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 دستَر العول هعبدل سبزي فعبليتْبي آهَزضي، پژٍّطي ٍ اجرايي

 1389ببزًگري   –اعضبي ّيأت علوي 
 

هلَة  )  ثبصًگشي دػتَسالؼول هؼبدل ػبصي فؼبليتْبي آهَصؿي، پظٍّـي ٍ اخشائي اػوبي ّيأت ػلوي 5/10/89دس تبسيخ 

 12دػتَسالؼول ؿبهل .)تَػي ّيأت سئيؼِ هحتشم داًـگبُ ثِ ؿشح صيش هَسد تلَيت لشاس گشفت (ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ 

 لبثل اخشا 1/7/89 ثَدُ ٍ اص1386 كفحِ تٌظين گشديذُ ٍهؼتٌذات آى هٌٌجك ثبدػتَسالؼول ػبل 11ثٌذ هي ثبؿذ وِ دس 

 (.هيجبؿذ

 (.  روش ؿذُ اػت86ثٌَس خالكِ دس هتي صيش ثِ ؿىل دػتَس 1386دستًرالؼمل سبل  )

 : تذريس – 1

 17ّش ٍاحذ  )هيضاى ٍاحذ ول يه دسع هٌبثك ثب ػش فلل ػتبد اًمالة فشٌّگي  :دريس تئًري  (اصالح  )– 1 – 1

 ، ًجك اثالؽ كبدسؿذُ دس ؿشٍع تشم تمؼين هيـَد ٍ دس پبيبى ًيوؼبل خلؼبت دسعثِ ًؼجت تؼذاد هذسػيي ٍ (ػبػت ًظشي 

. هي گشدد هحبػجِ ٍگَاّي،ثِ ًؼجت ػبػبت اسائِ ؿذُ تَػي ّشهذسع،دسكَست خبثدبيي ػبػبت ٍيب ٍاگزاسي ثِ غيش

(  83 دػتَس،پيَػت ) :تجصزٌ      

  هشيت   ٍ ثشاي ثميِ سؿتِ ّب ثب2ثشاي اٍليي ثبس دس سؿتِ ّبي تحليالت تىويلي ثب هشيت  ٍاحذ اسائِ دسع ًظشي –    الف

داًـدَيبى گشٍُ ثٌذي هي ؿًَذ فمي ثشاي  آى هشيت اٍليي ثبس خْت دسٍع ػولي يب وبسآهَصي وِ دس. هحبػجِ گشدد  5/1 

 . لبثل هحبػجِ هي ثبؿذيل گزيٌػبػبت كشف ؿذُ خْت آهَصؽ 

َز ويمسبل ثب ضزيت در   (Ph.D )ياحذ ارائٍ دريس وظزي تنزاري ثزاي مبرشىبسي ارشذوبپيًستٍ يدمتزاي تخصصي –ة 

  .ؿَد هحبػجِ  5/1

دوتشاي حشفِ اي، فَق  )هَػؼِ هي تَاًذ دس هَاسد خبف دس هَسد دسٍع تخللي ػبل آخش وبسؿٌبػي اسؿذ پيَػتِ - ج

 . سا اػوبل ًوبيذ25/1هشيت  (ليؼبًغ 

 EDCًشح دسع هَخَد وِ ثِ تبئيذ ٍ دسٍػي وِ ٍاحذ هـخلي ًذاسًذ ثشاػبع اّذاف آهَصؿي تؼييي ؿذُ  اهتيبص ول -د

 .سػيذُ ثبؿذ هـخق هيـَدٍػپغ ثِ ًؼجت خلؼبت دسع ثشگضاسؿذُ تَػي ّشػوَ لبثل هحبػجِ خَاّذ ثَد

 چٌبًچِ ثب ًظش هذسع ٍ تبئيذ ؿَساي گشٍُ آهَصؿي خلؼبت دسع اهبفِ تش ٍ يب حل توشيي خْت اسائِ اّذاف يه دسع  -ىـ 

ًظشي يب ػولي ًيبص ثَد، تب ػمف حذاوثش    ٍاحذ لبثل ثشًبهِ سيضي ثَدُ ٍ دس پبيبى ًيوؼبل پغ اص اسائِ كَستدلؼِ گشٍُ ٍ  

 آئيي ًبهِ ًحَُ هحبػجِ ٍاحذّبي هؼبدل  5هبدُ  ). اخشاي ثشًبهِ، ثب تبئيذ ػشپشػت داًـىذُ ٍاحذ هؼبدل آى تؼييي خَاّذ ؿذ

 ( 103آهَصؿي اص وتبة هدوَػِ لَاًيي ٍ همشسات اػتخذاهي اػوبي ّيبت ػلوي كفحِ  

   ػبػت34 ثِ اػتٌبد آئيي ًبهِ ػتبد اًمالة فشٌّگي، خْت اسائِ ّش ٍاحذ ػولي، هَظف ثِ :دريس ػملي  (ابقاء )– 1- 2

 . طجق ثزوبمٍ ثٍ ياحذ وظزي مؼبدل سبسي مي گزدد ، سبػبت تذريس ػملي َز مذرس2 ي  ثزوبمٍ ريشي آمًسشي ثًدٌ
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                                                                                                          34 × 2=  66/22        هؼبدل ػبػت ًظشي     66/22 : 17= 33/1ٍاحذ هؼبدل :       ٍاحذ دسع ػولي1:                هثبل

.  ػبػت ًظشي هي ثبؿذ1 ّش ػبػت تذسيغ پشاتيه يب آهَصؽ دس هشوض هْبست ثبليٌي هؼبٍي  -:     تجصزٌ 

 

 

( 83 دػتَس،پيَػت ) : مبرآمًسي ي مبريرسي (اصالح ) – 1 – 3     

.   ػبػت ًظشي هحبػجِ گشدد 1 ػبػت هؼبدل2ٍّذايت وبسآهَصي،ّش هَصؽآ حوَس هذسع دسفيلذ كشفبًخْت -     الف

ػشپشػتي وبسآهَصي ٍ وبسٍسصي دس هٌبًك سٍػتبيي ثِ ؿشى حوَس دس فيلذ دٍ ػَم صهبى كشف ؿذُ تذسيغ ًظشي  -     ة

. دس ًظش گشفتِ هي ؿَد

   ػشوـي ثِ فيلذّبي وبسآهَصي، وبسٍسصي ثِ هٌظَس ّوبٌّگي ٍ ّذايت اّذاف آهَصؿي ثِ ؿشى ػشوـي دس ول–     ج

 سٍصّبي وبسآهَصي اص ًشيك فشهَل صيش هحبػجِ هي ؿَد ٍ دس كَستي وِ ػشوـي دس وليِ سٍصّب اًدبم ًـَد ثِ ًؼجت      

    ٍاحذ وبسآهَصي×تؼذاد داًـدَ                  .  ٍ ثب تبئيذ هذيش گشٍُ تمؼين گشدد (ًجك ثشًبهِ  )سٍصّبي حوَس      

 

فيلذ ٍ   داًـدَ دس 2 ثِ ؿشى حوَس حذالل راديًلًصيٍ ثيًُشي   ّذايت وبسآهَصي ٍ وبسٍسصي دس گشٍّْبي ثبليٌي –د      

  احتؼبة  ثذٍى )  كجح هَظف    ػبػت حوَس دس ػبػبت 6، ّش  (ثب تبئيذ داًـىذُ ّبي هشتجي  ) ارائٍ آمًسش

.  ًيض هي ؿًَذمشمًل ثىذ دهوٌبً .  ػبػت ًظشي هحبػجِ گشدد1ثِ هيضاى  (ػبػبت آًىبلي 

 ًفش فشاگيش دس 2 آهَصؽ حذالل  ( ثِ ؿشح صيش اػتَذايت مبرآمًسي ي مبريرسي در مليٍ گزيَُبي ثبليىي – َـ    

 :(فيلذ ٍ ٍخَد ثشًبهِ اص لجل تٌظين ؿذُ خْت كذٍس گَاّي ّبي صيش الضاهيؼت

 (. ػبػت دسًظش گشفتِ ؿَد1ّشخلؼِ ) ػبػت ًظشي هحبػجِ گشدد1ثِ اصاء ّشػبػت حوَس هؼبدل :گشارش صجحگبَي -َـ - 1    

ثٌب ثش  ) ثِ ؿشى اسائِ يب ًظبست ثش اخشا ٍ ّذايت ٍ پبػخگَئي مسئًليت صيروبل مالة ي َز وًع مىفزاوس -َـ - 2    

.  ػبػت ًظشي هحبػجِ گشدد  1ّش هَهَع ، (هَهَع  ثب هتخلق هشثًَِ  استجبى

) .  ػبػت ًظشي هحبػجِ گشدد 1 ػبػت هؼبدل3 ّش گزيٌوًع مىفزاوس ػلمي  حضًردر صيروبل مالة يَز–َـ - 3    

 .( ػبػت دس ًظش گشفتِ ؿَد 1ّش خلؼِ 

  ،  دػتيبساى  ػبػت ًظشي اػت ٍ دس كَست حوَس ٍ آهَصؽ 1 ػبػت حوَس ، هؼبدل 2 ّش : راوذ آمًسشي – َـ- 4    

ػبػت 2ّشساًذ آهَصؿي  ثبيؼتي ًجك ثشًبهِ اصلجل تٌظين ؿذُ ًٍي)ػبػت ًظشي هي ثبؿذ1ّشػبػت ساًذ هؼبدل

. (ثشگضاسگشدد 

.  ( ػبػت هحبػجِ ؿَد 3ّش خلؼِ حذٍد  )  ػبػت ًظشي1 ػبػت حوَس هؼبدل 2ّش  :درمبوگبٌ - َـ - 5    

.  ػبػت ًظشي دس ًظش گشفتِ هي ؿَد1 ػبػت هؼبدل3اتبق ػول يب ّشگًَِ پشٍػيدش آهَصؿي دس ثخـْبي هختلف- َـ-6    
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 1 ػبػت هؼبدل 2خَاًذى فيلوْبي ساديَلَطي يب ديذى فيلن ّبي آػيت ؿٌبػي ثِ ّوشاُ آهَصؽ ثِ داًـدَ - َـ- 7     

. ػبػت ًظشي دس ًظش گشفتِ هي ؿَد

ثشاي  ٍخَد ثشًبهِ آًىبليٍ   داًـدَ دس فيلذ2ثِ ؿشى حذالل حوَس ٍ آهَصؽ (وـيه ؿت  ):آونبلي - َـ- 8     

 ٍاحذ دس ًظش گشفتِ 1 ؿت 30 ٍاحذ ٍ ثشاي گشٍّْبي داخلي ّش 1 ؿت هؼبدل 15گشٍّْبي خشاحي ٍ ثيَْؿي ّش 

ثشاي گشٍُ پبتَلَطي ًجك دٍيؼت ٍ ًْويي خلؼِ  .(ػذد ٍاحذ ًلف گشدد ثشاي گشٍّْبي داساي دػتيبس  ) ؿَد

.  ٍاحذ دس ًظش گشفتِ ؿَد1 ؿت هؼبدل 60ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ ّش 

  . ٍاحذ ثبؿذ5اهتيبص آًىبلي دس هدوَع  :تجصزٌ

 : اص فشهَل صيش هحبػجِ هي ؿَددرس پزيصٌ يب پبيبن وبمٍ ديرٌ مبرداوي، مبرشىبسي -4-1   

 

 

. چٌبًچِ ول داًـدَيبى ّوضهبى تَػي چٌذ هذسع ّذايت ؿًَذ ٍاحذ هؼبدل ثِ تؼذاد هذسػيي تمؼين هي ؿَد    

ٍ ػشپشػتي پشٍطُ ثِ ًَس تَام ثبيذ تَػي ػوَ  (دس كَست ٍخَد داؿتي  )تذسيغ دسع تئَسي هشثَى ثِ پشٍطُ - 1تجلشُ 

. ّيبت ػلوي دس يه تشم اًدبم گيشد

ثشاثش يه ػَم ٍاحذ هؼبدل پشٍطُ هَهَع ايي هبدُ  : ي مبرشىبسي ارشذ پيًستٍوبسؿٌبػيدرس سميىبر - 1 – 5  

  . ٍاحذ لبثل احتؼبة اػت 3هحؼَة هي گشدد ٍ حذاوثش 

 

 2ثشاثش      ٍاحذ دسع ػويٌبس دس دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ ًبپيَػتِ ٍ حذاوثش  :درس سميىبر مبرشىبسي ارشذ وبپيًستٍ -6-1

دس كَست اسائِ ّوضهبى تَػي چٌذ هذسع ٍاحذ )هـشٍى ثشايٌىِ هَهَػبت اسائِ ؿذُ ّوبًٌذ ًجبؿٌذ. ٍاحذ هحؼَة گشدد

  (هؼبدل ثش تؼذاد آًْب تمؼين هي ؿَد

    داًـدَيبى يب  ػبػت آهَصؽ ثشاي داًـد8َثِ اصاي ّشدسع ٍحذالل:ارائٍ درس ثصًرت مؼزفي ثٍ استبد- 1تجصزٌ ثىذ

. ٍاحذ  هحبػجِ ؿَد  5/0

 :استبد راٌّوبي داًطجَيبى   ( 83 دستٌرالعمل  21   الي14 پيوست 83اصالح بر طبق شرح وظايف استاد راهنما در سال  ) – 2 
:  ثب تَخِ ثِ ؿشايي هَخَد هؼبدل ػبصي ثش اػبع يىي اص هَاسد صيش كَست هي گيشد

  چٌبًچِ اػتبد ساٌّوب فمي دس ًحَُ اًتخبة ٍاحذداًـدَ هـبسوت ٍ ساٌّوبيي هي ًوبيذ ٍ دس سٍصّبي ثجت ًبم ٍ اًتخبة -الف

  ًفش ثِ ًؼجت ًفشات هؼبدل 10 ٍاحذ ٍ ثيؾ اص 25/0 ًفش داًـدَ هؼبدل 10ٍاحذ دس هحل تؼييي ؿذُ حوَس داسد، ساٌّوبيي تب 

 ( 83پيَػت دػتَس . ) ( ٍاحذ5/0تب ػمف   )ػبصي ؿَد 

  دس كَست اًدبم ؿشح ٍظبيف اػتبد ساٌّوب دس خْت اسائِ ساٌّوبيي ٍهـبٍسُ، هؼشفي ٍ ّشگًَِ الذام ٍ پي گيشي دس ًَل -ة

 ًيوؼبل ٍثِ ؿشى تؼييي ػبػت هـبٍسُ ٍدس دػتشع ثَدى اػتبد ساٌّوب  ًجك ثشًبهِ ٍ ّوچٌيي ثشگضاسي خلؼبت گشٍّي خْت 

  ٍاحذ دسػي دس ّش ًيوؼبل 1/0ثب ًظش سئيغ داًـىذُ ثِ اصاي ّش ًفش هؼبدل  داًـدَيبى ثشاػبع اّذاف هـبٍسُ دس داًـىذُ،

       ٍاحذ پشٍطُ يب پبيبى ًبهِ×  (ثشاي ّش ػوَ )تؼذاد داًـدَ

   3+تؼذاد داًـدَ                                     
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 ( 83پيَػت دػتَس ).  ٍاحذ دس ًظش گشفتِ ؿَد2ٍدس هدوَع تب ػمف 

 ػالٍُ ثشهَاسدفَق ٍدسكَست اسائِ گضاسؽ هىتَة ثلَست فشهْبي خلؼبت هـبٍسُ ثشاي وليِ داًـدَيبى تحت ساٌّوبيي  -ج

  خلؼِ اختلبكي دس ًَل تشم ثشاي ّش 2 ٍ ثخلَف داًـدَيبًي وِ دچبسهـىالت خبكي گشديذُ اًذ ٍ حذالل ثشگضاسي

  ٍاحذ ثب ًظش سئيغ داًـىذُ ٍاحذ 4 ٍاحذ ٍدس هدوَع تب ػمف 2/0داًـدَ ٍ اًتمبل اّذاف داًـىذُ، ثِ اصاي ّش ًفش هؼبدل 

 ( 83پيَػت دػتَس ).هؼبدل تؼلك خَاّذ گشفت

استبد راٌّوبي داًطجَيبى ضبّذ 

.  اػت(ثب اًتخبة ػشپشػت داًـىذُ  )ػشپشػت داًـىذُ يب هؼئَل اػبتيذ ساٌّوب، هؼئَل ًظبست ثش اخشاي دليك هَاسد فَق :تجصزٌ 

(    102اص وتبة ثبصًَيؼي  هدوَػِ لَاًيي اػتخذاهي  اػوبي ّيأت ػلوي ف  ) :ّذايت پبيبى ًبهِ ّبي داًطجَئي(ابقاء  )- 3  

                          فلل اٍل آييي ًبهِ ًحَُ هحبػجِ ٍاحذّبي هؼبدل آهَصؿي1ًجك هبدُ :مقطغ دمتزاي ػمًمي- 1-3        

                                                                                                                                                                      تؼذاد داًـدَ    ×  ٍاحذ پبيبى ًبهِ                                                               .هحبػجِ هي ؿَد( 83پيَػت دػتَس )

 3+  تؼذاد داًـدَ                                                                                                                              

ًظش گشفتي تلحيحبت اًدبم   آئيي ًبهِ استمبءٍ  ثب دس1-6 ٍ 1-5ثب الْبم اص ثٌذّبي )پبيبن وبمٍ َبي سبيزمقبطغ تحصيلي- 2-3     

  (83پيَػت دػتَس ): هيـَد هحبػجِ ثِ ؿشح صيش(102ف..ؿذُ دس وتبة ثبصًَيؼي هدوَػِ لَاًيي 

 (Ph.D)  ٍاحذ ٍّش پبيبى ًبهِ دوتشا5 ٍاحذ ٍ ثشاي پبيبى ًبهِ فَق تخللي تب 3تب  رشتٍ دمتزاي ثبليىي، تخصصي- 1-2-3   

دس كَستيىِ ٍاحذ سػبلِ هـخق ؿذُ ثبؿذ ٍاحذ هؼبدل هؼبٍي ٍاحذ سػبلِ هي ثبؿذ ٍ .  ٍاحذ دس ًظش گشفتِ هي ؿَد8تب 

( 83پيَػت دػتَس ). لبثل احتؼبة اػت...   ٍاحذ ثشاي ّش سػبلِ دس دٍسُ دوتشاي  تخللي ٍ 20حذاوثش 

ثِ اصاي ّش    ٍاحذ5/0ثش حؼت ًَع ٍ ويفيت وبس تب  راَىمبيي پبيبن وبمٍ َبي ديرٌ مبرشىبسي ارشذ وبپيًستٍ- 2-2-3       

دس ّش حبل ثشاي يه پشٍطُ ) (83پيَػت دػتَس ). دس ًظشگشفتِ  ؿَدٍاحذ هؼبدل=                  ٍاحذ پبيبى ًبهِ، يب اص فشهَل     

 .                                                    ( ٍاحذ هؼبدل لبثل احتؼبة ًيؼت6ثيؾ اص 

 :تجصزٌ  

 پيَػت-2تجلشُ....وتبة ثبصًَيؼي لَاًيي )ثيؾ اص يه ًفش ثبؿذ (....يب هذسع پشٍطُ ٍ  ) دس كَستي وِ تؼذاد اػبتيذ ساٌّوب (  الف

تؼييي وشدُ اًذ تمؼين هي ؿَد يب دس غيش   خَدؿبى هـبسوت اػوبوِ ٍاحذهؼبدل ساٌّوبيي پبيبى ًبهِ ثِ ًؼجت هيضاى (83 دػتَس

 .ػول ؿَد(همبالت   دس هَسد  )استمبء  هٌبثك آئيي ًبهِ ايٌلَست

ٍاحذ خَاّذ 5/0ٍاحذ هؼبدل اػتبد ساٌّوب ٍ حذالل   ٍاحذ هؼبدل اػتبد هـبٍس ثب تَخِ ثِ هيضاى هـبسوت ٍي حذاوثش    (ة   

 ًفش اػتبد هـبٍس ٍ ّش 1ثشاي ّش سػبلِ وبسؿٌبػي اسؿذ ًبپيَػتِ (.ثب فشم ثش ايٌىِ پبيبى ًبهِ يه اػتبد ساٌّوب داسد ). ثَد

 . ًفش اػتبد هـبٍس هٌظَس هي گشدد2سػبلِ دوتشاي تخللي 

حذامثز تؼذاد رسبالتي مٍ يل ػضً َيبت ػلمي مي تًاوذ سزپزستي مىذ تًسط شًراي تحصيالت تنميلي  (ج

 .مًسسٍ تؼييه مي شًد

 ياحذ مؼبدل

 استبد راَىمب
= 

1 

2 

 ًادد پايان نامو
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 (ًيسدر ايي قسوت هٌظَر هيگردد....كبرگبُ،سويٌبر، دٍرُ آهَزضي ٍ):كويتِ ّبي علوي ّوبيطْبي علوي عضَيت در (بقاءا )-4  

دسكَستي وِ فمي سٍصّبي فؼبليت              ).ثبيؼتي تَػي هذيشّوبيؾ يبثشًبهِ هـخق گشدد(ثش حؼت ػبػت)هيضاى فؼبليت       

  آئيي ًبهِ استمبء ٍ هلَثبت3-9 3ٍ-7ثب الْبم اصثٌذ(. ػبػت دسًظش گشفتِ ؿَد5 سٍص ثِ هيضاى1فشدگَاّي ؿذُ ثبؿذ، ّش

 ثب 5ٍاحذ ثيـتش اص  ) . ٍاحذ هحبػجِ گشدد7  تب 5 ٍاحذ ٍ تب ػمف 1 ػبػت فؼبليت هؼبدل 50ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ، ّش 

. (ًظش ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ دس هَسد ّوبيـْبي ثيي الوللي اػوبل هي ؿَد

ًگبرش آثبر علوي  (اصالح  )- 5  
  تب  2-6ٍ ثب اػتفبدُ اص  ساٌّوبيي  اًدبم   ؿذُ دسثٌذّبي   ( 581- 1/3/86 ) ثب اػتٌبد ثِ كَستدلؼِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ 

 :آئيي ًبهِ استمبءٍثب ًظش ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ ثِ ؿشح ريل تؼييي گشدد10-2   

 ٍاحذ 5 تب ػمف تـزجمٍٍ ثـِ اصاي  ٍاحذ 7، ثِ اصاي تذٍيي وتبة تب ػمف  ٍاحذ10 ّش وتبة تب ػمف تأليف ثِ اصاي -1-5   

وويتِ تأليف ٍ تشخوِ خَاّذ سػيذ دس صهبى اًتـبس وتـبة هحبػجِ  دس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ ثش اػبع فشم اهتيبصثٌذي ، وِ ثِ تأئيذ

 6 تْيِ ؿذُ اػت هؼبدلگزدآيريحذاوثشػمف ٍاحذ خْت وتبثْبيي وِ ثلَست  )تمؼين ثٌذي اهتيبصات ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ. هي ؿَد

 .(تبليف ٍتشخوِ داًـگبُ هي ثبؿذ ٍاحذ ٍ ثب ًظش وويتِ

 101-120 ٍاحذ، اهتيبص 6 هؼبدل 81-100 ٍاحذ، اهتيبص 5 هؼبدل 61-80 ٍاحذ، اهتيبص 4 هؼبدل 41-60 اهتيبص :آثبر تأليف     

  ٍاحذ10 ٍ ثبالتش هؼبدل 161 ٍاحذ ٍ اهتيبص 9 هؼبدل 141-160 ٍاحذ، اهتيبص 8 هؼبدل 121-140 ٍاحذ، اهتيبص 7هؼبدل 

 ٍاحذ، 5/5 هعبدل 101-120 ٍاحذ، 5 هعبدل 81-100 ٍاحذ، 5/4 هعبدل 61-80 ٍاحذ، 4 هعبدل 41-60اهتيبز : آثبر تذٍيي    

 ٍاحذ 7 ٍ ببالتر هعبدل 161 ٍاحذ ٍ اهتيبز 5/6 هعبدل 141-160 ٍاحذ، 6 هعبدل 140-121

   هؼبدل101-120 ٍاحذ، اهتيبص 3 هؼبدل 81-100،  اهتيبص 5/2 هؼبدل 61-80 ٍاحذ، اهتيبص 2  هؼبدل 41-60اهتيبص :آثبر تزجمٍ     

 ٍاحذ 5 ٍ ثبالتش هؼبدل 161 ٍاحذ ٍ اهتيبص 5/4 هؼبدل 141-160 ٍاحذ، اهتيبص 4 هؼبدل 121-140 ٍاحذ، اهتيبص 5/3

 .  ٍاحذ دس ًظش گشفتِ هي ؿَد1 ٍ افضٍدى هٌبلت خذيذ هؼبدل تحزيز ي تجذيذ چبح متبة- 2-5     

  وِ ؿبهل لؼوت ػوذُ اص اّذاف ٍ هٌبلت يه دسع ثبؿذ ٍ    (درسىبمٍ )تذييه يتأليف جشيٌ درسي مذين - 3-5      

                       ٍاحذ                       5/0 تب 3/0  هَسد اػتفبدُ داًـدَيبى ًيض لشاسگيشد ثِ ًؼجت ويفيت ٍ حدن هٌلت ثِ اصاي ّش ٍاحذ دسػي
دسكَست تذٍيي ٍتٌظين هٌبلت  خذيذ دسدسػٌبهِ دس .دس ًظش گشفتِ هيـَد(فمي ثشاي يىجبس)ٍاحذ2هؼبدل،ٍحذاوثشتب ػمف

 (.تأئيذ دسػٌبهِ ثِ ػْذُ وويتِ تأليف ٍتشخوِ داًـگبُ ثَدُ وِ پغ اصثشسػي تَػي وبسؿٌبع هشتجي اًدبم هيـَد).ٍاحذهحبػجِ هيگشدد3/0ّشػبل

 . ٍاحذ هحبػجِ هي ؿَد3 ّوشاُ ثب همذهِ ٍ ؿشح حذاوثش تب وقذ ي ثزرسي متبة مؼتجز- 4-5     

( 83  دػتَس 62پيَػت   ).  ٍاحذ دس ًظش گشفتِ هي ؿَد5/0هؼبدل  :تأليف ي تزجمٍ تحت وظز- 5-5     
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           ثشاػبع          ).       دس كَستي وِ فؼبليتْبي فَق ثب هـبسوت اًدبم ؿذُ ثبؿذ، ٍاحذ هؼبدل ثِ ًؼجت ًفشات هحبػجِ هي ؿَد

 (دسكذي وِ خَد تؼييي هي وٌٌذ ٍ دس غيش ايٌلَست ثشاػبع دسكذ هَسد هحبػجِ آئيي ًبهِ استمبء دس هَسد فؼبليتْبي پظٍّـي هـتشن 

 

: اًجبم طرحْبي پژٍّطي (اصالح) - 6    
( 50پيَػت  )،1380ٍ آييي ًبهِ استمب ػبل ( 83  دػتَس 35 36ٍپيَػت ) ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ 405      ًجك ثٌذ ة خلؼِ 

: ٍاحذ هؼبدل ًشحْبي هلَة ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ ثِ  ؿشح صيش  پغ اص دفبع دس تشم  هشثًَِ   هحبػجِ هي گشدد

، 102اي هلي ٍ ثٌذ الف هبدُ ًُشحْبي چٌذ هشوضي ثب داخل وـَس، ًشحْبي چٌذ هشوضي ثب خبسج وـَس، ًشح-الف

اػتجبس آى %  30اػتجبس آى اص ؿَساي فٌبٍسي اػتبى تبهيي ؿذُ اػت ، ًشحْبيي وِ حذالل % 30ًشحْبي اػتبًي وِ حذالل 

ًْبدّبي هشدهي  اػتجبس آى تَػي ثخؾ خلَكي ٍيب% 30ػبيشػبصهبًْبي دٍلتي تأهيي ؿذُ اػت،ًشحْبيي وِ حذالل  تَػي

. ٍاحذ تؼييي گشديذ3تأهيي ؿذُ اػت،ًشحْبيي وِ لؼوتي يب ول اػتجبسآًْب اصهٌبثغ خبسج اص وـَس تأهيي ؿذُ اػت،هؼبدل

 . ٍاحذ تؼييي گشديذ5/2  ًشحْبي تَليذي، هؼبدل -ة

  ًشحْبي ػلَم پبيِ، وبسآصهبئي ثبليٌي، اپيذهيَلَطيه تحليلي، هذاخلِ اي، ًشحْبيي وِ يىي اص هدشيبى ٍ يب ّوىبس -ج

 . ٍاحذ تؼييي گشديذ2ثبؿٌذ ، هؼبدل ... اكلي آى داًـدَيبى، ًوبيٌذگبى هشدم، ًْبدّب ٍ 

 . ٍاحذ تؼييي گشديذ5/1ويفي هؼبدل   ًشحْبي هجتٌي ثش اًالػبت ثيوبسػتبًي،دسهبًگبّي،اپيذهيَلَطيه تَكيفي ٍ اًَاع-د

 ثش اػبع دسكذ هـبسوتي وِ تَػي خَدؿبى تؼييي گشديذُ اػت ٍدس غيش ايٌلَست ثش اػبع                                مجزيبن      ٍاحذ هؼبدل ثشاي 

.  تؼييي هي گشدد (83 دػتَس 25آئيي ًبهِ استمبء پيَػت  )هشيت فؼبليتْبي پظٍّـي هـتشن 

. دس ًظش گشفتِ هيـَد (ثذٍى وؼش  اص ٍاحذ هؼبدل ول ًشح  )  ٍاحذ 2/0     خْت ّش يه اص ّوىبساى ًشح هؼبدل 

: ارائِ سخٌراًي(اصالح  )- 7    
.  ػبػت ًظشي هحبػجِ ؿَد3..دس ػويٌبس، ّوبيؾ،دٍسُ آهَصؿي پشػٌلي يب داًـدَيي ٍ(اٍليي ثبس  )ّش هَهَع ػخٌشاًي- الف    

دس كَست ....  ّش ػبػت تذسيغ دس والػْبي ثبصآهَصي ٍ دٍسُ ّبي آهَصؿي هؼتوش داًـدَئي يب پشػٌلي، وبسگبّْب ٍ -  ة   

.  ػبػت دس ًظش گشفتِ ؿَد1 ػبػت ًظشي اػت ثِ ًحَي وِ ّش هَهَع حذالل 5/1اسائِ گَاّي هَهَع ػخٌشاًي هؼبدل 

.  ٍاحذ هي ثبؿذ3/0 ػخٌشاًي دس وٌگشُ ّبي ثيي الوللي -  ج   

 . ؿَد هؼبدل ػبصي ػبػت  ًظشي  1اػبع هيضاى حوَس ّش ػبػت  هؼبدل  ثش  ػبػبت حوَسدسوبسگشٍّي وبسگبّْب ًيض- د    

 

: ارتقبء داًص فردي  (ابقاء )- 8   
 ػبػت ًظشي دس 1هؼبدل......  ػبػت حوَس اػوب دس وبسگبُ، دٍسُ ّبي آهَصؿي ، ػويٌبسّب ، ّوبيؾ ّب ، گشدّوبيي ٍ 3     ّش 

ثشًبهِ  الصم ثِ روش اػت ، دس كَستي وِ دس ثشًبهِ وبسگبُ ػبػت ثشگضاسي آى هـخق ًـذُ  ثبؿذ، اخشاي.ًظش گشفتِ ؿَد

 (.دس گَاّي ّبي  اسائِ ؿذُ  ثبيؼتي ؿشوت فشد دس آى ثشًبهِ ليذ ؿذُ ثبؿذ.) ػبػت  هحبػجِ هي گشدد5فمي دسكجح فشم هيـَدٍثِ هيضاى
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 : (... ضبهل كليِ هقبالت حبصل از پژٍّص ، پبيبى ًبهِ ، بررسي ٍ ًقذ كتبة يب هقبالت هرٍري ٍ  ) هقبالت (اصالح  )- 9    

 ( 36پيَػت  ):ؿشح صيشهؼبدل ػبصي ؿَد ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ ٍهَاسدهلَة دسؿَساي آهَصؿي ث581ِ،خلؼ3ِ  ًجك ثٌذ    

:  مقاالت چاپ شده در مجالت 

 ٍاحذ 5                               .( اهبفِ هي ؿَدIF 1/0 1/0 ثِ اصاي ّش IFدس كَست داؿتي  ) (1)همبالت ًَع : الف      

 ٍاحذ Cochran  - Pubmed- Index medicus  - Medlin                                                         4( 2 )ًَع همبالت: ة      

 ٍاحذ Biological Abstract  - Embase - Cinahal - Chemical   Abs-Scopus                        3   (3 )ًَع همبالت: ج      

 ٍاحذ 2   (4ايٌذوغ ؿذُ ًَع  )همبالت چبح ؿذُ دس هدالت ايٌذوغ ؿذُ دس ػبيش ػبيتْبي تخللي: (4) همبالت ًَع - د      

 ٍاحذ 5/1                                  (فمي اص ًَع وبغزي )همبالت هٌتـشؿذُ دس هدالت ػلوي ايٌذوغ ًـذُ خبسخي *      

  ٍاحذ5/1                                  (الىتشًٍيه- وبغزي )همبالت هٌتـش ؿذُ دس هدالت ػلوي ايٌذوغ ًـذُ داخلي *      

 

: مقاالت چاپ شده در كنگره ىا ً مقاالت متفرقو     

 ٍاحذ 8/0                                    همبالت چبح ؿذُ دس هدالت ػلوي، تشٍيدي                                       : الف     

 ٍاحذ 5/0          (هدالتي وِ ٌَّص ستجِ ػلوي پظٍّـي دسيبفت ًىشدُ اًذ )همبالت چبح ؿذُ دس هدالت هتفشلِ ػلوي: ة    

 ٍاحذ 2/0                                    همبالت چبح ؿذُ دس هدالت هتفشلِ                                                     : ج    

 ٍاحذ 7/0                                          همبالت اسائِ ؿذُ دس وٌگشُ ّب ٍ ػويٌبسّبي خبسخي                             : د    

  ٍاحذ5/0                                               همبالت اسائِ ؿذُ دس وٌگشُ ّب ٍ ػويٌبسّبي داخلي                         - ص    

 ( 83دػتَس ).ٍاحذ هؼبدل همبالت هـتشن ثش اػبع ًظش ًگبسًذگبى يبهشيت فؼبليتْبي پظٍّـي هـتشن تؼييي گشدد*    

  (83دػتَس  پيَػت) :طراحي يب راُ اًذازي بخص يب آزهبيطگبُ يب ّر فعبليت جذيذ(اصالح با ارائه توضيحات  )- 10   
 دسثْجَد فشآيٌذّبي ٍاحذهؼبدل ثشحؼت ًَع فؼبليت،تأثيشآى(وِ دس پـت فشم هشثًَِ دسج ؿذُ اػت)پغ اصتْيِ هذاسن الصم       

 :گشدد دسداًـگبُ ثِ ؿشح صيشتؼييي ساُ اًذاصي ثشاػبع كَستدلؼِ وويتِ ثشسػي ًشاحي....هَخَددسداًـگبُ،تذاٍم فؼبليت ٍ

نٌع ً سطخ فعاليت                                                                                         سقف ًادد         

ٍاحذ  15                                                            ساُ اًذاصي داًـگبُ                                         .1

   ٍاحذ12                                                           ساُ اًذاصي هؼبًٍت                                          .2

  ٍاحذ10                                                               ساُ اًذاصي داًـىذُ                                     .3

  ٍاحذ8                                                           ساُ اًذاصي هذيشيت                                           .4

  ٍاحذ6                                                             ساُ اًذاصي سؿتِ آهَصؿي                                  .5

  ٍاحذ4               ساُ اًذاصي آصهبيـگبُ ، ثخؾ ثبليٌي ثب ػوليبتي                                                       .6

  ٍاحذ2    (ثب اسائِ وليِ آهَصؿْب ٍ تْيِ اّذاف آهَصؿي ٍ هلضٍهبت )ساُ اًذاصي سٍؽ ػولي يبآصهبيـگبّي يب فشايٌذ ػوليبتي .7

  ٍاحذ1                                                               (.....آهَصؿي، پظٍّـي ٍ )ساُ اًذاصي وبسگبُ ػلوي  .8
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: تجصزٌ      

 ًشاحي ّشيه اص فؼبليتْبي فَق ثشاي اٍليي ثبس دس وـَس هؼبدل ًلف ٍاحذهٌظَس ؿذُ خْت ساُ اًذاصي آى هيجبؿذ -الف      

   ثٌوبيذ الصم وليِ هذاسن  ّشيه اص هدشيبى هيتَاًذدسخَاػت ثجت ًشاحي يب ساُ اًذاصي فؼبليت اًدبم ؿذُ سا ثباسائِ-ة      

  دسخَاػت ثجت ثبيؼتي هذتي پغ اص ساُ اًذاصي وبهل يه فؼبليت ٍ داؿتي ثبصدّي لبثل لجَل ٍ هإثش دسخْت اّذاف داًـگبُ ٍتؼييي  )      

 (.خبسي،  تأهيي هٌبثغ، آهَصؿْبي الصم ٍ لٌؼبً پغ اص تذاٍم فؼبليت ٍ هـخق ؿذى هيضاى اثشثخـي آى كَست گيشد فشايٌذّبي وليِ        

ثب  )فشآيٌذّبي خبسي داًـگبُ اهب ثِ كَست هحذٍد ٍخَد داؿتِ ٍ تَػي ثشخي اػوبي ّيبت ػلوي دس فؼبليتْبيي وِ :تذمز      

 (.فؼبليتْبي خبًجي ثجت ؿًَذ اثالؽ همبم هبفَق گؼتشؽ ٍ تَػؼِ هي يبثٌذ، هـوَل ايي ثٌذ ًگشديذُ ٍ هي تَاًٌذ دس لؼوت

 :مذارك     

ثيبى هؼألِ حبٍي هشٍست ٍ ّذف ٍ ػَاثك اخشاي ًشح، فشآيٌذ ساُ اًذاصي ، ًتبيح حبكل ٍ فشآيٌذ : گضاسؽ وبس ؿبهل  -

.... ٍ  (ًحَُ ًگْذاسي ٍ اداهِ فؼبليت  )هَخَد 

. تَافمٌبهِ ّوىبساى ثب روش ػْن هـبسوت ثِ ػبػت يب دسكذ      -   

  هشيت فؼبليتْبي  تَخِ ثِ دسغيشايٌلَست ثب ثِ ّوبى ًؼجت ٍ   ثذيْي اػت دسكَست تؼييي هيضاى هـبسوت اػوب -    ج

. هـتشن ،   ٍاحذ هشثَى ثيي هدشيبى تمؼين خَاّذ ؿذ

  ٍاحذ اٍليِ تؼييي ؿذُ خْت ّش فؼبليت اػت، وِ ثذٍى وؼش اص ػمف ٍاحذ تؼييي1/0 ٍاحذ هؼبدل خْت ّوىبساى اكلي -   د 

 (.ػمف اهتيبص ّوىبس اص اهتيبص آخشيي هدشي ثيـتش هي ثبؿذ )ؿذُ ثشاي ّش يه اص ّوىبساى لبثل هحبػجِ هي ثبؿذ

 .خَاّذ ثَد  دس كَستي وِ ّش صهبى فؼبليتي خبسج اص ػٌبٍيي هزوَس هٌشح گشدد تؼييي ٍاحذ هؼبدل ثب وويتِ هشثَى -    ىـ

 (.وويتِ هي تَاًذ ػٌح فؼبليت سا ثب هَاسد فَق الزوش هٌبثمت ًوبيذ )      

(. اػتتلوين گيشي دس هَسد چگًَگي ثشسػي ٍ تؼييي اهتيبص ثب هؼبٍى آهَصؿي داًـگبُ  )اثذاػبت ٍاختشاػبت دسايي ثٌذلبثل ثجت هيجبؿٌذ -    ً

   :(اجرائي - پژٍّطي-آهَزضي)فعبليتْبي جبًبي  (اصالح )-11   

 ٍ تأئيذ (ٍ دسج ًبم ّوىبساى دس كَست ٍخَد ّوىبس  )پغ اص اسائِ گضاسؽ اص فؼبليت اًدبم ؿذُ تَػي ػوَّيأت ػلوي          
هؼئَل هشثًَِ ثش اػبع ؿشح ٍظبيف تؼييي ؿذُ، ٍاحذ هؼبدل ثش حؼت ًَع فؼبليت يب ؿبخلْبي تأئيذ ؿذُ دس ؿَساي        

 . ٍاحذ تؼييي هي گشدد1 ػبػت هؼبدل 50ثِ اصاي ّش  (يب داًـىذُ ٍ يب ٍاحذ هشثَى ثشاػبع ًَع فؼبليت  )آهَصؿي داًـگبُ 

ثؼٌَاى هثبل  هذيشيت ػلوي ٍ  اخشائي  دس   )       دس كَستي وِ دٍ يب چٌذ فؼبليت خبًجي ثٌَس وبهالً ّوضهبى اًدبم ؿذُ ثبؿذ  

. ، هؼبدل ػبصي خْت يىي اص آًْب  يب ثِ ًؼجت اًدبم هيگشدد(...... ٌّگبم ثشگضاسي يه وبسگبُ يب دٍسُ آهَصؿي ٍ

اهَس وبسؿٌبػي، هـبٍسُ دس هشاوض هـبٍسُ داًـگبُ ، ػشپشػتي يب ػوَيت دس وويتِ ّب، ّوىبسي دس :       فؼبليتْبي خبًجي ؿبهل

ثشگضاسي ػويٌبسّبي داًـدَئي، هذيشيت وبسگبّْب  ٍ ؿشوت دسخلؼبت گشٍُ، ّوشاّي داًـدَيبى خْت ثبصديذّبي دسػي ، 
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دبير ستبد ضبّذ، هسئَل ارزضيببي اسبتيذ، هسئَل پبراكليٌيك در ػلوي،فشٌّگي، تدْيض ٍ تَػؼِ فشآيٌذّبي خبسي داًـگبُ ، 

.   هي ثبؿذ ....بحراى، هذير كبرگبُ رٍش تحقيق داًطجَيبى، سرپرست ٍاحذ حوبيت از تحقيقبت ببليٌي ٍ 

: تؼشيف ؿذُ ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذثب اهتيبص      ثؼوي اص فؼبليتْبي خبًجي 

( 83دػتَس   59 ٍ 58پيَػت  ) ٍاحذ 2/0وبسؿٌبػي پبيبى ًبهِ ٍهمبلِ هؼبدل      - 

كبرضٌبسي پرٍپَزال طرح تحقيقبتي، گسارش پبيبى طرح، ًبظر طرح پژٍّطي طبق ضطصذ ٍ ّطتبدهيي جلسِ ضَراي      - 

 ( ٍاحذ 1 سبعت 50ّر  ). پژٍّطي داًطگبُ بِ هيساى سبعت گَاّي ضذُ از هعبًٍت پژٍّطي ٍاحذ هعبدل تعلق هي گيرد

هيساى بب تَجِ بِ كيفيت كبرضٌبسي ٍ حجن   ٍاحذ قببل هحبسبِ است كِ ايي1 تب 2/0ٍاحذ كبرضٌبسي كتبة بِ هيساى      -  

 .كتبة كبرضٌبسي ضذُ تَسط كويتِ تبليف ٍ ترجوِ ٍ تبئيذ هعبًٍت پژٍّطي هحبسبِ خَاّذ ضذ

  ٍاحذ1 ػبػت فؼبليت دس لجل ٍ حيي وبسگبُ هؼبدل 50هذيشيت وبسگبُ ثشاي  اٍليي ثبس  ّش     -  

: تجصزٌ      

.  ، ثِ فشد تؼلك هي گيشدػذم دريبفت حق الشحمٍٍاحذ هؼبدل ثِ ؿشى - الف

ثٌَس اختلبكي دػَت ثِ   ثَدُ ٍ ػوَ ّيأت ػلوي ثذٍى ًظش داًـگبُ ٍخبرج اس داوشگبٌ ّبي هزوَس  چٌبچِ فؼبليت-ة

 . ثب ًظش هؼبٍى آهَصؿي داًـگبُ دس ثبًه اًالػبت ثجت هي گشدد(ثذين ياحذ مؼبدل  )ّوىبسي ؿذُ اػت، فؼبليت هشثَى 

: فعبليتْبي داًطجَيي فرٌّگي- 1-11
دسكَست ػخٌشاًي ػوَ ّيبت ػلوي دس وليِ والػْب ٍ دٍسُ ّبي آهَصؿي ٍيظُ داًـدَيبى، ّش هَهَع هؼبدل يه -1     

. هوٌبً گَاّي هشثًَِ تَػي هؼبٍى هحتشم داًـدَيي ثشاػبع هَهَع كبدس ٍپيَػت گشدد.ػبػت دس ًظش گشفتِ ؿَد 

دسكَست تجذيل فؼبليت فشٌّگي ثِ ًشح پظٍّـي، چبح همبلِ، ػخٌشاًي ٍ پَػتش دس وٌگشُ ّبي داساي هدَص -2     

« ٍ»ٍ دس كَست اسائِ همبلِ دس ػويٌبسّبي داًـدَيي همشس ؿذ ًجك ثٌذ . ثبصآهَصي ًجك آئيي ًبهِ هؼبدل ػبصي الذام ؿَد

 ٍاحذ دس ًظش گشفتِ ؿَد وِ ثِ تٌبػت 5/0، ثشاي ّش همبلِ ( 86ثبصًگشي  )همبالت چبح ؿذُ ٍ هتفشلِ آئيي ًبهِ هؼبدل ػبصي 

. ثيي اػوبء تمؼين اهتيبص خَاّذ ؿذ

گَاّي ّبيي وِ ثشاي هؼبدل ػبصي فؼبليتْبي فشٌّگي ثشاي ػوَ ّيبت ػلوي ثِ ثبًه اًالػبت اسائِ هي ؿَد حتوبً - 3    

. هوَْس ثِ هْش هؼبًٍت هحتشم داًـدَيي فشٌّگي ثبؿذ، دس غيش ايٌلَست ٍاحذ لبثل هحبػجِ ٍ تبئيذ ًخَاّذ ثَد

 ٍاحذ هؼبدل ثشاي ػشدثيش آى دس ًظش 25/0يه ٍاحذ هؼبدل ثشاي هذيش هؼئَل ًـشيِ ٍ هدلِ فشٌّگي ػلوي اختوبػي ٍ - 4   

 .گشفتِ ؿَد ٍ ػولىشد ػوَ ّيبت تحشيشيِ ثشحؼت ػبػت گضاسؽ ؿَد

فشٌّگي يىشٍصُ، حوَس سٍصاًِ ٍ ثشحؼت ػبػت ٍ - دس كَست ؿشوت ػوَ  ّيبت ػلوي دس توبهي اسدٍّبي ػلوي-5   

وِ تَػي هؼبٍى هحتشم ( ػبػت ثشاي ّش سٍص 10تب ػمف  )دس كَست حوَس دس اسدٍّبي چٌذ سٍصُ ثلَست سٍصاًِ 

 . فشٌّگي گَاّي هيگشدد هحبػجِ ؿَد–داًـدَيي

 .ًجك دػتَسالؼول هَخَد هؼبدل ػبصي الذام ؿَد... ثشاي ػوَيت ّيبت ػلوي دس وويتِ ّبي ؿَساي فشٌّگي ٍ- 6   
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ػبيش فؼبليتْب اص لجيل حوَس دس ًوبيـگبّْب،داٍسي همبالت داًـدَيي ، ػوَيت ّيئت تحشيشُ ، داٍسي هؼبثمبت ، - 7   

گضاسؽ  (داٍسي، ًبظش، ثشًبهِ سيضي  )ػوَيت ّيبت داٍسي ػويٌبس ّبي فشٌّگي ٍ تخللي ، ثشگضاسي وليِ هؼبثمبت

 ٍاحذ ًظشي دس ًظش 1 ػبػت هؼبدل 50ػولىشد ثش حؼت ػبػت تَػي هؼبًٍت هحتشم فشٌّگي داًـدَيي گَاّي، ػپغ ّش 

 .گشفتِ ؿَد

 فعبليتْبي اجرائي (اصالح  )-12     
       ػلوي ّيأت   ٍ آئيي ًبهِ استمبء اػوبي  (فلل ّفتن تىبليف ػوَهي )ثِ اػتٌبد آئيي ًبهِ اػتخذاهي اػوبي ّيأت ػلوي         

ٍثباػتفبدُ اصخذٍل فَق الؼبدُ هذيشيت اػوبي ّيأت  ( 83پيَػت دػتَس) ( اص لؼوت اٍل ًحَُ استمبء 3-9 تب 3-7هبدُ  )

     (83پيَػت دػتَس)،1380ػلوي اصوتبة ثبصًَيؼي هدوَػِ لَاًيي ٍهمشسات اػتخذاهي اػوبي ّيأت ػلوي تيشهبُ

  پغ اص تبئيذ همبم هبفَق  مب6ٌثٍ اساي َز ػمف  ٍاحذّبي هؼبدل هشثَى ثِ ّش ًيوؼبل دس خذٍل صيش تؼشيف ؿذُ اػت ٍ      

 (.هحبػجِ آخشيي ثبسي اػت وِ ػوَ ّيأت ػلوي فؼبليت اخشايي خَد سا ثِ ثجت سػبًذُ اػت هجٌبي ).  هحبػجِ هي ؿَد     

.     الصم ثِ روش هي ثبؿذ وِ ثشخي هَاسد ثٌبثش ؿشايي دسٍى  داًـگبّي  ثب ًظش  ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ تؼذيل يبفتِ اػت

 :    تجصزٌ

 دس كَستي وِ ّش يه اص هؼئَليي اخشائي ثخـي اص ٍظبيف خَد سا دس همٌغ صهبًي هـخق هحَل ًوَد، اص ػمف    -     الف

. ٍاحذ هٌظَس ؿذُ وؼش ٍ ثِ فشدي وِ هؼئَليت سا تمجل ًوَدُ اػت تؼلك هي گيشد           

 دس كَستي وِ ػوت اخشائي هحَل ؿذُ ثِ ػوَ ّيأت ػلوي دس خذٍل فَق ثِ ًَس هـخق روش ًگشديذُ اػت، پغ  -     ة

اص اسائِ ؿشح ٍظبيف فشد ٍ گَاّي هشثَى  ثِ فْشػت ٍ  ػبػت فؼبليتْبي اًدبم ؿذُ، تَػي  هؼئَل هشثًَِ،  ثب  ًظش            

.            هؼبٍى آهَصؿي يب ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ ٍاحذ هؼبدل تؼييي هي گشدد

 1386 – هبُ 6 فْرست سوتْبي اجرائي ٍ ٍاحذ هعبدل تعييي ضذُ بِ ازاي ّر –جذٍل   

         ٍاحذ هعبدل  سوت       رديف

 (حذاكثر سقف  )        

سئيغ داًـگبُ  1      
 

11 

هؼبًٍيي داًـگبُ  2       

 

10 

لبئن همبم ٍ هـبٍس سئيغ - تخت400سؤػبي ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي داساي ثيؾ اص -         سئيغ داًـىذُ 3       

 داًـگبُ

8 

 7سئيغ هشوض تحميمبتي هؼتمل - هذيش ول آهَصؽ داًـگبُ        4            

سؤػبي ثيوبسػتبى ّبي آهَصؿي - هذيش هشوض هٌبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿىي-         هؼبٍى داًـىذُ 5            

هعبٍى درهبى -  تخت400هؼبًٍيي ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي داساي ثيؾ اص -  تخت200 -400داساي

  تخت400بيوبرستبًْبي آهَزضي داراي بيص از 

6 
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سؤػبي  - سئيغ هشوض اٍسطاًغ داًـگبُ- سؤػبي پظٍّـىذُ ّب- سئيغ هشوض تحميمبتي ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ         6            

ػشپشػت -  تخت200-400هذيشاى ٍ هؼبًٍيي ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي -  تخت200ثيوبسػتبًْبي  آهَصؿي ووتشاص

داًـگبُ ٍ   ػشپشػت ٍاحذّبي آهبس ٍ خذهبت هبؿيٌي-هؼئَل آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ- تحليالت تىويلي داًـگبُ

  تخت200-400هعبٍى درهبى بيوبرستبًْبي آهَزضي  -هذيش في آٍسي اًالػبت داًـگبُ

 

5 

ػشپشػت - سئيغ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى هشوض اػتبى-  ّضاس ًفش خوؼيت200هذيش ؿجىِ ثبالتش اص  7             

قبئن - هؼبٍى فٌي ٍ هؼبٍى اخشايي هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ- ثبًه اًالػبت اػوبي ّيبت ػلوي

هقبم هعبٍى درهبى داًطگبُ
* 

5/4 

سئيغ وتبثخبًِ - گشٍّْبي آهَصؿي داساي تحليالت  تىويلي   هذيشاى-         هـبٍسيي سئيغ داًـگبُ    8             

هذيش اهَس -  ّضاسًفش خوؼيت200هذيشاى ؿجىِ داساي ووتشاص- هؼبًٍيي هذيشاى ػتبدي- هشوضي

هذير آهَزش ٍ پژٍّص داًطكذُ - هؼبًٍت دفتش ًْبد هؼظن سّجشي- آصهبيـگبّْبي داًـگبُ

 هذير اهَر پژٍّطي- پسضكي

4 

هؼبًٍيي    - هؼبٍى هشوض تحميمبتي هؼتمل-  گشٍّْبي آهَصؿي ثذٍى تحليالت تىويلي          هذيشاى 9            

 200ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي ووتش اص  هذيشاى ٍ هؼبًٍيي-  ّضاس ًفش خوؼيت200        ؿجىِ ّبي ووتش اص 

سئيغ ثخؾ داساي تحليالت -  هذيش هدلِ فين-هؼئَل اهَس فشٌّگي داًـدَئي داًـىذُ- تخت

هؼئَل اػبتيذ ساٌّوب دس داًـىذُ پضؿىي- تىويلي
**

هذير درهبى بيوبرستبًْبي آهَزضي كوتر از  -

  تخت200

3 

-  تخت400هؼئَل فٌي ول آصهبيـگبُ ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي  ثيؾ اص - هؼئَل دٍسُ فيضيَپبتَلَطي- م  10           

سئيغ ثخؾ ثذٍى تحليالت - هؼئَل آهَصؽ پضؿىي ػوَهي- هذيش هدتوغ هؼىًَي داًـگبُ

تىويلي 

5/2 

ػشپشػت ٍاحذ پبيگبُ تحميمبت -  تخت200- 400        هؼئَل فٌي آصهبيـگبُ ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي         11           

 اجرايي هركس تحقيقبت ترٍهب هعبٍى- هذيش آهَصؽ ٍ پظٍّؾ داًـىذُ- خوؼيتي

2 

هؼئَل فٌي آصهبيـگبُ - هؼئَل هشوض هْبستْبي ثبليٌي داًـىذُ-        هؼئَل آصهبيـگبُ دس داًـىذُ ّب          12           

هؼئَل - ػشپشػت وويتِ تحميمبت داًـدَيي داًـگبُ -  تخت200ثيوبسػتبًْبي ووتش اص 

ػشپشػت ٍ هؼئَل فٌي آصهبيـگبُ - هؼئَل دػتيبساى- خَاثگبّْبي هؼبًٍت داًـدَيي

سفشاًغ
***

 هؼئَل اػبتيذ ساٌّوب دس -IVFهؼئَل فٌي ثخؾ - MRIهؼئَل فٌي ثخؾ - 

 دبير كويتِ ارتقبء داًطگبُ- داًـىذُ

5/1 

هؼئَل هشوض حيَاًبت -  دثيش ؿَساّب دس ػٌح داًـگبُ-         سئيغ وتبثخبًِ داًـىذُ ٍ ثيوبسػتبى 13     

هؼئَل دفتشًظبست ٍ اسصؿيبثي ًشحْبي - هؼبٍى گشٍّْبي آهَصؿي- داًـگبُ آصهبيـگبّي

هذيش -  داًـىذُػشپشػت وويتِ تحميمبت داًـدَيي - ػشپشػت دفتش هـبٍسُ داًـگبُ- پظٍّـي

- هؼئَل ثخـْبي آصهبيـگبُ- هذيش اهَس وبسگبّْبي پظٍّـي- هؼئَل گبٌّبهِ ّبي داخل داًـگبُ

هؼئَل گشٍُ - هؼئَل ثخـْبي آصهبيـگبُ دس ثيوبسػتبى- هؼئَل دفتش استجبى كٌؼت ٍ داًـگبُ

 هؼئَل ثؼيح اػبتيذ داًـگبُ- ايٌتشًْب

1 

 

 

.  ٍاحذ هحبسبِ هي ضَد5/6در صَرتي كِ هذير درهبى، قبئن هقبم ًيس ببضذ ٍاحذ هعبدل * 



 12 
 

هحبسبِ ٍاحذ هعبدل هسئَل اسبتيذ هطبٍر بب پيطٌْبدهعبٍى آهَزضي داًطكذُ ٍ تبئيذ هعبٍى آهَزضي داًطگبُ ** 

. اًجبم خَاّذ ضذ

 ٍاحذ ٍ در صَرتيكِ هسئَل فٌي جذاگبًِ تعييي 5/1در صَرتيكِ سرپرست، ٍظيفِ هسئَل فٌي را ًيس اًجبم بذّذ ***

.  ٍاحذ براي هسئَل فٌي قببل هحبسبِ هي ببضذ5/0 ٍاحذ براي سرپرست ٍ 1ضذُ ببضذ 

 
 

   

   

   
 


