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شماره دوم:حاوي ىهع كرد ش ماهه دوم سال 1397
معاونت آمىزشي دااگشنه علىم زپشكي كاشان

واحداهي معاونت آمىزشي

گسارش عولكرد  6هاهه دوم سال  97طرح تحول آهوزش و فعاليتهاي كلي EDC
ضزيف

ٔبٜ
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ٟٔط
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آثبٖ

٘ٛع فؼبِيت
.1
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.3
.4
.5

.1
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ثبضٌصاضي ٔؿتٙسات فؼبِيتٟبي ثؿتٞ ٝبي ٌ 11ب٘ ٝعطح تح َٛآٔٛظـ ٔٙتٟي ثٝ
ؾٔ ٝب ٝٞز97/7/1 ( 97 ْٚاِي )97/7/10
ا٘جبْ اضظيبثي ويفي والٖ ٔٙغم ( 8 ٝزا٘كٍبٟٞبي وطٔبٖ ،ضفؿٙجبٖ ،ثٓ ،
ايطا٘كٟط ،ؾيطجبٖ ٕٞ )... ٚطا ٜثب ٌط ٜٚاػعأي اظ والٖ ٔٙغم 7 ٝجٟت فؼبِيتٟبي
ا٘جبْ قس ٜؾٔ ٝب ٝٞا 97 َٚزض ؾغح ٔٙغم ٝاي( اضظيبثي وٙٙس)ٜ
قطوت زضٚثيٙبضٔبٞيب٘ٔ ٝطوع ٔغبِؼبت ٚظاضت ٔتجٛع ٚاجطايي ؾبظي زؾتٛض
اِؼّٕٟبي جسيس
چه وطزٖ ضٚظا٘ ٝوبضتبثُ ؾطپطؾت ٔطوع  ٚوبضتبثُ قرهي ٚپبؾرٍٛيي ث٘ ٝبٔٝ
ٞبي زضيبفتي و٘ ٝيبظ ث ٝالساْ ذبل زاض٘س
تؼبُٔ ثب ٔؿئِٛيٗ ثؿتٞ ٝبي ٔرتّف عطح تح َٛآٔٛظـ زض ذهٛل ا٘جبْ
فؼبِيتٟبي ٔتؼسز ثؿتٞ ٝب  ٚپبيف فؼبِيتٟبي ا٘جبْ قسٜ
ٕٞبيف ٔسيطاٖ ٞ EDO ٚ EDCبي زا٘كٍبٟٞبي ػّ ْٛپعقىي زض تٟطاٖ ٚ
تهٕيٓ ٌيطي زض ذهٛل ضٚـ نحيح اضظقيبثي اؾتبز (  25 ٚ 24آثبٖ )97
قطوت زضٚثيٙبضٔبٞيب٘ٔ ٝطوع ٔغبِؼبت ٚظاضت ٔتجٛع ٚاجطايي ؾبظي زؾتٛض
اِؼّٕٟبي جسيس
تؼبُٔ ثب ٔؿئِٛيٗ ثؿتٞ ٝبي ٔرتّف عطح تح َٛآٔٛظـ زض ذهٛل ا٘جبْ
فؼبِيتٟبي ٔتؼسز ثؿتٞ ٝب  ٚپبيف فؼبِيتٟبي ا٘جبْ قسٜ
چه وطزٖ ضٚظا٘ ٝوبضتبثُ ؾطپطؾت ٔطوع  ٚوبضتبثُ قرهي ٚپبؾرٍٛيي ث٘ ٝبٔٝ
ٞبي زضيبفتي و٘ ٝيبظ ث ٝالساْ ذبل زاض٘س
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آشض

4
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قطوت زضٚثيٙبضٔبٞيب٘ٔ ٝطوع ٔغبِؼبت ٚظاضت ٔتجٛع ٚارطايي ؾبظي زؾتٛض اِؼّٕٟبي
رسيس
تكىيُ وٕيت ٝزا٘كٍبٞي زٚاظزٕٞيٗ ركٛٙاض ٜقٟيس ٔغٟطي  ٚنسٚض اثالؽ اػضب
ا٘زبْ ٔىبتجبت  ،تٟي ٝاذجبض  ٚپيبٔه رٟت تٟيهٌ ٚ ٝهطز آٚضي فطايٙهسٞب ي آٔٛظقهي اظ
زا٘كٍب ٜرٟت اضؾبَ ث ٝثيؿتٕيٗ ٕٞبيف آٔٛظـ پعقىي
تؼبُٔ ثب ٔؿئِٛيٗ ثؿتٞ ٝبي ٔرتّف عطح تح َٛآٔهٛظـ زض ذههٛل ا٘زهبْ فؼبِيتٟهبي
ٔتؼسز ثؿتٞ ٝب  ٚپبيف فؼبِيتٟبي ا٘زبْ قسٜ
زضيبفت  ٚتٛظيغ پٛؾتطٞبي ثيؿتٕيٗ ٕٞبيف آٔٛظـ پعقىي
چه وطزٖ ضٚظا٘ ٝوبضتبثُ ؾطپطؾت ٔطوع  ٚوبضتبثُ قرهي ٚپبؾرٍٛيي ثه٘ ٝبٔهٞ ٝهبي
زضيبفتي و٘ ٝيبظ ث ٝالساْ ذبل زاض٘س
تؼبُٔ ثب ٔؿئِٛيٗ ثؿتٞ ٝبي ٔرتّف عطح تح َٛآٔهٛظـ زض ذههٛل ا٘زهبْ فؼبِيتٟهبي
ٔتؼسز ثؿتٞ ٝب  ٚپبيف فؼبِيتٟبي ا٘زبْ قسٜ

 .1قطوت زض ٚثيٙبضٔبٞيب٘ٔ ٝطوع ٔغبِؼبت ٚظاضت ٔتجٛع ٚاجطايي ؾبظي زؾتٛض اِؼّٕٟبي جسيس
 .2ثطٌعاضي جّؿبت ٔتؼسز جٟت زاٚضي فطايٙس ٞبي زضيبفتيٕ٘ ،ط ٜزٞي  ٚا٘تربة ٟ٘ابيي فطايٙاس ٞابي
زا٘كٍبٞي  ٚوكٛضي
 .3تؼبُٔ ثب ٔؿئِٛيٗ ثؿتٞ ٝبي ٔرتّف عطح تح َٛآٔٛظـ زض ذهٛل ا٘جبْ فؼبِيتٟبي ٔتؼسز ثؿتٞ ٝب
 ٚپبيف فؼبِيتٟبي ا٘جبْ قسٜ
 .4ثبضٌصاضي ٔؿتٙسات فؼبِيتٟبي ثؿتٞ ٝبي ٌ 11ب٘ ٝعطح تح َٛآٔٛظـ ٔٙتٟي ث ٝؾٔ ٝب ٝٞؾ97 ْٛ
( 97/10/1اِي )97/10/10
 .1چه وطزٖ ضٚظا٘ ٝوبضتبثُ ؾطپطؾت ٔطوع  ٚوبضتبثُ قرهي ٚپبؾرٍٛيي ث٘ ٝبٔٞ ٝبي زضيابفتي واٝ
٘يبظ ث ٝالساْ ذبل زاض٘س
 .2اضؾبَ آ٘اليٗ فطايٙس ٞبي ٔٙترت زا٘كٍبٞي جٟت زاٚضي وكٛضي
 .3قطوت زض وبضٌب ٜػّٕي يىطٚظ " ٜچٍ ٝ٘ٛپطٚپٛظاَ عطح ٘ٛآٚضا٘ ٝتسٚيٗ  ٚزاٚضي وٙيٓ ".ث ٝػٛٙاٖ
ٕ٘بيٙس ٜايٗ زا٘كٍبٜ
 .4تٟي ٚ ٝتٛظيغ ٔحتٛاي وبضٌب ٜزض ثيٗ اػضبي ٞيبت ػّٕي ٔكتبق عطح ٘ٛآٚضا٘ٝ
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اؾفٙس

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

قطوت زض ٚثيٙبضٔبٞيب٘ٔ ٝطوع ٔغبِؼبت ٚظاضت ٔتجٛع ٚارطايي ؾبظي زؾتٛض اِؼّٕٟبي رسيس
چه وطزٖ ضٚظا٘ ٝوبضتبثُ ؾطپطؾت ٔطوع  ٚوبضتبثُ قرهي ٚپبؾرٍٛيي ث٘ ٝبٔٞ ٝبي زضيبفتي و٘ ٝيبظ ث ٝالساْ
ذبل زاض٘س
تحٛيُ  ٚتٛظيغ پٛؾتط ركٛٙاض ٜايسٞ ٜبي ٘ٛآٚضا٘ ٝزا٘كزٛيي زض ؾغح زا٘كىسٞ ٜب
ثبظضؾهههي وهههالٖ ٔٙغمههه 7 ٝاظ زا٘كهههٍب ٜػّههه ْٛپعقهههىي وبقهههبٖ زض رٟهههت پهههبيف أهههٛض
اػتجبض ثركي ٔٛؾؿ ٝاي
ثطٌههههعاضي رّؿههههبت ٔتؼههههسز زض رٟههههت ضفههههغ ٘ههههٛالم ٔغههههطح قههههس ٜزض ضاي نههههبزضٜ
اػتجبض ثركي ٔٛؾؿ ٝاي زض ؾبَ  95ثٙٔ ٝظٛض ا٘زبْ ٔزسز ايٗ اػتجبض ثركي زض ؾبَ 98
تٟيٌ ٝعاضقبت ربٔغ ثٕٞ ٝطأ ٜؿتٙسات اِعأي زض ٞط  5حٛظ٘ ٜمبيم ٔغطح قس ٚ ٜاضؾبَ ث ٝوٕيؿهئّ ٖٛهي
اػتجبض ثركي ٔٛؾؿ ٝاي زا٘كٍبٟٞبي ػّ ْٛپعقىي وكٛض
ثطٌعاضي زٚ ٚثيٙبض ثب ٔحٛضيت ثؿتٞ ٝبي آٔبيف ؾطظٔيٙي  ٚتٛؾؼ ٝوبضآفطيٙي زض ؾهغح وهالٖ ٔٙغمه 7 ٝثهب
زا٘كٍبٟٞبي انفٟبٖ ،يعز ،قٟطوطز
چبح ز ٚوتبثچٌ ٝعاضـ ايٕٙي ذٛاثٍبٟٞب  ٚزا٘كىسٞ ٜب
ا٘زبْ اضظيبثي ويفي ٔٙغم ٝاي والٖ ٔٙغم 8 ٝثطاي ؾٔ ٝب ٝٞز ٚ ْٚؾ 30 ( 97 ْٛثٔ 1397 ٕٟٗبٔٛضيت وطٔهبٖ
ثٕٞ ٝطا ٜتيٓ اػعأي والٖ ٔٙغم ()7 ٝاضظيبثي وٙٙس)ٜ

 .1قطوت زض جّؿ ٝاضظيبثي ويفي ٔٙغم ٝاي زض  4اؾفٙس  97زض انفٟبٖ  ٚاضائٌ ٝعاضـ پيكطفت ػّٕىطز ثؿتٞ ٝابي آٔابيف
ؾطظٔيٙي  ٚتٛؾؼ ٝوبضآفطيٙي ث ٝػٛٙاٖ فٛوبَ پٛيٙت والٖ ٔٙغم ٚ 7 ٝپطؾف  ٚپبؾد تٛؾظ تيٓ اضظيبة اػعأاي اظ واالٖ
ٔٙغم ( 5 ٝزا٘كٍب ٜع.ح .قيطاظ) ( اضظيبثي ق٘ٛس)ٜ
قطوت ٚثيٙبضٔبٞيب٘ٔ ٝطوع ٔغبِؼبت ٚظاضت ٔتجٛع ٚاجطايي ؾبظي زؾتٛض اِؼّٕٟبي جسيس
.2
چه وطزٖ ضٚظا٘ ٝوبضتبثُ ؾطپطؾت ٔطوع  ٚوبضتبثُ قرهي ٚپبؾرٍٛيي ث٘ ٝبٔٞ ٝبي زضيبفتي و٘ ٝيبظ ث ٝالساْ ذبل زاض٘س
.3
 .4تكىيُ وٕيت ٝجسيس االحساث زا٘كجٛيي ،نسٚض اثالؽ اػضب  ٚتسٚيٗ قي٘ ٜٛبٔ ٝاجطايي وٕيت ٚ ٝاضؾبَ ثٚ ٝظاضت ٔتجٛع
 .5زضيبفت ٘تبيج فطايٙس ٞبي اضؾبَ قس ٜث ٝثيؿتٕيٗ ٕٞبيف آٔٛظـ پعقىي
 .6وؿت ز ٚضتج ٝا ٚ َٚيه ضتج ٝز ْٚوكٛضي زض فطايٙس ٞبي اضؾبَ قس ٜث ٝثيؿتٕيٗ ٕٞبيف آٔٛظـ پعقىي
 .7ثبضٌصاضي ٔؿتٙسات فؼبِيتٟبي ثؿتٞ ٝبي ٌ 11ب٘ ٝعطح تح َٛآٔٛظـ ٔٙتٟي ث ٝؾٔ ٝب ٝٞچٟبضْ 97/10/1 ( 97اِي
)97/10/10
 .8حجت ٘بْ قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٕٞبيف زض ؾبيت ٕٞبيف
 .9نسٚض تمسيط ٘بٔٞ ٝبي ٕٞىبضي وبضقٙبؾبٖ
 .01تسٚيٗ ٘بٔٞ ٝبي تجطيه ػيس ٘ٛضٚظ
 .11نسٚض ٌٛاٞيٟبي تبييسي ٝعطحٟبي ٘ٛآٚضا٘ٔ ٝطوع

واحذ ارزشيابي
ٞسف اظ تكىيُ ٚاحس :اضظقيبثي ػّٕىطز آٔٛظقي اؾبتيس  ٚفطاٌيطاٖ ،اضظقيبثي ثط٘بٔٞ ٝبي زضؾي،
اضظقيبثي زض٘ٚي ٌطٟٞٚبي آٔٛظقي

ؾطپطؾت :زوتط وبضقٙبؼ :ذب٘ٓ
زوتط ؾٕي٘ ٝبزي
ٔٙهٛض ؾيبح
ضا٘ٚسي
وٕيتٞ ٝبي فطػي ٚاحس اضظقيبثي:
اضظقيبثي اؾبتيس :زوتط اؾٕبػيُ فربضيبٖ ،زوتط ٔزتجي نحت ،زوتط ٔحؿٗ تمسؾي ،زوتط ضٚح اِ ٝزٞمب٘ي ،آلبي حٕيسضضب ؾيسي ،آلهبي
ٔحؿٗ فطٞبز پٛض
وٕيت ٝاضظقيبثي فطاٌيطاٖ :زوتط اؾٕبػيُ فربضيبٖ ،زوتط ٔحٕسضضب قطيف ،زوتط حٕيسضضهب ٌيالؾهي ،ذهب٘ٓ فبعٕه ٝػجهبؼ ظاز ،ٜذهب٘ٓ
فرطاِؿبزات ٔيطحؿيٙي
وٕيت ٝاضظيبثي زض٘ٚي :زوتط ظضيچٟط ٚويّي ،زوتط ٔٙهٛضٞ ٗٔٛٔ ٜطٚي ،ذب٘ٓ ِيال ايطا٘كبٞي
تؼسازاضظقيبثي اؾتبز24 :
تؼساز فطْ ٞبي عطاحي قس ٜاضظقيبثي  360زضر:ٝ
تؼساز رّؿبت:
فؼبِيتٟب:
ٔىبتجبت:

٘بٔٞ ٝبي ٚضٚزي

تبضيد

زؾتٛض رّؿٝ

٘بٔٞ ٝبي ذطٚري:
رّؿبت
أ ٓٞهٛثبت

تؼساز ٔهٛثبت

.1

ٌعاضـ رّؿ:ٝ
ٔٙظٛض تسٚيٗ ضاٞىبض

.2

ثطاي تٟي ٝأىب٘بت،
اؾتب٘ساضٞب  ٚؾبيط

.3

ٔٛاضز ٔطثٛط ث ٝضٚـ
ٔٙبؾت رٟت
97/2/25

ثطٌعاضي آظٟٔ٘ٛبي

1

.4

اظ ضا ٜزٚض ثب تٛر ٝثٝ
تٛؾؼ ٝفٙبٚضي ٚ

.5

أىب٘بت اضتجبعي
زا٘كٍب ٜزض آٔٛظـ
تكىيُ ٌطزيس.

.6

ٔمطض ٌطزيس تب ٘ؿجت ث ٝتٟي ٝاؾتب٘ساضٞبي ٔٙبؾت ثطاي آظٔٞ ٖٛبي اظ ضا ٜزٚض ٘ظيط
زؾتطؾِي ث٘ ٝطْ افعاض الساْ قٛز.
ٔمطض ٌطزيس تب ٘ؿجت ث ٝعطاحي اؾتب٘ساضز ٔٙبؾت ثطاي آظٔٞ ٖٛبي اظ ضا ٜزٚض،
زا٘كىس ٜپعقىي اظ عطيك  EDOثب وٕيت ٝاضظيبثي آظٟٔ٘ٛب زض ٔطوع تٛؾؼ ٝآٔٛظـ
زا٘كٍب ٜالساْ ٕ٘بيس.
ٔمطض ٌطزيس تب ٘ؿجت ث ٝعطاحي اؾتب٘ساضز ٔٙبؾت ثطاي آظٔٞ ٖٛبي اظ ضا ٜزٚض
زا٘كىس ٜپطؾتبضئ-بٔبئي اظ عطيك  EDOثب وٕيت ٝاضظيبثي آظٟٔ٘ٛب زض ٔطوع تٛؾؼٝ
آٔٛظـ زا٘كٍب ٜالساْ ٕ٘بيس.
ٔمطض ٌطزيس تب ٘ؿجت ث ٝعطاحي آظٟٔ٘ٛبي اؾتب٘ساضز ٔٙبؾت ثطاي آظٔٞ ٖٛبي اظ ضا ٜزٚض
زا٘كىس ٜز٘سا٘پعقىي اظ عطيك EDOثب وٕيت ٝاضظيبثي آظٟٔ٘ٛب زض ٔطوع تٛؾؼ ٝآٔٛظـ
زا٘كٍب ٜالساْ ٕ٘بيس.
ٔمطض ٌطزيس تب ٘ؿجت ث ٝعطاحي آظٟٔ٘ٛبي اؾتب٘ساضز ٔٙبؾت ثطاي آظٔٞ ٖٛبي اظ ضا ٜزٚض
زا٘كىس ٜثٟساقت اظ عطيك EDOثب وٕيت ٝاضظيبثي آظٟٔ٘ٛب زض ٔطوع تٛؾؼ ٝآٔٛظـ
زا٘كٍب ٜالساْ ٕ٘بيس.
ٔمطض ٌطزيس تب ٘ؿجت ث ٝعطاحي آظٟٔ٘ٛبي اؾتب٘ساضز ٔٙبؾت ثطاي آظٔٞ ٖٛبي اظ ضا ٜزٚض
زا٘كىس ٜپيطاپعقىي اظ عطيك  EDOثب وٕيت ٝاضظيبثي آظٟٔ٘ٛب زض ٔطوع تٛؾؼ ٝآٔٛظـ
زا٘كٍب ٜالساْ ٕ٘بيس.

٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي اؾتبز اضظيبثي ق٘ٛسٜ

ٚاحس زضذٛاؾت وٙٙسٜ

زا٘كىسٜ

ػّت ( اؾترساْ،اضتمبء ،تطفيغ)
.1
.2
.3
.4
.5

٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي اؾتبز اضظيبثي ق٘ٛسٜ

ٚاحس زضذٛاؾت وٙٙسٜ

ذب٘ٓ زوتط اػظٓ ٔهسالي ٘يب
آلبي زوتط اغزض حيسضي
آلبي زوتط وٕبَ انبِت ٔٙف
ذب٘ٓ زوتط ظٞطا ؾّيٕب٘ي
آلبي زوتط ثٙفكٝ
ذب٘ٓ زوتط ٔهسالي ٘يب
آلبي زوتط ٘ٛضاِسيٙي
ذب٘ٓ زوتط ثٕٟٙي فطقتٝ
آلبي زوتط آلبزاٚز
آلبي زوتط ٕ٘بظي
آلبي زوتط حؿٙي
آلبي زوتط زِٚتي
آلبي زوتط اعّؿي
آلبي زوتط ٔحؿٗ تمي ظازٜ
آلبي زوتط قيطاظي
آلبي زوتط قطافتي
ذب٘ٓ زوتط قطيفي
آلبي زوتط رؼفط٘ػاز
آلبي زوتط ػبنٕي
آلبي زوتط ػبثسيٙي
آلبي زوتط ٔزتجي نحت
آلبي زوتط ػّيطضب ٔطٚري
آلبي زوتط حؿٗ ظازٜ
آلبي زوتط ؾيس ػّي ٔؿؼٛز
ذب٘ٓ زوتط فطيجب ضايٍبٖ
آلبي زوتط ضرجي ٔمسْ

زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي
زا٘كىس ٜپعقىي

اضظقيبثي ػضٞ ٛيبت ػّٕي اظ ٘ظط ٔسيط ٌطٜٚ
ذٛز اضظقيبثي ػضٞ ٛيبت ػّٕي
اضظقيبثي ػضٞ ٛيبت ػّٕي اظ ٘ح ٜٛتسضيؽ زضٚؼ ٘ظطي ( ثبِيٙي ٚ
ػّ ْٛپبي)ٝ
اضظقيبثي اظ زؾتيبضاٖ زض ٔٛضز ػضٞ ٛيأت ػّٕي
اضظقيبثي اظ زؾتيبضاٖ زض ٔٛضز ػضٞ ٛيأت ػّٕي
ػّت ( اؾترساْ،اضتمبء ،تطفيغ)
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ
اضتمبئ ؾبال٘ٝ

ثطٌعاضي وبضٌبٜ
تؼساز

٘ٛع وبضٌبٜ

ٚاحس زضذٛاؾت وٙٙسٜ

1

تحّيُ ٕ٘ ٝ٘ٛؾٛاَ

تٛإ٘ٙس ؾبظي

قطوت زض جّؿبت وٕيت ٝاضظقيبثي والٖ ٔٙغمٝ
تؼساز
3

٘ٛع فؼبِيت
تحّيُ ٕ٘ ٝ٘ٛؾٛاَ  ٚتٟي ٝثب٘ه
ؾٛاَ

ٚاحس زضذٛاؾت وٙٙسٜ
ٔؿئ َٛوٕيت ٝاضظقيبثي والٖ ٔٙغم-ٝ
ؾطوبض ذب٘ٓ زوتط حجيجي -قٟط وطز

1

ٌطزٕٞبئي وٕيتٞ ٝبي عطح
تحَٛ
ٌطزٕٞبئي وٕيتٞ ٝبي عطح
تحَٛ

ٔؼب ٖٚآٔٛظقي -قٟط وطز

1

ٔؼب ٖٚآٔٛظقي -انفٟبٖ

گسارش عولكرد دفتر استعذاد درخشاى دانشگاه در سه هاهه سوم سال 1397
وبضقٙبؼِ :يال
ؾطپطؾت:زوتط أِ ٟٝيب٘ ٝؾبظ
ؾحطذٛاٖ
٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي اػضبء وٕيؿيٚ ٖٛيػ ٜحٕبيت اظ اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ:
زوتط اثطاٞيٓ وٛچىي ،زوتط ػجبؼ تمٛي اضزوب٘ي ،زوتط غالٔؼّي حٕيسي ،زوتط حٕيسضضب ٌيالؾي ،زوتط ٔحٕٛز نفبضي ،زوتط ظضيچٟهط
ٚويّي ،زوتط أِ ٟٝيب٘ ٝؾبظ ،زوتط ٔحٕسضضب قطيف ،زوتطغعأِ ٝكىسا٘يبٖ ،فبعٕ ٝاثطاٞيٓ ظاز( ٜزا٘كزٛي ز٘سا٘پعقىي)
٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي اػضبء زفتط اؾتؼساز زضذكبٖ:
زوتط أِ ٟٝيب٘ ٝؾبظ ،زوتط ػجبؼ اضد ،زوتط ٔحٕس ػّي اعّؿي ،زوتط ػجبؼ ثٟطأي ،ؾيس حٕيسضضب ؾيسي ،زوتط ٟٔطاٖ نفبيي ،ظٞهطٜ
آشض ثبز ،فطظا٘ ٝنبثطي ،زوتط ػّي يٛؾفيبٖٟٙٔ ،سؼ ٔحؿٗ فطٞبزپٛض
فؼبِيتٟب:
17
نسٚض ٌٛاٞي ٞب ٚتمسيط٘بٔٞ ٝب
93
اضائ ٝتؿٟيالت ث ٝزا٘كجٛيبٖ
1
تؼساز جّؿبت ثطٌعاض قسٜ
ٞسف اظ تكىيُ ٚاحس :قىٛفبيي  ٚحٕبيت اظ اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زا٘كٍبٜ

فؼبِيت زض جٟت ثؿتطؾبظي

34

اضؾبَ پيبْ اظ ٌطٚ ٜٚوب٘بَ تٍّطأي

30

زضج اذجبض اؾتؼساز زضذكبٖ

3

ثطٌعاضي والؼ  ٚوبضٌبٜ

8

نسٚض وبضت ػضٛيت جسيس

89

٘بٔٞ ٝبي نبزض ٜثٚ ٝظاضت ثٟساقت٘ 8 :بٔٝ
٘بٔٞ ٝبي اضؾبِي٘ 57 :بٔٝ
ٔىبتجبت٘ :بٔٞ ٝبي زضيبفتي٘ 36 :بٔٝ
رّؿبت ثطٌعاض قس ٜتٛؾظ زفتط اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ
أ ٓٞهٛثبت
تؼساز ٔهٛثبت
زؾتٛض جّؿٝ
تبضيد
ضزيف
ثطٌعاضي جّؿ ٝثب حضٛض ٔؼب ٖٚآٔٛظقي زا٘كٍبٜ
97/7/24
1
جٟت ٔطاؾٓ عّٛع
قطوت زض ؾبيط رّؿبت
قطوت زض جّؿ ٓٞ ٝا٘سيكي وّئ ٝؿئِٛيٗ زفبتط
97/8/23
1
اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زا٘كٍبٞ ٜب اظ ؾٛي ٚظاضت
قطوت زض جّؿٞ ٝيئت ضئيؿ ٝزا٘كٍب ٚ ٜتمسيط ٚ
97/10/2
2
تجّيُ اظ  8زا٘كجٛي اؾتؼساز زضذكبٖ ٚيػٜ

فؼبِيت زض رٟت ثؿتطؾبظي ،ايزبز ؾبذتبض ٛٞ ٚيت ثركي ث ٝزفتط
ضزيف
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

قطح فؼبِيت
تبضيد
 97/7/3تٟي ٝپبٚضپٛيٙت رسيس آييٗ ٘بٔ ٝتؿٟيالت زض ٖٚزا٘كٍبٞي رٟت اؾتفبز ٜزض
رّؿبت تٛريٟي زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز
 97/7/14تٟيٌ ٝعاضـ ػّٕىطز ٔ 3ب ٝٞز 97 ْٚزفتط اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ
 97/7/14اؾترطاد  ٚاضؾبَ ِيؿت زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ٔ ٚؿتؼس رٟت ثط٘بٔ ٝپعقه
پػٞٚكٍط ثٔ ٝؼب٘ٚت تحميمبت  ٚفٙبٚضي
 97/7/15تٟيٌ ٝعاضـ ػّٕىطز زفتط رٟت زضد زض ؾبٔب٘ ٝپبيف ٔؼب٘ٚت آٔٛظقي
 97/7/15تٟي ٝرس َٚزا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ پصيطفت ٝقس ٜزض آظٔ ٖٛزؾتيبضي ٚ 97
زضد زض ؾبيت زا٘كٍبٜ
 97/7/15تٟي ٝرس َٚزا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ پصيطفت ٝقس ٜزض آظٔ ٖٛوبضقٙبؾي اضقس
 ٚ 97زضد زض ؾبيت زا٘كٍبٜ
ٔ 97/7/15ىبتجبت ثب زا٘كىسٞ ٜب رٟت ٔؼطفي ٕ٘بيٙسٌبٖ زفتط اؾتؼساز زضذكبٖ رٟت
ثطٌعاضي والؼ ٞبي تٛريٟي تجييٗ آييٗ ٘بٔ ٝتؿٟيالت زض ٖٚزا٘كٍبٞي ٚيػٜ
زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ثطاي زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز
 97/7/16تٟي ٝتمسيط ٘بٔ ٝرٟت ٘ 3فط اظ زا٘كزٛيبٖ وبزض ارطايي عطح Educational Idea
 97/7/17تٟيِ ٝيؿت زا٘كزٛيبٖ ثطتط آظٟٔ٘ٛبي ػّ ْٛپبي ٚ ٝپيف وبضٚضظي اؾفٙس ٚ 96قٟطيٛض
97
 97/7/18تٟيِ ٝيؿت ٟ٘بيي لج َٛقسٌبٖ اضقس  ٚضظيس٘تي  ٚزضد زض ِيؿت
 97/7/21پيٍيطي  ٚتٕبؾٟبي ٔىطض ثب ٚظاضت ٔتجٛع رٟت اػالْ اؾبٔي  2.5زضنس وكٛضي
آظٔ ٖٛپيف وبضٚضظي  ٚػّ ْٛپبي97 ٝ

12

97/7/23

تٟي ٝپٛؾتطٞبي ذٛا٘ٙس ٜقٔ ، ٛؿبثم ٝپب٘تٔٛيٓ  ٚفطاذٛاٖ ٕٞىبضي زا٘كزٛيبٖ ثب زفتط

13

97/7/23

تٟي ٝپبٚضپٛيٙت ٌ ٚعاضـ اظ ؾٔ ٝطاؾٓ عّٛع ثطٌعاض قس ٜتٛؾظ زفتط  ٚاضائ ٝثطآٚضز ٞعئ ٝٙطاؾٓ زض ؾبِزبضي

14

97/7/28

اضؾبَ يه عطح ثٔ ٝطوع ّٔي تحميمبت ضاٞجطزي آٔٛظـ پعقىي(  ٚ )Nasrتبييسي ٝآٖ تٛؾظ EDC

15

97/7/30

16

97/8/2

تٟي ٚ ٝاضؾبَ ٌعاضـ ػّٕىطز قف ٔب ٝٞا َٚؾبَ  97ثٚ ٝظاضت ٔتجٛع رٟت زضيبفت ثٛزر ٝزفتط
اػعاْ ز ٚزا٘كز ٛرٟت قطوت زض ٔؿبثم ٝايس ٜپطزاظي اِٚيٗ ٕٞبيف ّٔي ٔسيطيت  ٚوٙتطَ ػف٘ٛتٟبي ٔٙتمّ ٝاظ ذٖٛ

17
18

97/8/6
97/8/9

تٟي ٝتمسيط٘بٔٞ ٝبي زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ
اؾترطاد اؾبٔي ضتج ٝاٞ َٚط ضقتٚ ٝضٚزي ثطاؾبؼ ٔؼسَ وُ زض ؾبَ 1396ثٕٞ ٝطأ ٜؼسَ وُ  ٚقٕبضٛٔ ٜثبيُ آٟ٘ب

19

97/8/9

اؾترطاد اؾبٔي زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ٚيػ ٜزا٘كٍب ٜثٕٞ ٝطأ ٜؼسَ وُ  ٚقٕبضٛٔ ٜثبيُ آٟ٘ب

20
21

97/8/10
97/8/12

تٟي ٝپبٚضپٛيٙت ٔؼطفي زا٘كزٛيبٖ يه زضنس ثطتط زا٘كىسٞ ٜب رٟت ٔطاؾٓ عّٛع
تٟي ٝپبٚضپٛيٙت رّؿ ٓٞ ٝا٘سيكي ؾطپطؾتبٖ زفبتط اؾتؼساز زضذكبٖ ٔٛضخ ٚ23/8/97ظاضت ذب٘ٝ

22

97/8/14

ذطيس  ٚاٞساي رٛايع( وبضت ٞسي ٚ ) ٝتمسيط٘بٔ ٝث ٝزا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ث ٝنٛضت رساٌب٘ ٝزض زا٘كىسٞ ٜب

23

97/8/19

24
25
26
27

97/8/19
97/8/26
97/8/30
97/9/10

ػمس لطاضزاز پػٞٚف يبضي ٚحيسضضب اؾتبزٔحٕسي ( ثٙس ن)  ٚاضؾبَ ث ٝثٙيبز ٘رجٍبٖ انفٟبٖ
پيٍيطي ثطٌعاضي والؼ آٔٛظقي ظثبٖ ثطاي زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ (زا٘كىس ٜپيطاپعقىي)
٘ظطؾٙزي اظ اػضبي وٕيتٔ ٝكٛضتي ٞب رٟت ثطٌعاضي ٔطاؾٓ عّٛع  ٚتهٕيٓ ٌيطي آٖ
اؾترطاد اؾبٔي  10زضنس ثطتط  3زٚض ٜپعقىي  -911ٚ 902 ،901آظٔ ٖٛزؾتيبضي اؾفٙس 97
ٔىبتج ٝثب  ITرٟت تؼطيف ؾطثطي  A5ٚ A4زفتط اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زض اتٔٛبؾي ٖٛازاضي (ٌبْ)

28

97/9/10

پيٍيطي  ٚاػتطاو وتجي زا٘كزٛيبٖ(ٔيالز ث٘ ٝػاز  ٚاِ ٟٝوٕبِي) ث ٝثٙيبز ّٔي ٘رجٍبٖ رٟت ٔحبؾج ٝأتيبظات آ٘بٖ

29

97/9/19

ٔؼطفي زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ث ٝؾبظٔبٖ ؾٙزف آٔٛظـ پعقىي رٟت قطوت زض آظٔ ٖٛزؾتيبضي اؾفٙس 97

30
31
32

ٟٔط تب آشض

پيٍيطي  ٚتهٛيت عطح" ثطضؾي ٚضؼيت فطٍٙٞي  ٚؾيبؾي زا٘كزٛيبٖ زا٘كٍب ٜزض ؾبَ "1397زض قٛضاي hsr
زا٘كٍبٜ
قٙبؾبيي ٔ ٚؼطفي زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ رٟت حجت ٘بْ زض إِپيبز ػّٕي زا٘كزٛيبٖ ٔ ٚؼطفي آ٘بٖ ثٚ ٝاحس
إِپيبز
ث ٝضٚظضؾب٘ي نفحبت اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زض ؾبيت زا٘كٍب ،ٜاؾبٔي زا٘كزٛيبٖ لجِٛي آظٔ ٖٛاضقس  ٚزؾتيبضي ... ٚ

33

اؾتؼالْ اظ وٕيت ٝا٘ضجبعي زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ٔتمبضي قطوت زض آظٔ ٖٛزؾتيبضي اؾفٙس٘10(.... ٚ97فط)

34

پصيطـ  ٚثطضؾي ٛٔ 8ضز زضذٛاؾتٟبي ٔىتٛة اؾتؼساز زضذكبٖ  ٚا٘زبْ ٔ 76كبٚض ٜثب زا٘كزٛيبٖ ٔطارؼ ٝوٙٙس ٜثٝ
زفتط اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ  ٚپبؾرٍٛيي ٛٔ 10ضز زض ؾبٔب٘ٔ ٝسيطيت آٔٛظـ

اذجبض اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ ٔٙسضد قس ٜزض ؾبيت ٔؼب٘ٚت آٔٛظقي
ضزيف
1

تبضيد
97/7/15

2
3

97/812
97/10/2

قطح ذجط
اػغبي تؿٟيالت زا٘كزٛيي ثٙيبز ّٔي ٘رجٍبٖ ث ٝزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز (زا٘كزٛيبٖ ؾبَ ا َٚزٚضٜٞبي
وبضقٙبؾي  ،وبضقٙبؾي اضقس  ٚزوتطي) زض ؾبَ تحهيّي 98-97
وؿت ٔمبْ ا َٚزض اِٚيٗ ٕٞبيف ّٔي ٔسيطيت  ٚوٙتطَ ػف٘ٛتٟبي ٔٙتمّ ٝاظ ذٖٛ
تمسيط  ٚتزّيُ اظ اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ ٚيػ ٜزض رّؿٞ ٝيئت ضئيؿ ٝزا٘كٍبٜ

اضائ ٝتؿٟيالت ث ٝزا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ

ضزي
ف

تبضيد

تؼساز

1

1
ٟٔط تب
آثبٖ
97

2

3

2

89
1

4

قطح فؼبِيت
ٔؼطفي زا٘كجٛيبٖ ٔكٕ َٛثٙس"ن" ثٔ ٝؼب٘ٚت تحميمبت  ٚفٙبٚضي
زا٘كٍب ٜثؼٛٙاٖ پػٞٚكٍط ثطجؿتٝ
پطزاذت ٞعي ٝٙاػعاْ ٘ 2فط اظ زا٘كجٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ جٟت اِٚيٗ
ٕٞبيف ّٔي ٔسيطيت  ٚوٙتطَ ػف٘ٛتٟبي ٔٙتمّ ٝاظ ذٖٛ
تمسيط  ٚاٞساي وبضت ٞسي ٝث ٝزا٘كجٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ٔ ٚؿتؼس
( 134.000.000ضيبَ)

تٛضيحبت
ا٘تربة ثؼٛٙاٖ پػٞٚكٍط ثطرؿتٝ
(ثٙس ن)
فبعٕٔ ٝمهٛز – فبعٕ ٝحبري
ضضبيي

ثٟطٙٔ ٜسي اظ جٛايع تحهيّي ثٙيبز ّٔي ٘رجٍبٖ( 22.500.000ضيبَ)

ٚحيسضضب اؾتبز ٔحٕسي

اعالع ضؾب٘ي ث ٝزا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ اظ عطيك اضؾبَ پيبْ وٛتبٜ
ضزيف
1

ٔٛضٛع پيبْ وٛتبٜ
تؼساز(٘فط)
تبضيد
ث ٝزِيُ لغغ ؾبٔب٘ ٝپيبْ وٛتب ،ٜاعالع ضؾب٘ي ٞب اظ عطيك ؾبيتٌ،ط ٚ ٜٚوب٘بَ تٍّطأي اؾتؼساز زضذكبٖ نٛضت ٌطفتٝ
اؾت30(.پيبْ)

ٌٛاٞي ٞب  ٚتمسيط ٘بٔٞ ٝب
ضزيف

تبضيد

تؼساز

1
2
3
4

ؾٔ ٝب ٝٞؾ97 ْٛ

٘ 6فط
٘ 5فط
٘ 1فط
٘ 5فط

ػٛٙاٖ ٌٛاٞي يب تمسيط٘بٔٝ
ٌٛاٞي اؾتؼساز زضذكبٖ ثٙس "ي" زا٘كزٛيبٖ  ٚفبضؽ اِتحهيالٖ(-يه زضنس ثطتط)
ٌٛاٞي اؾتؼساز زضذكبٖ ثٙس "ط" زا٘كزٛيبٖ  ٚفبضؽ اِتحهيالٖ 10(-زضنس ثطتط)
ٌٛاٞي اؾتؼساز زضذكبٖ ثٙس "ن" -پػٞٚكٍط ثطرؿتٝ
ٌٛاٞي ؾرٙطا٘ي زض والؼ ٞبي تجييٗ آييٗ ٘بٔ ٝتؿٟيالت زض ٖٚزا٘كٍبٞي ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ
اؾتؼساز زضذكبٖ رٟت زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز

نسٚض وبضت ػضٛيت
تبضيد
97/9/1

تبضيد
ضزيف
17/7/97
1
2

1/8/97

3

6/8/97

4

ٟٔط تب
آثبٖ

تؼساز

قطط ػضٛيت

1

ثٙس""ٚ

6

ثٙس "ظ"

57

ثٙس "ي"

1

ثٙس "ن"

24

ثٙس "ْ"

ثطٌعاضي والؼ ٞب  ٚوبضٌبٞ ٜب

ضٚظ

ػٛٙاٖ وبضٌبٜ

ؾٝ
قٙجٝ
ؾٝ
قٙجٝ
يىكٙجٝ

پػٞٚف ضا اظ وجب آغبظ وٙيٓ

زوتط أِ ٟٝيب٘ ٝؾبظ

Search

ٔحٕس قجب٘ي

-

پطٚپٛظاَ ٘ٛيؿي
 5جّؿ ٝتٛجيٟي تجييٗ آييٗ ٘بٔٝ
ٞبي ٚيػ ٜاؾتؼساز زضذكبٖ ثطاي
زا٘كجٛيبٖ جسيساِٛضٚز ؾبَ 97

ٔسضؼ

ٌطٞ ٜٚسف
وّي ٝزا٘كزٛيبٖ
زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز
زضذكبٖ ٔ ٚؿتؼس
زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز
زضذكبٖ ٔ ٚؿتؼس
زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز
زضذكبٖ ٔ ٚؿتؼس

ٔحٕس قجب٘ي
اػضبي وٕيتٔ ٝكٛضتي(فبعٕٝ
اثطاٞيٓ ظاز ،ٜػّيطضب ضضبيي،
ٔحٕس قجب٘ي ،حىيٕ ٝظٔب٘ي ثبزي
 ٚفبعٕ ٝحبجي ضضبيي)

فؼبِيت ٞبي قبذم:
 تمسيط اظ زا٘كجٛيبٖ ثطتط  ٚاؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زض وّي ٝزا٘كىسٞ ٜب وؿت ٔمبْ ا َٚزض اِٚيٗ ٕٞبيف ّٔي ٔسيطيت  ٚوٙتطَ ػف٘ٛتٟبي ٔٙتمّ ٝاظ ذ( ٖٛز ع ح ٔكٟس) ثٟطٙٔ ٜسي يه زا٘كجٛي اؾتؼساز زضذكبٖ زا٘كٍب ٜاظ جٛايع تحهيّي ثٙيبز ّٔي ٘رجٍبٖ(ٚحيسضضب اؾتبز ٔحٕسي)

گسارش عولكرد دفتر استعذاد درخشاى دانشگاه در سه هاهه چهارم سال 1397
وبضقٙبؼِ :يال
ؾطپطؾت:زوتط أِ ٟٝيب٘ ٝؾبظ
ؾحطذٛاٖ
٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي اػضبء وٕيؿيٚ ٖٛيػ ٜحٕبيت اظ اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ:
زوتط اثطاٞيٓ وٛچىي ،زوتط ػجبؼ تمٛي اضزوب٘ي ،زوتط حٕيسضضب ثٙفك ،ٝزوتط حٕيسضضب ٌيالؾي ،زوتط ٔحٕٛز نفبضي ،زوتط ظضيچٟهط
ٚويّي ،زوتط أِ ٟٝيب٘ ٝؾبظ ،زوتط ٔحٕسضضب قطيف ،زوتطغعأِ ٝكىسا٘يبٖ ،فبعٕ ٝاثطاٞيٓ ظاز( ٜزا٘كزٛي ز٘سا٘پعقىي)
٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي اػضبء زفتط اؾتؼساز زضذكبٖ:
زوتط أِ ٟٝيب٘ ٝؾبظ ،زوتط ػجبؼ اضد ،زوتط ٔحٕس ػّي اعّؿي ،زوتط ػجبؼ ثٟطأي ،ؾيس حٕيسضضب ؾيسي ،زوتهط ظٞهطا ٞبقهٓ ظاز،ٜ
ظٞط ٜآشض ثبز ،فطظا٘ ٝنبثطيٟٙٔ ،سؼ ٔحؿٗ فطٞبزپٛض
فؼبِيتٟب:
اضائ ٝتؿٟيالت ثٝ
5
نسٚض ٌٛاٞي ٞب ٚتمسيط٘بٔٞ ٝب
19
1
تؼساز جّؿبت ثطٌعاض قسٜ
زا٘كجٛيبٖ
ٞسف اظ تكىيُ ٚاحس :قىٛفبيي  ٚحٕبيت اظ اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زا٘كٍبٜ

فؼبِيت زض جٟت
ثؿتطؾبظي

17

اضؾبَ پيبْ اظ ٌطٚ ٜٚوب٘بَ
تٍّطأي ٚ ٚاتؿبپي

45

زضج اذجبض اؾتؼساز
زضذكبٖ

6

ثطٌعاضي والؼ  ٚوبضٌبٜ

1

٘بٔٞ ٝبي نبزض ٜثٚ ٝظاضت ثٟساقت ٘ 5 :بٔٝ
٘بٔٞ ٝبي اضؾبِي٘ 20 :بٔٝ
ٔىبتجبت٘ :بٔٞ ٝبي زضيبفتي٘ 43 :بٔٝ
رّؿبت ثطٌعاض قس ٜتٛؾظ زفتط اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ
تؼساز
أ ٓٞهٛثبت
زؾتٛض جّؿٝ
تبضيد
ضزيف
ٔهٛثبت
جّؿ ٝوٕيتٝ
8
97/11/23
1
ٔهٛة قس تؼساز  100فطْ اضائ ٝايسٞ ٜبي آٔٛظقي تىخيط ٌطزز.ٔمطض قس  10پٛؾتط ضٍ٘ي اعالع ضؾب٘ي ايٗ عطح تٟي ٚ ٝزض ذٛاثٍبٞ ٜبئكٛضتي
زا٘كجٛيي
زا٘كزٛيبٖ  ٚزا٘كىسٞ ٜب ٘هت ٌطزز.
 زفتط اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زا٘كٍب ٜثؼٛٙاٖ ٔحُ اؾتمطاض نٙسٚق ضأيجٟت عطح
ٔكرم قس.
Educatio
nal Idea
قطوت زض ؾبيط رّؿبت
قطوت زض رّؿٞ ٝيئت ضئيؿ ٝزا٘كٍب ٚ ٜتمسيط اظ زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ٚيػ٘ 8 ( ٜفط)
97/10/2
1

فؼبِيت زض رٟت ثؿتطؾبظي ،ايزبز ؾبذتبض ٛٞ ٚيت ثركي ث ٝزفتط
ضزيف

تبضيد

قطح فؼبِيت

1

زي ٔبٜ

2

97/10/3

تٟي ٝفطايٙس آٔٛظقي ثب ػٛٙاٖ " اضظقيبثي فطآيٙسٞبي زفتط زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز
زضذكبٖ زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىي وبقبٖ ثب تّفيك ز ٚضٚيىطز ٔجتٙي ثطٔسيطيت ٚ
ٔكبضوتوٙٙسٌبٖ"  ٚاضؾبَ ث ٝركٛٙاضٔ ٜغٟطي زض تبضيد 97/10/15
ٔىبتج ٝثب ٚظاضترب٘ ٚ ٝوالٖ ٔٙغم ٝزضذهٛل پيكٟٙبز ثطاي ٔؼيبضٞبي اضظيبثي زفتط
اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ

3

 97/10/24پيٍيطي  ٚاضؾبَ رٛاثي ٝزاٚضي عطح اضائ ٝقس ٜثٔ ٝطوع ّٔي تحميمبت ضاٞجطزي آٔٛظـ
پعقىي ثب ػٛٙاٖ " ثبظٍ٘طي عطح زضؼ آ٘بتٔٛي ضقت ٝوبضقٙبؾي ٛٞقجطي زض زا٘كٍبٜ

4
5

ػّ ْٛپعقىي وبقبٖ"
ٔ 97/11/1ىبتج ٝثب ٚظاضترب٘ ٚ ٝاضائ ٝپيكٟٙبز زضذهٛل تغييط آئيٗ ٘بٔ ٝتؿٟيُ ازأ ٝتحهيُ
( ؾٛٙات تحهيّي ٔمغغ وبضقٙبؾي اضقس)
 97/11/27عطاحي پٛؾتط اعالع ضؾب٘ي  ٚفطْ ٞبي تؼطف ٝرٟت زٔٚيٗ عطح Educational Idea
(ايسٞ ٜبي ذاللب٘ ٚ)ٝتىخيط فطٟٔبي تؼطف ٝث ٝتؼساز  100ثطي

6

 97/11/29تٟي ٝثٙطٞبي اعالع ضؾب٘ي زٔٚيٗ عطح( Educational Ideaايسٞ ٜبي ذاللب٘ٚ)ٝ
٘هت زض زا٘كىسٞ ٜب  ٚثيٕبضؾتبٖ قٟيس ثٟكتي

7

 97/11/30تٟيٌ ٝعاضـ ػّٕىطز ؾٔ ٝب ٜؾ ْٛزفتط اؾتؼساز زضذكبٖ  ٚاضؾبَ ثٔ ٝؼب ٖٚآٔٛظقي

8

ث97 ٕٟٗ

قٙبؾبيي ٔ ٚؼطفي زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ وبضقٙبؾي اضقس رٟت ازأ ٝتحهيُ
ثٔ ٝمغغ زوتطاي ترههي(٘3فط)

9

97/12/1

10

97/12/1

11

97/12/5

12

97/12/6

13

97/12/15

14

اؾفٙس 97

15
16
17

زي تب
اؾفٙس

اػعاْ يه زا٘كز ٛرٟت حضٛض زض وٍٙط ٜثيٗ إِّّي ( MHEALTHزا٘كٍب ٜػّْٛ
پعقىي قيطاظ )
قطٚع ا٘زبْ عطح تحميمبتي ثب ػٛٙاٖ " تبحيط ارطاي ثط٘بٔٙٔ ٝتٛضي ًٙثط اٍ٘يع، ٜ
پيكطفت تحهيّي  ٚػّٕىطز پػٞٚكي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پطؾتبضي زض زا٘كٍبٜ
ػّ ْٛپعقىي وبقبٖ زض ٘يٕؿبَ ز ْٚؾبَ تحهيّي  ٚ"98-97تٟي ٝفطٟٔبي ٔٙتٛض ٚ
ٔٙتي
ٔؼطفي  5زا٘كزٛي ٕ٘ ،ٝ٘ٛتبحيطٌصاض ٕٔ ٚتبظ زض ٔطاؾٓ ركٗ ٔيالز حضطت ظٞطا(ؼ)
ٌ ٚطأيساقت چّٕٟيٗ ؾبٍِطز پيطٚظي ا٘مالة
ا٘ؼمبز ز ٚلطاضزاز پػٞٚف يبضي  ٚآٔٛظـ يبضي ز ٚزا٘كزٛي ٘رج ٝزا٘كٍب ٜرٟت
زضيبفت ربيع ٜتحهيّي ثٙيبز ّٔي ٘رجٍبٖ(ٔيالز ث٘ ٝػاز ٚ ٚحيسضضب اؾتبز ٔحٕسي)
تٟيٌ ٝعاضـ ػّٕىطز يىؿبِ ٝؾبَ 97زفتط اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زا٘كٍب ٜثٚ ٝظاضت
ذب٘ ( ٝزوتط پبؾبالض)
ثطٌعاضي زٔٚيٗ عطح ( Educational Ideaايسٞ ٜبي ذاللب٘ )ٝثٔ ٝست زٞ ٚفتٝ
اظ تبضيد  1تب  15اؾفٙس ٔبٜ
اؾتؼالْ اظ وٕيت ٝا٘ضجبعي زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ( ٘ 4فط)
ث ٝضٚظ ضؾب٘ي نفحبت اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زض ؾبيت زا٘كٍب ٚ ٜزضد اذجبض
اؾتؼساز زضذكبٖ  ٚآئيٗ ٘بٔٞ ٝبي رسيس
پصيطـ  ٚثطضؾيٛٔ 6ضز زضذٛاؾتٟبي ٔىتٛة اؾتؼساز زضذكبٖ  ٚا٘زبْ ٔ 42كبٚضٜ
ثب زا٘كزٛيبٖ ٔطارؼ ٝوٙٙس ٜث ٝزفتط اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ  ٚپبؾرٍٛيي ٛٔ 5ضز زض
ؾبٔب٘ٔ ٝسيطيت آٔٛظـ

اذجبض اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ ٔٙسضد قس ٜزض ؾبيت ٔؼب٘ٚت آٔٛظقي
ضزيف
1

تبضيد
97/10/2

قطح ذجط
زض رّؿٞ ٝيبت ضئيؿ ٝزا٘كٍب ٜاظ ٞكت زا٘كزٛي اؾتؼساز زضذكبٖ زا٘كٍب ٜتمسيط ث ٝػُٕ آٔس

2

٘ 97/10/18رؿتيٗ ضٚيساز وبضآفطيٙي  ٚفٙبٚضي قٟط ذٛة ،زض زا٘كٍب ٜوبقبٖ ثطٌعاض ٔي قٛز

3

 97/10/24فطاذٛاٖ زٕٞيٗ ركٛٙاض ٜثيٗ إِّّي " ؾيٕطؽ "

4

 97/11/14ثطٌعاضي زٚضٞ ٜبي ٚ MBAيػ ٜزا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ػّ ْٛپعقىي

5
6

97/12/1
97/12/5

ثطٌعاضي زٔٚيٗ عطح ( ٛ٘ )Educational Ideaآٚضي  ٚذالليت زضآٔٛظـ پعقىي
اعالػي ٝثطٌعاضي اِٚيٗ ركٛٙاض ٜزا٘كزٛيي ايسٜٞبي ٘ٛآٚضا٘ ٝآٔٛظقي

اضائ ٝتؿٟيالت ث ٝزا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ
تبضيد

تؼسا
ز

قطح فؼبِيت

تٛضيحبت

97/10/2

8

ث97 ٕٟٗ

3

تمسيط  ٚاٞساي وبضت ٞسي ٝث ٝزا٘كجٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ ٚيػ ٜزض
ٞيئت ضئيؿ ٝزا٘كٍبٜ
ٔؼطفي زا٘كجٛيبٖ جٟت ازأ ٝتحهيُ ثٔ ٝمغغ زوتطاي ترههي

-

3

1

4

2

پطزاذت ٞعي ٝٙاػعاْ يه زا٘كج ٛزض وٍٙط ٜثيٗ إِّّي
( MHEALTHزا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىي قيطاظ )
ثٟطٙٔ ٜسي اظ جٛايع تحهيّي ثٙيبز ّٔي ٘رجٍبٖ(45.000.000
ضيبَ)
تمسيط  ٚاٞساي وبضت ٞسي ٝث ٝزا٘كجٛيبٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛتبحيطٌصاض ٕٔ ٚتبظ
زض ٔطاؾٓ جكٗ ٔيالز حضطت ظٞطا(ؼ)

ضزي
ف
1
2

5

اؾفٙس 97

5

تؿٟيُ ازأ ٝتحهيُ زض ٔمبعغ
ثبالتط
ذب٘ٓ فبئع ٜاؾتبز ٔحٕسي
آلبيبٖ(ٔيالز ث٘ ٝػاز ٚ ٚحيسضضب
اؾتبز ٔحٕسي)
آلبيبٖ( ث٘ ٝػاز  ٚاؾتبز ٔحٕسي ٚ
ػّيطضب ضضبيي)  ٚذبٕٟ٘ب(اثطاٞيٓ
ظاز ٚ ٜضضبيي قٟطضب)

اعالع ضؾب٘ي ث ٝزا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ اظ عطيك اضؾبَ پيبْ وٛتبٜ
ث ٝزِيُ لغغ ؾبٔب٘ ٝپيبْ وٛتب ،ٜاعالع ضؾب٘ي ٞب اظ عطيك ؾبيتٌ،ط ٚ ٜٚوب٘بَ تٍّطأي اؾتؼساز زضذكبٖ ٚ
ٚاتؿبح نٛضت ٌطفت ٝاؾت45(.پيبْ)

ضزيف
-

ضٚظ

تبضيد
4 97/11/24قٙجٝ

ثطٌعاضي والؼ ٞب  ٚوبضٌبٞ ٜب

ػٛٙاٖ وبضٌبٜ

ٔسضؼ

جّؿ ٝتٛجيٟي
تجييٗ آييٗ ٘بٔ ٝفبعٕ ٝحبجي ضضبيي(ػضٛ
ٞبي ٚيػٜ
وٕيتٔ ٝكٛضتي)
اؾتؼساز زضذكبٖ

ٌطٞ ٜٚسف
زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز
ث97ٕٟٗ

ٌٛاٞي ٞب  ٚتمسيط ٘بٔٞ ٝب
ضزيف

تبضيد

تؼساز

1

زي تب اؾفٙس

1

ٌٛاٞي اؾتؼساز زضذكبٖ ثٙس "ط" زا٘كزٛيبٖ  ٚفبضؽ اِتحهيالٖ 10(-زضنس ثطتط)

2

3

ٌٛاٞي اؾتؼساز زضذكبٖ ثٙس "ي" زا٘كزٛيبٖ  ٚفبضؽ اِتحهيالٖ(-يه زضنس ثطتط)

3

1

ٌٛاٞي ؾرٙطا٘ي زض والؼ ٞبي تجييٗ آييٗ ٘بٔ ٝتؿٟيالت زض ٖٚزا٘كٍبٞي ٚيػٜ
زا٘كزٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ رٟت زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز

فعاليت هاي شاخص:





ػٛٙاٖ ٌٛاٞي يب تمسيط٘بٔٝ

وؿت ٔمبْ ثطتط زا٘كٍبٞي فطايٙس آٔٛظقي ثب ػٛٙاٖ " اضظقيبثي فطآيٙسٞبي زفتط زا٘كجٛيبٖ اؾتؼساز زضذكبٖ زا٘كٍب ٜػّْٛ
پعقىي وبقبٖ ثب تّفيك ز ٚضٚيىطز ٔجتٙي ثطٔسيطيت ٔ ٚكبضوتوٙٙسٌبٖ"  ٚاضؾبَ آٖ ث ٝجكٛٙاضٔ ٜغٟطي
ثٟطٙٔ ٜسي ز ٚزا٘كجٛي اؾتؼساز زضذكبٖ زا٘كٍب ٜاظ جٛايع تحهيّي ثٙيبز ّٔي ٘رجٍبٖ (ٚحيسضضب اؾتبز ٔحٕسي ٔ ٚيالز ثٝ
٘ػاز)
ثطٌعاضي عطح ايسٞ ٜبي ذاللب٘ ٝآٔٛظقي  Educational Ideaثطاي زٔٚيٗ ثبض زض ؾغح زا٘كٍبٜ

ضزيف

اهن فعاليت هاي سال  97اهور آهوزشي و تحصيالت تكويلي

1

ضا ٜا٘ساظي ؾبٔب٘ ٝزضذٛاؾت ٞبي ٔجبظي زا٘ف آٔٛذتٍبٖ ،ؾبٔبٌ٘ ٝؿتطـ ٚظاضت ( ،)MEPتىٕيُ ؾبٔب٘ ٝعطاحي
ؾٛاَ ثهٛضت اِىتط٘ٚيه  ٚايجبز ثب٘ه آظٔ( ٖٛآٔبز ٜضا ٜا٘ساظي)

2

زضذٛاؾت ظطفيت  ،پصيطـ  ٚحجت ٘بْ ،تىٕيُ پط٘ٚس ٚ ٜاؾتؼالٔبت ٔطتجظ ثب  750زا٘كجٛي جسيساِٛضٚز زض ٔمبعغ
زؾتيبضي ،تحهيالت تىٕيّي  ٚپبيٝ

3

زضآٔسظايي اظ عطيك جصة  ٚپصيطـ زا٘كجٛيبٖ آظاز قٟطي ٝپطزاظ (حجت ٘بْ ٘ 18فط زا٘كجٛي پعقىي  ٚز٘سا٘پعقىي
ا٘تمبَ اظ ذبضج وكٛض٘ 21 ،فط اتجبع ذبضجي 1 ،زؾتيبض ا٘تمبَ اظ ذبضج وكٛض ٘ 3 ٚفط زا٘كجٛي زٚض ٜتىٕيّي)

4
5
6
7
8

پيٍيطي ؾطٚيؽ قٙبؾ ٝزاض وطزٖ پطزاذت آ٘اليٗ ٞط زا٘كىس٘ ٚ ٜيع ؾبٔب٘سٞي قٟطيٞ ٝبي زا٘كٍب ٚ ٜضا ٜا٘ساظي
ؾبٔب٘ٔ ٝبِي زض زا٘كىسٞ ٜبي پعقىي  ٚثٟساقت
ثطٌعاضي  16جّؿ ٝقٛضاي آٔٛظقي 3 ،وٕيؿي ٖٛآٔٛظقي ٔٛاضز ذبل 3 ،وٕيؿيٞ ٖٛبي ٔطتجظ ثب قٟطئ ٚ ٝجٕٛػب
ٔ 191هٛث ٝزض ؾبَ 97
نسٚض  506زا٘كٙبٌٔٛ 300 ٚ ٝاٞيٙبٔٛٔ ٝلت تحهيّي ،اػالْ فطاغت اظ تحهيُ ٘ 346فط  ٚالساْ جٟت ٔ 110ىبتجبت
ذبضجي
پصيطـ ٘ 189فط ثؼٛٙاٖ ا٘تمبَ ٕٟٔ ٚبٖ اظ ؾبيط زا٘كٍبٞ ٜب ٕٞ ٚچٙيٗ ٔؼطفي ٘ 156فط ثهٛضت ا٘تمبَ  ٚيب ٕٟٔبٖ ثٝ
ؾبيط زا٘كٍبٞ ٜب زض ٔمبعغ پبي ،ٝاضقس ،زوتطاي ترههي  ٚزؾتيبضي
پيٍيطي احىبْ حك اِتسضيؽ ٘ 33فط اظ اؾبتيس ٌطٞ ٜٚبي ٔؼبضف ،ػٕٔٛي  ٚتطثيت ثس٘ي  ٚاحىبْ ٘ 8فط اظ زا٘كجٛيبٖ
ثٛضؾيٝ

9

پيٍيطي تبؾيؽ ضقتٞ ٝبي وبضقٙبؾي اضقس( ٔبٔبيي-اتبق ػُٕ  -ؾبِٕٙسي  -ضٚا٘كٙبؾي ٚضظقي-اپيسٔيِٛٛغي-
تطٔٚبي ثبِيٙي-ثٟساقت حطف ٝاي  -ػّ ْٛاػهبة)  -زوتطاي ترههي (اٍُ٘ قٙبؾي  -آ٘بتٔٛي)  ٚزؾتيبضي (چكٓ -
لّت)

10

نسٚض ٛٔ 210ضز ٔؼبفيت تحهيّي  ٚحجت ٛٔ 39ضز ا٘تمبَ  ٚافعايف ؾٛٙات اظ عطيك ٘ظبْ ٚظيفٕٞ ٚ ٝچٙيٗ نسٚض
ٛٔ 80ضز ٔجٛظ ذطٚج اظ وكٛض ثٕٙظٛض ؾفطٞبي ظيبضتي ،تفطيحي  ٚزيساض الٛاْ

الظْ ث ٝتٛضيح اؾت وّي ٝالسأبت فٛق زض لبِت حجت ،اضربع  ٚثبيٍب٘ي حسٚز ٘ 7000بٔٚ ٝاضز ٚ ٜنبزض ، ٜپيٍيطي ٞبي
قفبٞي  ٚتّفٙي ،ثطٌعاضي رّؿبت ٔتؼسز ٕٞ ٚچٙيٗ حجت  ٚنسٚض زازٞ ٜبي آٔٛظـ اظ عطيك ؾبٔب٘ ٝؾٕب  ٚؾبيط
ؾبٔب٘ٞ ٝب  ٚپٛضتبَ ٞب تٛؾظ پطؾ ُٙأٛض آٔٛظقي  ٚتحهيالت تىٕيّي نٛضت پصيطفت ٝاؾت.

ٔطوع فٙبٚضي اعالػبت أٛض آٔٛظقي
ػٛٙاٖ فؼبِيت قغّي

قبذم ؾٙجف

آٔبض

تٛضيحبت

پبؾرٍٛيي ث ٝوبضثطاٖ ٘ ٚيع تٙظيٓ  ٚآٔبز ٜؾبظي
ؾيؿتٓ ؾٕب رٟت حجت ٕ٘طات  ٚحصف اضغطاضي ٚ
قٟطيٛض ٚ
٘يعا٘تربة ٚاحس  ٚحصف  ٚاضبفٕٞ ٚ ٝچٙيٗ انالح
ٟٔط 97
 ٚحجت ا٘تربة ٚاحس زضٚؼ ٔؼبضف ،زضٚؼ ٘ ٓٞيبظ ثبظ ٜظٔب٘ي فؼبِيت
زي  ٚثٕٟٗ
 ٚزضٚؼ زاضاي ٔزٛظ حجتي (اظ ؾٛي ٔؿئِٛيٗ
97
آٔٛظـ زا٘كىس )ٜو ٝزا٘كزٛيبٖ اظ عطيك ٚة
لبثّيت حجت ضا ٘ساض٘س.
حجت ٘بْ  ٚتىٕيُ پط٘ٚسٔ ٜمبعغ ٔرتّف تحهيّي
ٔطزاز  ٚزؾتيبضي ،وبضقٙبؾي اضقس ،زوتطاي ترههي،
السأبت ا٘جبْ قسٜ
قٟطيٛض  97وٙىٛض ؾطاؾطي  ٚوبضزا٘ي ٘ئٕ ٝتٕطوع ِ ٚيؿت
پيٍيطي  ٚآٔبز ٜؾبظي ؾيؿتٓ حجت ٘بْ
ٞبيي ٘ظيط تىٕيُ ظطفيت ،اقتجبٞبت ؾٙجف،
(اِىتط٘ٚيىي  ٚغيط اِىتط٘ٚيىي) زا٘كزٛيبٖ ٔمبعغ
فطظ٘ساٖ ٞيئت ػّٕي ... ٚ
ٔرتّف
حجت  ٚتغييط زضٚؼ زض پي ايزبز ضقتٔ ٚ ٝمغغ تؼساز (حؿت
زوتطاي ترههي پػٞٚكي پطؾتبضي تطٔٚب
1
ٔٛضز)
رسيس  ٚيب تغييط زض ؾطفهُ زضٚؼ
حجت ٘بْ  ٚترهيم قٕبض ٜزا٘كزٛيي ثٝ
127
تؼساز
زا٘كزٛيبٖ ا٘تمبِي ٕٟٔ ٚبٖ
حجت ٕ٘طات زا٘كزٛيبٖ ٕٟٔبٖ (پؽ اظ ٚن َٛاظ
تؼساز  102زا٘كجٛي ٕٟٔبٖ ث ٚ ٝا٘تمبَ اظ ؾبيط
زا٘كٍبٔ ٜمهس) ،حجت ٕ٘طات ٔؼبزَ ؾبظي ٚ
زا٘كٍبٟٞب ثٕٞ ٝطاٛٔ 16 ٜضز انالح  ٚتىٕيُ
118
تؼساز
تغجيمي زا٘كزٛيبٖ ،حجت وبض٘بٔ ٚ ٝيب تهحيح
ضيعٕ٘طات فبضؽ اِتحهيالٖ لسيٕي
ٔؼسَ فبضؽ اِتحهيالٖ لسيٕي
حجت ٕ٘طات ٌعاضـ ٘كسٔ ٜطثٛط ث٘ ٝيٕؿبَ ٞبي تؼساز ِيؿت ٞبي
34
اضؾبِي
لجُ
ٌعاضـ پيغبْ ٞبي
تبييس  ٚضفغ ٘ٛالم فطْ ٞب زض پٛضتبَ زا٘ف
ٚظاضت
آٔٛذتٍبٖ

852

تبئيس  346فطْ فطاغت ٔ 506 ٚجٛظ تحٛيُ ٔسضن
ثٕٟطا ٜضفغ ٘ٛالم احتٕبِي ثطذي فطْ ٞب

تؼساز ٔهٛثبت
پيٍيطي ٔهٛثبت قٛضاي آٔٛظقي ،اػٕبَ زض ؾيؿتٓ ؾٕب ٚ
السأي
ٔىبتجبت ٔطثٛع ٝثب زا٘كىسٞ ٜب
تهحيح  ٚضنس وّي ثب٘ه اعالػبت ؾٕب  ٚاضؾبَ پكتيجبٖ تؼساز زفؼبت زض
ؾبَ
ثٚ ٝظاضت ٔتجٛع
تٟي ٚ ٝتٙظيٓ آٔبض ٘ ٚبٔٞ ٝبي زا٘كزٛيبٖ ٔكطٚط
پيٍيطي اضتمب  ٚضفغ ٘ٛالم وّي ٝؾبٔب٘ٞ ٝبي آٔٛظقي اػٓ
اظ ؾٕب ،ؾٕب ٚة ،ؾجب ،اضظقيبثي اؾبتيس ،پٛضتبَ زا٘ف
آٔٛذتٍبٖ

21
3

تؼساز زا٘كجٛي
ٔكطٚط

70

٘ 38فط ٔكطٚط ٘يٕؿبَ  ٚ 962حسٚز ٘ 32فط
ٔكطٚط ٘يٕؿبَ 971

تؼساز تٕبؼ ثب
قطوت ؾٕب

38

ٛٔ 9ضز اضتمبء ٘ؿد ٔرتّف ؾبٔب٘ٞ ٝبٛٔ 29 ،ضز
پيٍيطي ذغبٞبي ؾيؿتٕي

وبضقٙبؾي آٔٛظقي پط٘ٚس ٜزا٘كزٛيبٖ رٟت اضربع ث ٝتؼساز اضجبػبت ثٝ
وٕيؿيٞ ٖٛبي ٔٛاضز ذبل ٙٔ ٚغم ٝاي  ٚثطٌعاضي وٕيؿ ٖٛوٕيؿيٞ ٖٛب
ٔٛاضز ذبل

61

تؼساز اؾبتيس
ضإٙٞب

21

وبضقٙبؾي آٔٛظقي (اػٓ اظ اػٕبَ ٔطذهي تحهيّي،
تٕسيس يب ِغ ٛزٚض ٜآٔٛظقي ،تبييس ٔؿتٙسات آٔٛظقي
ٕٞىبضاٖ رٟت اضتمبء ،تغييطات ٕ٘ط ،ٜتؼطيف فطايٙس
آٔٛظقي رسيس ثطاي ٌطٟٞٚب  ٚزٚايط ذسٔبت آٔٛظقي،
تمٛيٓ آٔٛظقي ،اثالؽ لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات )... ٚ

تؼساز ٘بٔٞ ٝبي
وبضقٙبؼ
(وبضقٙبؾبٖ)
ٔطثٛعٝ

189

ٔىبتجبت ٔطثٛط ث ٝزا٘كزٛيبٖ ا٘هطافي (ذب٘ٓ ٟٔٙسؼ
٘ؼٕتي)

تؼساز زا٘كجٛي
ا٘هطافي

12

تؼساز ٔىبتجٝ

11

ترهيم اؾبتيس ضإٙٞب ث ٝزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز ،ا٘تمبِي
 ٚؾتبز قبٞس  ٚايخبضٌط زض ؾيؿتٓ ربٔغ ؾٕب

پيٍيطي اظٔٞ ٖٛب  ٚأتحب٘بت (ذب٘ٓ ٟٔٙسؼ ٘ؼٕتي)

ثطٌعاضي  3جّؿ ٝوٕيؿيٛٔ ٖٛاضز ذبل 2 ٚ
جّؿ ٝوٕيتٙٔ ٝغم ٝاي  ٚثطضؾي قطايظ 61
زا٘كجٛي زاضاي قطايظ ذبل آٔٛظقي

2زض اظاي  7آظٔ( ٖٛآظٔ ٖٛػّ ْٛپبي 2 ،ٝآظٖٔٛ
پيف وبضٚضظي 2 ،نالحيت ثبِيٙئ 1 ،يبٖ
زٚض)ٜ

تؼساز ٘بٔٞ ٝبي
٘بٔٞ ٝبي نبزضٚ ٜيػ ٜقبغُ ث ٝتحهيالٖ اػٓ اظ
نبزضٜ
ٌٛاٞي ٔؼسَ ،تبييس ضتجٔ ،ٝؼطفي ثٔ ٝطاوع،
وبضقٙبؼ
ٔؼطفي اؾتؼساز زضذكبٖ ٔ ٚزٛظ ذطٚد اظ
(وبضقٙبؾبٖ)
وكٛض .. ٚ
ٔطثٛعٝ

108

پبؾرٍٛيي ٚظاضت (ث ٝآٔبضٞبي زضذٛاؾتي ،تؼساز ٘بٔٞ ٝبي
ظطفيت ٞبي پصيطـ ٔمبعغ  ٚپصيطـ نبزض ٜوبضقٙبؼ
زا٘كزٛيبٖ ثٔٛي ٔٛضٛع لب٘ ٖٛػساِت (وبضقٙبؾبٖ)
ٔطثٛعٝ
آٔٛظقي ،زا٘كزٛيبٖ ػسْ ٔطارؼ... ٚ ٝ

21

أٛض ٔطثٛط ثٔ IT ٝؼب٘ٚت (ٟٔٙسؼ فطٞبزپٛض)

فؼبِيت ٞبي ثسيُ

ػٛٙاٖ فؼبِيت

پيٍيطي ذطيس ؾبٔب٘ ٝجبٔغ عجيت (ٞيئت ػّٕي) تب
حه٘ َٛتيج ،ٝپيٍيطي انالح  ٚتٕسيس لطاضزازٞبي ؾبٔب٘ٝ
ٞبي ٔرتّف حٛظ ٜآٔٛظـ ،ذطيس  ٚضا ٜا٘ساظي ؾيؿتٓ
ٞبي جسيس زض حٛظٔ ٜؼب٘ٚت -فؼبِيت  ٚپكتيجب٘ي ضٚتيٗ
ا٘فٛضٔبتيه ٔؼب٘ٚت

ػٛٙاٖ فؼبِيت

ضا ٜا٘ساظي ؾبٔب٘ ٝحجت زضذٛاؾت ٔجبظي فبضؽ اِتحهيالٖ
(ذطيس  ٚوبضقٙبؾي ؾبٔب٘ ،ٝتبٔيٗ زضٌب ٜايٙتط٘تي
پطزاذت  ٚتفبٕٙٞبٔ ٝپؿتي)  -ضا ٜا٘ساظي ؾبٔب٘MEP ٝ
(ٌؿتطـ زا٘كٍبٞ ٜب) -تىٕيُ ؾبٔب٘ ٝعطاحي ؾٛاَ
ثهٛضت اِىتط٘ٚيه  -ؾبٔب٘سٞي قٟطيٞ ٝبي زا٘كٍب ٚ ٜضاٜ
ا٘ساظي ؾبٔب٘ٔ ٝبِي زض زا٘كىسٞ ٜب(پعقىي ،ثٟساقت ٚ
پيطاپعقىي)  ٚپيٍيطي ؾطٚيؽ قٙبؾ ٝزاض وطزٖ پطزاذت
آ٘اليٗ ٞط زا٘كىس ،ٜانالح فطايٙس زضذٛاؾت ضٚتيكٗ
زؾتيبضاٖ ٚ ،ؾبٔب٘سٞي فطايٙس اضجبع زا٘كجٛيبٖ ثٝ
وٕيؿيٞ ٖٛبي ذبل آٔٛظـ

ازاض ٜأٛض زا٘ف آٔٛذتٍبٖ
ػٛٙاٖ فؼبِيت قغّي

قبذم ؾٙجف

آٔبض

نسٚض زا٘كٙبٔ ٝتحهيّي

تؼساز

506

نسٚض ٔزٛظ تحهيّي زا٘ف آٔٛذتٍبٖ
نسٚض ٌٛاٞي ٔٛلت تحهيّي
حجت فطاغت اظ تحهيُ زا٘كزٛيبٖ
نسٚض تبييسي ٝتحهيّي
ِغٔ ٛؼبفيت تحهيّي زا٘كزٛيبٖ پؿط زا٘ف
آٔٛذت ٝقسٜ
پبؾرٍٛيي ث٘ ٝبٔٞ ٝبي ذبضري زا٘ف
آٔٛذتٍبٖ ٘بٔٞ ٝبي نبزض ٜاػٓ اظ لجِٛي
ٔمبعغ ثبالتط ،تؿٛي ٝحؿبة
ٔمبعغ ثبالتط  ٚپبؾرٍٛيي ث٘ ٝبٔٞ ٝبي
ٚظاضت ٔتجٛع ... ٚ

تؼساز
تؼساز
تؼساز
تؼساز

506
300
346
480

تؼساز

90

تؼساز ٘بٔٞ ٝبي
نبزض ٜوبضقٙبؼ
(وبضقٙبؾبٖ)
ٔطثٛعٝ

504

فؼبِيت ٞبي ثسيُ

ػٛٙاٖ فؼبِيت

تٛضيحبت
 495تحهيالت پبي 11 ٚ ٝزا٘كٙبٔٝ
زؾتيبضي

أٛض آٔٛظقي تحهيالت تىٕيّي ػّ ْٛپبي ٚ ٝثبِيٙي
ػٛٙاٖ فؼبِيت قغّي

قبذم ؾٙزف

ثطٌعاضي رّؿبت قٛضاي ترههي تؼساز جّؿبت*تؼساز
ٔهٛثبت
تحهيالت تىٕيّي زا٘كٍبٜ
پيٍيطي ٚضؼيت آٔٛظقي زا٘كزٛيبٖ
تحهيالت تىٕيّي ثب قطايظ ذبل
تؼساز زا٘كجٛ
(وبضقٙبؾي اضقس ،زؾتيبضي )Ph.D ٚ
پيٍيطي تبؾيؽ ضقت ٝرسيس (تىٕيُ
اعالػبت  ٚاضؾبَ ٔساضن ٔ ٚؿتٙسات ،
پيٍيطي اظ قٛضاي ٌؿتطـ ٞ ٚيبت ثٛضز،
تؼساز ٔىبتجٝ
تٕبؼ ثب ٌطٞ ٜٚبي آٔٛظقي ٔطثٛع،ٝ
پيٍيطي ضفغ ٘ٛالم  ٚتىٕيُ ٔؿتٙسات،
ٔىبتج ٝثب ٔٙغم ٝآٔبيكي )... ٚ
الساْ ثطاؾبؼ ٘بٔٞ ٝبي زاذّي (ٚضؼيت
آٔٛظقي ،پيٍيطي تؼٟس ٔحضطي،
حطاؾتٌ ،عيٙف٘ ،ظبْ پعقىي ،ثيٕٝ
تؼساز ٔىبتجٝ
ٔؿئِٛيت زؾتيبضي ،پيٍيطي حمٛق ٚ
ٔعايبي زا٘كزٛيبٖ تحهيالت تىٕيّي ٚ
)....
پبؾرٍٛيي ٘بٔٞ ٝبي ٔطتجظ ثب ا٘هطاف
تؼساز زا٘كج *ٛتؼساز
زؾتيبضي ،تغييط ضقت ٚ ٝا٘تمبَ
ٔىبتجٝ
زا٘كزٛيبٖ تحهيالت تىٕيّي  ٚزؾتيبض

پبؾرٍٛيي ٘بٔٞ ٝبي نبزض ٜاػٓ اظ
ضٚتيكٕٟٗٔ ،ب٘ي زا٘كزٛيبٖ تحهيالت
تؼساز ٘بٔٞ ٝبي نبزضٜ
تىٕيّي ،تىٕيُ  ٚيب اضؾبَ پط٘ٚس،ٜ
وبضقٙبؼ
عطاحي ؾٛاالت آظٔٞ ٖٛبي ربٔغ Ph.D
(وبضقٙبؾبٖ) ٔطثٛعٝ
ٌٛ،اٞي ا٘زبْ وبض ٚ ،پبؾرٍٛيي ث٘ ٝبٔٝ
ٞبي ٚظاضت ٔتجٛع ... ٚ
فؼبِيت ٞبي ثسيُ

ػٛٙاٖ فؼبِيت

آٔبض

تٛضيحبت

0
15

12

٘ 14فط وبضقٙبؾي اضقس ٘ 1 ٚفط زوتطاي ترههي

وبضقٙبؾي اضقس ٔ :بٔبيي-اتبق ػُٕ  -ؾبِٕٙسي -
ضٚا٘كٙبؾي ٚضظقي-اپيسٔيِٛٛغي -تطٔٚبي ثبِيٙي-ثٟساقت
حطف ٝاي  -ػّ ْٛاػهبة
زوتطاي ترههي :اٍُ٘ قٙبؾي  -آ٘بتٔٛي
زؾتيبضي :چكٓ  -لّت

55+102

٘ 102بٔ ٝزاذّي  +پيٍيطي تؼٟس ٔحضطي ٘ 55فط زؾتيبض
ؾبَ  + 97تىٕيُ پط٘ٚس ٜزؾتيبضاٖ حجت ٘بٔي

19*5

ث ٝاظاي ٞط زا٘كجٛي ا٘هطاف يب ا٘تمبَ حسالُ ٘ 5بٔ ٝثب
ٚظاضت  ٚيب ٔجٕٛػٞ ٝبي ٔطتجظ زض ٖٚزا٘كٍبٞي جبثجب
ٔي قٛز

140+151

ٛٔ 140ضز زضذٛاؾت تبئيسئ ٝمغغ لجّي زؾتيبضاٖ،
زا٘كجٛيبٖ اضقس  ٚزا٘كجٛيبٖ زوتطاي ترههي

أٛض ٘مُ  ٚا٘تمبالت تحهيالت پبيٝ
ػٛٙاٖ فؼبِيت قغّي
ٔيٕٟبٖ ث ٝؾبيط زا٘كٍبٟٞب (ٔىبتج ٝثب زا٘كٍبٔ ٜمهس رٟت اػالْ ٔٛافمت ٚ
٘يع اضؾبَ ٚاحسٞبي پيكٟٙبزئ ،ىبتج ٝثب زا٘كىس ٜرٟت تغجيك  ٚيب
ٔؼبزِؿبظي ضيعٕ٘طات ٕٟٔب٘ي زا٘كز) ٛ
ٕٟٔبٖ اظ ؾبيط زا٘كٍبٟٞب (ٔىبتج ٝثب زا٘كىس ٜرٟت اػالْ ٔٛافمت ٘ ٚيع
اضؾبَ ٚاحسٞبي پيكٟٙبزئ ،ىبتج ٝثب زا٘كٍبٔ ٜجسا رٟت اضؾبَ ضيعٕ٘طات
زا٘كزٛي ٕٟٔبٖ )
ا٘تمبَ ث ٝؾبيط زا٘كٍبٟٞب (ٔىبتج ٝثب زا٘كٍبٔ ٜمهس رٟت اػالْ ٔٛافمت ٚ
٘يعاضؾبَ ضيعٕ٘طات ٌصضا٘يس ٜزا٘كز) ٛ
ا٘تمبَ اظ ؾبيط زا٘كٍبٟٞب (ٔىبتج ٝثب زا٘كىس ٜرٟت اػالْ ٔٛافمتٔ ،ىبتج ٝثب
زا٘كٍبٔ ٜجسا رٟت اضؾبَ ضيعٕ٘طات زا٘كزٔ ،ٛىبتج ٝثب زا٘كىس ٜرٟت
تغجيك ضيعٕ٘طات زا٘كز) ٛ
ٔيٕٟبٖ اظ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي (ٔىبتج ٝثب زا٘كىس ٜرٟت اػالْ ٔٛافمت ٘ ٚيع
اضؾبَ ٚاحسٞبي پيكٟٙبزئ ،ىبتج ٝثب زا٘كٍبٔ ٜجسا رٟت اضؾبَ ضيعٕ٘طات
زا٘كزٛي ٕٟٔبٖ )

قبذم
ؾٙجف

آٔبض

تؼساز

98

تؼساز

126

تؼساز

55

تؼساز

57

تؼساز

11

تٛضيحبت

ػٛٙاٖ فؼبِيت

فؼبِيت ٞبي ثسيُ

أٛض ذسٔبت آٔٛظقي اتجبع ذبضري٘ ،ظبْ ٚظيفٚ ٚ ٝاحس ثٛضؼ
ػٛٙاٖ فؼبِيت قغّي
پيٍيطي احىبْ حمٛلي زا٘كزٛيبٖ ثٛضؼ (اضؾبَ ث ٝزفتط ضيبؾت ،پيٍيطي
اضؾبَ ثٚ ٝظاضت)
پيٍيطي حمٛق  ٚاحىبْ ػمت افٙبز ٜزا٘كزٛيبٖ ثٛضؼ
اعالع ضؾب٘ي تغييطات رسيس زض فطايٙس ثٛضؼ
اضؾبَ پط٘ٚسٔ ٜتمبضيبٖ ثٛضؼ ث ٝزا٘كىس ٜرٟت اػالْ نالحيت ػّٕي
ثطضؾي زضذٛاؾت تٕسيس ثٛضؾيٞ ٝب

قبذم
ؾٙجف

آٔبض

تٛضيحبت

تؼساز

8

ثطاي تٕبٔي اػضب حىٓ جسيس نبزض قس

تؼساز
تؼساز ٘فطات
اعالع ضؾب٘ي
قسٜ
تؼساز
تؼساز

1

ٔٙجط ث ٝنسٚض حىٓ جسيس قس

0
0
3

ثطٌعاضي رّؿبت قٛضاي آٔٛظقي

تؼساز
رّؿبت*تؼساز
ٔهٛثبت

حجت زضذٛاؾت تحهيُ اتجبع ،تىٕيُ
پط٘ٚس ٜأٛظقي  ،پيٍيطي ٚيعا  ٚضٚازيس
تحهيّي ،حجت  ٚتىٕيُ ؾبٔب٘ٚ ٝظاضتي
SAORG

تؼساز زضذٛاؾت

21

نسٚض اقتغبَ ث ٝتحهيُ اتجبع ٔ ٚؼطفي
ث ٝاؾتب٘ساضي

تؼساز

64

پيٍيطي ٚضؼيت آٔٛظقي اتجبع

تؼساز

1

نسٚض ٔؼبفيت تحهيّي  -تبئيس ذطٚد اظ
وكٛض زا٘كزٛيبٖ

تؼساز

290

اػالْ ا٘تمبَ  ٚافعايف ؾٛٙات ث٘ ٝظبْ
ٚظيفٝ

تؼساز

39

پيٍيطي احىبْ حك اِتسضيؽ اؾبتيس

تؼساز اؾتبز

66

ؾبيط فؼبِيت ٞب (ٕٞىبضي ثب ٔطوع EDC
زض حٛظ ٜإِپيبز زا٘كزٛيي)

ػٛٙاٖ فؼبِيت

ثطٌعاضي وبضٌبٟٞبي  6حيغ( ٝثطاي ٞط حيغٔ ٝتٛؾظ 10
جّؿ ٝوبضٌب ٜآٔٛظقي)  -پيٍيطي ذطيس الالْ زضذٛاؾتي اظ
لجيُ وتبة ،جع ،... ٚ ٜٚوپي ثطزاضي ٔٙبثغ ٕٞ ٚبٍٙٞي
ثطٌعاضي آظٔٞ ٖٛبي غطثبٍِطي افطازي  ٚزض ٖٚزا٘كٍبٞي

فؼبِيت ٞبي ثسيُ

ػٛٙاٖ فؼبِيت

پيٍيطي  ٚضفغ ٔكىالت ٘ظبْ ٚظيف ٝوّي ٝزا٘كجٛيبٖ ٚضٚزي
ٞبي ٔبلجُ  97اظ عطيك تؼبُٔ ثب ؾبظٔبٖ ٚظيف ٝػٕٔٛي
اؾتبٖ ٔ ٚطوع پّيؽ 10 +

16*110

 16رّؿٔ 110 ٚ ٝهٛثٝ

ٛٔ 43ضز اقتغبَ ث ٝتحهيُ 21 +
ٔٛضز ِغ ٛوبضت ذب٘ٛاض اظ عطيك
اؾتب٘ساضي
پيٍيطي ٚضؼيت ذب٘ٓ حٛضا عٝ
نسٚض ٛٔ 210ضز ٔؼبفيت تحهيّي ٚ
ٛٔ 80ضز ٔجٛظ ذطٚج اظ وكٛض اظ
عطيك ؾبٔب٘ٚ ٝظيف ٝػٕٔٛي
٘ 24فط پؿط ا٘تمبَ اظ ؾبيط زاقٍٙبٜ
ٞب ٘ 15 ٚفط زضذٛاؾت افعايف
ؾٛٙات ٚظيف ٝػٕٔٛي
( 10تطثيت ثس٘ي 17+ػٕٔٛي16+
ٔؼبضف)*٘ 2يٕؿبَ

ثبيٍب٘ي  ٚأٛض زفتط ٔسيطيت تحهيالت تىٕيّي
قبذم
ؾٙزف

آٔبض

تٛضيحبت

اؾىٗ پط٘ٚس ٜزا٘كزٛيب٘ي و ٝزا٘كٙبٔٝ
زضيبفت ٔي وٙٙس

تؼساز

60

تىٕيُ پط٘ٚس ٜآٔٛظقي زا٘كزٛيبٖ حجت
٘بٔئٕٟ ،بٖ  ٚا٘تمبَ

تؼساز زا٘كجٛ

744

حسٚز  %10اظ زضيبفت وٙٙسٌبٖ زا٘كٙبٔ ٝپط٘ٚسٜ
ذبضج اظ ثبيٍب٘ي اِىتط٘ٚيه زاض٘س
 536زا٘كجٛي جسيساِٛضٚزٕٟٔ 126 ،بٖ اظ ؾبيط
زا٘كٍبٞ ٜب 57 ،ا٘تمبَ اظ ؾبيط زا٘كٍبٞ ٜب 21 ،اتجبع
جسيساِٛضٚز 4 ،زؾتيبض ا٘تمبِي

تؼساز ٘بٔٞ ٝبي ٚاضزٜ
ث ٝوبضتبثُ ثبيٍبٖ

6679

تؼساز

800

ػٛٙاٖ فؼبِيت قغّي

تؼساز ٘بٔٞ ٝبي ثبيٍب٘ي قسٜ
نسٚض وبضت زا٘كزٛيي ثطاي زا٘كزٛيبٖ
أٛض ٔطثٛط ث ٝزفتط ٔسيطيت أٛض آٔٛظقي
فؼبِيت ٞبي ثسيُ

ثبيٍب٘ي٘ 4844بٔ ٝزاذّي ٘ 1835 +بٔٞ ٝبي ٚاضزٜ

ٔجٕٛع ٚضٚزي جسيس ثؼال ٜٚنسٚض وبضتٟبي ٔفمٛز

أٛض ضٚظا٘ ٝاػٓ اظ پبؾرٍٛيي تّفٙي ٔ ٚطاجؼيٗ حضٛضي ،تٙظيٓ لطاضٞب ،جّؿبت  ٚپيٍيطي
أٛض ٔحِٝٛ

ػٛٙاٖ فؼبِيت

زثيطذب٘ٝ
ػٛٙاٖ فؼبِيت قغّي

قبذم ؾٙجف

حجت  ٚقٕبض٘ ٜبٔٝ
تؼساز اضجبع جٟت
ٚاضز ،ٜاضربع ٘بٔٞ ٝبي
زؾتٛض
زاذّي

اضؾبَ ٘بٔٞ ٝبي نبزضٜ

السأبت ٔطثٛط
نسٚض ٌٛاٞي ٞب
فؼبِيت ٞبي ثسيُ

ثٝ

آٔبض

6350

تؼساز (نبزض+ٜ
ضظض ٚنبزض)ٜ

=506+11492
11998

تؼساز ٌٛاٞي ٞب

300

ػٛٙاٖ فؼبِيت

تٛضيحبت
ثب تٛج ٝث ٝايٙى ٝوّئ ٝىبتجبت ٚاضزٜ
حسالُ  3اضجبع يىي جٟت زؾتٛض  ٚيىي
ث ٝثبيٍب٘ي  ٚيىي ث ٝزا٘كىسٔ ٜطثٛع ٝزاض٘س
تؼساز اضجبػبت زاذّي زض  3ضطة ٔي
ق٘ٛس ٚ .تؼساز  %20زض اظاي ضٛ٘ٚقت ٞب ٚ
٘بٔٞ ٝبي چٙس ػٛٙا٘ي ث ٝاضجبػبت اضبفٝ
ٔي قٛز.
ثب تٛج ٝث ٝايٙى ٝوّئ ٝىبتجبت زاذّي
حسالُ  4اضجبع يىي جٟت زؾتٛض  ٚيىي
ث ٝثبيٍب٘ي  ٚيىي ث ٝزا٘كىسٚ ٜيىي
جبضجبع ث ٝزثيطذب٘ٚ ٝظاضتي ٔطثٛع ٝزاض٘س
تؼساز اضجبػبت زاذّي زض  4ضطة ٔي
ق٘ٛس .و ٝاِجت ٝثب يه ضطيت تمطيجي ٘يٕي
اظ ايٗ ٘بٔٞ ٝب پؿتي ٘ ٚيٓ زيٍطي اضؾبِي
اظ اتٔٛبؾيٚ ٖٛظاضت اؾت .تؼساز  %10زض
اظاي اضجبع ٘بقي اظ ضٛ٘ٚقت ٞب ث ٝتؼساز
اضبفٔ ٝي قٛز.

مركز امور هيئت علمي
ؾبَ  (97ثسٔ ٖٚزٛظ)
ػٛٙاٖ وبضٌبٜ
وبضٌب ٜآقٙبيي ثب تغصي ٝؾبِٓ

تبضيد ثطٌعاضي
97/8/23

پطؾف  ٚپبؾد زض ٔٛضز تغصيٝ

97/9/18

وبضٌب ٜآٔٛظـ ثٟساقت زٞبٖ  ٚز٘ساٖ
ٟٔبضت وٙتطَ ذكٓ
زضٔبٖ ذكٓ

97/10/16ٚ4
97/11/30
97/12/6

٘بْ ٔسضؼ
ّٔيىب

ٔيعاٖ ؾبػت
2ؾبػت

فالح
ّٔيىب
فالح
زوتط اِٟبْ ضٔٛظي
ؾيس ػّي ؾبظٚض
ؾيس ػّي ؾبظٚض

2ؾبػت
 3ؾبػت
 5/1ؾبػت
 5/1ؾبػت

ؾبَ  (97ثب ٔزٛظ)
ػٛٙاٖ وبضٌبٜ
ٔفبٞيٓ  ٚآييٗ ٘بٔٞ ٝبي آٔٛظـ
ٔزبظي
ٔطاحُ ٔزبظي ؾبظي زضؼ ٞبي
زا٘كٍبٞي
اؾتمطاض ٔسيطيت فطايٙس (ؾبظٔبٖ
فطايٙس ٔحٛض)

٘بْ ٔسضؼ
زوتط ٘جٛتي

تبضيد ثطٌعاضي
97/11/3
97/10/26

ٔيعاٖ ؾبػت
 5ؾبػت
 5ؾبػت

ثطٌعاضقس ٜزض()97/11/7

97/11/24ٚ23ٚ17

ٔحؿٗ فطٞبزپٛض

 پيكٟٙبزات ؾبَ آيٙس:ٜ
٘مك ٝثطزاضي ٔفٟٔٛي ٘ ٚمك ٝثطزاضي شٙٞي(٘ت ثطزاضي)

 20ؾبػت

 -ثب٘ه اعالػبت اػضبي ٞيبت ػّٕي:

حجت اعالػبت آٔٛظقي ،پػٞٚكي  ٚاجطايي اػضبي ٞيبت ػّٕي زض ٘طْ افعاض ثب٘ه اعالػبت ث ٝقطح ظيط:
ػٛٙاٖ فؼبِيت
ؾبثم ٝتحهيالت زا٘كٍبٞي
تسضيؽ
ٍ٘بضـ آحبض ػّٕي
عطاحي  ٚضا ٜا٘ساظي
فؼبِيتٟب
عطح پػٞٚكي
٘بٔٝ
پبيبٖ
ٞسايت
زا٘كجٛيي
ؾرٙطا٘ي زض وبضٌبٟٞب ٚ
ؾٕيٙبضٞب...ٚ
ػضٛوٕيت ٝػّٕي ٕٞبيكٟب،
ؾٕيٙبضٞب  ٚوبضٌبٟٞب

تؼساز (ٔٛضز )
1046
2
11
86
177
107

ػٛٙاٖ فؼبِيت
اضتمبء زا٘ف فطزي
اؾتبز ضإٙٞبي زا٘كجٛيي
ٔمبِ ٚ ٝذالنٔ ٝمبِٝ
ػّٕىطز آٔٛظـ ثبِيٙي
فؼبِيتٟبي جب٘جي آٔٛظقي ٚ
پػٞٚكي
فؼبِيتٟبي اجطايي ( ثب ػٙبٚيٗ
ٔهٛة زض زؾتٛضاِؼُٕ )

تؼساز ( ٔٛضز )
476
138
240
652
902
83

3
جٕغ وُ

تىٕيُ فطْ اضتمبء پبي ٝؾبِيب٘ٝ

نسٚض ٌٛاٞي ٌ ٚعاضقٟبي ٔٛضز زضذٛاؾت ثطاي اػضبي ٞيبت ػّٕي ٚ
ٔسيطاٖ زا٘كٍبٜ
ٔحبؾج ٝتٕبْ ٚلتي اػضبي ٞيئت ػّٕي فِٛتبيٓ زا٘كىسٞ ٜب

ٛٔ200ضز

ٛٔ 200ضز
ٛٔ 160ضز

 ٌعاضـ ػّٕىطز زفتط ٞيئت ارطايي رصة زض ٔ 6ب ٝٞز ْٚؾبَ 97ػٛٙاٖ

تؼساز

-

ثطضؾي ٘يبظٞبي ضقتٞ ٝبي ترههي  ٚفٛق ترههي  Ph.D ٚاضؾبِي اظ ٌطٟٞٚبي آٔٛظقي جٟت ا٘جبْ
تؼٟسات لب٘٘ٛي  ٚاضؾبَ ثٚ ٝظاضت ٔتجٛع

ٛٔ 15ضز

-

ثطضؾي ضقتٞ ٝبي ٔٛضز ٘يبظ ٔمغغ  Ph.Dاضؾبِي اظ ٌطٟٞٚبي آٔٛظقي جٟت ا٘جبْ فطاذٛاٖ ثٛضؼ
* ٔٛاضز فٛق اِصوط پؽ اظ تهٛيت زض ٞيئت اجطايي جصة ثٚ ٝظاضت ٔتجٛع اضؾبَ ٔي قٛز.

ٛٔ 1ضز

-

ثطٌعاضي جّؿبت ٞيئت اجطايي جصة ثب تٛج ٝثٛٔ ٝاضزي و ٝاظ عطف ضيبؾت زا٘كٍب ،ٜقٛضاي آٔٛظقي ٚ
ٔؼب ٖٚآٔٛظقي ث ٝزثيطذب٘ٞ ٝيئت اجطايي جصة اضجبع ٔي قٛز.

 3رّؿٝ

-

ثطضؾي نالحيت ػٕٔٛي زا٘ف آٔٛذتٍبٖ ايٗ زا٘كٍب ٜؤ ٝتمبضي اؾترساْ ،ثٛضؼ  ٚا٘جبْ تؼٟساتلب٘٘ٛي زض زيٍط زا٘كٍبٟٞب ٔ ٚطاوع آٔٛظقي ٞؿتٙس.

ٛٔ 22ضز

ثطٌعاضي پب٘عزٕٞيٗ فطاذٛاٖ جصة ٞيئت ػّٕي  ٚا٘جبْ أٛض ازاضي ٔطثٛع ،ٝاظ ٔيبٖ ٔتمبضيبٖ ٛٔ 7ضز ٟ٘بيي
قس ٚ ٜاحىبْ ٔطثٛط نبزض ٌطزيس.

ٛٔ 7ضز

ثطضؾي نالحيت ػٕٔٛي ٔتمبضيبٖ اؾترساْ ،تجسيُ ٚضؼيت  ،ثٛضؼ  ٚا٘جبْ تؼٟسات لب٘٘ٛي ث ٝنٛضت
ٞيئت ػّٕي:
 16پط٘ٚسٔ ٜطثٛط ثٔ ٝتمبضيبٖ ا٘جبْ تؼٟسات ث ٝنٛضت ٞيئت ػّٕي
 9پط٘ٚسٔ ٜطثٛط ثٔ ٝتمبضيبٖ تجسيُ ٚضؼيت اظ پيٕب٘ي ث ٝضؾٕي-آظٔبيكي
جٟت ثطضؾي نالحيت ػٕٔٛي ٔتمبضيبٖ اؾترساْ ،ثٛضؼ ،تجسيُ ٚضؼيت  ٚا٘جبْ تؼٟسات لب٘٘ٛي الظْ اؾت جٟت
ٞط يه اظ افطاز  :اؾتؼالْ اظ ٚظاضت اعالػبت ،اؾتؼالْ اظ وٕيت ٝا٘ضجبعي ،اؾتؼالْ اظ حطاؾت زا٘كٍب ٚ ٜحسالُ جٟت
ٞط يه اظ ايكبٖ  6فطْ ٘ظطذٛاٞي اظ ٕٞىبضاٖ  ٚاؾبتيس ايكبٖ اذص قٛز.

 25پط٘ٚسٜ

 تٟي ٝپبٚضپٛيٙت ثٕٞ ٝطأ ٜؿتٙسات ٔطثٛع ٝرٟت اضائ ٝزض رّؿبت ٞيئت ارطايي رصة
 تٟي ٚ ٝاضؾبَ زؾتٛض وبض رّؿبت ٞيئت ارطايي رصة  ،وٕيت ٝثطضؾي نالحيت ػٕٔٛي  ٚوٕيت ٝثطضؾي نالحيت ػّٕي
رٟت اؾتحضبض  ٚاػضبي رّؿبت ٔصوٛض لجُ اظ تكىيُ رّؿبت
 تٟي ٝنٛضتزّؿبت ٔطثٛط ثٞ ٝيئت ارطايي رصة ،وٕيتٞ ٝبي ثطضؾي نالحيت ػٕٔٛي  ٚػّٕي  ٚثٛضؾيٝ

ٌعاضـ وبضٌعيٙي اػضبي ٞيئت ػّٕي زض ٔ 6ب ٝٞز ْٚؾبَ 97ػٛٙاٖ

تؼساز

-

تؼساز احىبْ اػضبي ٞيئت ػّٕي اضتمبء يبفت ٝاظ اؾتبزيبضي ث ٝزا٘كيبضي

٘ 1فط

-

تؼساز احىبْ اػضبي ٞيئت ػّٕي اضتمبء يبفت ٝاظ زا٘كيبضي ث ٝاؾتبزي

٘ 4فط

-

تؼساز احىبْ اػضبي ٞيئت ػّٕي اؾترساْ قس ٜاظ تؼٟسات لب٘٘ٛي ثٝ
اؾترساْ پيٕب٘ي
تؼساز ٘يطٞٚبي جصة قس ٜثهٛضت ٞيئت ػّٕي تؼٟسات لب٘٘ٛي

٘ 11فط

-

تؼساز احىبْ تطفيغ پبي ٝنبزض قسٞ ٜيئت ػّٕي
تؼساز احىبْ نبزضقس ٜتكٛيمي ز ْٚاػضبي ٞيئت ػّٕي تٕبْ ٚلت
جغطافيبيي
تؼساز احىبْ نبزض قس ٜثبثت حك ٔسيطيت
تٙظيٓ لطاضزاز فِٛتبيٕي تٕبْ ٚلت جغطافيبيي اػضبي ٞيئت ػّٕي

-

اؾترطاج تبضيد تؼٟسات ،پيٕب٘ي ،ضؾٕي آظٔبيكي اػضبي ٞيئت ػّٕي
جٟت ثطضؾي ؾٛاثك پطزاذت ثيٕ ٝاي  ٚاضؾبَ ثٔ ٝؼب٘ٚت تٛؾؼٔٚ ٝسيطيت
ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي جٟت الساْ الظْ

-

-

-ثبيٍب٘ي اِىتط٘ٚيىي اػضبي ٞيئت ػّٕي زا٘كٍبٜ

-

ٔىبتجبت ضٚظا٘ ٝزض ذهٛل اػضبي ٞيئت ػّٕي
-پبؾرٍٛيي ث ٝاضثبة ضجٛع ث ٝنٛضت حضٛضي  ٚتّفٙي

٘ 9فط
٘ 115فط
٘ 1فط

٘ 5فط
ٛٔ 160ضز
٘95فط
زا٘كىس ٜپيطا پعقىي
زا٘كىس ٜثٟساقت
زا٘كىس ٜپطؾتبضي
زا٘كىس ٜپعقىي
20پط٘ٚسٜ
حسالُ ٛٔ10ضز زض ضٚظ
حسالُ ضٚظا٘ٛٔ 60 ٝضز

رس َٚتٛظيغ فطاٚا٘ي ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظـ ٔسا ْٚارطاء قس ٜثطاي ٔكِٕٛيٗ لب٘ ٖٛآٔٛظـ
ٔسا ْٚزضقف ٔب ٜز ْٚؾبَ 1397
ػٛٙاٖ ثط٘بٔٝ

قٕبضٔ ٜجٛظ تبضيد ٔجٛظ زثيطػّٕي

أتيبظ

ضزيف
وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
1
ثيٕبضيٟبي قبيغ وٛزوبٖ
وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي جبٔؼٝ
2
 ٚؾالٔت ضٚاٖ
وبضٌب ٜاذالق پعقىي جبٔؼٝ
3
پعقىي 1

218520

97/17/2

217425

97/2/1

224257

97/6/11

216561

97/2/22

5

ؾٕيٙبض ؾٌٛ٘ٛطافي زاپّط

224427

97/5/30

6

وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
ٔؿٕٔٛيتٟبي قبيغ

224102

97/6/11

7

وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
جطاحي ز٘ساٖ ٞبي ػمُ

214980

97/2/5

 4وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظ ٜتطٔٚب

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي جبٔؼ217426 ٝ
8
 ٚؾالٔت ضٚاٖ
وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
ثيٕبضيٟبي قبيغ ظ٘بٖ 216555 ٚ
9
ظايٕبٖ

97/2/1
97/1/19

زوتط ضأيٗ
فطٞبزي
زوتط افكيٗ
احٕس٘ٚس
زوتط ػّي
نبثط
زوتط ؾٛؾٗ
ضحيٕيبٖ
زوتط
حيٕسضضب
عبالضي
زوتط ضاضيٝ
التهبزي
زوتط أيط
ؾبالض ؾيس يب
حؿيٗ
زوتط افكيٗ
احٕس٘ٚس
زوتط ظٞطا
ٚاحسي پٛض

تؼساز تبضيد ارطاي
تؼساز تؼساز
ثط٘بٔٝ
قطوت زضيبفت ؾرٙطاٖ
وٙٙسٌب ٌٛاٞي
ٖ

1.5

10

10

1

97/7/5

1.25

7

7

1

97/7/8

5

30

30

2

97/7/10

3.5

29

29

3

97/7/11

8.75

23

23

2

97/7/12

3.75

22

22

6

97/7/18

3.5

28

28

2

97/7/18

1.5

13

13

1

97/7/29

1.5

18

18

1

97/8/1

ؾٕيٙبض ؾٌٛ٘ٛطافي ظ٘بٖ ٚ
10
HRCT

زوتط
حٕيسضضب
عبالضي
زوتط ضأيٗ
ٔس٘ي

10

20

20

20

ِ97/8/3غبيت
97/8/4

1.5

12

12

1

97/8/3

15

15

1

97/8/13

35

2

97/8/13

1

97/8/20
97/8/22
97/8/23

224699

97/7/14

11

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
ثيٕبضيٟبي قبيغ وٛزوبٖ

218521

97/2/16

12

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
پيكٍيطي  ٚزضٔبٖ اػتيبز

219333

زوتط فبعٕٝ
97/2/29
ؾبزات لطيكي

1.5

215018

97/2/5

زوتط ٔبٔ ٜطيد

3.75

35

217427

97/2/1

زوتط افكيٗ
احٕس٘ٚس

1.5

7

7

216556

97/3/13

زوتط ظٞطا
ٚاحس پٛض

1.5

22

22

1

224533

97/6/11

زوتط ضاضيٝ
التهبزي

4

30

30

6

21882

97/2/18

زوتط آ٘بٞيتب
آظازي

3.5

وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
13
زضٔبٖ ٞبي تطٔيٕي  ٚظيجبيي
14
15
16
17
18
19
20
21

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
جبٔؼ ٚ ٝؾالٔت ضٚاٖ
وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
ثيٕبضيٟبي قبيغ ظ٘بٖ ٚ
ظايٕبٖ
وبضٌب ٜتطيبغ
وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
قٙبذت  ٚزضٔبٖ ثيٕبضيٟبي
اعطاف ايٕپّٙت
وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
٘ظبْ ٔطالجت اظ ذٖٛ
(ٕٚٛٞيػيال٘ؽ)
وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
٘مف micro RNA
زضثيٕبضي ٞبي ذٛز ايٕٙي
ؾٕيٙبض ثبظتٛا٘ي ضٚا٘ي
اجتٕبػي – قٙبذتي
وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
ثيٕبضيٟبي قبيغ وٛزوبٖ

30

30

2

97/8/23

214697

97/2/23

زوتط حؿٗ
احتطاْ

100 3-4.25

100

5

97/8/24

224587

97/8/19

زوتط احٕس
پيطٚظٔٙس

-3.75
2.75

11

11

3

97/8/28

-7.25
5.25

117

117

1.5

13

13

زوتط افكيٗ
97/2/29 217158
احٕس٘ٚس
زوتط ؾيس
97/2/17 228522
ضأيٗ ٔس٘ي

ِ97/8/30غبيت
97/8/1
1

97/9/8

22
23

24
25
26

وبضٌب ٜاذالق پعقىي
جبٔؼ ٝپعقىي
وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
ثيٕبضيٟبي قبيغ ظ٘بٖ 216557 ٚ
ظايٕبٖ
ؾٕيٙبض تهٛيطثطزاضي
ؾيؿتٓ اػهبة  ٚزؾتٍب224732 ٜ
ٌٛاضـ
وبضٌب CPR ٜثط اؾبؼ
224660
AHA

97/6/10

217428

97/2/1

زوتط افكيٗ
احٕس٘ٚس

228732

97/8/28

زوتط حؿٗ
ضججي ٔمسْ

3.75

وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
پعقىي ٞؿت ٝاي ٚ
228983
وبضثطزٞبي آٖ

97/9/3

226533

97/8/13

226973

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
جبٔؼ ٚ ٝؾالٔت ضٚاٖ

وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
27
اٚضغا٘ؽ ٞبي لّت  ٚػطٚق
28

ٔسٔ ٖٚجبحج اجتٕبػي –
29
حطف ٝاي ()1
30
31
32

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
ثيٕبضيٟبي قبيغ ظ٘بٖ 216558 ٚ
ظايٕبٖ
وبضٌب ٜتؼّٟسات  ٚضفتبض
227586
حطف¬ٝاي جبٔؼ ٝپعقىي
ٔس ٖٚزاض ٚزضٔب٘ي
ثيٕبضيٟبي لّت  ٚػطٚق

226883

97/8/12

زوتط ػّي
نبثط

5

30

30

2

97/9/13

97/1/19

زوتط ظٞطا
ٚاحس پٛض

1.5

19

19

1

97/9/13

97/6/27

97/1/19
97/9/14
97/8/29

زوتط
حٕيسضضب
عبالضي
زوتط ضاضيٝ
التهبزي

10

17

17

3

ِ97/9/15غبيت
97/9/16

5

30

30

7

97/9/21

1.5

12

12

1

97/9/25

30

30

7

97/9/28

زوتط حبٔس
قبيٍبٖ

4

24

24

3

97/9/29

زوتط
ػّيطضب ػبثس

4

67

67

5

97/10/5

زوتط ظٞطا
ٚاحس پٛض
فطز
زوتط ػّي
نبثط
زوتط
ػّيطضب ػبثس

1.5

21

21

1

97/10/11

5

30

30

1

97/10/11

4

63

63

3

97/10/12

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
33
ربٔؼ ٚ ٝؾالٔت ضٚاٖ
وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه
 34ضٚظ ٜپطٚتعٞبي ٔتىي ثط 216559
ايٕپّٙت
217429

وبضٌب PBL( ٜيبزٌيطي
35
ٔجتٙي ثط حُ ٔؿئّ)ٝ

222543

97/2/1

زوتط افكيٗ
احٕس٘ٚس

1.5

11

11

1

97/10/16

97/3/1

زوتط حٙيف
اِ ٝثركي

3.75

20

20

2

97/10/19

97/5/7

زوتط غعاِٝ
ٔكىسا٘يبٖ

-5
-3.5
-2.5
1.5

6

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
24
1.5
 36ثيٕبضيٟبي قبيغ ظ٘بٖ 97/1/19 216554 ٚ
ظايٕبٖ
وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
زوتط ٟٔسي
ثيٕبضيٟبي قبيغ
8
1.5
97/10/15 228843
37
ذيطاٖ
٘ٛضِٛٚغي
زوتط ؾيس
ٔحٕس
ؾٕيٙبض تهٛيط ثطزاضي
8
10
97/10/8 229096
38
حؿيٗ
زض ثيٕبضيٟبي وجس
عجبعجبيي
وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه
زوتط ظٞطا -3.75
ضٚظ ٜثطذٛضز
23
97/10/9 230170
39
ؾٙسضٔٚيه ثيٕبضيٟبي
ؾّيٕب٘ي 2.75
آٔيعقي
زوتط فبعٕٝ
وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه
37 3.5
97/10/2 225830
40
فطٚظاٖ فط
ضٚظ٘ ٜبثبضٚضي
زوتط افكيٗ
وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
7
1.5
97/2/1 217430
41
احٕس٘ٚس
ربٔؼ ٚ ٝؾالٔت ضٚاٖ

زوتط ظٞطا
ٚاحس پٛض

42

ٔس ٖٚزاض ٚزضٔب٘ي
اذتالالت ػهجي

زوتط
97/8/29 226951
ػّيطضب ػبثس

4

79

6

2

97/10/22

24

1

97/10/25

8

1

97/10/27

8

2

97/10/27

23

5

97/11/2

37

6

97/11/4

7

1

97/11/7

79

5

97/11/10

43

وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
٘بثبضٚضي

230461

97/9/2

44

ؾٕيٙبض تهٛيطثطزاضي
ػطٚق

228869

97/10/10

45

عت وبض1

228351

97/9/6

46

عت وبض3

228361

97/9/11

47

عت وبض 2

228361

97/9/11

48

عت وبض4

228363

97/9/6

49
50

51
52
53

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
ػف٘ٛت ٞبي قبيغ زؾتٍبٜ
تٙفؿي
وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
ثيٕبضي ٞبي قبيغ ٔٙتمّٝ
اظ ضا ٜرٙؿي
وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
افعايف ع َٛتبد وّيٙيىي
Crown
Lengthening
وبضٌب ٜپيكٍيطي اظ
ذٛزوكي
عت وبض5

زوتط فبعٕٝ
فطٚظاٖ فط
زوتط
حٕيسضضب
عبالضي
زوتط
حٕيسضضب
نبثطي
زوتط
حٕيسضضب
نبثطي
زوتط
حٕيسضضب
نبثطي
زوتط
حٕيسضضب
نبثطي

3.5

35

35

5

97/11/11

10

6

6

3

ِ97/11/11غبيت
97/11/12

4

82

82

2

97/11/13

4

84

84

2

97/11/14

4

81

81

2

97/11/15

4

78

78

2

97/11/16

230432

97/9/20

زوتط ظٞطا
ؾّيٕب٘ي

1.5

97/11/16

ثطٌعاض ٘كس

224360

97/6/11

زوتط اػظٓ
ثبلطي

4

37

37

2

97/11/17

214846

97/2/15

ؾٟيُ ٘ٛحي

3.5

31

31

2

97/11/17

5

14

14

4

97/11/17

4

74

74

2

97/11/18

231667
228364

ؾيس ػّيطضب
97/10/22
ٔطٚري
زوتط
حٕيسضضب
97/9/6
نبثطي

54

ٔسٛ٘ ٖٚآٚضي  ٚتبظٜ
ٞب ()4

وٙفطا٘ؽ ػّٕي ازٚاضي
ثيٕبضيٟبي قبيغ
55
٘ٛضِٛٚغي
وبضٌب ٜتطثيت جٙؿي زض
56
زٚضاٖ وٛزوي
57

وبضٌب ٜپيكٍيطي اظ
ذٛزوكي

وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
58
تبظٞ ٜبي زاضٞٚبي ٌيبٞي

59
60
61

62

وبضٌب ٜتطثيت جٙؿي زض
٘ٛجٛا٘ي
وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظٜ
تطٔٚب ()1
ؾٕيٙبض ٔٙغم ٝاي
پعقىبٖ زضٔبٍ٘ط تبالؾٕي
ايطاٖ
وٙفطا٘ؽ ػّٕي
ازٚاضي ػف٘ٛت ٞبي
قبيغ زؾتٍب ٜتٙفؿي

زوتط
ػّيطضب
ػبثس

4

232073

97/10/15

زوتط ٟٔسي
ذيطاٖ

1.5

226960

97/813

67

67

2

97/11/24

1

97/11/25

232036

97/11/10

زوتط اػظٓ
ثبلطي

5

30

30

2

97/11/25

231674

97/10/22

ؾيس ػّيطضب
ٔطٚجي

5

13

13

6

97/12/1

224309

97/822

232047

97/11/16

231121

97/11/9

زوتط
حٕيسضضب
ثٙفكٝ
زوتط اػظٓ
ثبلطي
زوتط قيٕب
قفك

-3.75
2.75

76

76

3

97/12/1

5

30

30

2

97/12/2

2.5-3.5

19

19

5

97/12/6

11
110
0

9

ِ7/12/15غبيت
97/12/16

222022

97/5/13

زوتط فطٞبز
ٔس٘ي

-7.5
5.25

230767

97/9/2

زوتط ظٞطا
ؾّيٕب٘ي

1.5

ثطٌعاض ٘كس

9712/16

دادكشنه اه

دانشكذه پسشكي
رصة  4وبضقٙبؼ ثطاي ٚاحسٞبي


أٛض ثيٗ إُِّ



تحهيالت تىٕيّي



آٔٛظـ



ٔؼب٘ٚت پػٞٚكي



رصة ٘ 2يط ٚثطاي ٚاحس ذسٔبت



٘كؿت رّؿبت ثب ٌطٟٞٚبي آٔٛظقي  ٚثطضؾي ٚضؼيت ٌط ٜٚقبُٔ :فؼبِيت ٞبي ا٘زبْ قسٜ



تؼساز اػضبي ٞئيت ػّٕي



ٞطْ ؾٙي اػضبي ٞيئت ػّٕي



فؼبِيت ٞبي پعٞٚكي  ٚآٔٛظقي



٘مبط لٛت  ٚضؼف



ثط٘بٔٞ ٝبي آتي

وٕيت ٝاضتمبء اػضبي ٞيئت ػّٕي:
تكىيُ جّؿبت ٔٙظٓ  ٚثطضؾي پط٘ٚسٞ ٜبتعذاد پرونذه هاي
بررسي شذه

تعذاد پرونذه هاي
ارتقاء یافته

تعذاد پرونذه هاي
در حال بررسي

تعذاد پرونذه هاي
بررسي شذه

ثطٌعاضي رّؿٔ ٝؼبضف ٝثب زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز پعقىي  ٚتغصيٝ

ثطٌعاضي رّؿٔ ٝؼبضف ٝثب زؾتيبضاٖ رسيساِٛضٚز  ٚثط٘بٔ ٝضيعي  ٚارطاي
وبضٌب ٜيه ٞفت ٝاي ثطاي زؾتيبضاٖ قبُٔ:
RAT
Research

CPR
٘كؿت ٔسيطاٖ زا٘كىس ٜثب :
ٕ٘ بيٙسٌبٖ زا٘كزٛيبٖ ٔمغغ وبضآٔٛظي
ٕ٘ بيٙسٌبٖ زا٘كزٛيبٖ ٔمغغ وبضٚضظي

ٕ٘ بيٙسٌبٖ زا٘كزٛيبٖ ٔمغغ زؾتيبضي
 رّؿ ٝثب وٕيت ٝنٙفي زا٘كزٛيي
ثبظزيس ٞيئت ثٛضز اظ ٌ:ط ٜٚػف٘ٛيٌ ،ط ٜٚزاذّيٌ ،ط ٜٚثيٟٛقيٌ ،ط ٜٚپبتِٛٛغيٌ ،ط ٜٚضازيِٛٛغيٌ،طٜٚ
اٍُ٘ قٙبؾي
ٌط ٜٚضٚاٖ قٙبؾيٌ ،ط ٜٚثيٕبضيٟبي ٔغع  ٚاػهبة
 ثطٌعاضي آظٌٔٛ ٖٛاٞي ٘بٔ ٝاضتمبء زؾتيبضاٖ
 ثطٌعاضي آظٔ ٖٛنالحيت ٞبي ثبِيٙي زض زٛ٘ ٚثت
 ثطٌعاضي آظٔ ٖٛوبضقٙبؾي اضقس
 ثطٌعاضي آظٔ ٖٛػّ ْٛپبيٚ ٝ


پط ٜا٘تط٘ي زض زٛ٘ ٚثت

ثطٌعاضي وٕيتٞ ٝب
٘بْ وٕيتٝ
وٕيت ٝاذالق
وٕيت ٝاضتمبء اػضبي ٞيئت
ػّٕي
وٕيت٘ ٝمُ  ٚا٘تمبالت
قٛضاي آٔٛظقي
قٛضاي ٔسيطاٖ زا٘كىسٜ

.1
.2
.3
.4


.3
.4

15
11
2
5
22

تزٟيعات آٔٛظقي
ذطيس ٔٛالغ ٔ250يّي ٖٛتٔٛبٖ
تجٟيعات آظٔبيكٍبٞي ٔ350يّي ٖٛتٔٛبٖ
تجٟيعات ٔهطفي ٔ90يّي ٖٛتٔٛبٖ
تجٟيعات ٔطوع آٔٛظقي پػٞٚكي زوتط فطلب٘ئ400يّي ٖٛتٔٛبٖ
اضظقيبثي اؾبتيس ث ٝنٛضت آٖ اليٗ

ثط٘بٔ ٝضيعي رٟت ؾبٔب٘سٞي ثٟتط اؾتبز ٔكبٚض:

.1
.2

تؼساز رّؿبت

اؾترطاد اؾبٔي اؾبتيس ٔكبٚض  ٚػاللٕٙس
تؼطيف ٌطٟٞٚبي پطذغط زا٘كزٛيبٖ اظ رّٕ ٝزا٘كزٛيبٖ ٔكطٚعي  ٚزا٘كزٛيب٘ي و ٝز ٚزضؼ
ضا زض يه تطْ افتبز ٜا٘س.
ثط٘بٔ ٝضيعي زضؾي ٔس ٚ ٖٚپيٍيطي ٔسا ْٚاظ ٌطٟٞٚبي پط ذغط
تكىيُ وٕيت ٝضٚا٘كٙبؾي رٟت پيٍيطي ٔٛاضز فٛق

٘ٛؾبظي  ٚتؼٕيطات
.1

٘ٛؾبظي ٔطوع ٟٔبضتٟبي ثبِيٙي زا٘كىسٜ

.2

٘ٛؾبظي ؾطٚيؽ ٞبي ثٟساقتي لؿٕت ازاضي

.3

وبثيٙت ثطاي ٌطٟٞٚبي اٍُ٘ قٙبؾئ ،يىطٚة قٙبؾي

.4

ؾبذت آظٔبيكٍب ٜؾِّٛي وبضثطزي

.5

ؾبذت ا٘جبض ٔٛاز قيٕيبيي

ٔسيطيت  ٚتزٟيع ٔزتٕغ آٔٛظقي پػٞٚكي زوتط فطلب٘ي
.1

تزٟيع  14والؼ (ٚيسئ ٛپطغوتٛض ،پطز ،ٜنٙسِي) ثب ظطفيت ثيف اظ ٘ 700فط

.2

تزٟيع ٔ ٚجّٕبٖ اتبق وبضقٙبؾبٖ

.3

تزٟيع ؾبِٗ آٔفي تئبتط يّسا

.4

ؾبذت ثيٕبضؾتبٖ ٕ٘بزيٗ  ٚزضيبفت ٔزٛظ پبيّٛت وكٛضي

.5

ؾبذت زاضٚذب٘ ٝآٔٛظقي

.6

ؾبذت اؾتيكٗ پطؾتبضي

ثطٌعاضي ٘كؿت ثب وبضوٙبٖ زا٘كىسٜ
ثطٌعاضي ٔطاؾٓ تىطيٓ اػضبي ٞئيت ػّٕي  ٚوبضوٙبٖ
 ذب٘ٓ زوتط ضضٛاٖ ٔٙيطي ٔسيط ٔحتطْ ٌطٔ ٜٚيىطٚة قٙبؾي
 آلبي حؿيٗ نيبزي ٌ ،ط ٜٚػّ ْٛتكطيح
 آلبي حؿٗ حالد زفتط ضيبؾت

اٞساي ٌُ ثٙٔ ٝبؾجت ٞبي ٔرتّف ث ٝاػضبي ٞيئت ػّٕي  ٚزا٘كزٛيبٖ

اٞساي ؾجس ٌُ ث ٝزا٘كزٛيبٖ زض ضٚظ زا٘كزٛ
 اٞساي ٌُ ث ٝاؾبتيس ػّ ْٛپبي ٚ ٝثبِيٙي
 ثٙٔ ٝبؾجت ضٚظ ٔؼّٓ
 فؼبِيت ٞبي آٔٛظقي

 ثطٌعاضي ٔسضؾ ٝتبثؿتب٘ي لّت
 ؾٕيٙبض ا٘تربة ضقتٚ ٝيػ ٜوٙىٛضي ٞبي ضقت ٝتزطثي
 ثطٌعاضي تٛض ػّٕي زا٘ف آٔٛظاٖ ٔساضؼ قٟطؾتبٖ
ٕ٘ بيكٍبٙٞ ٜط  ٚآ٘بتٔٛي

فؼبِيت ٞبي آٔٛظقي
 ؾٕيٙبض پيىط ٞبي آٔٛظٌبض
 رّؿ ٝثب زازؾتبٖ

فؼبِيت ٞبي أٛض ثيٗ إُِّ زا٘كىسٜ
 ركٗ ضٚظ ثيٗ إُِّ

 ضٕ٘ ٚبيي ٚة ؾبيت اٍّ٘يؿي زا٘كىسٜ
 چبح وتبة  ٚپٕفّت زا٘كىس ٜپعقىي ث ٝظثبٖ اٍّ٘يؿي
 ؾٕيٙبض PBLثب حضٛض زوتط رّيُ ٔيبٖ اؾتبز زا٘كٍبٙٔ ٜچؿتط
٘ كؿت زوتط غالٔطضب حؿٗ ظازٔ ٜؼب ٖٚاؾجك أٛض ثيٗ إُِّ زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ثب ٔؼب٘ٚت آٔٛظقي زا٘كٍبٜ

فؼبِيت ٞبي أٛض ثيٗ إُِّ

پردیس خودگرداى
حيغٝ

ػٛٙاٖ فؼبِيت

قطح

آٔٛظقي

ثط٘بٔ ٝضيعي والؼ ٞبي تطْ  4 ٚ2پطزيؽ ثب تٛج ٝث ٝقطٚع والؼ ٞب زض ٘يٕؿبَ ا َٚؾبَ تحهيّي  97-98ثط٘بٔ ٝضيعي ٞب ي
ٔطثٛط ث ٝتكىيُ والؼ ٞب  ،تٟيِ ٝيؿت ٞبي حضٛض  ٚغيبة زا٘كجٛيبٖ  ٚتٙظيٓ
ذٛزٌطزاٖ
ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي زض ٟٔط ٔب ٜنٛضت پصيطفت.

آٔٛظقي

اضؾبَ ٘بٔ ٝث ٝاؾبتيس ٔكبٚض زا٘كجٛيبٖ ٔكطٚعي ٘يٕؿبَ زٕٞ ٚ 96-97 ْٚچٙيٗ
اضجبع زا٘كجٔ ٛكطٚط ثٔ ٝطوع ٔكبٚض ٜزا٘كٍبٜ
اضؾبَ اؾبٔي زا٘كجٛيبٖ ٕٔتبظ ٘يؿٕبَ ز 96-97 ْٚپطزيؽ ذٛزٌطزاٖ ث ٝزفتط
ٔؼب٘ٚت آٔٛظقي  ٚفطٍٙٞي زا٘كٍبٕٞ ٚ ٜچٙيٗ اضؾبَ اؾبٔي زا٘كجٛيبٖ ٕٔتبظ ثٟ٘ ٝبز
ضٞجطي جٟت ثطٌعاضي اضزٚي تكٛيمي

ثطضؾي ٚضؼيت زا٘كجٛيبٖ ٔكطٚط ٚ
ٕٔتبظ ٘يؿٕبَ ز96-97 ْٚ

آٔٛظقي

ثط٘بٔ ٝضيعي زض ذهٛل قطٚع زٚضٞ ٜبي ثب تٛج ٝث ٝجس َٚظٔب٘جٙسي ؾبٔب٘٘ ٝمُ  ٚا٘تمبالت زا٘كجٛيبٖ ،آٔٛظـ زض ذهٛل
ٕٟٔب٘ي ثب تٛج ٝث ٝثبظ قسٖ ؾبٔب٘٘ ٝمُ  ٚزضيبفت زضذٛاؾت ٞبي زا٘كجٛيبٖ ،عطح زض قٛضا ٘مُ  ٚا٘تمبالت ،ضإٙٞبيي
زا٘كجٛيبٖ زض ذهٛل ثبضٌعاضي ٔساضن زض ؾبٔب٘ ٝالسأبت الظْ ضا ا٘جبْ زاز ٜاؾت.
ا٘تمبالت زا٘كٍبٜ

آٔٛظقي

اؾبٔي زا٘كجٛيبٖ جٟت قطوت زض آظٔٔ ٖٛيبٖ زٚض ٜزي ٔب ٜثٚ ٝاحس ٔطثٛع ٝاضؾبَ
آظٔٔ ٖٛيبٖ زٚضٜ
قس.
تسٚيٗ ثط٘بٔٞ ٝبي ٞبي والؾي ٘يٕؿبَ ثط٘بٔٞ ٝبي والؾي  ٚأتحب٘ي ٘يٕؿبَ ز ْٚؾبَ تحهيّي  97-98ثب ٕٞبٍٙٞي
وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚسضؾيٗ ٌطٞ ٜٚبي ػّ ْٛپبي ٝتسٚيٗ  ٚعي ٘بٔ ٝاي ثٌ ٝطٞ ٜٚب اثالؽ قس.
ز ْٚؾبَ تحهيّي 97-98

آٔٛظقي

ضفبٞي

آٔٛظقي

ثٙٔ ٝبؾجت ضٚظ زا٘كج ٛزض ٔحُ پطزيؽ ذٛزٌطزاٖ اظ زا٘كجٛيبٖ ثطتط ػّ ْٛپبيٚ ٝ
٘فطات ثطتطآظٔ ٖٛػّ ْٛپبي ٝقٟطيٛض ثب زازٖ ٞسايب ِٛ ٚح تمسيط لسضزا٘ي قس.

تمسيط اظ زا٘كجٛيبٖ ٕٔتبظ ٘يٕؿبَ زْٚ
٘ ٚ 96-97فطات ثطتطآظٔ ٖٛػّ ْٛپبيٝ
قٟطيٛض97
آٔبز ٜؾبظي فطايٙس ٞبي ا٘جبْ ذسٔبت زض فطايٙس ٞبي ا٘جبْ ذسٔبت ا٘جبْ ٌطفت ٝزض ٚاحس ٞبي ٔرتّف پطزيؽ ذٛزٌطزاٖ
(تؿٛي ٝحؿبة ،ا٘تربة ٚاحس،نسٚض ٌٛاٞي اقتغبَ ث ٝتحهيُ )...ٚزض لبِت ٕ٘ٛزاض
لبِت ٕ٘ٛزاض
تٙظيٓ  ٚجٟت اؾتفبز ٜزا٘كجٛيبٖ زض ثطز ٞبي زا٘كىس٘ ٜهت ٌطزيس.

آٔٛظقي

ثطٌعاضي أتحب٘بت ٘يٕؿبَ ا97-98 َٚ

زض ذهٛل ثطٌعاضي أتحب٘بت ٘يٕؿبَ ا َٚؾبَ تحهيّي 97-98
السأبتي رٟت آٔبز ٜؾبظي ؾبِٗ أتحبٖ ٘ ،بٔ ٝثٌ ٝطٞ ٜٚب رٟت
يبزآٚضي أتحب٘بت ،تٟي ٝپبؾد ٘بِٔ ٚ ٝيؿت ٞبي حضٛض  ٚغيبة
زا٘كزٛيبٖ نٛضت پصيطفت.

آٔٛظقي

تؼطيف وس زضٚؼ  ٚثط٘بٔٞ ٝبي والؾي ٔطثٛط ثٝ
٘يٕؿبَ ز 97-98 ْٚز ثط٘بٔ ٝؾٕب

وّي ٝزضؼ ٞبي اضائ ٝقس ٜزض ٘يٕؿبَ ز 97-98 ْٚزضذهٛل اضائٚ ٝاحس ٞب زض
تطْ ٞبي  5، 1،3پطزيؽ زض ثط٘بٔ ٝؾٕب تؼطيف  ٚزض ٚة ؾبيت زا٘كىس ٜلطاض
ٌطفت ٝتب زض ظٔبٖ ا٘تربة ٚاحس ،زا٘كجٛيبٖ ثتٛا٘ٙس ا٘تربة ٚاحس ٕ٘بيٙس.

ضٚاثظ
ػٕٔٛي

ثطٚظ ضؾب٘ي پطتبَ پطزيؽ

پطتبَ آٔٛظقي پطزيؽ جٟت ا٘تربة ٚاحس  ٚقطٚع والؼ ٞبي ٘يٕؿبَ زْٚ
 97-98ثطٚظضؾب٘ي  ٚتٕبٔي اعالػبت ٔطثٛط ث ٝجّؿٔ ٝؼبضف ٚ ٝاؾتمجبَ اظ
زا٘كجٛيبٖ جسيساِٛضٚز زض ؾبيت پطزيؽ ثبضٌعاضي قس.

آٔٛظقي -جّؿٔ ٝؼبضف ٝزا٘كجٛيبٖ جسيساِٛضٚز(ٚضٚزي ثٔ ٕٟٗب ٜثب تٛج ٝث ٝقطٚع والؾٟب اظ تبضيد 97/11/13جّؿٔ ٝؼبضف ٝاي ثب حضٛض ٔؿئِٛيٗ
زض ٔحُ پطزيؽ ذٛزٌطزاٖ ثطاي زا٘كجٛيبٖ جسيساِٛضٚز ثطٌعاض  ،و ٝضٕٗ اضائٝ
ضفبٞي
)97
اعالػبت آٔٛظقي  ٚآييٗ ٘بٔ ٝپعقىي  ،پىيج ٞبي آٔٛظقي و ٝقبُٔ زفتطچٝ
تٟي ٝپىيج آٔٛظقي
آٔٛظقي ٔمغغ زوتطاي ػٕٔٛي  ،تمٛيٓ زا٘كٍبٞي  ٚثط٘بٔ ٝوالؾي ثٛز ثٝ
زا٘كجٛيبٖ اٞسا قس.

ضفبٞي
ضفبٞي

ضفبٞي

ضفبٞي

تٙظيٓ حك اِتسضيؽ اؾبتيس ٔطثٛط ث٘ ٝيٕؿبَ ا َٚؾبَ جٟت تٙظيٓ لطاض زاز ٞبي حك اِتسضيؽ ٘يٕؿبَ ا ، 97-98 َٚفطْ ٞبي آٔٛظا٘ٝ
ثطاي ٌطٞ ٜٚب تٙظيٓ ٚاضؾبَ قس.
تحهيّي97-98
أٛض ضفبٞي پطزيؽ جٟت قطوت زا٘كجٛيبٖ زض جكٛٙاض ٜلطآٖ  ٚػتطت ٚ
اعالع ضؾب٘ي جكٛٙاض ٜلطآٖ  ٚػتطت زض زٕٞيٗ
زٕٞيٗ جكٛٙاض ٜؾيٕطؽ اظ عطق ٔرتّف (٘هت ثٙط  ،پطتبَ زا٘كىس)...ٚ ٜاعالع
جكٛٙاض ٜؾيٕطؽ
ضؾب٘ي ا٘جبْ زاز.
٘ظطؾٙجي اظ زا٘كجٛيبٖ زض ذهٛل ٘ح ٜٛاضائ ٝزضٚؼ تٟي ٚ ٝتٙظيٓ فطْ ٞبي ٘ظط ؾٙجي ٔطثٛط ث ٝاؾبتيس ي و ٝزض ٘يٕؿبَ ا-98 َٚ
 97زض ٔحُ پطزيؽ ذٛزٌطزاٖ تسضيؽ ٕ٘ٛز ٜا٘س  ٚؾپؽ تٟيٕٛ٘ ٝزاض آٔبضي
اؾبتيس
ٔطثٛط ثٞ ٝط اؾتبز.
تسٚيٗ اؾبؾٙبٔ ٝا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي پطزيؽ ذٛزٌطزاٖ ػٛٙاٖ اؾبؾٙبٔ ٝا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي پطزيؽ ٔكرم  ٚضٕٙب زثيط ا٘جٕٗ ٞبي
ػّٕي ٘يع ٔكرم قس.

دانشكذه دنذانپسشكي
ػّٕىطز آٔٛظقي


ثطٌعاضي رّؿ ٝتٛريٟي زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز ضقت ٝز٘سا٘پعقىي ضٚظ زٚقٙجٛٔ ٝضخ ٟٔ2طٔبٜ



ثطٌعاضي وبضٌب ٜا٘ضجبعي ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز ضٚظ چٟبضقٙجٛٔ ٝضخ ٟٔ 11طٔبٜ



وؿت ضتج ٝثطتط  2.5زضنس وكٛضي زض آظٔ ٖٛػّ ْٛپبي ٝز٘سا٘پعقىي قٟطيٛض  97تٛؾظ ذب٘ٓ وٛحط ضحٕت پٙبٜ
زا٘كزٛي ضقت ٝز٘سا٘پعقىي وبقبٖ ٚضٚزي 95



تٙظيٓ  ٚاضائ ٝعطح زضٚؼ



تٙظيٓ  ٚاضائ ٝالي ثٛن ضقت ٝضازيِٛٛغي



تٟي ٚ ٝتٙظيٓ ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسي وبضٌب ٜآٔٛظقي تزٟيعات پط ٜوّيٙيه  ٚي٘ٛيت ٞب



ثبظزيس ٔؼبٔ ٖٚحتطْ آٔٛظقي زا٘كٍب ٜاظ زا٘كىس ٜز٘سا٘پعقىي ضٚظ زٚقٙجٛٔ ٝضخ 97/8/28



ثطٌعاضي ا٘تربثبت اػضبي قٛضاي ٔطوعي وٕيت ٝتحميمبت زا٘كزٛيي ضٚظ ؾ ٝقٙجٛٔ ٝضخ  29آثبٖ ٔبٜ



ثطٌعاضي وبضٌب ٜآٔٛظقي اضؾبَ آ٘اليٗ عطحٟبي تحميمبتي  ٚپبيبٖ ٘بٔٞ ٝب ضٚظ ؾ ٝقٙجٛٔ ٝضخ  6آثبٖ



پيبْ تجطيه ؾطپطؾت زا٘كىس ٜز٘سا٘پعقىي ثٙٔ ٝبؾجت ضٚظ زا٘كز ٚ ٛتٛظيغ قيطيٙي ثيٗ زا٘كزٛيبٖ



ثبظزيس ٔؼبٔ ٖٚحتطْ آٔٛظقي زا٘كٍب ٜاظ زا٘كىس ٜز٘سا٘پعقىي ثٙٔ ٝبؾجت ضٚظ زا٘كز ٛضٚظ قٙجٛٔ ٝضخ 97/9/17



ثطٌعاضي ٔطاؾٓ ٌطأيساقت ضٚظ زا٘كز ٛثب حضٛض ٔؿئِٛيٗ ٚاػضبي ٞيبت ػّٕي ٚزا٘كزٛيبٖ زض آٔفي تئبتط زا٘كىسٜ
ز٘سا٘پعقىي ٔٛضخ 16/09/97



ا٘تهبة ذب٘ٓ زوتط آٔ ٝٙتمسيؿي ث ٝؾٕت ٔسيط پػٞٚكي زا٘كىس ٚ ٜتمسيط اظ ذسٔبت آلبي زوتط حٙيف اِ ٝثركي



ثطٌعاضي ٘كؿت نٕيٕب٘ٔ ٝؼب٘ٚت ٔحتطْ تحميمبت  ٚفٙبٚضي زا٘كٍب ٜثب ؾطپطؾت  ٚاػضبي ٞيبت ػّٕي ٕ٘ ٚبيٙسٌبٖ
زا٘كزٛيبٖ ز٘سا٘پعقىي ضٚظ يىكٙجٛٔ ٝضخ  25آشضٔبٕٞ ٜعٔبٖ ثب ٌطأيساقت ٞفت ٝپػٞٚف



تمسيط  ٚلسضزا٘ي اظ پػٞٚكٍط ثطتط زا٘كىس ٜزض ؾبَ  97ؾطوبض ذب٘ٓ زوتط زضيبوٙبضي ث ٝػٛٙاٖ پػٞٚكٍط ثطتط  ٚذب٘ٓ
اِ ٟٝوٕبِي ث ٝػٛٙاٖ زا٘كزٛي ثطتط



تمسيط اظ اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زا٘كٍب ٚ ٜزا٘كزٛيبٖ ثطتط ضقت ٝز٘سا٘پعقىي زض حٛظ ٜپػٞٚف  ٚآٔٛظـ ذب٘ٓ فٟيٕٝ
لبؾٕي ،ضتج 3 ٝوكٛضي زض آظٔ ٖٛػّ ْٛپبي ٝز٘ساٖ پعقىي اؾفٙسٔب ٚ 96 ٜذب٘ٓ وٛحط ضحٕت پٙب ٜضتج 22 ٝوكٛضي زض
آظٔ ٖٛػّ ْٛپبي ٝقٟطيٛضٔب 97 ٜثب حضٛض ضيبؾت زا٘كٍبٜ



ثبظزيس ٔؼبٔ ٖٚحتطْ تٛؾؼٔ ٝسيطيت ٙٔٚبثغ زا٘كٍب ٜاظ زا٘كىس ٜز٘سا٘پعقىي ضٚظ زٚقٙجٛٔ ٝضخ  17زيٕبٜ



ثط٘بٔ ٝضيعي ٘يٕؿبَ ز 98/97 ْٚضقت ٝز٘سا٘پعقىي



افتتبح ثرف ٞبي رسيس وّيٙيه ز٘سا٘پعقىي(ثرف ا٘س ٚ ٚاعفبَ) ضٚظ رٕؼٛٔ ٝضخ 97/11/12ثب حضٛض ٚظيط ٔحتطْ
ثٟساقت



ثطٌعاضي وبضٌب ٜآٔٛظقي آقٙبيي ثب آظٔ ٖٛػّ ْٛپبيٛٔ ٝضخ ضٚظ چٟبضقٙج 8 ٝاؾفٙس ٔبٜ



ِيؿت اؾبٔي زا٘كزٛيبٖ ٕٔتبظ ضقت ٝز٘سا٘پعقىي ثطحؿت ٔؼسَ ٘يٕؿبَ ٔ ٚؼسَ وُ زض ٘يٕؿبَ ا َٚؾبَ تحهيّي
 98/97ثٔ ٝؼب ٖٚآٔٛظقي زا٘كٍبٔ ،ٜؼب ٖٚزا٘كزٛيي فطٍٙٞي زا٘كٍب ،ٜؾطپطؾت ٔحتطْ ٔطوع ٔغبِؼبت  ٚتٛؾؼ ٝآٔٛظـ
ػّ ْٛپعقىي زا٘كٍبٔ ،ٜسيط ٔحتطْ أٛض آٔٛظقي  ٚتحهيالت تىٕيّي زا٘كٍبٔ ،ٜؿئٔ َٛحتطْ ٟ٘بز زا٘كٍبٜ



ٔؼطفي زا٘كزٛيبٖ ٔكطٚعي ثٔ ٝؼب ٖٚزا٘كزٛيي فطٍٙٞي زا٘كٍب ٚ ٜأٛض ٔكبٚض ٜزا٘كٍبٜ



ثطٚظضؾب٘ي پٛضتبَ زا٘كىس ٜز٘سا٘پعقىي

تؼساز رّؿبت:
ػٛٙاٖ رّؿٝ

تؼساز رّؿبت

تؼساز ٔهٛثبت

8
7

30
36

قٛضاي آٔٛظقي زا٘كىسٜ
قٛضاي پػٞٚكي زا٘كىسٜ
وٕيت ٝتزٟيعات  ٚوبضٌط ٜٚشذيط ٜتبٔيٗ وبال ٚ
3
ذسٔبت
1
ٌط ٜٚاذالق
9
ٞيبت ٔسيط ٜوّيٙيه ٚيػٜ
رّؿبت ٌطٞ ٜٚبي آٔٛظقي
1
ا٘سٚ
3
پطيٛ
1
پطٚتع
1
اعفبَ /اضتٛز٘ؿي
3
پبت/ٛضازي/ٛثيٕبضي
1
تطٔيٕي

10
5
45
7
18
8
5
11
5

عولكرد EDO
 ثطٌعاضي وبضٌب ٜآٔٛظقي آقٙبيي ثب آظٔ ٖٛػّ ْٛپبي97/3/28 ٚ 97/12/8 ٝ
 اضظقيبثي اؾبتيس ؾبَ تحهيّي 97 /98
 ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظ ٜپطٚتعٞبي ٔتىي ثهط ايٕپّٙهت 97/10/19تٛؾهظ آٔهٛظـ
ٔسا ْٚزاقٍب ٜثب ٕٞىبضي  EDOزا٘كىس ٜرٟت زا٘كزٛيبٖ ضقت ٝز٘سا٘پعقىي
 ثطٌعاضي وبضٌب ٜآٔٛظقي تزٟيعات پط ٜوّيٙيه  ٚي٘ٛيت ٞب CSR ٚرٟت زا٘كزٛيبٖ ضقهتٝ
ز٘سا٘پعقىي
 وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظ ٜزضٔبٖ ٞبي تطٔيٕي  ٚظيجبيي آٔٛظـ ٔسا ْٚتبضيد 97/8/13
 وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظ ٜرطاحي ز٘ساٖ ٞبي ػمُ تهبضيد قهطٚع ثط٘بٔه97/7/25 ٝتٛؾهظ
آٔٛظـ ٔساْٚ
 وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظ ٜتطٔٚب آٔٛظـ ٔسا97/7/11 ْٚتٛؾظ آٔٛظـ ٔساْٚ
 وٙفطا٘ؽ ػّٕي يه ضٚظ ٜقٙبذت  ٚزضٔبٖ ثيٕبضيٟبي اعطاف ايٕپّٙهت ٔهٛضخ  97/8/23زض
آٔفي تئبتط زا٘كىس ٜز٘سا٘پعقىي

عولكرد كتابخانه


تٟيِ ٝيؿت وتبثٟبي ٔٛضز ٘يبظ زا٘كزٛيبٖ



اضؾبَ ِيؿت وتبثٟبي زضذٛاؾتي ث ٝوتبثرب٘ٔ ٝطوعي ٚپيٍيطي ثطاي ذطيس وتبثٟب



ؾبظٔب٘سٞي لفؿٞ ٝبي وتت زض ثرف ٔرعٖ



أب٘ت  ٚثبظٌكت ثيف اظ  3500وتبة ث ٝزا٘كزٛيبٖ ٚاؾبتيس



قطوت زض والؾٟبي تكىيُ قس ٜثٙٔ ٝظٛضاضتمبءوتبثرب٘ٝ



اضؾبَ ثيف اظ  50پيبْ وٛتب ٜاظ عطيك ؾبٔب٘ ٝپيبٔىي

عولكرد پژوهشي


ثطٌعاضي رّؿ ٝپػٞٚكي زا٘كىس ٜزض تبضيد 97/9/25ثبحضٛض ٔؼبٔ ٖٚحتطْ تحميمبت  ٚفٙبٚضي زا٘كٍبٜ



ثطٌعاضي وبضٌب ٜآٔٛظـ ؾبٔب٘ ٝپػٞٚبٖ ثطاي اػضبي ٞيئت ػّٕي تكىيُ قس.



ثطٌعاضي وبضٌب ٜآٔٛظقي عطيمٚ ٝاضز وطزٖ پطٚپٛظاَ زض ؾبٔب٘ ٝپػٞٚبٖ زض تبضيد 97/11/12



ثطٌعاضي وبضٌب ٜقي ٜٛپطٚپٛظاَ ٘ٛيؿي ثطاي اػضبي ٞيئت ػّٕي  ٚزا٘كزٛيبٖ تٛؾظ زوتط عاليي زض تبضيد 97/11/28



پيٍيطي زاٚضي ٔزسز پبيبٖ ٘بٔ ٝتؼسازي اظ زا٘كزٛيبٖ



تكىيُ رّؿ ٝقٛضاي پػٞٚكي ثيٗ اػضبي قٛضاي پػٞٚكي  ٚتؼييٗ زاٚض ثطاي پبيبٖ ٘بٔ ٝتؼسازي زا٘كزٛيبٖ

عملکرد بخش هبي درمبني


راُ اًذاسي ثخؼ جذيذ طجمِ ّوىف در اثتذاي هْز هبُ عبلجبري



راُ اًذاسي ٍ ًصت يًَيت ّبي طجمِ دٍم عبختوبى جذيذ داًؾىذُ



ثزًبهِ ريشي جْت اًجبم ٍيشيت ّبي هؼبيٌِ عبليبًِ جْت تبهيي ثيوبر در عبل تحصيلي جبري



ثزًبهِ ريشي ؽيفت ّبي ثخؼ ّبي درهبًي



حضَر ًيزٍّبي توبم ٍلت در پزي وليٌيه پزٍتش ٍ اًذٍ تب اًتْبي عبػت حضَر داًؾجَيبى



ثزگشاري والط ّبي ػولي تجْيشات جْت توبم ٍرٍدي ّبي داًؾىذُ



راُ اًذاسي اًجبر داًؾىذُ ٍ ثزًبهِ ريشي جْت تْيِ ليغت هَاد هصزفي عِ هبِّ ٍ ؽؼ هبِّ ٍ يىغبلِ ثِ
تفىيه گزٍّْبي آهَسؽي



تؼويز ٍ عزٍيظ دٍرُ اي وليِ تجْيشات



راُ اًذاسي عبوؾي هزوشي – اتَ والٍ هزوشي ٍ ووپزعَر هزوشي جْت عبختوبى جذيذ



تؼزيف فزآيٌذ هزاجؼِ ثيوبر جْت وليِ ثخؼ ّبي درهبًي



افشايؼ تؼذاد هزاجؼبى ثِ ثخؼ ّبي داًؾىذُ اس طزيك اًجبم تجليغبت هحيطي در فضبي هجبسي در عطح
هذارط ٍ عبسهبًْب



آهبدُ وزدى فضبي والط ٍ رختىي داًؾجَيبى در عبختوبى جذيذ



خزيذ تجْيشات جذيذ جْت ثخؼ ّب اس لجيل تجْيشات پزتبثل جْت جزاحي دًذاى ػمل ٍ جزاحي لثِ
( عبوؾي – هَتَر جزاحي ) – دعتگبّْبي هَرد اعتفبدُ در ثخؼ ّب ( اليت ويَر – آًگل – تَرثيي ٍ )...



دانشكذه پرستاري


ثبيٍب٘ي زيزيتبَ  100زضنس پط٘ٚسٞ ٜبي زا٘كزٛيبٖ



ثطٌعاضي حسٚز  100رّؿ ٝأتحب٘بت پبيبٖ تطْ ٘يٕؿبَ ا97-98 َٚ



ثطٌعاضي زٚض ٜفبيٙبَ پطؾتبضي زض يه ضٚظ ثطاي زا٘كزٛيبٖ پطؾتبضي ٟٔط 94



ثطٌعاضي أتحبٖ آؾىي رٟت زا٘كزٛيبٖ ٔبٔبيي  ٚپطؾتبضي ٚضٚزي 97



حجت ٘بْ حسٚز  15زا٘كز ٛثطاي ٘مُ  ٚا٘تمبَ زض زي ٔب ٜثطاي ٘يٕؿبَ ز97 ْٚ



ثبظ ٍ٘طي وتبثچ ٝلٛا٘يٗ أٛظقي ٚچبضت زضٚؼ ثطاي زا٘كزٛيبٖ رسيس اِٛضٚز



٘ظبضت  ٚضإٙٞبيي زا٘كزٛيبٖ ٕٞيبض ثطاي تكىيُ وٕيت ٝاي رٟت ضإٙٞبيي زا٘كزٛيبٖ رسيس اِٛضٚز



حجت ٘بْ زا٘كزٛيبٖ رسيس اِٛضٚز ٘يٕؿبَ ز( 97/98 ْٚپطؾتبضي ث ٚ ٕٟٗفٛضيت پعقىي)



رّؿٔ ٝؼبضف ٝزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز ثب ٔؿئِٛيٗ زا٘كىسٚ ٜاؾبتيس ضإٙٞبي اٟ٘ب



ثط٘بٔ ٝضيعي زضٚؼ  ٚوالؾٟب  ٚأتحب٘بت ثطاي وّي ٝضقتٞ ٝب ثطاي ٘يٕؿبَ ز ٚ 97 ْٚاضؾبَ اػالْ اضايٝ
زضٚؼ ثٌ ٝطٞ ٜٚبي ٔطثٛعٝ



تٟيِٛ ٝي ثٛن ثطاي زا٘كزٛيب٘ي و ٝوبض أٛظي ٚوبضٚضظي اٟ٘ب قطٚع ٔيكٛز



ثط٘بٔ ٝضيعي وبضأٛظي  ٚوبضأٛظي زض ػطن ٝزا٘كزٛيبٖ پطؾتبضي



اضؾبَ ثط٘بٔٞ ٝبي وبضأٛظي ث ٝثيٕبضؾتبٟ٘ب  ٚزيٍط ٔطاوع وبضأٛظي



اػالْ فطاغت اظ تحهيُ ٘ 5فط اظ زا٘كزٛيبٖ ٟٔط 94

 ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي وبضآٔٛظي زا٘كزٛيبٖ آظاز وبقبٖ ثطاي ٘يٕؿبَ ز97 ْٚ
ِ يؿت وطزٖ زا٘كزٛيبٖ ٔكطٚعي  ٚاضائ ٝاؾبٔي آٟ٘ب ث ٝزفتط ٔكبٚضٜ
ٚ ضٚز اعالػبت زضٚؼ  ٚأتحب٘بت زض ثط٘بٔ ٝؾٕب ثطاي ٘يٕؿبَ ز97 ْٚ
 ثطٌعاضي  27رّؿ ٝقٛضاي تحهيالت تىٕيّي ثب ٔ 34هٛثٝ

 ثطٌعاضي  10رّؿ ٝقٛضاي آٔٛظقي ثب ٔ 48هٛثٝ
 ثطٌعاضي  4رّؿ ٝقٛضاي پػٞٚكي ثب ٔ 10هٛثٝ
 ثطٌعاضي  20رّؿٌ ٝطٞ ٜٚبي آٔٛظقي ثب ٔ 70هٛثٝ
 تؼساز  8پبيبٖ ٘بٔ ٝزفبع ٟ٘بيي قسٜ

 تؼساز  9پطٚپٛظاَ ٔهٛة  ٚاضؾبَ قس ٜثٔ ٝؼب٘ٚت پػٞٚكي
 تؼساز ٔ 40مبِٙٔ ٝتكط قس ٜزض ٘كطيبت زاذّي  ٚذبضري
 تأِيف وتبة اذالق حطف ٝاي زض ؾالٔت تٛؾظ آلبي زوتط ٔحٕس افكبض
 ثطٌعاضي چٙسيٗ وبضٌب ٜآٔٛظقي رٟت زا٘كزٛيبٖ اظ رّٕ ٝوبضٌب ،SPSS ٜان٘ َٛؿرٛ٘ ٝيؿي ٚ
تزٛيع ٔٙغمي زاضٞٚبٌ ،عاضـ ٘ٛيؿي ،اذالق حطف ٝاي  ٚظايٕبٖ فيعيِٛٛغيه رٟت زا٘كزٛيبٖ
ٔبٔبيي ،وبضٌبٟٔ ٜبضت ٞبي ظ٘سٌي٘ ،مف پطؾتبض زض ثط٘بٔ ٝپعقه ذب٘ٛازٔ ٚ ٜربعطات قغّي زض
پطؾ ُٙپطؾتبضي رٟت زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پطؾتبضي ،وبضٌب ٜحبوٕيت ثبِيٙي ،ايٕٙي  ٚاذالق
رٟت زا٘كزٛيبٖ تحهيالت تىٕيّي ،وبضٌب ٜرطاحي ٞبي ٘ٛيٗ زض اتبق ػُٕ ،ايٙتطالن ،ؾٛچٛض ٚ
ضٚقٟبي ٘ٛيٗ ٔطالجت زض زيبثت رٟت زا٘كزٛيبت اتبق ػُٕ

 ثزگشاري صٍرًبل والة تَعط اػضبي ّيئت ػلوي ٍ داًؾجَيبى تحصيالت تىويلي
 اداهِ ي ثزگشاري والط ّبي آهبدگي ثزاي سايوبى فيشيَلَصيه جْت اػضبي ّيئت ػلوي گزٍُ
هبهبيي
 ثزگشاري وبرگبُ آهَسؽي Research Gateجْت اػضبي ّيئت ػلوي ٍ هزثيبى داًؾىذُ در ثْوي
هبُ 97

 پيگيزي تأعيظ همطغ وبرؽٌبعي ارؽذ رؽتِ اتبق ػول ٍ رؽتِ هبهبيي
 جذة آلبي لبعن ثٌذي ثِ صَرت تؼْذات ّيئت ػلوي
 تجذيل ٍضؼيت خبًن دوتز هْذيِ صبثزي اس تؼْذات غيزّيئت ػلوي ثِ ّيئت ػلوي
 ثبسًگزي طزح درط ّب
 ثبسًگزي عؤاالت فيٌبل داًؾجَيبى هبهبيي
 ثبسًگزي ًحَُ ثزگشاري وبرآهَسي در ػزصِ ثبرداري طجيؼي ٍ غيزطجيؼي ٍ ثْذاؽت هبدر ٍ وَدن
 ثبسًگزي ٍ تؼذيل فزآيٌذ اخذ پبيبى ًبهِ ؽبهل دفبع اس ػٌَاى  ،تصَيت پزٍپَسال ٍ فزم ّبي
هزثَطِ

 ثبسًگزي سهبى آسهَى جبهغ
 اختصبؿ يه اتبق در ثخؼ سايوبى ثيوبرعتبى ثْؾتي هخصَؿ داًؾجَيبى هبهبيي
 ثزگشاري جلغِ ّوبٌّگي ثب ثيوبرعتبى جْت تذٍيي تفبّن ًبهِ جْت ثزگشاري وبرآهَسي ّب

 اثالؽ ثزاي دوتز هْذيِ صبثزي ثِ ػٌَاى راثط وبرآهَسي ّبي داًؾجَيبى داًؾىذُ در ثيوبرعتبى
ؽْيذ ثْؾتي
 ثزگشاري جلغبت هٌظن در اتبق EDOداًؾىذُ جْت ثبسًگزي ٍ تذٍيي فزم ّبي ارسؽيبثي
وبرآهَسي ّب  ،طزح درط ّب ،الي ثَن ّب ٍ ثبسخَرد آًْب ثِ گزٍُ ّبي آهَسؽي

 تَصيِ ثِ اعبتيذ جْت ثزگشاري ثخؾي اس درٍط ثِ صَرت آهَسػ هجبسي ٍ ثزگشاري چٌذ جلغِ
اس درٍط ثشرگغبالى عبلوٌذاى  2ثِ صَرت هجبسي
 ثزگشاري صٍرًبل والة ٍ الشام ارائِ ٍ ؽزوت در آى تَعط داًؾجَيبى تحصيالت تىويلي
 اعتفبدُ اس هزوش تحميمبت تزٍهب در صَرت ًيبس ثِ ػٌَاى والط آهَسؽي جْت تحصيالت تىويلي
 ثزگشاري وبرگبُ سايوبى فيشيَلَصيه ٍيضُ هبهبّبي وؾَر جوَْري اعالهي افغبًغتبى اس تبريخ
97/8/29لغبيت  97 /1/9در داًؾىذُ
 در ايي ؽؼ هبِّ  319ػٌَاى(743جلذ) وتبة فبرعي ٍ  40ػٌَاى(35جلذ) وتبة التيي
خزيذاري ؽذُ ٍ  9ػٌَاى پبيبى ًبهِ ( 8ػٌَاى وبرؽٌبعي ارؽذ ٍ  1ػٌَاى دوتزي) ثجت ؽذُ
اعت .

دانشكذه بهذاشت

رّؿبت  ٚقٛضاٞبي زا٘كىسٜ

تؼساز
رّؿبت

تؼساز ٔهٛثبت

تٛضيحبت

8
8
8
9
5

15
20
15
24
20

-----------------------------------

6
5

15
14

---------------

-1قٛضاي تحهيالت تىٕيّي زا٘كىسٜ
 -2قٛضاي آٔٛظقي زا٘كىسٜ
-3قٛضاي پػٞٚكي زا٘كىسٜ
ٟٔٙسؾي ثٟساقت ٔحيظ

-4قٛضاي ٌطٟٞٚبي آٔٛظقي
زا٘كىسٜ

ٟٔٙسؾي ثٟساقت حطف ٝاي
ثٟساقت ػٕٔٛي
آٔبض  ٚاپيسٔيِٛٛغي

-5ؾبيط فؼبِيتٟب
 ٔكبٚض ٜتحهيّي زا٘كزٛيبٖ 120 :ؾبػت (ٌطٟٙٔ ٜٚسؾي ثٟساقت ٔحيظ) ٔكبٚض ٜتحهيّي زا٘كزٛيبٖ 300 :ؾبػت (ٌطٟٙٔ ٜٚسؾي ثٟساقت حطف ٝاي) ٔكبٚض ٜتحهيّي زا٘كزٛيبٖ  300 :ؾبػت (ٌط ٜٚثٟساقت ػٕٔٛي)ٔ-كبٚض ٜتحهيّي زا٘كزٛيبٖ  1700:ؾبػت (ٌط ٜٚآٔبض ٚاپيسٔيِٛٛغي)

-6پطٚپٛظاِٟبي ٔهٛة  ٚاضؾبَ
قس ٜثٔ ٝؼب٘ٚت پػٞٚكي

پطٚپٛظاِٟبي ٔهٛة :
زوتط نبثطي ٛٔ1ضز
ٟٔٙسؼ ذٛار٘ٚ ٝسي ٛٔ 1ضز
زوتط ثٟطأي ٛٔ 2ضز
زوتط ٔغّجي ٛٔ 3ضز
ذب٘ٓ ؾٕبٟ٘ٔ ٝطثبٖ ٘ٛاظ ٛٔ 1ضز
ذب٘ٓ ؾيس ٜاِ ٟٝثسيؼيٛٔ 1ضز
ذب٘ٓ ظٞطا ثٙي ٞبقٕي ٛٔ 1ضز
آلبي زوتط ٔيطاٖ ظازٛٔ 1 ٜضز
زوتط فرطيٛٔ 2:ضز

رٕؼبٛٔ 13:ضز

ٔكبٚض پطٚپعاَ:
البي زوتط اوجطيٛٔ 6 :ضز
ذب٘ٓ زوتط ػغٛفٛٔ 3:ضز
آلبي ٟٔٙسؼ ٔٛؾٛيٛٔ 1:ضز

رٕؼبٛٔ 10:ضز

زاٚض پطٚپعاَ:
البي زوتط اوجطيٛٔ 3:ضز
ذب٘ٓ زوتط ػغٛفٛٔ 4:ضز
آلبي ٟٔٙسؼ ٔٛؾٛيٛٔ 2:ضز
آلبي زوتط فرطيٛٔ 2:ضز

رٕؼبٛٔ 11:ضز

-7السأبت ا٘زبْ قس ٜزض رٟت تٛؾؼٝ
٘مف اؾبتيس ضإٙٞب

 ثطٌعاضي رّؿ ٝثب اؾبتيس زض رٟت تمٛيت اضتجبط ثيٗ اؾبتيس  ٚزا٘كزٛيبٖ ٌٚعاضـ زٞي ٔطتت وبضٞبي ا٘زبْ قس ٜثٚ ٝيػ ٜزض ٔٛضز زا٘كزٛيبٖ ضؼيف تط اظ
٘ظط ػّٕي ٌ(.طٟٙٔ ٜٚسؾي ثٟساقت ٔحيظ)
 تفىيه زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز ثط اؾبؼ اؾتبز ضإٙٞبي ٔطثٛع٘ ٚ ٝهت زضثطز ٌطٜٚ
تٙظيٓ ثط٘بٔ ٝظٔبٖ ثٙسي اؾبتيس ٌط٘ ٚ ٜٚهت آٖ زض زفتط ٔطثٛعٌ(ٝط ٜٚثٟساقت
ػٕٔٛي)

-8ثطٌعاضي رّؿبت پطؾف  ٚپبؾد ثب  1جّؿ ٝزا٘كجٛيبٖ جسيساِٛضٚز ثٟساقت حطف ٝاي ٟٔط 97
 5جّؿٌ ٝط ٜٚثٟساقت ػٕٔٛي ثب زا٘كجٛيبٖ
زا٘كزٛيبٖ

-9پبيبٖ ٘بٔٞ ٝبي زفبع قسٜ

پبيبٖ ٘بٔٞ ٝبي زفبع قس:ٜ
زوتط نبثطيٛٔ1 :ضز
جٕؼبٛٔ 3:ضز
زوتط ٔغّجيٛٔ1 :ضز
ٟٔٙسؼ حٙب٘يٛٔ1 :ضز
زوتط فرطيٛٔ 1:ضز
ٔكبٚض آٔبضي پبيبٖ ٘بٔ ٝزفبع قس:ٜ
آلبي زوتط اوجطيٛٔ 11:ضز
جٕؼبٛٔ 34:ضز
آلبي ٟٔٙسؼ ٔٛؾٛيٛٔ14:ضز
ذب٘ٓ زوتط ػغٛفٛٔ2:ضز
زوتط ٌيالؾيٛٔ 7:ضز
زاٚض آٔبضي پبيبٖ ٘بٔٚ ٝعطح تحميمبتي زفبع قس:ٜ
آلبي زوتط اوجطيٛٔ 2:ضز
ذب٘ٓ زوتط ػغٛفٛٔ 2:ضز
آلبي زوتط فرطي :زاٚضي ٔ2مبِ-ٝزاٚضي يه عطح
اؾتبز ضإٙٞبي:يه ٔٛضز
آلبي ٟٔٙسؼ ضٔضب٘ي :زاٚضي يه ٔمبِ - ٝزاٚضي يه عطح
آلبي زوتط وجطيبيي :زاٚضي يه ٔمبِٝ

جٕؼبٛٔ 6:ضز

جٕؼبٛٔ 11:ضز

ٔ-10مبالت اضائ ٝقس ٜزض وٍٙطٜ
زاذّي  ٚذبضري

ٔ -11مبالت ٔٙتكط قس ٜزض
٘كطيبت زاذّي  ٚذبضري

زوتط نبثطي ٛٔ 1:ضز
زوتط ٔغّجيٛٔ 3:ضز
رٕؼبٛٔ 4 :ضز
زوتط نبثطيٛٔ 3:ضز
زوتط ٔغّجيٛٔ 2:ضز
ٟٔٙسؼ حٙب٘ي ٛٔ1 :ضز
زوتط ضثب٘يٛٔ 3:ضز
زوتط ٔيطاٖ ظازٛٔ 1:ٜضز
زوتط ٔيطظائيٛٔ 3:ضز
زوتط ٔهغفبييٛٔ1:ضز
آلبي زوتط اوجطيٛٔ 80:ضز
آلبي زوتط ٌيالؾيٛٔ 17:ضز
آلبي زوتط ضحيٕيٛٔ 1 :ضز
ذب٘ٓ زوتط ػغٛفٛٔ :ضز 12
لبي ٟٔٙسؼ ٔٛؾٛيٛٔ 15:ضز
آلبي زوتط فرطيٛٔ 1 :ضز
زوتط ضحيٕيٛٔ 3:ضز
جٕؼبٛٔ 143:ضز

-12قطوت زض
وٍٙطٕٞ ، ٜبيف ٚ
وبضٌبٟٞبي
آٔٛظقي

زوتط ثٟطأي ٛٔ 5:ضز
وبضٌب ٜتِٛيس ٔحتٛاي اِىتط٘ٚيه
رّؿ ٓٞ ٝا٘سيكي اپيسٔيِٛٛغي  ٚؾالٔت
٘كؿت چ ُٟؾبَ التساض  ،چ ُٟؾبَ افتربض
وبضٌب ٜتؼٟس حطف ٝاي
وبضٌب ٜآيٙسٍ٘ ٜبضي
ٟٔٙسؼ حٙب٘يٛٔ1 :ضز
وبضٌب ٜآيٙسٍ٘ ٜبضي
زوتط ٔهغفبيي ٚزوتط ٔيطا٘عازٜ
قطوت زض ٕٞبيف ثيٗ إِّّي ثٟساقت ٔحيظ ظ٘زبٖ
قطوت زض17ؾٕيٙبض ٔرتّف
قطوت زض رّؿ ٓٞ ٝا٘سيكي
ذب٘ٓ زوتط ػغٛف
قطوت زض رّؿ ٓٞ ٝا٘سيكي
2قطوت زض وبضٌب ٜآٔٛظقي "تفؿيط ٔٛضٛػي لطآٖ
-3قطوت زض وبضٌب ٜتؼٟس حطفٝ
آلبي زوتط ٌيالؾي:
قطوت زض رّؿ ٓٞ ٝا٘سيكي
قطوت زض وبضٌب ٜاذالق زض ا٘تكبض آحبض پػٞٚكي،
قطوت زض پٙزٕيٗ ٘كؿت فهّي ا٘زٕٗ ػّٕي اپيسٔيِٛٛغيؿت ايطاٖ
قطوت زض وبضٌب ٜآٔٛظقي اذالق زض وبض آظٔبيي ثبِيٙي
قطوت زض وبضٌب ٜآٔٛظقي ان َٛوبض ثب حيٛا٘بت آظٔبيكٍبٞي
آلبي ٟٔٙسؼ ٔٛؾٛي
قطوت زض رّؿ ٓٞ ٝا٘سيف
آلبي زوتط ضحيٕي
قطوت زض رّؿ ٓٞ ٝا٘سيكي
قطوت اػضبي ٌط ٜٚثٟساقت ػٕٔٛي زضوبضٌبgraphpad prism ٜ
قطوت اػضبي ٌط ٜٚثٟساقت ػٕٔٛي زضوبضٌب ٜوبضٌب ٜتزعي ٚ ٝتحّيُ زازٞ ٜب
قطوت اػضبي ٌط ٜٚثٟساقت ػٕٔٛي زضوبضٌب ٜوبضٌب ٜؾبٔب٘ ٝپػٞٚبٖ ٔٛضخ
قطوت اػضبي ٌط ٜٚثٟساقت ػٕٔٛي زضوبضٌب ٜاضٌب ٜآٔٛظقي آيٙسٍ٘ ٜبضي

-13قطوت اػضبي ٞيبت ػّٕي زض ---------

ٕٞبيكٟبي ذبضري
-14ؾرٙطا٘ي زض وٍٙطٕٞ ، ٜبيف  ٚزوتط نبثطي ( ثبظ آٔٛظي عت وبض )
زوتط ٔغّجي ( ثبظ آٔٛظي عت وبض)
وبضٌبٟٞبي آٔٛظقي

ٔطاؾٓ
-15ثطٌعاضي
زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز

ثط٘بٔٞ ٝبي فطٍٙٞي
ثط٘بٔ ٝؾتبز اؾتمجبَ ثب ٞسف" آقٙبئي ٔمسٔبتي ثب ٚاحسٞبي ٔرتّفزا٘كىس ٚ ٜافعايف ضضبيتٕٙسي زا٘كجٛيبٖ جسيساِٛضٚز ثٙٔ ٝظٛض ايجبز
اٍ٘يعٚ "ٜيػ ٜزا٘كجٛيبٖ جسيساِٛضٚز ثٔ ٝست  3ضٚظ
 -2ثطٌعاضي جّؿٔ ٝؼبضف ٝثب ٞسف " آقٙبئي ثب ضيبؾت زا٘كىسٔ ، ٜؼبٖٚ
آٔٛظقي ،اػضبي ٞيئت ػّٕي ،وبضقٙبؾبٖ  ٚأىب٘بت ٌطٞ ٜٚبي آٔٛظقي
" ٚيػ ٜزا٘كجٛيبٖ جسيساِٛضٚز وبضقٙبؾيٛٔ -ضخ
ٔؼبضف -3 ٝثطٌعاضي جّؿٔ ٝؼبضف ٝثب ٞسف " آقٙبئي ثب ضيبؾت زا٘كىسٔ ، ٜؼبٖٚ
آٔٛظقي ،اػضبي ٞيئت ػّٕي ،وبضقٙبؾبٖ  ٚأىب٘بت ٌطٞ ٜٚبي آٔٛظقي
" ٚيػ ٜزا٘كجٛيبٖ جسيساِٛضٚز تحهيالت تىٕيّي
 -4ثطٌعاضي ؾٔٛيٗ زٚض ٜا٘تربثبت قٛضاي ٔطوعي ا٘جٕٟٙبي ػّٕي
ترههي ثب حضٛض وّي ٝزا٘كجٛيبٖ زا٘كىسٜ
٘ 5كؿت نٕيٕي زا٘كجٛيبٖ ثب ؾطپطؾت ٔ ٚؼب ٖٚآٔٛظقي پػٞٚكي ثٝ
ٕٞطا "ٜتمسيط اظ زا٘كجٛيبٖ ثطتط  ٚاؾتؼسازٞبي زضذكبٖ زا٘كىسٜ
ثٟساقت "ثب حضٛض وّي ٝزا٘كجٛيبٖ زا٘كىسٜ

-16تبِيف يب تطرٕ ٝوتبة ٘ ٚكطي ،ٝزوتط ثٟطأي ٛٔ1 :ضز

چبح ٔزّٝ
-17ؾٕيٙبض ػّٕي
زا٘ف آٔٛذتٍبٖ

جٕؼبًٛٔ 2 :ضز

زا٘كزٛيي --------

 ٘هت ثط٘بٔٞ ٝفتٍي اػضبء-18السأبت ا٘زبْ قس ٜرٟت -زضد ثط٘بٔٞ ٝفتٍي زض ؾبيت زا٘كىسٜ
عطح تىطيٓ اضثبة ضرٛع (ٞيئت -اذتهبل ؾبػت ٔاللبت ثب زا٘كزٛيبٖ
ػّٕي ،وبضوٙبٖ)
پبؾد تّفٙي  ٚايٕيّي

ثبظزيس ٞب

:

جٕؼبً ٛٔ22ضز

ٌطٟٙٔ ٜٚسؾي ثٟساقت ٔحيظ

-19زيٍط ٔٛاضز (زض نٛضت ػسْ
اقبض ٜزض وُ ٌعاضـٛٔ ،اضز
ثهٛضت ٔزعا ليس ٌطزز)

-1ثبظزيس ػّٕي زا٘كجٛيبٖ ثٟساقت ػٕٔٛي اظ ؾس لٟطٚز فيّس حكطٜ
قٙبؾي
-2ثبظزيس ػّٕي زا٘كجٛيبٖ ثٟساقت ػٕٔٛي اظ وٛيط اثٛظيس آثبز فيّس
حكط ٜقٙبؾي
-3ثبظزيس ػّٕي زا٘كجٛيبٖ ٟٔٙسؾي ثٟساقت ٔحيظ ٚضٚزي 94اظ
تبؾيؿبت ثيٕبضؾتبٖ ثٟكتي
-4ثبظزيس ػّٕي زا٘كجٛيبٖ اضقس ٟٔٙسؾي ثٟساقت ٔحيظ ٚضٚزي 97اظ
زؾتٍبٔGC ٜؼب٘ٚت غصا ٚزاضٚ
-5ثبظزيس ػّٕي زا٘كجٛيبٖ اضقس ٟٔٙسؾي ثٟساقت ٔحيظ ٚضٚزي 9 7اظ
زؾتٍب ٜجصة اتٕي اظآظٔبيكٍب ٜقيٕي تجعي ٝزا٘كٍب ٜوبقبٖ
-6ثبظزيس ػّٕي زا٘كجٛيبٖ ٟٔٙسؾي ثٟساقت ٔحيظ ٚضٚزي 94اظ
قطوت زضيٗ ٌالة
-7ثبظزيس ػّٕي زا٘كجٛيبٖ ٟٔٙسؾي ثٟساقت ٔحيظ ٚضٚزي 94اظ تهفيٝ
ذب٘ ٝفبضالة جٛٙة تٟطاٖ
-8ثبظزيس ػّٕي زا٘كجٛيبٖ ٟٔٙسؾي ثٟساقت ٔحيظ ٚضٚزي 94اظتهفيٝ
ذب٘ ٝآة ؾٞٛب٘ه تٟطاٖ

-19زيٍط ٔٛاضز (زض نٛضت ػسْ
اقبض ٜزض وُ ٌعاضـٛٔ ،اضز ثهٛضت
ٔزعا ليس ٌطزز)

ٌط ٜٚاپيسٔيِٛٛغي  ٚآٔبض
-1اظزيس اظ ٔطوع تحميمبت پيكٍيطي اظ حٛازث  ٚاضتمبي ايٕٙي ٔ ٚطوع
ٔغبِؼٍٕٞ ٝطٞٚي وبضوٙبٖ زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىي قٟيس ثٟكتي.
ٌطٟٙٔ ٜٚسؾي ثٟساقت حطف ٝاي
 -1ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت حطفٝ
اي اظ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي  -وبقبٖ
 - -2ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي اضقس ٔسيطيت ؾالٔت  ،ايٕٙي ٚ
ٔحيظ ظيؿت (  ) HSE_MSاظ پػٞٚكىس ٜؾبٔب٘ٞ ٝبي حُٕ ٘ ٚمُ فضبيي
 - 3ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت حطفٝ
اي اظ قطوت فٛالز ٔجبضو ٝانفٟبٖ
 -4ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت حطف ٝايٛ
ايٕٙي وبض اظ قطوت ٔؼبزٖ ٍٔٙٙع ايطاٖ
 -5ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت حطف ٝاي
 ٚايٕٙي وبض اظ ٔزتٕغ ثيٕبضؾتب٘ي قٟيس ثٟكتي
 -6ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت حطف ٝاي
 ٚايٕٙي وبضاظ قطوت ٞبٔ٘ ٖٛبيعٜ
 -7ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت حطف ٝاي
ٚايٕٙي وبض اظ قطوت فٛالز أيط وجيط وبقبٖ
 -8ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت حطف ٝاي
 ٚايٕٙي وبضاظ ثرف ضازيِٛٛغي ثيٕبضؾتبٖ قٟيس ثٟكتي وبقبٖ
 -9ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي اضقس ٔسيطيت ؾالٔت،ايٕٙي ٚ
ٔحيظ ظيؿت( )HSEاظ فطآيٙس ٚ ٚاحس تِٛيس اوؿيػٖ ثيٕبضؾتبٖ قٟيس
ثٟكتي وبقبٖ
 -10ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت ٔحيظ اظ
ثرف ضازيِٛٛغي ثيٕبضؾتبٖ قٟيس ثٟكتي وبقبٖ
-11ثبظزيس ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت حطف ٝاي
 ٚايٕٙي وبض اظ قطوت زضيٗ وبقبٖ

قطوت زضيٗ وبقبٖ
ٌط ٜٚثٟساقت ػٕٔٛي
 ثبظزيس اظ "ٔؼب٘ٚت ثٟساقتي ٔ ٚطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ" ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ ثٟساقتػٕٔٛي ٚضٚزي94
 ثبظزيس اظ "آؾبيكٍب ٜؾبِٕٙساٖ ٌالثچي" ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ ثٟساقت ػٕٔٛيٚضٚزي94
وبضٌبٞ ٜبٚؾبيط ثط٘بٔٞ ٝب
ٛٔ4ضز وبضٌب ٜػّٕيٛٔ 2-ضز ٘كؿت ػّٕي ٛٔ1 -ضز ؾٕيٙبض ػّٕي رٟت زا٘كزٛيبٖ

ٌط ٜٚثٟساقت حطف ٝاي
-1ثطٌعاضي وبضٌب ٜآٔٛظقي ايٕٙي  ٚاعفبء حطيك (تئٛضي  ٚػّٕي) ثطاي پطؾ ُٙزا٘كىسٜ

-19زيٍط ٔٛاضز (زض
نٛضت ػسْ اقبض ٜزض وُ
ٌعاضـٛٔ ،اضز ثهٛضت
ٔزعا ليس ٌطزز)

پطؾتبضي ٔ ٚبٔبيي – ٟٔطٔب.97 ٜ
-2ثطٌعاضي وبضٌب ٜتٛريٟي وبضآٔٛظي  2تٛؾظ ٔسيطٌطٜٚ
ثٙٔ ٝظٛض آقٙبيي زا٘كزٛيبٖ ثب ٔمطضات  ٚضٛاثظ وبضآٔٛظي
٘-3كؿت ػّٕي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پيٛؾتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت حطف ٝاي  ٚايٕٙي
وبض ثبوبضقٙبؼ  ٚثبظضؼ وبض ٔحتطْ ازاض ٜتؼب، ٖٚوبض  ٚضفب ٜارتٕبػي وبقبٖ

ٌط ٜٚثٟساقت ػٕٔٛي
وبضٌب ٜاذتهبني ٔمسٔبتي" وبضآٔٛظي زض ػطنٚ " 1 ٝيػ ٜزا٘كزٛيبٖ ثٟساقتػٕٔٛي ٚضٚزي 94ثٔ ٝست  9ضٚظ
وبضٌب ٜاذتهبني پيكطفت "ٝوبضآٔٛظي زض ػطنٚ " 2ٝيػ ٜزا٘كزٛيبٖ ثٟساقت ػٕٔٛيٚضٚزي 94ثٔ ٝست  10ضٚظ

ٌط ٜٚثٟساقت ٔحيظ
پيٍيطي تهٛيت ضقت ٝوبضقٙبؾي اضقس ٟٔٙسؾي ثٟساقت ٌطايف ثٟط ٜثطزاضي اظتبؾيؿبت ثٟساقتي قٟطي
-10ثطٌعاضي ؾٕيٙبض ٔؼطفي ضقتٟٙٔ ٝسؾي ثٟساقت ٔحيظ چب ِف ٞب ٚفطنت ٞب
(ؾ ٝقٙج22 ٝآثبٖ )97

ٌط ٜٚاپيسٔيِٛٛغي  ٚآٔبض
ثطٌعاضي ٘كؿت  ٓٞا٘سيكي" اپيسٔيِٛٛغي  ٚؾالٔت"
وبضٌب ٜثطاي زا٘كزٛيبٖ رسيس اِٛضٚز

رٕؼبًٛٔ 6 :ضز

-1وبضٌب " ٜلٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ا٘ضجبعي " ثب ٞسف آقٙبيي زا٘كزٛيبٖ ثب قيٜٛ
٘بٔ ٝارطايي  ٚآييٗ ٘بٔ ٝضفتبض  ٚپٛقف حطفٝاي ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز
-2اضٌب " ٜلٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات آٔٛظقي ،اؾتؼسازٞبي زضذكبٖ ،ا٘زٕٗ ٞبي ػّٕي
ترههي زا٘كزٛيي " ثب ٞسف آقٙبيي زا٘كزٛيبٖ ثب لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات
آٔٛظقي؛ :ا٘تربة ٚاحس ،حضٛض  ٚغيبة ،قطايظ ٔيٕٟب٘ي ،ا٘تمبِي ٔ ٚؼطف ثٝ
اؾتبز ٚ....ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز
-19زيٍط ٔٛاضز (زض نٛضت ػسْ
اقبض ٜزض وُ ٌعاضـٛٔ ،اضز ثهٛضت
ٔزعا ليس ٌطزز)

-3وبضٌب " ٜپطؾف  ٚپبؾد ٞبي زا٘كزٛيي " ثب ٞسف تطٚيذ فط ًٙٞزيٙي ثٝ

پبؾد ٞبي زا٘كزٛيي زض ٔٛضٛػبت ٔرتّف :ا٘سيك ٝزيٙئ ،كبٚض ،ٜاحىبْ
زا٘كزٛيي ٚ...ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز ٛٔ -ضخ 97/7/23
-4وبضٌب " ٜرؿتزٛي ٔمسٔبتي زض ايٙتط٘ت " ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز
-5وبضٌب " ٜاضتجبط ٔٛحط " ثب ٞسف آقٙبيي زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز ثٟٔ ٝبضت
ٞبي اضتجبط ٔٛحط  ٚتٛإ٘ٙسؾبظي آ٘بٖ زض ثطلطاضي اضتجبط ثيٗ فطزي ٚيػٜ
زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز
-6وبضٌب " ٜضفتبض رطاتٕٙسا٘ " ٝآقٙبيي زا٘كزٛيبٖ اضتمبء ؾغح زا٘ف ضٚاثظ
ارتٕبػي  ٚوؿت ٔزٕٛػ ٝاي اظ ٟٔبضتٟبي ٔٛضز ٘يبظ زض زٚضٞ ٜبي تحهيّي زض
زا٘كٍبٚ ٜيػ ٜزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز
وبضٌب " ٜلبعؼيت  ٚاػتيبز " ثب ٞسف آقٙبيي زا٘كزٛيبٖ ثب پيبٔسٞبي ٔرطةاػتيبز ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز -

فؼبِيت ٞبي قبذم آٔٛظقي
تٛضيحبت

ػٛٙاٖ

تبؾيؽ ٌطٜٚ

ٛٔ 1ضز
ٔٚحيغعيؿت )

تبؾيؽ ضقتٝ
رصة ٞيبت ػّٕي
ثبظٍ٘طي  ٚتٛؾؼ ٝثط٘بٔٞ ٝبي
آٔٛظقي

------يه ٘فط
ٛٔ 3ضز ثبظٍ٘طي ثط٘بٔ ٝآٔٛظقي (زوتطي ثٟساقت ٔحيظ-
وبضقٙبؾي ثٟساقت ٔحيظ -وبضقٙبؾي ثٟساقت حطف ٝاي
ٚايٕٙي وبض)
اضائ ٝػٙبٚيٗ ٔٚحتٛي آٔٛظقي جٟت آٔٛظـ ٔجبظي
------

اضتمبء ضٚـ ٞبي آٔٛظقي
ثطٌعاضي ٕٞبيف زض ؾغح ّٔي ٚ
ثيٗ إِّّي

(تبؾيؽ ٌطٔ ٜٚسيطيت ؾالٔت ،ايٕٙي

 .1تبٔيٗ ظيطؾبذت ؾرت افعاضي ٘ ٚطْ افعاضي ٔٙبؾت جٟت
ثطٌعاضي زٚضٞ ٜبي آٔٛظقي ٔجبظي
 .2ترهيم اػتجبض ثٔ ٝيعاٖ الظْ جٟت احساث والؼ زضؼ ٚ
ؾبِٗ أتحب٘بت
 .3اجطايي قسٖ ض٘ٚس آٔٛظقي زض زا٘كىسٞ ٜب ث ٝنٛضت يىؿبٖ
پيكٟٙبزات زض رٟت ثٟجٛز ويفي  .4اجطايي قسٖ ض٘ٚس اجطايي پبيبٖ ٘بٔٞ ٝب زض وّي ٝزا٘كىسٞ ٜب
 .5تٟي ٝفطآيٙسٞبي آٔٛظقي ثب٘ضٕبْ قي٘ ٜٛبٔٞ ٝبي آٖ جٟت
 ٚوٕي آٔٛظـ
اجطا زض وّي ٝزا٘كىسٞ ٜب
 .6تكىيُ جّؿ ٝثب وبضقٙبؾبٖ آٔٛظـ ٔبٞب٘ ٝيه ثبض زض
ذهٛل اضائ ٚ ٝپيكٟٙبزات ثطاي ثٟجٛز ٚضؼيت ويفي  ٚوٕي
آٔٛظـ
 -7ثٟي ٝٙؾبظي فضبٞبي آٔٛظقي  ٚآظٔبيكٍبٞي

چبِف ٞب زض ػطن ٝآٔٛظـ
زا٘كىسٜ

-1وٕجٛز فضبي فيعيىي رٟت ثطٌعاضي والؾٟب
٘-2ساقتٗ ؾبِٗ أتحب٘بت
-3اؾتب٘ساضز ٘جٛزٖ زفتط وبض ي اؾبتيس  ٚوبضوٙبٖ
٘-4ب ٔتٙبؾت ثٛزٖ چبضت ؾبظٔب٘ي ثب قطح ٚظبيف فؼّي
ٌ-5ؿتطـ ٘يبفتٗ چبضت ؾبظٔب٘ي زض حٛظ ٜآٔٛظـ زا٘كىسٜ
 -6اؾتب٘ساضز ٘جٛزٖ ثط٘بٔ ٝؾيؿتٓ ؾٕب ثب لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات آٔٛظـ

-1زضد  82ذجط زض ثرف اذجبض زا٘كىسٜ
-2انالح فبوتٛضٞبي SEO
-3ثٝضٚظضؾب٘ي ضٚيسازٞب زض نفح ٝا َٚپٛضتبَ
-4ث ٝضٚظضؾب٘ي اعالػبت ثط٘بٔٞ ٝفتٍي ،ثط٘بٔ ٝأتحب٘بت ،وس زضٚؼ،
ذالنٌ ٝعاضـ ػّٕىطز پٛضتبَ
ثط٘بٔ ٝوبضآٔٛظي ،وتبثچ ٝضإٙٞبيي أٛض پػٞٚكي ،زا٘كزٛيبٖ
رسيساِٛضٚز ،عطح زضؼ اؾبتيس ،ضٚـ ا٘زبْ ذسٔبت ،قٕبض ٜتٕبؼ،
اعالػبت وبضوٙبٖ  ٚؾٕيٙبضٞبي زا٘كزٛيي

ذالنٌ ٝعاضـ ػّٕىطز
وتبثرب٘ٝ

-1حجت  ٚآٔبز ٜؾبظي  148ػٛٙاٖ وتبة فبضؾي ( 186رّس) (ذطيساضي ٚ
اٞسايي)
-2فٟطؾتٛٙيؿيٚ ،ضٚز اعالػبت  ٚآٔبزٜؾبظي  96ػٛٙاٖ وتبة
-3أب٘ت وتبة ( 1200وتبة)
-4تحٛيُ وتبة ( 600وتبة)
ٔ-5كبٚض ٜاعالػبتي ا٘فطازي يب ٌطٞٚي اػضبء ٞيئت ػّٕي  ٚزا٘كزٛيبٖ
تحهيالت تىٕيّي زض ٔجبحج ػّٓؾٙزي  ٚرؿتز ٛزض پبيٍبٜٞبي
اعالػبتي
ٔ-6كبٚض ٜاعالػبتي ا٘فطازي يب ٌطٞٚي زا٘كزٛيبٖ رٟت اؾتفبز ٜاظ
پبيٍبٜٞبي اعالػبتي ٘ ٚطْافعاض ا٘س٘ٛت

ثطٌعاضي وبضٌبٜٞبي ٚيػ ٜاػضبء ٞيت ػّٕي زا٘كزٛيبٖ ،آٔٛظـ پبيٍبٜٞبي اعالػبتي
Scopus, Pubmed, Google Scholar, Google Drive, Proquest,
ٌ ٚScienceDirect, ISIعاضـ اؾتٙبزي ٔزالت  ٚػّٓؾٙزي.
ثطٌعاضي  5رّؿ ٝزفبع پبيبٖ٘بٔ ٝزا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي اضقس ٟٔٙسؾي ثٟساقت
ٔحيظ HSE ٚ
ذالنٌ ٝعاضـ
ثطٌعاضي  8رّؿ ٝقٛضاي پػٞٚكي/تحهيالت تىٕيّي
ػّٕىطز پػٞٚكي
تهٛيت  12پطٚپٛظاَ پبيبٖ٘بٔ ٚ ٝعطح تحميمبتي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي اضقس
ٟٔٙسؾي ثٟساقت ٔحيظ ٚ HSE ،اػضبء ٞيئت ػّٕي
اؾتفبز ٜاظ ؾبٔب٘ ٝپػٞٚبٖ رٟت ا٘زبْ فطايٙس حجت  ٚزاٚضي پطٚپٛظاَ پبيبٖ٘بٔٞٝبي
زا٘كزٛيي  ٚعطحٞبي تحميمبتي

ػّٕىطز قبذم
آٔٛظقي

(٘300فط)
تؼساز زا٘كچٛيبٖ قبغُ ث ٝتحهيُ ٘يٕؿبَ ا97-98َٚ
(٘ 2فط )
تؼساز زا٘كچٛيبٖ فبضؽ اِتحهيُ زض ٘يٕؿبَ ا97-98َٚ
( ٘0فط )
تؼساز زا٘كزٛيبٖ ٔكطٚط قس ٜزض ٘يٕؿبَ ا97-98َٚ
( ٘ 7فط )
تؼساز زا٘كزٛيبٖ ا٘تمبِي ٔٚيٕٟب٘ي اظ ايٗ زا٘كىس ٜث ٝؾبيط زا٘كٍبٞ ٜب
(٘9فط)
تؼساز زا٘كزٛيبٖ ا٘تمبِي ٔ ٚيٕٟب٘ي ث ٝايٗ زا٘كىسٜ
(٘2فط )
ٔطذهي زا٘كزٛيبٖ ثب احتؿبة ؾٛٙات تحهيّي
(٘1فط)
تؼساز زا٘كزٛيبٖ اتجبع
(٘ 3420فط )
تؼساز فبضؽ اِتحهيالٖ اظ تبؾيؽ زا٘كىس ٜتبوٖٛٙ
( ٘ 5فط)
تؼساز پبيبٖ ٘بٔ ٝزفبع قس ٜزض ٘يٕؿبَ ٘يٕؿبَ ا97-98َٚ
(٘2فط)
تؼساز زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز ٔمغغ ph. D
(٘9فط)
تؼساز زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز ٔمغغ وبضقٙبؾي اضقس
( ٘ 58فط)
تؼساز زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز زض ٔمغغ وبضقٙبؾي
(ٚ 270احس زضؾي)
وّيٚ ٝاحسٞبي زضؾي ثطاي ٘يٕؿب َ ا97-98 َٚ
(  99آظٔ)ٖٛ
تؼساز أتحب٘بت ثطٌعاض قس ٜزض ٘يٕؿبَ ا97-98 َٚ
(٘7فط)
تؼساز زا٘كزٛيبٖ ٔبظاز

دانشكذه پيراپسشكي
رّؿبت ٚقٛضاٞبي زا٘كىسٜ
.1قٛضاي تحهيالت تىٕيّي زا٘كىسٜ
 .2قٛضاي آٔٛظقي زا٘كىسٜ
.3قٛضاي پػٞٚكي زا٘كىسٜ
 .4قٛضاي ٍ٘بضـ ثط٘بٔ ٝضاٞجطزي زا٘كىس1397 - 1400 ٜ
ٌط ٜٚػّ ْٛآظٔبيكٍبٞي
ٌطٔ ٜٚسيطيت  ٚفٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت
.5قٛضاي ٌطٟٞٚبي آٔٛظقي زا٘كىسٜ
ٌطٛٞ ٜٚقجطي
ٌط ٜٚفيعيه پعقىي -ضازيِٛٛغي
 - 6ثطٌعاضي رّؿ ٝپطؾف  ٚپبؾد
ٌط ٜٚفيعيه پعقىي – ضازيِٛٛغي
ثطٌعاضي يه رّؿ ٝتٛريٟي وبضآٔٛظي ثب ٔطثيبٖ وبضآٔٛظي

تؼساز رّؿبت

تؼساز ٔهٛثبت

4
6
5
2
8
9
6

13
30
10
4
27
44
17

تٛضيحبت

ثب EDO

ؾبيط فؼبِيتٟب
 -7عطح ٞبي پػٞٚكي ٔهٛة  ٚاضؾبَ قس ٜثٔ ٝؼب٘ٚت پػٞٚكي:
اضائ ٝاٍِٛي تساذالت زاضٚيي زض ثيٕبضاٖ لّجي ػطٚلي ث ٝوٕه ؾيؿتٓ اعالػبت ثيٕبضؾتب٘ي

عطاحي  ٚاضظيبثي ؾيؿتٓ قجي ٝؾبظ تؼبّٔي ثطاي آٔٛظـ اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ اعالػبت ثيٕبضؾتب٘ي

عطاحي  ٚاضظيبثي ثط٘بٔ ٝوبضثطزي ٔجتٙي ثط تّفٗ ٕٞطا ٜرٟت آٔٛظـ ذٛزٔطالجتي اذتالالت فكبضذ ٖٛثبضزاضي زض ظ٘بٖ ثبضزاض قٟطؾتبٖ

وبقبٖ1397-
تبحيط ؾيؿتٓ وبٔپيٛتطي پكتيجبٖ تهٕيٓ ٌيطي ثبِيٙي ثط زضذٛاؾت تؿت ٞبي آظٔبيكٍبٞي زض ثيٕبضؾتبٖ ٞبٔ :طٚض ٘ظبْ ٔٙس

ثطضؾي ٔيعاٖ تزٛيع آ٘تي ثيٛتيه زض ايطأٖ :طٚض ٘ظبْ ٔٙس ٔغبِؼبت

اضظيبثي تبحيط ثبظحٛضز ثب اؾتفبز ٜاظ زاقجٛضز ثط ٔيعاٖ زضذٛاؾت تؿت ٞبي آظٔبيكٍبٞي زض ثيٕبضؾتبٖ قٟيس ثٟكتي وبقبٖ

تبحيط ثبظذٛضز ٔجتٙي ثط پيبْ وٛتب ٜثط ٔيعاٖ زض ذٛاؾت تؿت ٞبي آظٔبيكٍبٞي تٛؾظ زؾتيبضاٖ ثرف اعفبَ ثيٕبضؾتبٖ قٟيس ثٟكتي

وبقبٖ زض ؾبَ 1398
ثطضؾي ض٘ٚس تزٛيع آ٘تي ثيٛتيه زض ثيٕبضؾتبٖ قٟيس ثٟكتي وبقبٖ اظ ؾبَ  1393تب  ٚ 1397تؼييٗ ػٛأُ ٔٛحط ثط آٖ

اضظيبثي لبثّيت ٞبي ػّٕىطزي ؾيؿتٓ ٘ؿرٛ٘ ٝيؿي اِىتط٘ٚيىي وّيٙيه ٞبي ؾطپبيي ؾبظٔبٖ تبٔيٗ ارتٕبػي زض ؾبَ 1398

اضظيبثي وبضثطزپصيطي ؾيؿتٓ ٞبي شذيط ٚ ٜتجبزَ تهبٚيط پعقىي (ٙٔ )PACSترت زض ايطاٖ اظ زيسٌب ٜوبضثطاٖ

تبحيط ٔساذالت ٔجتٙي ثط فٙبٚضي اعالػبت ثط ثٟجٛز تزٛيع آ٘تي ثيٛتيه ثطاي ثيٕبضاٖ ثب ػف٘ٛت ٞبي حبز تٙفؿئ :طٚض ٘ظبْ ٔٙس

ارطاي ثط٘بٔٙٔ ٝتٛضي ٚ ًٙاضظيبثي تبحيط آٖ ثط اٍ٘يع ، ٜپيكطفت تحهيّي  ٚػّٕىطز پػٞٚكي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي پطؾتبضي زض زا٘كٍبٜ

ػّ ْٛپعقىي وبقبٖ زض ٘يٕؿبَ ا َٚؾبَ تحهيّي 98-97ذب٘ٓ زوتط ٔيطحؿيٙي

عطح ٞبي ذبتٕ ٝيبفت:ٝ
 عطاحي  ٚاضظيبثي ثط٘بٔ ٝوبضثطزي ٔجتٙي ثط تّفٗ ٕٞطا ٜجٟت آٔٛظـ وٙتطَ ٚظٖ ٌيطي ظ٘بٖ ثبضزاض زاضاي اضبفٚ ٝظٖ زض
قٟطؾتبٖ وبقبٖ1396-
 عطاحي  ٚاضظيبثي ثط٘بٔ ٝوبضثطزي ٔجتٙي ثط تّفٗ ٛٞقٕٙس جٟت اضتمبء ذٛزٔطالجتي ثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝآؾٓ زض قٟطؾتبٖ
وبقبٖ1396-
 ثطضؾي اؾتفبز ٚ ٜزيسٌب ٜظ٘بٖ ثبضزاض اظ لبثّيت ٞبي تّفٗ ٕٞطا ٜجٟت زضيبفت ذسٔبت ٔطتجظ ثب ٔطالجت ٞبي زٚضاٖ ثبضزاضي
زض قٟطؾتبٖ وبقبٖ1396-
 ثطضؾي اؾتفبز ٚ ٜتٕبيُ ثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝآؾٓ اظ لبثّيت ٞبي تّفٗ ٕٞطا ٜزض حٕبيت اظ ذٛزٔطالجتي آؾٓ زض قٟطؾتبٖ
وبقبٖ1396-
عطح ٞبي پػٞٚكي اضؾبَ قس ٜثٔ ٝؼب٘ٚت پػٞٚكي:
ثطضؾي تبحيط ثبظذٛضز ٔجتٙي ثط پيبْ وٛتب ٜثط ٔيعاٖ زضذٛاؾت ؾي تياؾىٗٞبي ؾط تٛؾظ زؾتيبضاٖ ثرف ٘ٛضِٛٚغي ٚ
٘ٛضٚؾطجطي اِٛٚيت ثٙسي قبذم ٞبي وّيسي ػّٕىطزي ثطاي زاقجٛضزٞبي ٔسيطيتي اظ زيسٌبٔ ٜسيطاٖ ثيٕبضؾتبٖ ٞبي زِٚتي
ايطاٖ ()1397

ٌط ٜٚفيعيه پعقىي – ضازيِٛٛغي

ثطضؾي احط اٚض ٜثط حؿبؾيت زٚظيٕتط غِي -پّيٕطي  ٚPASSAGتبحيط ػٛأُ ذبضجي (زٔب  ،آ ًٙٞزٚظ  ٚا٘طغي پطت ) ٛثط ضٚي
پبؾد زٚظيٕتط
اضظيبثي ػّٕىطز ٘طْ افعاض Geant4زض ترٕيٗ آؾيجٟبي ٘بقي اظ تبثف شضات ؾٍٙيٗ ي٘ٛؿبظ ث ٝؾّ َٛػهجي زض ٔمبيؿ ٝثب ٔسَ
ثيٛفيعيىي  ٚزازٞ ٜبي تجطثي
ثطضؾي احط ٔالت٘ٛيٗ ثط ٔيعاٖ اؾتطؼ اوؿيساتي ٚ ٛآپٛپتٛظ ٘بقي اظ زٚظ حبز تبثف ي٘ٛؿبظ زض ؾبلٔ ٝغع ٔٛـ نحطائي
ثطضؾي احط تجٛيع ضظٚضاتط ،َٚآِفب ِيپٛئيه اؾيس ،فّىؿيس ٔ ٚتفٛضٔيٗ پؽ اظ ٔٛاج ٝتٕبْ ثسٖ ثب پطتٌ ٛبٔب ثط وبٞف آؾيجٟبي
پبتِٛٛغيه ضٚز ٜزض ٔٛـ ( زض حبَ اجطا )
ثٟجٛز ؾبذتبض غِي – پّيٕطي  ٚPASSAGتبحيط ػٛأُ ذبضجي ثط ضٚي پبؾد زٚظيٕتط( زض حبَ اجطا )
ثطضؾي پبؾد زٚظيٕتط غِي – پّيٕطي PASSAGثب اؾتفبز ٜاظ تٌٛٔٛطافي وبٔپيٛتطي( زض حبَ اجطا )
پطٚپٛظاَ ٞبي پبيبٖ ٘بٔٞ ٝبي ٔهٛة قس ٜزض ٌط ٜٚآٔٛظقي:
•ثطضؾي ض٘ٚس اٍِٛي تجٛيع آ٘تي ثيٛتيه ثطاي ثيٕبضاٖ ؾطپبيي لجُ  ٚثؼس اظ اجطاي پعقه ذب٘ٛاز ٜقٟطي ٘ ٚظبْ اضجبع زض
قٟطؾتبٖ ثبثُ اظ ؾبَ  1389تب 1396
•ٔسِؿبظي ؾيؿتٓ ٘ظبضت اِىتط٘ٚيىي ثطاي تجٛيع ٔٙغمي آ٘تي ثيٛتيه زض ثيٕبضاٖ ؾطپبيي
 -10قٛضاي تحهيالت تىٕيّي زا٘كىس:ٜ
ؾيس ٜافؿب٘ٛٔ ٝؾٛي زا٘كجٛي وبضقٙبؾي اضقس فٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت ثب ػٛٙاٖ " ثطضؾي تبحيط ثبظذٛضز ٔجتٙي ثط پيبْ وٛتب ٜثط
ٔيعاٖ زضذٛاؾت ؾي تي اؾىٗ ٞبي ؾط تٛؾظ زؾتيبضاٖ ثرف ٘ٛضِٛٚغي ٛ٘ ٚضٚؾطجطي"

ٌط ٜٚػّ ْٛآظٔبيكٍبٞي:
عطح تحميمبتي زوتط ؾّيٕيبٖ
 ثطضؾي احط ٔالت٘ٛيٗ ثط ٔيعاٖ اؾتطؼ اوؿيساتي ٚ ٛآپٛپتٛظ ٘بقي اظ زٚظ حبز تبثف ي ٖٛؾبظ زض ؾبلٝٔغع ٔٛـ نحطايي
 ثطضؾي تبحيطضس ثبوتطيبيي  ٚضس ؾطعب٘ي پپتيس فيٛغٖ ٘ٛتطويت ا٘تطٚؾيٗ-وِٛيؿيٗ-آ٘تي وٙؿطعطح تحميمبتي زوتط نفبضي
 ثطضؾي احط ٘ب٘ ٛشضات ٘مط ٜث ٝتٟٙبيي  ٚتطويت آٖ ثب والضيتطٔٚبيؿيٗ ثط ايعٞ ِٝٚبي ّٞيى ٛثبوتطپيّٛضي ٔمب ْٚث ٝوالضيتطٔٚبيؿيٗ
 ثطضؾي احطات آ٘تي ثبوتطيبِي(پال٘ىت٘ٛيه  ٚثيٛفيّٕي)  ٚآ٘تي اوؿيسا٘ي ٔتبثِٛيت حب٘ٛيٌّٝؿٞ¬ًٙب (اؾٙيه اؾيس) ثط ا٘تطٚوٛوٛؼ فىبِيؽ ٔمب ْٚث٘ٚ ٝىٔٛبيؿيٗ
ثطضؾي تبحيطضس ثبوتطيبيي  ٚضس ؾطعب٘ي پپتيس فيٛغٖ ٘ٛتطويت ا٘تطٚؾيٗ-وِٛيؿيٗ-آ٘تي وٙؿط -ثطضؾي تبحيطفبوتٛض ٞبي ٔحيغي اؾتطؼ ظا (زٔب PH) ٚثط ثيبٖ غٖ ٞبي تِٛيس ثيٛفيّٓ (bap A,
) ٚadr Aغٖ ٞبي ٚيطٚال٘ؽ )(hil A, inv Aزضؾبِٕ٘ٛال ا٘تطيتيسيؽ  ٚتيفي ٔٛضيْٛ
ثطضؾي تبيپئّ ًٙىِٛي ايعٞ ِٝٚبي ثبِيٙي ٔ ٚحيغي وّجؿيال پ٘ٛٔٛٙيِٛٔ ٝس ثتبالوتبٔبظٞبي ٚؾيغاِغيف رسا قس ٜاظ ثرف ٞبي ٔرتّف ثيٕبضؾتب ٖ ثٟكتي -ثطضؾي اٍِٛي (Enterobacterial
 ،Repetitive Intergenic Consensus) ERICفطاٚا٘ي ٔمبٔٚت آ٘تي ثيٛتيىي  ٚقبذم
ٞبي ثيٕبضي ظايي رسايٞ ٝبي ا٘تطٚوٛوٛؼ فىبِيؽ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ثبِيٙي ثيٕبضؾتبٖ
قٟيس ثٟكتي وبقبٖ زض ؾبَ 1397 -ثطضؾي ثي ٛآئطٚؾّٟب اظ ٘ظط آِٛزٌي ثبوتطيبيي  ٚلبضچي زض
ٛٞاي ثركٟبي ٔرتّف ٔطوع زضٔب٘ي آٔٛظقي آيت ا ..عبِمب٘ي اضان زض ؾبَ 1397
 Assessment of micro RNA‐146a in generalized aggressiveperiodontitis and its association with disease severity

عطح تحميمبتي ّٔيح ٝؾبزات الرٛضزي
اضظيبثي ٚضؼيت ايٕٙي ثٟساقت ٔ ٚحيظ ظيؿت آظٔبيكٍبٟٞبي زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىي وبقبٖ ث ٝضٚـتهٕيٓ ٌيطي چٙس ٔؼيبضٕٞ ( ٜىبض )

 -8ػٙبٚيٗ پطٚپٛظاِٟبي پبيبٖ ٘بٔٞ ٝبي ٔهٛة قس ٜزض ٌطٟٞٚبي آٔٛظقي  ٚقٛضاي تحهيالت
تىٕيّي زا٘كىسٜ
ٌط ٜٚفيعيه پعقىي – ضازيِٛٛغي
اضظيبثي ؾغح زٚظ ٔطرغ تكريهي ٘بقي اظ آظٔبيكبت ؾي تي اؾىٗ زض ٌط ٜٚؾٙي ثعضٌؿبالٖ زض اؾتبٖ
ايالْ
ثطضؾي احطات تحٛالت ٘كبٍ٘طٞبي ثئٛىب٘يىي زض لبِت اؾتطؼ ٞبي ٚاضز قس ٜثط ضٚي قطيبٖ وبضٚتيس

 – 9ػٙبٚيٗ پبيبٖ ٘بٔٞ ٝبي زفبع قسٜ
ٌط ٜٚفيعيه پعقىي – ضازيِٛٛغي
عطاحي  ٚپيبز ٜؾبظي يه فيّتط ثٟي ٝٙرٟت ثٟجٛز ويفيت تهبٚيط قجي ٝؾبظي ،فب٘ت ٚ ْٛحميمي زض ؾيؿتٓ
زيزيتبِي پب٘ٛضوؽ
ثطضؾي ٔيعاٖ زٚظ زضيبفتي غسز ِٙفبٚي ؾٛپطاوالٚيىُ  ٚثبفتٟبي ٘طٔبَ زض پطتٛزضٔب٘ي پؿتبٖ پؽ اظ رطاحي
ثٛؾيّ ٝتىٙيه زضٔب٘ي تطويت فٛت – ٖٛاِىتطٖٚ
 ذب٘ٓ ضيحب٘ ٝثيغٓ زا٘كزٛي وبضقٙبؾي اضقس فٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت ثب ػٛٙاٖ " اضظيبثيوبضثطزپصيي ؾبٔب٘ ٝاعالػبتي يىپبضچ ٝثٟساقت زض قٟطؾتبٖ وبقبٖ ثب ضٚـ ٞبي ٔجتٙي ثط وبضثط ٚ
ٔترهم97/9/6 -"1396-
 ذب٘ٓ ضاحّ ٝحٕيسي زا٘كزٛي وبضقٙبؾي اضقس فٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت ثب ػٛٙاٖ " عطاحي ،ايزبز ٚاضظيبثي ثط٘بٔ ٝوبضثطزي ٔجتٙي ثط تّفٗ ٛٞقٕٙس ثطاي ٔسيطيت تغصي ٝزض ثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝزيبثت ٘ٛع ز ٚزض
قٟطؾتبٖ وبقبٖ97/12/26 -"1396-

ٕبيفٞ  زضٜ قسٝٔمبالت زوتط نفبضي اضاي-10
كتي وبقبٖ ثطايٟيس ثْٟ اظ ثيٕبضاٖ ثؿتطي زض ثيٕبضؾتبٖ قِٚيس ٔمبٚعٙ ِيٚ ٗ ٔتي ؾيّيْٝ ثٚؼ ٔمبٛؼ اضئٛوٛوّٛضز رسا ؾبظي اؾتبفيٛٔ ٌٝعاضـ ؾِيٗ ثبضٚا
غيِٛٛ فيعيه پعقىي –ضازيٌٜٚط
ُيىٚپطاوالٛ ؾٖٝ زض ٘بحيٛتٛـ زضٔبٖ فٖٚ ثب ضٖٚ –اِىتطٛتٛزضٔب٘ي تطويت فٛـ پطتٚ ٘ربع )زض ض،ئيسٚبي ٘طٔبَ (تيطٟ ثبفتٚ َضاٛٔٛظ زضيبفتي ثبفت تٚ زٝٔمبيؿ
ٔي ؾطعبٖ پؿتبٖ ضاؾتٛثيٕبضاٖ ٔبؾتىت
ٖزضٔب٘ي ؾطعبٖ پؿتبٛ زض پطتٖٛ حطاضتي ؾغح پؿتبٖ زٌطؾٚتطٛ٘ ٚ ٘يٛتٛبي فٞٛ ٌيطي زظ پطتٜا٘ساظ
Fuzzy Genetic-based Noise Removal Filter for Digital Panoramic X-ray Images

•

A systematic review of radiation-induced testicular toxicities following radiotherapy for prostate cancer

•

Mechanisms of apoptosis modulation by curcumin: Implications for cancer therapy

•

Transforming growth factor-β signaling: Tumorigenesis and targeting for cancer therapy

•

Oncolytic adenovirus: A tool for cancer therapy in combination with other therapeutic approaches

•

Cancer stem cells (CSCs) in cancer progression and therapy

•

Nanomedicine and Biotechnology – Decision on Manuscript ID LABB-2019-0107.R1 ،Artificial Cells

•

Evaluation of Dose Rate and photon Enargy Dependence of Gafchromic EBT3 Film Irradiating with 6
MV and Co-60 photon Beams

•

Measurement of Peripheral dose to the pelvic region and the associated risk for cancer development
after breast intraoperative electron radiation therapy

•

Effect of computed tomography number-relative electron density conversion curve on the calculation of
radiotherapy dose and evaluation of Manoco radiotherapy treatment planning system

•

Metformin protects Against Radiation-Indused Heart Injury and Attenuates the Upregulation of Dual
s Chest Irradiation،Oxidase Genes Following Rat

•

Evaluation of Ameliorative Potential of Vitamins E and C on DNA Double strand Break (DSB) in Patients
Undergoing Computed Tomography (CT): A clinical study

•

Metformin as a Radiation Modifier;Implications to Normal Tissue Protection and Tumor Sensitization

•

: قجطيٛٞ ٌٜٚط

-

يٙذب٘ٓ فرطاِؿبزات ٔيطحؿي
پبثٕسMJIRI ّٝزض ٔز: ِٝچبح ٔمب

Exploring the Concept of Scholarship of Teaching and Learning (Sotl): Concept Analysis

ٔ - 12مبالت پصيطفت ٝقس ٜزض ٘ٛظزٕٞيٗ ٕٞبيف آٔٛظـ پعقىي
زٔٚيٗ ٕٞبيف ثيٗ إِّّي حجت ثيٕبضي ٞب  ٚپيبٔسٞبي ؾالٔت (تٟطاٖ ،آشض ٔب) 1397 ٜ
پٛؾتط:
"ٔغبِؼ ٝتغجيمي ػٙبنط زاز ٜاي ٔٛرٛز زض ٘ظبْ ّٔي حجت ثبظتٛا٘ي لّجي زض وكٛضٞبي ٔٙترت" .زوتط ٟٔطزاز

فطظ٘سي پٛض ٕٞ ٚىبضاٖ
ٔمبالت پصيطفت ٝقس ٜؾٔٛيٗ وٍٙط ٜثيٗ إِّّي ؾالٔت ٕٞطا( ٜقيطاظ ،اؾفٙسٔب ٜؾبَ )97
پٛؾتط:
"ضتج ٝثٙسي ثط٘بٔٞ ٝبي ؾالٔت ٕٞطا ٜفبضؾي ٔطثٛط ث ٝثيٕبضاٖ زيبثتي" .زوتط احؿبٖ ٘جٛتي ٕٞ ٚىبضاٖ.

"ثط٘بٔ ٝوبضثطزي ٔجتٙي ثط تّفٗ ٕٞطا ٜثطاي وٕه ث ٝظ٘بٖ ثبضزاض زض وٙتطَ ٚظٖ :عطاحي ،اضظيبثي وبضثطزپصيطي ٚ

تبحيط آٖ ثط زا٘ف" .زوتط ٟٔطزاز فطظ٘سي پٛض ٕٞ ٚىبضاٖ.
"ثط٘بٔ ٝوبضثطزي ٔجتٙي ثط تّفٗ ٛٞقٕٙس ثطاي اضتمبء ذٛزٔطالجتي ثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝآؾٓ :عطاحي ،اضظيبثي

وبضثطزپصيطي  ٚتبحيط آٖ ثط زا٘ف ثيٕبضاٖ" .زوتط ٟٔطزاز فطظ٘سي پٛض ٕٞ ٚىبضاٖ.
"ٔطٚض  ٚتحّيُ ٔحتٛاي ثط٘بٔٞ ٝبي ؾالٔت ٕٞطا ٜفبضؾي ٔطثٛط ث ٝثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝافؿطزٌي" .زوتط احؿبٖ

٘جٛتي ٕٞ ٚىبضاٖ.
"اضظيبثي ويفيت ثط٘بٔٞ ٝبي ؾالٔت ٕٞطا ٜفبضؾي ٔطثٛط ث ٝثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝفكبضذ ."ٖٛزوتط احؿبٖ ٘جٛتي ٚ

ٕٞىبضاٖ.
"ربيٍب ٜتطٔيِٛٛٙغي ٞبي ثبِيٙي زض ؾالٔت ٕٞطا ."ٜذب٘ٓ ٔٙيط ٜنبزلي ٕٞ ٚىبضاٖ.

"وبضثطز ٘طْ افعاضٞبي ؾالٔت ٕٞطا ٜزض تٛا٘جركي ثيٕبضاٖ ؾىتٔ ٝغعئ :طٚض ٘ظبٔٙس" .زوتط فبعٕ ٝضٍ٘طظ رسي ٚ

ٕٞىبضاٖ.
"ثطضؾي اؾتفبز ٚ ٜتٕبيُ ثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝزيبثت ٘ٛع  2زض ٔٛضز اپّيىيكٗ ٞبي تّفٗ ٞبي ٛٞقٕٙس رٟت

ذٛزٔطالجتي زيبثت زض قٟطؾتبٖ اضزثيُ  -ثٟبض  ."1397زوتط احؿبٖ ٘جٛتي ٕٞ ٚىبضاٖ.
"ثطضؾي ٔيعاٖ ٚاثؿتٍي ث ٝتّفٗ ٕٞطاٛٞ ٜقٕٙس زض زا٘كزٛيبٖ زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىي وبقبٖ زض ؾبَ ."1397

ذب٘ٓ ٔٙيط ٜنبزلي ٕٞ ٚىبضاٖ.
"ثطضؾي ٔيعاٖ تٕبيُ ث ٝاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضي ؾالٔت ٕٞطا ٜزض ثيٗ پعقىبٖ ٔترهم ظ٘بٖ  ٚظايٕبٖ انفٟبٖ زض

ؾبَ  ."1397آلبي حٕيسضضب تسيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ.
" تبحيط فٙبٚضي ؾالٔت ٕٞطا ٜثط ضٚي پيكٍيطي  ٚتكريم افؿطزٌي ثؼس اظ ظايٕبٖ" .آلبي حٕيسضضب تسيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ.
"Mobile health (mhealth) as a community based nursing intervention in hypertensive
patients".
""Prioritizing physicians needs for using mhealth
""Smartphone health applications to improve cancer-related outcomes: a systematic review
"Assessing the medical students' attitudes regarding the use of mobile health technologies in
"patient monitoring
"Medical Students’ Viewpoints about Challenges of using mobile health technology in patient
"counseling

•
•
•
•
•

 -13قطوت اػضبي ٞيبت ػّٕي زض ٕٞبيكٟبي زاذّي  ٚذبضري :
 قطوت زض زٔٚيٗ ٕٞبيف ثيٗ إِّّي حجت ثيٕبضي ٞب  ٚپيبٔسٞبي ؾالٔت (تٟطاٖ ،آشض ٔب) 1397 ٜ
 قطوت زض ؾٔٛيٗ وٍٙط ٜثيٗ إِّّي ؾالٔت ٕٞطا( ٜقيطاظ ،اؾفٙس ٔب) 1397 ٜ
قطوت زض ؾٔٛيٗ وٍٙط ٜثيٗ إِّّي پعقىي قرهي ايطاٖ (تٟطاٖ ،ثٔ ٕٟٗب)1397 ٜ
 -14ثطٌعاضي ٔطاؾٓ ٔؼبضف ٝزا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز:
 رّؿٔ ٝؼبضف ٝزا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي رسيساِٛضٚز ضقت ٝفٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت ٔٛضخ 97/6/31
 رّؿٔ ٝؼبضف ٝزا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي اضقس رسيساِٛضٚز ضقت ٝفٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت ٔٛضخ97/7/7
رّؿٔ ٝؼبضف ٝزا٘كزٛيبٖ زوتطي ترههي رسيساِٛضٚز ضقتٔ ٝسيطيت اعالػبت ؾالٔت ٔٛضخ 97/7/7
– السأبت ا٘زبْ قس ٜتٛؾظ ازاض ٜذسٔبت آٔٛظـ زا٘كىسٜ
 ا٘زبْ أٛض ٔطثٛط ث ٝحجت ٘بْ  ٚا٘تربة ٚاحس زا٘كزٛيبٖ ٕٟٔبٖ  ٚا٘تمبَ تٙظيٓ زفتطچ ٝضإٙٞبي آٔٛظقي ٔطثٛط ث ٝضقتٞ ٝبي پيطا پعقىي ث ٝتفىيه ضقتٝ ا٘زبْ أٛض حجت ٘بْ  ٚا٘تربة ٚاحس زا٘كزٛيبٖ رسيس اِٛضٚز ا٘زبْ أٛض ٔطثٛط ث ٝتؿٛي ٝحؿبة زا٘كزٛيبٖ  ٚاضؾبَ ضيع ٕ٘طات ٔطثٛط ث ٝزا٘كزٛيبٖ رٟت فطاغت اظ تحهيُ-

-

-

 -15السأبت ا٘زبْ قس ٜتٛؾظ زايط ٜأتحب٘بت زا٘كىسٜ
ثط٘بٔ ٝضيعي تبضيد ثطٌعاضي أتحب٘بت ثط عجك تمٛيٓ  ٚفبنّ ٝظٔب٘ي اػالْ قس ٜاظ عطيك قٛضاي آٔٛظقي
زا٘كٍبٜ
تؼييٗ  ٚآٔبزٕٛ٘ ٜزٖ ٔحُ  ٚؾبػبت ثطٌعاضي أتحب٘بت  ٚآٔبزٕٛ٘ ٜزٖ قٕبض ٜنٙسِي ٞب ٔطثٛط ث ٝرّؿبت
أتحب٘ي
آٔبزٕٛ٘ ٜزٖ نٛضت رّؿٞ ٝبي أتحب٘ي ث ٝتفىيه ضٚظ أتحبٖ
اػالْ ٘ ٚهت ٔمطضات رّؿبت أتحب٘ي زض ٔحّٟبي ثطٌعاضي أتحب٘بت (وّيٛٔ ٝاضزي و ٝثبيس تٛؾظ
زا٘كزٛيبٖ زض رّؿ ٝأتحبٖ ضػبيت قٛز).
تٟي ٚ ٝتٙظيٓ اثالؽ تبضيد أتحب٘بت ثٌ ٝطٟٞٚبي آٔٛظقي زا٘كٍب ٚ ٜوّئ ٝسضؾيٗٞ( .يئت ػّٕي ٔ ٚسػ)ٛ
تؼييٗ ٕ٘ٛزٖ ٔطالجيٗ ٕٔ ٚتحٙيٗ ثطاي ٞط رّؿ ٝأتحب٘ي ٔ ٚكرم ٕ٘ٛزٖ ٚظبيف  ٚا٘تظبضات  ٚاثالؽ ثٔ ٝطالجيٗ

 -16ػّٕىطز زفتط تٛؾؼ ٝآٔٛظـ زا٘كىس ٜپيطاپعقىي زض ؾبَ تحهيّي 96-97
حضٛض ٔؿئ ٚ َٛوبضقٙبؼ زفتط تٛؾؼ ٝآٔٛظـ زض ٕٞبيف ؾبِيب٘ٔ ٝسيطاٖ ٔ ٚؿؤالٖ EDO ٚEDC
.1
قطوت زض رّؿٔ ٝسيطاٖ  EDOزا٘كىسٜٞبي ؾطاؾط وكٛض  ٚتجبزَ ٘ظط ثب ؾبيط ٔؿئٛالٖ EDO
2.
اضؾبَ  7ذالنٔ ٝمبِ ٝثطاي ٕٞبيف آٔٛظـ پعقىي ؾبَ 1398
3.
ٞسايت زا٘كزٛيبٖ ٔتمبضي اضؾبَ ذالنٔ ٝمبِ ٝثطاي ٕٞبيف آٔٛظـ پعقىي
.4
ثطضؾي قطح ٚظبيف  ٚEDC , EDOاضؾبَ ٘ظطات ثEDC ٝزا٘كٍب ٜزض پبؾد ث٘ ٝبٔ ٝاضؾبِي
.5
قطوت زض ٚثيٙبض ثطضؾي قطح ٚظبيف EDC , EDOثب حضٛض آلبي زوتط ٔيطا٘عاز ٚ ٜعطح ؾٛاالت  ٚتجبزَ ٘ظط
.6
تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝػّٕيبتي  EDOثط اؾبؼ اؾتطاتػي اثالؽ قس ٜاظ ؾٛي ضيبؾت زا٘كىس ٚ ٜوٕيت ٝاؾتطاتػيه زا٘كىسٜ
.7
قٙبؾبئي ٔ ٚؼطفي افطاز ٔتمبضي قطوت زض زٚض " ٜچٍ ٝ٘ٛپطٚپٛظاَ ٞبي عطح ٞبي ٘ٛآٚضا٘ ٝضا عطاحي  ٚزاٚضي ٕ٘بئيٓ" ثٝ
.8
EDCزا٘كٍبٜ
ٕٞىبضي زض اؾترطاد فبيُٞبي "چٍ ٝ٘ٛپطٚپٛظاَ ٞبي عطح ٞبي ٘ٛآٚضا٘ ٝضا عطاحي  ٚزاٚضي ٕ٘بئيٓ" ٚزض اذتيبض لطاض زازٖ
.9
آٟ٘ب ثطاي ٔتمبضيبٖ
ثطٌعاضي چٟبض وبضٌب ٜتٛإ٘ٙسؾبظي اؾبتيس ٔرهٛل زا٘كىس ٜپيطاپعقىي ثب ػٙبٚيٗ ظيط:
.10
يبزٌيطي ٔجتٙي ثط ٔؿئّٝ
قبيؼتطيٗ ٔكىالت آٔٛظقي زا٘كزٛيبٖ
٘ظبْ اضظيبثي فطاٌيطاٖ
آٔٛظـ ٟٔبضتٟبي ػّٕي
قطوت زض قٛضاي آٔٛظقي زا٘كىسٜ
.11
تسٚيٗ پطٚپٛظاَ ثب ػٛٙاٖ ثبظٍ٘طي وٛضيى ِْٛٛضقت ٝفٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت زض ضاؾتبي ٔبٔٛضيت ٚيػ ٜزا٘كٍب ٜرٟت ثطاي
.12
زضيبفت ٌط٘ت اظ ٔطوع ّٔي تحميمبت ضاٞجطزي آٔٛظـ پعقىي (٘هط)
قطوت زض قٛضاي  EDC 7رّؿٝ
.13
تٟيِ ٝيؿت ػٙبٚيٗ پػٞٚفٞبي ٔطثٛط ث ٝآٔٛظـ رٟت عطح زض قٛضاي EDC
.14
تٟي ٚ ٝتٛظيغ فطٟٔبي اضظيبثي اؾبتيس ٔكبٚض زا٘كىس ٜزض ٘يٕؿبَ ا َٚؾبَ ٚ 97-98پيٍيطي تىٕيُ آٖ اظ زا٘كزٛيبٖ
15.
زضذٛاؾت تىٕيُ فطْ ٞبي ٌعاضـ ػّٕىطز اؾبتيس ٔكبٚض
.16
تىٕيُ فطْ ٞبي ٔطثٛط ث ٝػّٕىطز زا٘كىس ٚ ٜاضظيبثي فبضؽ اِتحهيالٖ
.17
ٕٞىبضي زض تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػيه  ٚػّٕيبتي EDC
.18
ٕٞىبضي زض تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝػّٕيبتي ٚاحس ثط٘بٔ ٝضيعي زضؾي
19.
قطوت زض رّؿٚ ٝاحس ثط٘بٔ ٝضيعي زضؾي
.20
تسٚيٗ فّٛچبضت ٘ح ٜٛا٘زبْ عطح ٞبي پعٞٚف زض آٔٛظـ
.21
اعالع ضؾب٘ي ٔ ٚؼطفي زا٘كزٛيبٖ ث ٝوٕيت ٝزا٘كزٛئي EDC
.22
اضؾبَ ز ٚايس ٜآٔٛظقي ث ٝثيؿتٕيٗ ٕٞبيف آٔٛظـ پعقىي
23.
ٕٞىبضي زض ا٘تربة ايسٞ ٜبي آٔٛظقي زا٘كٍبٜ
.24
تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝثٛزرEDO ٝزا٘كىس ٚ ٜاضؾبَ ثٔ ٝؼب٘ٚت ٔحتطْ آٔٛظقي
.25

 -17ذالن ٝػّٕىطز پٛضتبَ زا٘كىس:ٜ
ث ٝضٚظ ضؾب٘ي ثرف ٔسيطيت زا٘ف  ٚتبظٜٞب  ٚاذجبض زض ٔٛٙي  SOTLزض پٛضتبَ زا٘كىس.ٜ

ٚيطايف اعالػبت نفحبت ث ٝتٙبؾت ٘يبظ

زضج ذجط  ٚاعالع ضؾب٘ي  :ثطاي ٞط ذجط جسيس زض حٛظ ٜزا٘كىس ٚ ٜزا٘كٍب ٜيه ػٛٙاٖ  ،ذالن ٝذجطٔ ،تٗ ذجط لطاض زازٔ ٜي قٛز.

زضج تهبٚيط  ٚفبيُ ٞبي اِحبلي  :ثطاي ٞط ذجط تٙظيٓ  ٚآپّٛز يه تهٛيط وٛچه جٟت ٕ٘بيف زض نفح ٝانّي  ٚاِحبق يه تهٛيط

ثعضي جٟت ٕ٘بيف زض ٔتٗ ذجط ضطٚضي اؾت  ٚزض نٛضت ٘يبظ اِحبق فبيُ ضٕيٕ ٝث ٝذجط ٘يع ٔي تٛا٘س ا٘جبْ قٛز .ا٘تربة وّيسٚاغٜ
ٞبي ٔٙبؾت ٔ ٚطتجظ ثطاي وّي ٝتهبٚيط  ٚفبيُ ٞبي اِحبلي ثٕٙظٛض افعايف تؼساز ٘تبيج ؾطچ فبيّٟبي زا٘كىس ٜزض ٔٛتٛضجؿتجٞٛب ٘يع
ا٘جبْ ٔي ٌيطز .تهبٚيط ثطاي زاقتٗ حجٓ ٔٙبؾت  ٚتٙظيٓ ٘ٛع فبيُ  ٚزض نٛضت ٘يبظ اِحبق اؾاليس ثٔ ٝتٗ ذجط اثتسا ثب ثط٘بٔ ٝفتٛقبح
تٛؾظ ٕ٘بيٙس ٜپٛضتبَ تٙظيٓ  ٚتغييط زازٔ ٜي ق٘ٛس.
ٔسيطيت ٔحتٛاي وبزضٞبي پٛيب :
ثطٚظ ضؾب٘ي لؿٕت ضٚيسازٞب

تغييط زض لؿٕت ٞبي زؾتطؾي ؾطيغ قبُٔ اضبفٕٛ٘ ٝزٖ ٔٞٛٙبي ؾبٔب٘ ٝتطززٌ ،ط ٜٚفٙبٚض فطٌؿتط ؾالٔت  ٚؾبٔب٘ٔ ٝسيطيت اعالػبت

تحميمبتي ِ ٚيٙه ث ٝنفحبت ٔطثٛعٝ
تغييط  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ي ضٚـٞبي ا٘جبْ فطايٙسٞبي آٔٛظقي زض لؿٕت ِيٙه ٞبي ٔطتجظ  ٚضٚـ ا٘جبْ ذسٔبت ٕٞ ٚچٙيٗ فطايٙسٞبي

ذسٔبت آٔٛظقي
اعالػبت آٔٛظـ زا٘كىس...ٚ ٜ

ثطٚظضؾب٘ي اعالػبت پٛضتبَ قبُٔ :
زضج اعالػبت آٔٛظقي زا٘كىس : ٜاعالػيٞ ٝبي آٔٛظـ ،ثط٘بٔ ٝأتحب٘ي ٘ ٚىبت ثطٌعاضي أتحب٘بت  ،ثط٘بٔٞٝبي والؾي  ٚوبضآٔٛظي

زا٘كجٛيبٖ زض ٞط ٘يٕؿبَ تحهيّي ...ٚ
زضج عطح زضٚؼ

ث ٝضٚظ ضؾب٘ي ثرف اؾبتيس ٔكبٚض زض ٞط ٘يٕؿبَ تحهيّي ٚآپّٛز ثط٘بٔٞ ٝفتٍي اؾبتيس

ؾبذت نفحبت جسيس زض ثرف اػضبي ٞيئت ػّٕي ٌط ٜٚضازيِٛٛغي -فيعيه پعقىي  ٚاضبفٕٛ٘ ٝزٖ نفحبت ٔطثٛط ث ٝآلبي زوتط ثبلط

فطٛٞز زض پٛضتبَ زا٘كىس ٜثب ضػبيت فبوتٛضٞبي ٚثٔٛتطيىؽ  ٚحفظ پٛضتبَ زا٘كىس ٜزض نفح ٝاٛٔ َٚتٛض جؿتجٛي ٌ : ٌُٛايٗ
فبوتٛضٞب قبُٔ ا٘تربة وّيسٚاغٞ ٜبي ترههي ثب اؾتفبز ٜاظ ؾطچ زض ٌ ٌُٛثطاي ػٙبٚيٗ نفحبت ،ا٘تربة وّيس ٚاغٞ ٜبي ٔٙبؾت ثطاي
ؾطچ ثٟتط  ٚثيكتط نفحبت ايجبز قس ٜزض ٔٛتٛضٞبي جؿتج ٚ ، ٛقطح ٔرتهطي اظ ٔحتٛاي نفحٔ ٝي ثبقٙس.
ث ٝضٚظ ضؾب٘ي ٔٛٙي وتبثرب٘ ٝقبُٔ :ث ٝضٚظ ضؾب٘ي ثرف ٔؼطفي وتبثرب٘ ٚ ٝاضبفٕٛ٘ ٝزٖ ِيٙه ؾبٔب٘ٙٔ ٝجغ يبة ٛ٘ ٚپب  ،ث ٝضٚظ ضؾب٘ي

ثرف ٞب  ٚذسٔبت وتبثرب٘ ،ٝثرف فطايٙسٞبي وتبثرب٘ ٚ ٝتبظٜٞبي وتبة  ٚاضبفٕٛ٘ ٝزٖ ٔٛٙي وتبثرب٘ ٝزيجيتبَ ِ ٚيٙه ٔطثٛعٝ
ث ٝضٚظ ضؾب٘ي نفحبت ٔطثٛط ث ٝاػضبي ٞيئت ػّٕي قبُٔ :آپّٛز  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ي  cvثطذي اظ اػضبي ٞيئت ػّٕي ،ث ٝضٚظ ضؾب٘ي ثط٘بٔٝ

ٞفتٍي اؾبتيس  ٚعطح زضٚؼ آٟ٘ب زض ٞط ٕ٘يؿبَ تحهيّي
ث ٝضٚظ ضؾب٘ي تهبٚيط ثطذي اظ اػضبي ٞيئت ػّٕي  ٚوبضقٙبؾبٖ

تطجٕ ٝاٍّ٘يؿي نفحبت پطتبَ زا٘كىس ٜعجك ٘بٔ ٝزضذٛاؾتي اظ ٔؼب٘ٚت آٔٛظقي

ث ٝضٚظ ضؾب٘ي ٔٛٙي وٕيت ٝتحميمبت زا٘كزٛيي


 -18ذالنٌ ٝعاضـ ػّٕىطز وتبثرب٘:ٝ

حجت  ٚآٔبز ٜؾبظي  148ػٛٙاٖ وتبة فبضؾي ( 186رّس) (ذطيساضي  ٚاٞسايي)
o
فٟطؾتٛٙيؿيٚ ،ضٚز اعالػبت  ٚآٔبز¬ٜؾبظي  96ػٛٙاٖ وتبة
o
أب٘ت وتبة ( 5985وتبة)
o
تحٛيُ وتبة ( 5518وتبة)
o
ٔكبٚض ٜاعالػبتي ا٘فطازي يب ٌطٞٚي اػضبء ٞيئت ػّٕي  ٚزا٘كزٛيبٖ تحهيالت تىٕيّي زض
o
ٔجبحج ػّٓ¬ؾٙزي ،رؿتز ٛزض پبيٍبٞ¬ٜبي اعالػبتي ٘ ٚطْ¬افعاض ا٘س٘ٛت
 -22زيٍط ٔٛاضز (زض نٛضت ػسْ اقبض ٜزض وُ ٌعاضـٛٔ ،اضز ثهٛضت ٔزعا ليس ٌطزز):
ثبظزيس ٔؼبٔ ٖٚحتطْ ٔؼب٘ٚت آٔٛظقي زا٘كٍب ٜاظ زا٘كىس ٜپيطاپعقىي زض تبضيد 97/8/20
وؿت ضتج ٝا َٚفطآيٙس ثطتط زض زٚاظزٕٞيٗ ركٛٙاض ٜوكٛضي قٟيس ٔغٟطي ثب ػٛٙاٖ " عطاحي ٚ
•
اؾتمطاض وٕيت ٝآٔٛظـ پعقىي ٔجتٙي ثط ٞعيٝٙوطز ٛٞقٕٙس" ،ؾطوبض ذب٘ٓ زوتط ظٞطا ٔيسا٘ي ٕٞ ٚىبضاٖ
ػضٛيت زض وٕيتٞ ٝب  ،ا٘زٕٗ ٞب  ٚقٛضاٞب  ٚثطذي زيٍط اظ فؼبِيت ٞبي اػضبء ٞيئت ػّٕي زا٘كىسٜ
حضٛض رٙبة آلبي زوتط ٟٔطزاز فطظ٘سي پٛض زض رّؿٞ ٝيئت ثٛضز ٔٛضخ ِ97/12/18غبيت
•
97/12/20
اثالؽ رٙبة آلبي زوتط احؿبٖ ٘جٛتي ث ٝػٛٙاٖ ػض ٛقٛضاي ؾيبؾتٍصاضي ثؿتٞ ٝبي تحٚ َٛ
•
٘ٛآٚضي آٔٛظـ ػّ ْٛپعقىي زا٘كٍبٜ
اضؾبَ وٛضيى ِْٛٛآٔٛظقي ثبظٍ٘طي قسٔ ٜمغغ وبضقٙبؾي فٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت ثٚ ٝظاضت
•
ٔتجٛع  ٚتهٛيت آٖ زض ٞيئت ثٛضز ٔسيطيت اعالػبت ؾالٔت  ٚا٘فٛضٔبتيه پعقىي  ٚتهٛيت زض وٕيت ٝثط٘بٔٝ
ضيعي آٔٛظقي ٚظاضت ٔتجٛع  ٚاضربع ث ٝقٛضاي ػبِي ثط٘بٔ ٝضيعي
اضائ ٝؾ ٝپطٚپٛظاَ ث ٝقطح شيُ رٟت اذص ٌط٘ت ثٔ ٝطوع ّّٔي تحميمبت ضاٞجطزي آٔٛظـ پعقىي
•
(٘هط) :
تٛإ٘ٙسؾبظي اػضبي ٞيبت ػّٕي ٔ ٚسضؾبٖ ٌطٞ ٜٚبي آٔٛظقي فٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت زا٘كٍبٜ
o
ٞبي ػّ ْٛپعقىي وكٛض زض ضاؾتبي ثبظٍ٘طي وٛضيىِْٛٛ
ثبظٍ٘طي وٛضيىٞ ِْٛٛبي آٔٛظقي ٔمغغ وبضقٙبؾي اضقس ضقت ٝفٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت
o
قٙبؾبيي ٘يبظٞبي ٘ظبْ ؾالٔت  ٚربٔؼ ٝرٟت عطاحي آٔٛظـ پبؾرٍ ٛزض ضقت ٝفٗ آٚضي
o
اعالػبت ؾالٔت ()HIT
زض ضاؾتبي ٔبٔٛضيت ٚيػ ٜتٛؾؼ ٝزا٘ف فٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت ،اضؾبَ ثؿت ٝآٔٛظقي الثطاتٛاض ترههي
فٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت ث ٝوالٖ ٔٙغم 7 ٝآٔبيكي زض ٔٛضخ 97/12/14

فؼبِيت ٞبي ذب٘ٓ زوتط فرطاِؿبزات ٔيطحؿيٙي

ػض ٛوٕيت ٝزا٘ف پػٞٚي زا٘كٍب ٜاظ اؾفٙس ٔبٜ
ػضٚ ٛاحس ضقس  ٚثبِٙسٌي اػضبي ٞيئت ػّٕي EDC
ٔؿئ َٛوٕيت ٝزا٘كزٛيي تٛؾؼ ٝآٔٛظـ ػّ ْٛپعقىي
ػض ٛقٛضاي ٔطوع ٔغبِؼبت  ٚتٛؾؼ ٝآٔٛظـ ػّ ْٛپعقىي
ػض ٛقٛضاي ؾيبؾتٍصاضي تٛؾؼ ٝآٔٛظـ زض زا٘كٍبٜ
ػض ٛز ٚثؿت ٝاظ تح َٛآٔٛظـ -1 :اضتمب ؾبذتبض آٔٛظـ ٔ -2ٚزبظي ؾبظي زض زا٘كٍبٜ
ػضٞٛيبت ػّٕي (ػضٛيت ٌط ٜٚزٌ )ْٚطٔ ٜٚزبظي ؾبظي زا٘كٍبٜ
ؾرٙطاٖ زض وبضٌب ٜآقٙبيي ثب آٔٛظـ پعقىي زض تبضيد97/7/8
قطوت زض رّؿ٘ ٝمس فطايٙسٞبي آٔٛظقي ٌط ٜٚپعقىي ارتٕبػي ٔٛضخ 97/7/15
ػض ٛوٕيت ٝػّٕي زا٘كٍبٞي ركٛٙاض ٜآٔٛظقي قٟيس ٔغٟطي ؾبَ 98
ثبظزيس اظ ثط٘بٔ ٝآٔٛظقي ضقتٛٞ ٝقجطي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس يعز ٔٛضخ 97/12/23 ٚ 22
ؾرٙطا٘ي زض وبضٌب ٜآقٙبيي ثب آٔٛظـ پعقىي ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ ا٘زٕٗ ػّٕي 97/7/25
زاٚض  4عطح زض ٔطوع تحميمبت ضاٞجطزي آٔٛظـ پعقىي پعقىي
زاٚضي ٔ 3مبِ ٝزض غٚض٘بَ زا٘كىس ٜثٟساقت
زاٚضي ٔ 1مبِ ٝزض ٔزّ ٝتطٔٚب
زاٚضي ٔ 4مبِ ٝاظ زا٘كٍب ٜيعز ٔزّ ٝآٔٛظـ پعقىي
زاٚضي زٔ ٚمبِ ٝاظ زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىي زظفَٛ
زاٚضي يه ٔمبِ ٝزض زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىي وطٔب٘كبٜ
زاٚضي يه فطايٙس اظ زا٘كٍب ٜؾٕٙبٖ
ٔٙتٛضي يه فطايٙس اظ زا٘كٍب ٜوطٔب٘كبٜ
ثطٌعاضي وبضٌب ٜآقٙبيي ثب زا٘ف پػٞٚي آٔٛظقي زض وطٔب٘كب ،ٜايطاٖ  ٚظ٘زبٖ
قطوت زض رّؿ٘ ٝمس فطايٙسٞبي آٔٛظقي ٌط ٜٚپعقىي ارتٕبػي وبقبٖ
ٕٞىبضي ثب EDOزا٘كىس ٜثطاي تسٚيٗ ثط٘بٔ ٝػّٕيبتي ٔجتٙي ثط ثط٘بٔ ٝضيعي اؾتطاتػيه
ػض ٛوبضٌط ٜٚتسٚيٗ وٛضيى ِْٛٛوبضقٙبؾي فٗ آٚضي اعالػبت ؾالٔت  ٚػض ٛوبضٌط ٜٚثبظٍ٘طي
وٛضيى ِْٛٛاضقس فٗ آٚضي اعالػبت ؾالٔت

ػضٌ ٛطٔ ٜٚزطيبٖ فطايٙس ثطتط وكٛضي:

وؿت ضتج ٝا َٚفطآيٙس ثطتط زض زٚاظزٕٞيٗ ركٛٙاض ٜوكٛضي قٟيس ٔغٟطي ثب ػٛٙاٖ " عطاحي  ٚاؾتمطاض وٕيتٝ
-1
آٔٛظـ پعقىي ٔجتٙي ثط ٞعيٝٙوطز ٛٞقٕٙس" ،ؾطوبض ذب٘ٓ زوتط ظٞطا ٔيسا٘ي ٕٞ ٚىبضاٖ
وؿت ضتج ٝا َٚفطايٙس عطاحي زٚض ٜآٔٛظقي ٚيػ ٜپعقىبٖ ػٕٔٛي قبغُ زض ثٟٛضظي
-2
وؿت ضتج ٝز ْٚوكٛضي زض فطايٙس ثبظي ٚاضؾبظي ٘طْ افعاض رؿتزٛي اعالػبت
-3
حضٛض زض رّؿ ٝثٛضز ضقت97/11/16 ٝ
حضٛض زض رّؿ ٝقٛضاي ٔؼيٗ قٛضايؼبِي ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي تبييس وٛضيى ِْٛٛضقتٛٞ ٝقجطي
ا٘زبْ ثط٘بٔٙٔ ٝتٛضي ًٙفطايٙسٞبي زاذُ زا٘كٍبٞي
قطوت زض وٕيت ٝترههي ركٛٙاض ٜقٟيس ٔغٟطي زض ٚظاضت ثٟساقت ث ٝػٛٙاٖ ػض ٚ ٛزاٚضي فطايٙسٞبي زا٘كٍبٞ ٜب
ؾرٙطاٖ وبضٌب ٜاضتمب زا٘ف يبززٞي  ٚيبزٌيطي ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ پعقىي ٚضٚزي 1394
ٔزطي يب ٕٞىبض ز ٜعطح اضؾبِي ثٔ ٝطوع تحميمبت ضاٞجطزي آٔٛظـ ٚظاضت ثٟساقت ثطاي زضيبفت ٌط٘ت تٛؾؼ ٝاي
اضؾبَ ز ٚعطح تٛؾؼ ٝاي ثطاي زضيبفت ٌط٘ت ركٛٙاض ٜثٔ ٝطوع تحميمبت ضاٞجطزي
ثطٌعاضي يه رّؿ ٝآٔٛظقي ٚيػ ٜزا٘كزٛيبٖ إِپيبز آٔٛظـ پعقىي وبقبٖ
اضؾبَ زٛٔ ٚضز عطح تٛؾؼ ٝاي اضؾبِي ث ٝزا٘كٍبٔ ٜزبظي وكٛض
اؾتبز ٔكبٚض پبيبٖ ٘بٔ ٝزوتطا يه ٔٛضز
اؾتبز ٔكبٚض پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس يه ٔٛضز
ثطٌعاضي زٚرّؿ ٝرٟت وبضوٙبٖ زا٘كىس ٜپيطاپعقىي زض ضاؾتبي اضتمبء ويفيت  ٚضضبيت وبضوٙبٖ
تمسيط اظ ثب٘ٛاٖ زا٘كىس ٜپيطاپعقىي ثٙٔ ٝبؾجت ٔيالز حضطت ظٞطا(ؼ)
ثطٌعاضي رّؿ ٝغٚض٘بَ والة آٔٛظقي ٌط ٜٚفيعيه پعقىي ٔٛضخ 97/12/5زض زا٘كىس ٜپيطاپعقىي
ثطٌعاضي 4وٙفطا٘ؽ آٔٛظقي ٚيػ¬ٜي اػضبء ٞيئت ػّٕي زا٘كىس ٜپيطاپعقىي
ثطٌعاضي رّؿ ٝتٛريٟي وبضآٔٛظي زا٘كزٛيبٖ وبضقٙبؾي ٛٞقجطي زض تبضيد 97/11/13
ا٘تربة آلبي زوتط ٟٔطزاز ٟٔسيبٖ ،ػضٞ ٛيئت ػّٕي زا٘كىس ٜپيطاپعقىي ث ٝػٛٙاٖ پػٞٚكٍط ثطتط ٔسيطيت قٟطي
ثطٌعاض وبضٌب ٜآقٙبيي ثب ضٚـ ٞبي تحميك ويفي زض ضٚظٞبي چٟبضقٙج ٚ 97/8/30 ٝپٙذ قٙج 97/9/1 ٝاظ ؾبػت 8:30
تب  13اظ عطف ٔطوع تحميمبت پطؾتبضي تطٔٚب ثطاي زا٘كزٛيبٖ تحهيالت تىٕيّي زا٘كىسٞ ٜبي پيطاپعقىي  ٚپطؾتبضي زض ٔحُ
زا٘كىس ٜپيطاپعقىي
ثطٌعاضي ا٘تربثبت ا٘زٕٗ ػّٕي فٙبٚضي اعالػبت ؾالٔت زض تبضيد 97/8/1زض زا٘كىس ٜپيطاپعقىي
رّؿٕ٘ ٝبيٙسٌبٖ  ،اػضبء وبٟ٘٘ٛب  ،وٕيتٞ ٝبي ػّٕي ٕ٘ ٚبيٙسٌبٖ قٛضاي نٙفي زا٘كزٛيبٖ زا٘كىس ٜپيطاپعقىي ثب
ٔٛضٛع " ٘ظط ذٛاٞي زضثبض ٜذسٔبت آٔٛظقي زا٘كىس "ٜؾطپطؾت زا٘كىسٔ ٚ ٜؼب ٖٚآٔٛظقي زا٘كىسٛٔ ٜضخ 97/7/25
ثطٌعاضي رّؿٔ ٝؼبضف ٝزا٘كزٛيبٖ رسيس اِٛضٚز ٔمغغ وبضقٙبؾي اضقس فيعيه پعقىي زض ضٚظ چٟبض قٙجٛٔ ٝضخ
97/7/18
ثطٌعاضي رّؿ ٝاؾتمجبَ اظ زا٘كزٛيبٖ رسيساِٛضٚز زض ؾبَ تحهيّي 97-98
ثطٌعاضي وبضٌب ٜآئيٗ ٘بٔٔ ٝىبتجبت ازاضي ٚيػ ٜوبضوٙبٖ زا٘كىس ٜپيطاپعقىي
-

بيمارستانها

بيوارستاى نقوي
.1

٘ظبضت ثط حضٛض  ٚغيبة  ٚػّٕىطز ايٙتطٖ ٞبي ٌط ٜٚرطاحي

 .2پٛقف ثط٘بٔ ٝوبضآٔٛظي ٚوبضآٔٛظي زض ػطن ٝزا٘كزٛيبٖ زا٘كىس ٜپيطاپعقىي
 .3فؼبَ ثٛزٖ زضٔبٍ٘ب ٜآٔٛظقي ٌط٘ ٜٚطٚؾطرطي تٛؾظ آلبي زوتط فربضيبٖ
 .4فؼبَ ثٛزٖ زضٔبٍ٘ب ٜآٔٛظقي ٌط ٜٚرطاحي تٛؾظ ذب٘ٓ زوتط غفٛض  ،قفك ٔ،طازي  ٚزاٚٚز آثبزي

 .5فؼبَ ثٛزٖ زضٔبٍ٘ب ٜاٚضتٛپسي ايٗ ٔطوعثب حضٛضزوتط ضضبيي  ،فتحي  ٚزٞمب٘ي.
 .6الظْ ث ٝشوط اؾت ثٙب ث ٝتؼسازٔطارؼيٗ ظيبز وّيٙيه اضتٛپسي  ٚاٚضغا٘ؽ ايٗ ٔطوع  ،زضنٛضت
ترهيم ايٙتطٖ اضتٛپسي ث ٝايٗ ٔطوع زض ظٔي ٝٙآٔٛظـ ٌچ ٌيطي  ،ؾٛچٛض ٚرطاحي ٞبي
ؾطپبئي ٔ ...ٚي تٛا٘س ٔفيس ٚالغ ٌطزز.
ٔكىالت :
 ػسْ حضٛضايٙتطٖ زضضٚظٞبي رٕؼ ٚ ٝتؼغيالت زضايٗ ٔطوع ػسْ حضٛضضظيس٘ت ث ٝذهٛل ثي ٛٞقي زضايٗ ٔطوع -ػسْ حضٛض زا٘كزٛيبٖ پطؾتبضي زضايٗ ٔطوع رٟت ٌصضا٘سٖ زٚض ٞبي وبضٚضظي

