خالك ٝای اصفّٕىشد ٘ ٚتبیح وبسٌشٟٞٚبی ٔبٔٛسیتٟبی عشح تح َٛآٔٛصؽ دسدا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ -خشداد 1395
-1دتیزخاًِ تحَل آهَسش در ایالم
دکتز جْاًگیز ػثذی – خاًن لیال ضجاع – خاًن لیال ًیک سزضت
تـىیُ ػبیت دثیشخب٘ ٝتح َٛآٔٛصؽ  ٚپٛستبَ ایٙتش٘تی دا٘ـٍب ٜخٟت اعالؿ  ٚاػتفبد ٜػبیش دا٘ـٍبٟٞب ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؽفبِی وـٛس اص ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ دس والٖ ٔٙغم ٝآٔبیـی  3وـٛس
 ثبسٌزاسی خذأ َٚبٔٛسیتٟبی ٔـتشن ٚ ٚیظ ٜدس ػبیت دثیشخب٘ ٚ ٝتح َٛآٔٛصؽ ایالْ ثبسٌزاسی  ٚثجت خّؼبت وبسٌبٟٞب  ٚافضبی ٞیبت فّٕی دا٘ـٍب ٜدسخلٛف ٔبٔٛسیتٟبی ٔـتشن ٚ ٚیظٜ ثبسٌزاسی ثؼتٞ ٝبی تحٛ٘ ٚ َٛآٚسی آٔٛصؽ دس پٛستبَ دثیشخب٘ ٝتح َٛآٔٛصؿی دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ اتلبَ ایٙتش٘تی دثیشخب٘ ٝتح َٛآٔٛصؿی دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ ثب دثیشخب٘ ٝوالٖ ٔٙغم 3 ٝآٔبیؾ ثبسٌزاسی وّیبت ٔذِٟبی اسصیبثی تحٛ٘ ٚ َٛآٚسی آٔٛصؽ دا٘ـٍب ٜدس پٛستبَ دثیشخب٘ ٝتح َٛآٔٛصؿی ایالْ -ثبسٌزاسی تفب٘ ٓٞبْ ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی ثب دثیشخب٘ ٝوالٖ ٔٙغمٝ

 3آٔبیؾ دس پٛستبَ دثیشخب٘ ٝفّْٛ

پضؿىی ایالْ
 ثبسٌزاسی اٍِٛی ثیٗ ٔبٔٛسیتٟب دس ػبیت دثیشخب٘ ٝتح َٛآٔٛصؿی دس دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ تـىیُ وبسٌشٟٞٚبی ٔبٔٛسیتٟبی ٔـتشن ٔ ٚبٔٛسیتٟبی ٚیظ ٚ ٜكذٚس اثالك خٟت افضبی ٞیبت فّٕی  ٚوبسؿٙبػبٖ فضٛوبسٌشٟٞٚب
 تقییٗ یه ٘فش ث ٝفٛٙاٖ سئیغ وبسٌش ٚ ٜٚیه ٘فش غیشٞیبت فّٕی ثقٛٙاٖ وبسؿٙبع ٌشٜٚ عشاحی فشْ تـىیُ خّؼبت ٌ ٚضاسؽ خّؼبت دس یه ؿىُ ٚیظ ٚ ٜداسای آسْ والٖ ٔٙغم ٝآٔبیـی 3 پبػخ دٞی ثٔ ٝىبتجبت دثیشخب٘ ٝوالٖ ٔٙغم 3 ٝآٔبیؾ دس وشٔب٘ـبٜ پبػخ دٞی ثٔ ٝىبتجبت ٘ ٚبٔٞ ٝبی اسػبِی اص ػٛی دا٘ـٍبٟٞبی فض ٛوالٖ ٔٙغم 3 ٝآٔبیؾ ؿبُٔ دا٘ـٍبٟٞبی فّ ْٛپضؿىیوشدػتبٖٕٞ ،ذاٖ
 ٕٞبٍٙٞی الصْ خٟت ؿشوت وبسٌشٟٞٚبی تح َٛآٔٛصؽ دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ دس خّؼبت والٖ ٔٙغم ٝآٔبیؾ 3 تـىیُ خّؼبت ثشسػی فّٕىشد وبسٌشٟٞٚبی ٔبٔٛسیتٟبی ٔـتشن ٚ ٚیظ ٜدس دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ ثشسػی ،پیٍیشی  ٚپبػخٍٛیی ثٔ ٝىبتجبت اسػبِی اص ٔقب٘ٚت آٔٛصؿی ٚصاست ثٟذاؿت دسخلٛف عشح تح َٛآٔٛصؽٔ -قشفی یه ٘فش وبسؿٙبع آٔٛصؿی خٟت ؿشوت دس وبسٌب ٜآٔٛصؿی آتٙب
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 ایدبد سٔض فجٛس ٘ ٚبْ وبسثشی خٟت افضبی ٞیبت فّٕی  ٚوبسؿٙبػبٖ وبسٌشٟٞٚبی ٔبٔٛسیتٟبی ٔـتشن ٚ ٚیظ ٜتح َٛدسآٔٛصؽ
 -ثبسٌزاسی ٔىبتجبت  ٚكٛستدّؼبت وبسٌشٟٞٚبی ٔبٔٛسیتٟبی تح َٛآٔٛصؽ دس ػبٔب٘ ٝآتٙب

-2کارگزٍُ تَسؼِ آهَسش ّای هْارتی ( تزتیت ًیزٍّای حذ ٍاسط)
دوتش حٕیذ تمی ٘ظاد -آلبی فجذاِٛ٘ ٝسٔحٕذی ،آلبی ٔحٕذسضب ٔٙلٛسی ،ػشوبس خب٘ٓ ٔقلٔ ٝٔٛبِه  ٚػشوبس خب٘ٓ اِٟبْ
داٚدیبٖ -ػشوبس خب٘ٓ ػبسا ٔحٕذ٘ظاد
ٞذف اكّی ایٗ وبس ٌش ٜٚتشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثب تبویذ ثش سٚی وؼت دا٘ؾٍ٘ ،شؽ  ٚثٚ ٝیظٟٔ ٜبست فّٕی ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس
صٔی ٝٙفّ ْٛپضؿىی ٔی ثبؿذ.دس ساػتبی اخشای ایٗ ٞذف خّؼبت ٔـتشوی ثب افضبی ٞیئت فّٕی دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ ٚ
دا٘ـىذ ٜپشػتبسی ٔ ٚبٔبیی ثشٌضاس ٌشدیذ(وبسٌش" ٜٚتشثیت ٘یشٞٚبی حذ ٚاػظ " اص ثٔ ٕٟٗب 1394 ٜتب خشداد ٔب 1395 ٜتقذاد
 8خّؼ ٝثب حضٛس افضبی وبسٌش ٜٚتـىیُ داد ٜاػت)  .اص ٕٟٔتشیٗ ٘تبیح ایٗ خّؼبت ٔی تٛاٖ ث ٝتقییٗ وٛسع ٞبی تخللی
ٞش سؿت ٚ ٝاكالح  ٚثبصٍ٘شی ایٗ وٛسع ٞب اؿبسٕٞ ، ٜچٙیٗ وٛسع ٞبی ٔشثٛط دس یه خّؼٔ ٝـتشن دس ٖٚدا٘ـىذ ٜای ثیٗ
افضبی ٔحتشْ ٞیئت فّٕی تمؼیٓ ثٙذی ٌشدیذ ٔ ٚمشس ؿذ ٞش وذاْ اص افضبء ث ٝتٟی ٝوٛسیىٔ ِْٛٛشثٛط ثٞ ٝش وٛسع الذاْ
ٕ٘بیٙذ  ٚفشایٙذ آٔٛصؿی ٔٛسد ٘ؾش دس یه خّؼٔ ٝـتشن ثب ػبیش افضبی ٌشٛٔ ٜٚسد ثحث ثشسػی  ٚتجبدَ ٘ؾش لشاس ٌیشد .دس
ٕٞیٗ ساػتب دس تبسیخ  95/3/11خّؼ ٝای ثب حضٛس افضبی دس ٖٚدا٘ـٍبٞی ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ وبسٌش ٜٚتشثیت ٘یشٞ ٜٚبی حذ ٚاػظ
دا٘ـٍبٞ ٜبی والٖ ٔٙغم ٝآٔبیـی  3دس دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ ثشٌضاس خٛاٞذ ؿذو ٝث ٝثحث  ٚتجبدَ ٘ؾش دس ٔٛسد فشایٙذ
ٞبی آٔٛصؿی تذٚیٗ ؿذ ٜدس وبسٌشٔ ٜٚزوٛس پشداخت ٝخٛاٞذ ؿذ .اخشای ایٗ فشایٙذٞبی آٔٛصؿی ٔی تٛا٘ذ ث ٝتشثیت ٘یشٞٚبی
وبسآٔذ دس وٕتشیٗ صٔبٖ  ٚثیـتشیٗ ثبس آٔٛصؿی وٕه وٙٙذ ٜثبؿذ٘ ٚیض ثبفث ثٟجٛد ؿشایظ فّٕی  ٚفّٕی وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی ٚ
دسٔب٘ی ٌشدد.

-3آهَسش پاسخگَ ٍ ػذالت هحَر
دوتش ػب٘بص افؾٕی -آلبی دوتش فجبع لیلٛسی ،ػشوبس خب٘ٓ دوتش اؿشف دیشیى٘ٛذ  ٚػشوبس خب٘ٓ ٞب صیٙت ػٟشاثیّٛٔ ،ن
خقفشپٛس -ػشوبس خب٘ٓ فشیذ ٜدؿتجب٘ی
تؼذا جلسات تزگشار ضذُ 5 :خّؼٝ
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پٌج هحَر اصلی در ایي حیطِ ضٌاسایی ضذ ٍ اّذاف ٍ پیطٌْادات ّز هحَر تحث ضذُ اًذ.
 )1اسصیبثی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٔجتٙی ثش ٘یبصٞبی خبٔقٝ
اٞذاف:
ثبصٍ٘شی وٛسیىٞ ِْٛٛب ثش اػبع ٘یبصٞبی آٔٛصؿی
ثبصٍ٘شی وٛسیىٞ ِْٛٛب ثش اػبع فٙبٚسی ٞبی تـخیلی
سإٙٞبیی ٞبی ثبِیٙی (ٌبیذالیٟٙب) ثش اػبع ٘یبصٞبی خبٔقٝ
پیـٟٙبدات:
تـىیُ وٕیتٙٔ ٝتخت ؿٙبػبیی ثیٕبسیٟبی ؿبیـ دس ٔٙغم( ٝدس ػغح اػتبٖ)  ٚثبصٍ٘شی ٌبیذالیٗ ٞب ثش اػبع فٙبٚسی
ٞبی تـخیلی ٘ ٚیبصٞبی ثٔٛی خبٔقٝ
تـىیُ وٕیتٙٔ ٝتخت ؿٙبػبیی ٘یبصٞبی ػالٔت خؼٕی ،سٚا٘ی  ٚاختٕبفی خبف ٔٙغم ٚ ٝثبصٍ٘شی وٛسیىٞ ِْٛٛب ثش
اػبع ٘یبصٞبی آٔٛصؿی ٔشتجظ
اػتمشاس ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی سایضٖ  ٚپیؾ سایضٖ (ثٚ ٝیظ ٜدا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی ٔ ٚبٔبیی) خٟت آؿٙبیی دا٘ـدٛیبٖ  ٚتبص ٜفبسك
اِتحلیالٖ ثب تحّیُ ؿغّی ،آؿٙبػبصی ؿغّی  ٚآؿٙبیی ثب ؿشح ٚؽبیف دس ٔىبٖ ٞبیی و ٝث ٝصٚدی ث ٝفٛٙاٖ پشػ ُٙدس
آ٘دب ٔـغ َٛث ٝوبس خٛاٙٞذ ؿذ.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاٞذاف روش ؿذ ٜسا ٔیتٛاٖ دس ػ ٝثقذ آٔٛصؿی (ثبصٍ٘شی وٛسیىٞ ِْٛٛب) ،دسٔب٘ی (ؿٙبػبیی ثیٕبسی ٞبی
ؿبیـ دس ٔٙغم ٚ )ٝفٙبٚسی ٞبی تـخیلی (ثبصٍ٘شی ٌبیذالیٗ ٞب) عجم ٝثٙذی ٕ٘ٛد ِزا پیـٟٙبد ٔی ؿٛد ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی
ثشای ػ ٝثقذ پیؾ ثیٙی ؿذ ٜث ٝكٛست ٔدضا تذٚیٗ  ٚاسائٌ ٝشدد.

 -4تَسؼِ آهَسضْای هجاسی
دوتش خٟبٍ٘یش فجذی ،دوتش ٔحؼٗ خّیّیبٖ ،دوتش أیٗ ٔیشصایی ،آلبی فّیشضب ٔیشصایی  ٚآلبی خذاداد اؿشفی
 .1تقییٗ وبسٌش ٜٚسا ٜا٘ذاصی ٔشوض آهَسش الکتزًٍیک هزکة اس آلایاى دوتش خٟبٍ٘یش فجذی ،دوتش ٔحؼٗ خّیّیبٖ،
دوتش أیٗ ٔیشصایی ،آلبی فّیشضب ٔیشصایی  ٚآلبی خذاداد اؿشفی
 .2تقییٗ سئیغ  ٚخبیٍب ٜػبیش افضبء وبسٌش(ٜٚوبسؿٙبع ٞ ٚیبت فّٕی)  ٚكذٚس اثالك.
 .3ثشٌضاسی ٔٙؾٓ خّؼبت وبسٌش(ٜٚثشٌضاسی  5خّؼ ٚ )ٝپیٍیشی ٔلٛثبت.
 .4ثشسػی ٚضقیت دا٘ـىذٞ ٜبی آٔٛصؽ ٔدبصی ٔ ٚشاوض آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس.
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 .5ثشسػی صیشػبختٟب ٚ ٚضقیت ٔٛخٛد دا٘ـٍب ٜایالْ دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ ٔدبصی  ٚاِىتش٘ٚیه دس ساػتبی سا ٜا٘ذاصی ٔشوض
آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه.
 .6ثشسػی ؿشوتٟب ی فقبَ دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه ٔ ٚزاوش ٜثب چٙذیٗ ؿشوت خٟت سا ٜا٘ذاصی ٔشوض آٔٛصؽ
اِىتش٘ٚیه دس دا٘ـٍب ٜایالْ.
 .7ثشسػی  ٚپیؾ ثیٙی أىب٘بت ػخت افضاسی ٘ ٚیبصٞبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٙٔ ٝؾٛس سا ٜا٘ذاصی ٔشوض آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه دس
دا٘ـٍب ٜایالْ.
 .8افضاْ افضبی وبسٌش ٜٚخٟت ثبصدیذ اص ٔشاوض آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه دا٘ـٍبٞ ٜبی فّ ْٛپضؿىی وـٛس  ٚاسائٌ ٝضاسؿبت الصْ
دس ساػتبی سا ٜا٘ذاصی ٔشوض آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه دس دا٘ـٍب ٜایالْ.
 .9ا٘دبْ ٔىبتج ٚ ٝپیٍیشی الصْ خٟت دسیبفت پیؾ فبوتٛس اص پٙح ؿشوت فقبَ دس صٔی ٝٙیبدٌیشی اِىتش٘ٚیه ثٙٔ ٝؾٛس
خشیذ ....ٚCMC ،LMS
 -10ا٘دبْ ٔىبتجبت الصْ خٟت تبٔیٗ د٘ ٚفش ٘یشٚی اختلبكی آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه.
 .10ا٘دبْ ٔىبتجبت الصْ خٟت اختلبف  ًٔ 16پٟٙبی ثب٘ذ ایٙتش٘ت ث ٝآٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه.
 .11پیٍیشی الصْ ثٙٔ ٝؾٛس تلٛیت ایٗ ٔٛضٛؿ دس ؿٛسای آٔٛصؿی دا٘ـٍب ٜو" ٝاسائٞ ٝش ٚاحذ دسػی ث ٝكٛست
اِىتش٘ٚیه ٔقبدَ ٚ 1.5احذ دس فشایٙذ استمبء ٔ ٚحشٔٚیت اص ٔغت ِحبػ ؿٛد" .
ٌ .12شفتٗ اػتقالٔبت الصْ اص ؿشوت ٞبی فقبَ دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه ثٙٔ ٝؾٛس ثشآٚسد ،تبٔیٗ ٞضی ،ٝٙخشیذ  ٚساٜ
ا٘ذاصی ٔشوض آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه دس دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ.
 .13تقییٗ  ٚافضٚدٖ یىٙفش وبسؿٙبع  ITث ٝوبسٌش ٜٚخٟت وٕه ث ٝتحمك اٞذاف وبسٌش.ٜٚ
 .14ثش٘بٔ ٝسیضی ثٙٔ ٝؾٛس ثشٌضاسی خّؼ ٝای ثب ٔؼئِٛیٗ دا٘ـىذٞ ٜب دس خلٛف سا ٜا٘ذاصی ثشخی اص دسٚع ث ٝكٛست
ٔدبصی دس آیٙذ٘ ٜضدیه.

 -5داًطگاُ ّای ًسل سَم ٍ سیاست تزٍى سپاری ٍ خصَصی ساسی داًطگاُ
دکتز سثحاى غفَریاى -دکتز افزا خسزٍی
دا٘ـٍبٞ ٜبی ٘ؼُ ػ ْٛث ٝكٛست دا٘ـٍبٞ ٜبی وبسآفشیٗ تقشیف ٔی ؿ٘ٛذ .ث ٝعٛس وّی دا٘ـٍبٞ ٜبی ٘ؼُ ا َٚث ٝدا٘ـٍبٞ ٜبی
آٔٛصؿی ٔحٛس اعالق ٔی ٌشدد .دا٘ـٍبٞ ٜبی ٘ؼُ د ،ْٚدا٘ـٍبٞ ٜبیی ثش ٔحٛس آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی ٔی ثبؿٙذ  ٚدا٘ـٍبٞ ٜبی
٘ؼُ ػ ،ْٛدا٘ـٍبٞ ٜبی آٔٛصؿی-پظٞٚـی  ٚوبسآفشیٗ ٔی ثبؿٙذ.
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ثغٛسوّی دا٘ـٍبٞ ٜبی ٘ؼُ ػ ْٛث ٝدا٘ـٍبٞ ٜبیی اعالق ٔی ؿٛد و ٝتٛا٘بیی صیش سا داؿت ٝثبؿٙذ:
 )1تٛا٘بیی ٘ٛآٚسی
 )2تـخیق  ٚایدبد فشكت ٞب
 )3وبس تیٕی
 )4پزیشؽ خغش
 )5پبػخ ث ٝچبِؾ ٞب
 )6دسكذ ایدبد تغییشات راتی دس ٔـخل ٝػبصٔب٘ی
 )7ػشٔبی ٝػبصی
 )8استجبط ثب دِٚت  ٚكٙقت
 )9اػتمالَ
 )10ا٘قىبع پزیشی -اكالح ٔذا ْٚػبختبس دس٘ٚی دا٘ـٍبٜ
 ثشای تجذیُ دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ث ٝدا٘ـٍبٞ ٜبی ٘ؼُ ػ ْٛچ ٝتذاثیشی ثبیذ كٛست ٌیشد: )1دا٘ـٍب ٜدیذٌبٞی ساٞجشدی ثشای خٛد اتخبر وشد ٚ ٜتٛا٘بیی تٙؾیٓ  ٚتقییٗ اِٛٚیت ٞبی خٛد سا وؼت وٙذ.
 )2دا٘ـٍب٘ ٜمؾ فقبِی دس تدبسی ػبصی داسایی ٞبیؾ و ٝحبكُ فىش دا٘ـدٛیبٖ  ٚاػبتیذ ٔی ثبؿذ ،پیذا وٙذ.
 )3دا٘ـٍب٘ ٜمؾ پیـشٚیی سا دس ثٟجٛد ٔحیظ ٘ٛآٚسی ٔحّی خٛد اص عشیك ٕٞىبسی ثب كٙقت ایفب ٔی وٙذ.
ٌ )4ؼتشؽ ٔشصٞبی ػبختبسی  ٚایدبد ػبص  ٚوبسٞبیی خٟت تقبُٔ ثب ٔحیظ خبسج اص دا٘ـٍبٜ
 )5ایدبد پبی ٝدا٘ـٍبٞی لٛی خٟت سلبثت ثب دا٘ـٍبٞ ٜبی ٔقتجش د٘یب
 )6ایدبد فش ًٙٞوبسآفشیٙی یىپبسچٝ
 )7تغییش دس ٔٙبثـ دسػی دا٘ـٍبٞی دس خٟت وبسثشدی ٕ٘ٛدٖ ٔغبِت
 )8ایدبد سؿتٞ ٝبی ٔٙبػت ثب ثب آٔبیؾ ػشصٔیٗ ٘ ٚیبص ػٙدی آٔٛص وـٛس
 )9افضایؾ لذست سیؼه پزیشی دس دا٘ـٍبٞ ٜب
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغّت اسائ ٝؿذ ٜثیـتش دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس دس ٘ؼُ ا ٚ َٚد ْٚلشاس ٔی ٌیش٘ذ .اص دیٍش ٔـىالت دا٘ـٍبٞ ٜبی
ایشاٖ ،فذْ استجبط ثب دا٘ـٍبٞ ٜبی ٔقتجش د٘یب ٔی ثبؿذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝد٘یب دس حبَ پیـشفت ثٛد ٚ ٜدا٘ـٍبٞ ٜبی ٔقتجش
د٘یب ثیـتشیٗ ٘مؾ  ٚسػبِت سا دس ایٗ پیـشفت داس٘ذ .دا٘ـٍبٞ ٜبی ایشاٖ ٘یض دس كٛست استجبط ٘یبص ث ٝپیـشفت سا دس خٛد
احؼبع خٛاٙٞذ وشد ٔ ٚی تٛا٘ٙذ اص تدشثیبت  ٚدا٘ؾ دا٘ـٍبٞ ٜبی ٔقتجش خٟب٘ی اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ .پغ اِٚیٗ پیـٟٙبد
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خٟت تغییش دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ث ٝػٕت دا٘ـٍبٞ ٜبی ٘ؼُ ػ ْٛاستجبط  ٚتذٚیٗ تفب٘ ٓٞبٔ ٝخٟت تقّیٓ افضبی
دا٘ـٍبٞی تٛػظ دا٘ـٍبٞ ٜبی ٔقتجش خبسخی ٔی ثبؿذ.
تغییش ٍ٘شؽ دس خلٛف آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ  ٚایدبد سٚحی ٝوبسآفشیٙی تٟٙب دس كٛست تغییش ٍ٘شؽ دس افضبی ٔدٕٛفٝ
دا٘ـٍبٞی اػت و ٝدس كٛست استجبط ثب دا٘ـٍبٞ ٜبی ٔقتجش خبسخی ایٗ تغییش آػبٖ تش ث ٝدػت خٛاٞذ آٔذ ٔ ٚی تٛا٘ذ دس
تغییش ٍ٘شؽ دا٘ـٍبٞی دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ٔؤثش ثبؿذ.
دٔٚیٗ پیـٟٙبد ثیٗ إِّّی وشدٖ دا٘ـٍب ٜثٔ ٝف ْٟٛدسػت آٖ ٔی ثبؿذ .ثیٗ إِّّی وشدٖ ؿشایظ  ٚثؼتش ٔٙبػت سا ٔی
عّجذ .اِٚیٗ ٔـىّی و ٝدس ثیـتش دا٘ـٍبٞ ٜبی ایشاٖ ٚخٛد داسد فذْ تؼّظ افضبی دا٘ـٍبٞی ث ٝصثبٖ ثیٗ إِّّی
(اٍّ٘یؼی) ٔی ثبؿذ .و ٝایٗ أش ثبفث فذْ استجبط ثب ٔحیظ ثیش ٖٚاص وـٛس ٘یض ٔی ٌشدد.
٘ىت ٝثقذی دس ٔٛسد فذْ تٛا٘بیی و٘ٛٙی دس ثیٗ إِّّی ؿذٖ ،تذسیغ دسٚع ثلٛست فبسػی  ٚاػتفبد ٜاص وتبة ٞبی
تبِیف  ٚتشخٕ ٝفبسػی ٔی ثبؿذ .خبیٍضیٗ ٕ٘ٛدٖ وتبة ٞبی ٔشخـ اٍّ٘یؼی اٌشچ ٝدس اثتذا دؿٛاس ث٘ ٝؾش ٔی سػذ أب دس
دساص ٔذت تٛاٖ فّٕی دا٘ـدٛیبٖ سا ثبال خٛاٞذ ثشد.
ػٔٛیٗ پیـٟٙبد ثذیٗ كٛست ٔی ثبؿذ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝیىی اص سػبِتٟبی دا٘ـٍب٘ ٜؼُ ػ ْٛدسآٔذصایی ٔی ثبؿذ  ٚایٗ
دسآٔذصایی ثبیذ ٕٞشا ٜثب افضایؾ ویفی دس  ٕٝٞلؼٕت ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘یض ثبؿذ ٔٛاسد صیش دس پیـجشد ایٗ فشآیٙذ حبئض إٞیت
اػت:
 - 1ایدبد ٔدتٕـ دا٘ـٍبٞی ( (Campus
ٔٙؾٛس اص ٔدتٕـ دا٘ـٍبٞی ٔتٕشوض ثٛدٖ دا٘ـٍب ٜدس یه ٔىبٖ ٔقیٗ ثب تٕبٔی أىب٘بت ٔی ثبؿذ .خٟت ایدبد
ٔدتٕـ دا٘ـٍبٞی ٔٛاسد صیش حبئض إٞیت اػت:
 )1ایدبد خٛاثٍبٟٞبی ٔتٛٙؿ دا٘ـٍبٞی ثب ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی :خٛاثٍبٟٞبی دا٘ـٍبٞی ثبیذ ثلٛست
ٔذسٖٔ ،تٛػظ  ٚخٛاثٍبٟٞبی و٘ٛٙی تذٚیٗ ؿ٘ٛذ و ٝایٗ أش ثب ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی أىبٖ پزیش
خٛاٞذ ثٛد.
خٛاثٍبٟٞبی ٔذسٖ تٕبٔی أىب٘بت ٔذسٖ ص٘ذٌی سا داسا ثٛد ٚ ٜاص دا٘ـدٛیب٘ی و ٝدس ایٗ خٛاثٍبٞ ٜب ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ ٞضیٝٙ
ٌشفت ٝخٛاٞذ ؿذ .ایٗ خٛاثٍبٞ ٜب ث ٝكٛست ٞتُ آپبستٕبٖ عشاحی ٔی ؿ٘ٛذ  ٚدس اختیبس دا٘ـدٛیبٖ لشاس خٛاٙٞذ ٌشفت.
خٛاثٍبٞ ٜبی ٔتٛػظ ث ٝكٛست ػٛیت عشاحی ؿذ ٚ ٜاص دا٘ـدٛیبٖ دس ایٗ خٛاثٍبٟٞب ٘یض ٞضیٌ ٝٙشفت ٝخٛاٞذ ؿذٕٞ .چٙیٗ
خٛاثٍبٟٞبیی خٟت دا٘ـدٛیب٘ی و ٝثضبفت ٔبِی ٔٙبػت ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ ؤ ٝی تٛاٖ خٛاثٍبٟٞبی و٘ٛٙی ثب ؿشایظ و٘ٛٙی سا
ٔقشفی وشد.
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 )2ایدبد ثبصاس (پبػبط) دس دا٘ـٍب ٜو ٝوّی ٝخشیذ دا٘ـدٛیبٖ  ٚحتی افشاد ثیش ٖٚاص دا٘ـٍب ٜدس آٖ كٛست
ٌیشد.و ٝایٗ أش ثب ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔـتشن ثب ثخؾ خلٛكی كٛست ٔی ٌیشد .ایدبد سػتٛساٖ ٞبی ٔقشٚف
 ٚثش٘ذٞبی ٔقتجش دس دا٘ـٍب ٜفاللٕٙذی افشاد ایشا٘ی  ٚخبسج اص ایشاٖ ثشای تحلیُ دس ایٗ دا٘ـٍب ٜسا ثبال
ٔی ثشد و ٝایٗ أش ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش ث ٝخٛدوفبیی  ٚدسآٔذصایی دا٘ـٍبٌ ٜشدد.
 )3ایدبد ثیٕبسػتبٟ٘بی آٔٛصؿی – دسٔب٘ی دس ٔدتٕـ دا٘ـٍبٞی ثب ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی فال ٜٚثش تٕشوض
فشآیٙذٞبیی ٔب٘ٙذ افضاْ دا٘ـدٛیبٖ خٟت وبسآٔٛصی  ٚوبسٚسصی ثبفث دسآٔذصایی ثشای دا٘ـٍبٔ ٜی ٌشدد.
 )4ایدبد فضبی ٔٙبػت ٚسصؿی ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی .ایدبد فضبیی ٔٙبػت خٟت ٚسصؿٟبی ٘یٕ ٝحشفٝ
ایی  ٚحشف ٝایی ثبفث افضایؾ تشغیت دا٘ـدٛیبٖ  ٚتٛاٖ دسآٔذصایی دا٘ـٍب ٜسا ثبال ٔی ثشد  ٚاص عشف دیٍش
ایٗ أىب٘بت ثؼتشی خٟت ؿٙبػبیی افشاد ٔؼتقذ سا فشأ ٓٞی آٚسد.
چٟبسٔیٗ پیـٟٙبد افضایؾ سلبثت دس دا٘ـىذٞ ٜب خٟت تِٛیذ فّٓ  ٚوبس آفشیٙی  ٚپیـشفت دس صٔیٞ ٝٙبی ٔختّف آٔٛصؿی،
پظٞٚـی ٚ ٚسصؿی ٔی ثبؿذ .ایدبد ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی ،پظٞٚـی ٚ ٚسصؿی دس دا٘ـىذ ٚ ٜسلبثت ثب دا٘ـىذٞ ٜبی دیٍش ٘یض ٔی
تٛا٘ذ دس ثٟجٛد فضبی فىشی  ٚپیـشفت دا٘ـٍبٔ ٜفیذ ثبؿذ.
پٙدٕیٗ پیـٟٙبد استجبط كٙقت (وبسخب٘ٞ ٝبی داخّی  ٚخبسخی )  ٚایدبد پشٚطٞ ٜبی دسآٔذ صا تحت ٘ؾبست آ٘بٖ ٔی ثبؿذ.
ؿـٕیٗ پیـٟٙبد خزة ٘یشٚی ٔتخلق ٔ ٚبٞش دا٘ـٍبٞی اص دیٍش وـٛسٞبی خٟبٖ خٟت ثٟجٛد دا٘ـٍبٔ ٜی ثبؿذ .ثب خزة
٘یشٚی خبسخی سلبثت  ٚتقبُٔ ثب ٘یشٚی وبس خبسخی ثذػت آٔذ ٚ ٜایٗ أش دس ثٟجٛد اٚضبؿ دا٘ـٍب٘ ،ٜمؾ ٕٟٔی سا ایفب ٔی وٙذ.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت اسائ ٝؿذٕٟٔ ٜتشیٗ ٞذف دا٘ـٍبٟٞبی ٘ؼُ ػ ْٛآٔٛصؽ ،پظٞٚؾ  ٚوبسآفشیٙی ثٛد ٜو ٝثب اخشای ٔٛاد ثبال
لبثُ دػتیبثی اػت  .ثب ایدبد  Campusافضایؾ ٟٔبست اٍّ٘یؼی ؿشایظ ثشای ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسخی ٚ،سٚد دا٘ـدٛیبٖ ٚ
اػبتیذ خبسج اص وـٛس ث ٝدا٘ـٍبٟٞبی ایشاٖ فشأ ٓٞی ؿٛد ایٗ أش ثلٛست تجبدَ ٘یض ٔیؼش خٛاٞذ ؿذ ٙٔ ٚدش ث ٝافضایؾ دا٘ؾ
دس ثیٗ دا٘ـٍبٞیبٖ ٘ ٚضدیه ؿذٖ ثؼٛی دا٘ـٍبٟٞبی ٔقتجش خبسخی ٔحمك خٛاٞذ ؿذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ استجبط أىبٖ استجبط ثب
كٙقت  ٚوبسخب٘ٞ ٝبی خبسج اص ایشاٖ فشا ٓٞؿذ ٜوٙٔ ٝدش ث ٝیبدٌیشی تىِٛٛٙطی  ٚثٔٛی ػبصی آٖ ٘یض خٛاٞذ ؿذ.
ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛؿی٘ ٜٛبٔ ٝخلٛكی ػبصی کارآهَسی داًطجَیاى ػلَم آسهایطگاّی دس دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ تذٚیٗ ؿذٜ
 ٚآٔبد ٜاخشا ٔی ثبؿذ.

 -6هزجؼیت ػلوی ٍ آیٌذُ ًگاری در آهَسش پشضکی
دوتش خیشاهلل اػذاِٟی -دوتش غالْ ثؼبعی
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تزًاهِ ػولیاتی هزجؼیت ػلوی ٍ آیٌذُ ًگاری در آهَسش پشضکی
هحَر : 1طزاحی ًظام رصذ حزکت در هسیز هزجؼیت ػلوی در آهَسش ػلَم پشضکی
ردی
ف

ضاخص ّای پایص

1

پظٞٚـٍب ٜثب تـىیالت ٔلٛة

2

پظٞٚـٍب ٜثب تـىیالت غیشٔلٛة

3

پظٞٚـىذ ٜثب تـىیالت ٔلٛة

4

پظٞٚـىذ ٜثب تـىیالت غیشٔلٛة

5

ٔشاوض تحمیمبت ثب تـىیالت ٔلٛة

6

ٔشاوض تحمیمبت ثب تـىیالت غیشٔلٛة

تلی خیز

تؼذا

هالحظات

د

ٔ-1شوض تحمیمبت ٔیىشٚثـٙبػی ثبِیٙی
*

3

ٔ-2شوض تحمیمبت پیـٍیشی اص آػیجٟبی سٚا٘ی-
اختٕبفی
ٔ-3شوض تحمیمبت ٌیبٞبٖ داسٚیی

-1وٍٙش ٜثیٗ إِّّی ٔیىشٚثـٙبػی پضؿىی
7

وٙفشا٘غ ٞبی فّٕی ثشٌضاس ؿذ ٜثیٗ إِّّی دس ػ ٝػبَ

*

اخیش

2

-2
وٍٙشٞجیٙبِّّٕیبپیذٔیِٛٛطیجبِیٙیٛوٍٙشٞبپیذٔیِٛٛطیب
یشاٖ

8

وٙفشا٘غ ٞبی فّٕی ّٔی ثشٌضاس ؿذ ٜوـٛس دس ػ ٝػبَ
اخیش

9

چبح وتبة ث ٝصثبٖ اٍّ٘یؼی یب خبسخی دس ػ ٝػبَ اخیش

10

چبح وتبة ث ٝصثبٖ فبسػی دس ػ ٝػبَ اخیش

*

5

11

ٔدالت فّٕی  ٚپظٞٚـی اٍّ٘یؼی

*

1

12

ٔدالت فّٕی  ٚپظٞٚـی فبسػی

*

1
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13

تجبدَ تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب دا٘ـٍبٞ ٜبی داخُ ٔٙغمٝ

*

1

14

تجبدَ تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب دا٘ـٍبٞ ٜبی دیٍش

*

2

15

تجبدَ تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب دا٘ـٍبٞ ٜبی خبسخی

*

2

16

فضٛیت دس ا٘دٕٗ ٞب ٔ ٚشاوض فّٕی داخُ وـٛس

*

17

فضٛیت دس ا٘دٕٗ ٞب ٔ ٚشاوض فّٕی خبسج وـٛس

*
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هحَر :2تذٍیي سٌذآیٌذُ ًگاری ٍ ًمطِ راُ تحمك هزجؼیت درآهَسش ػلَم پشضکی در افك چطواًذاس
آیب ثش٘بٔ ٝساٞجشدی دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی دس ساػتبی ػٙذ «
1

آیٙذٍ٘ ٜبسی ٘ ٚمـ ٝسا ٜتحمك ٔشخقیت » تذٚیٗ ؿذٜ
اػت؟

2

چٙذ ٞذف اص ٞ 10ذف ا َٚدا٘ـٍبٔ ٜشثٛط ث ٝثخؾ آٔٛصؽ
ٔی ثبؿذ؟
آیب ثش٘بٔ ٝساٞجشدی ٔقب٘ٚت آٔٛصؿی دس ساػتبی ػٙذ«

3

آیٙذٍ٘ ٜبسی ٘ ٚمـ ٝسا ٜتحمك ٔشخقیت » تذٚیٗ ؿذٜ
اػت؟
آیب ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ٔقب٘ٚت آٔٛصؿی دس ساػتبی ػٙذ «

4

آیٙذٍ٘ ٜبسی ٘ ٚمـ ٝسا ٜتحمك ٔشخقیت » تذٚیٗ ؿذٜ
اػت؟

5

آیب ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ٔقب٘ٚت آٔٛصؿی ثش ٔجٙبی ػٙذ « آیٙذٜ
ٍ٘بسی ٘ ٚمـ ٝسا ٜتحمك ٔشخقیت» اخشا ؿذ ٜاػت؟

هحَر :3طزاحی ٍ استمزار ًظام ًَآٍری درحَسُ آهَسش ػلَم پشضکی
1

آیب دس دا٘ـٍب ٜػبٔب٘ ٝثجت ٘ٛآٚسی ٞبی آٔٛصؿی سا ٜا٘ذاصی
ؿذ ٜاػت؟

2

آیب  Patentدس ػبٔب٘ ٝثجت ؿذ ٜاػت؟

3

آیب اختشاؿ دس ػبٔب٘ ٝثجت ؿذ ٜاػت؟

*
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آیب اوتـبف دس ػبٔب٘ ٝثجت ؿذ ٜاػت؟
آیب ٘ٛآٚسی دس سٚؽ اخشای ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی دس ػبٔب٘ ٝثجت
ؿذ ٜاػت؟
حٕبیت ٔبِی اص  Patentثجت ؿذ ٜاص افتجبسات داخُ
دا٘ـٍب( ٜسلٓ ثٞ ٝضاس سیبَ)
حٕبیت ٔبِی اص  Patentثجت ؿذ ٜاص افتجبسات خبسج
دا٘ـٍب(ٜسلٓ ثٞ ٝضاس سیبَ)
حٕبیت ٔبِی اص اختشافبت ثجت ؿذ ٜاص افتجبسات داخُ
دا٘ـٍب( ٜسلٓ ثٞ ٝضاس سیبَ)
ٔیضاٖ حٕبیت ٔبِی اص اختشافبت ثجت ؿذ ٜاص افتجبسات خبسج
دا٘ـٍب(ٜسلٓ ثٞ ٝضاس سیبَ)
حٕبیت ٔبِی اص اوتـبفبت ثجت ؿذ ٜاص افتجبسات داخُ
دا٘ـٍب( ٜسلٓ ثٞ ٝضاس سیبَ)
حٕبیت ٔبِی اص اوتـبفبت ثجت ؿذ ٜاص افتجبسات خبسج
دا٘ـٍب(ٜسلٓ ثٞ ٝضاس سیبَ)
حٕبیت ٔبِی اص ٘ٛآٚسی دس سٚؽ اخشای ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ثجت
ؿذ ٜاص افتجبسات داخُ دا٘ـٍب( ٜسلٓ ثٞ ٝضاس سیبَ)
حٕبیت ٔبِی اص ٘ٛآٚسی دس سٚؽ اخشای ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ثجت
ؿذ ٜاص افتجبسات خبسج دا٘ـٍب( ٜسلٓ ثٞ ٝضاس سیبَ)
هحَر :4استمزار هزکش هلی تحمیمات راّثزدی آهَسش پشضکی

1

آیب دس دا٘ـٍبٔ ٜشوض تحمیمبت ساٞجشدی آٔٛصؽ پضؿىی
ٚخٛد داسد؟
چ ٝتقذاد پشٚط ٜاص ػٛی ٔشوض تحمیمبت ساٞجشدی آٔٛصؽ

2

پضؿىی دا٘ـٍب ٚ ٜیب ٔقب٘ٚت آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی ثٝ
دا٘ـىذٞ ٜب ٚاٌزاس ؿذ ٜاػت.
10

چ ٝتقذاد پشٚط ٜاص ػٛی ٔشوض تحمیمبت ساٞجشدی آٔٛصؽ
3

پضؿىی دا٘ـٍب ٚ ٜیب ٔقب٘ٚت آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی ث ٝػبیش
ٔشاوض ٚاٌزاس ؿذ ٜاػت.

4

5

6

7

چ ٝتقذاد ٘تبیح تحمیمبت پشٚطٞ ٜبی ٚاٌزاسی داخُ دا٘ـٍبٜ
ٔٙدش ث ٝاستمب آٔٛصؽ تجذیُ ؿذ ٜاػت؟
چ ٝتقذاد ٘تبیح تحمیمبت پشٚطٞ ٜبی ٚاٌزاس ث ٝخبسج
دا٘ـٍبٙٔ ٜدش ث ٝاستمب آٔٛصؽ تجذیُ ؿذ ٜاػت؟
افتجبس ٌ ٚش٘ت دس ٘ؾش ٌشفت ٝثشای پشٚطٞ ٜبی ٚاٌزاس ؿذٜ
داخُ دا٘ـٍب(ٜاسلبْ ثٞ ٝضاس سیبَ)
افتجبس ٌ ٚش٘ت دس ٘ؾش ٌشفت ٝثشای پشٚطٞ ٜبی ٚاٌزاس ؿذٜ
خبسج دا٘ـٍب(ٜاسلبْ ثٞ ٝضاس سیبَ)

 -7اػتالی اخالق حزفِ ای
دوتش ػیذ سحٕت اهلل ٔٛػٛی ٔمذْ -دوتش ػّغب٘ی -دوتش ٔؾفشی -خب٘ٓ سحیٕی
پغ اص ثشٌضاسی  3خّؼ ،ٝافضبء وبسٌش ٜٚاخالق ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ و ٝالصْ اػت الذأبت لبثُ ا٘دبْ دس حٛص ٜافتالی اخالق
حشف ٝای دس  3صٔیٛٔ ٝٙسد ثشسػی لشاس ٌیشد .ایٗ  3صٔی ٝٙؿبُٔ :تٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙبٖ  ٚدا٘ـدٛیبٖٔ ،غبِقبت ٘یبص ػٙدی ٚ
أىب٘ؼٙدی ٔ ٚذاخالت الصْ ؿبُٔ اكالح فشآیٙذٞب  ٚسٚیٞ ٝب ثبؿذ .ثشخی اص ایٗ الذأبت ٘یبصٔٙذ تلٛیت دس ٔشاخـ ٔختّف
ٔب٘ٙذ ؿٛسای آٔٛصؿی  ٚیب ٞیبت سئیؼ ٝدا٘ـٍب ٜثٛد ٚ ٜثشخی ٘یض و٘ ٝیبصٔٙذ تلٛیت ٘جٛد ٜا٘ذ ٟ٘بیی ؿذ ٚ ٜا٘دبْ ٌشدیذ ٜا٘ذ.
ریالً الذأبت پیـٟٙبدی ث ٝتفىیه  3حٛص ٜروش ؿذِ ٜیؼت ؿذ ٜاػت .ضٕٙبً پشػـٙبٔ ٝثشسػی ٚضقیت حمٛق ثیٕبس و ٝحبكُ
ٔغبِقبت افضبء ٌش ٜٚثٛد ٚ ٜدس ٔدّ ٝاخالق  ٚتبسیخ پضؿىی (  )Pubmedچبح ؿذ ٜاػت ،ث ٝفٛٙاٖ اثضاس الصْ ثشای یىی اص
ثٙذٞبی پیـٟٙبدی پیٛػت ٌشدیذ ٜاػت.
 تَاًوٌذساسی کارکٌاى:


ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜب  ٚدٚسٞ ٜبی پشٚؽ اخاللی  ٚحشف ٝای خٟت اػبتیذ ،وبسوٙبٖ  ٚدا٘ـدٛیبٖ ثٚ ٝیظ ٜثب
اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی خاللب٘ٔ ٝب٘ٙذ آٔٛصؽ اص عشیك ٘مذ فیّٓ  .... ٚدس ٔٛضٛفبت صیش:

ٟٔ بست ٞبی استجبعی
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 اخالق پشػتبسی
 اخالق پضؿىی
ٔ ؼئِٛیت ٞبی لب٘٘ٛی وبسوٙبٖ دسٔب٘ی  ٚغیشدسٔب٘ی
 اخالق حشف ٝای ٚیظٔ ٜذیشاٖ
ٔ ذیشیت ویفیت
ٔ ـتشی ٔذاسی  ٚثیٕبس ٔذاسی
 حمٛق ثیٕبس  ٚسٚؽ ٞبی پیبد ٜػبصی ٔٙـٛس حمٛق ثیٕبس
یادآٍری :ایٗ وبسٌبٞ ٜب ٔی تٛا٘ٙذ تٛػظ ٔشوض ٔغبِقبت  ٚتٛػق ٝآٔٛصؽ پضؿىیٚ ،احذ آٔٛصؽ ٔذاٚ ٚ ْٚاحذ
آٔٛصؽ ٔشاوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی ثشٌضاس ؿ٘ٛذ .ایٗ وبسٌبٞ ٜب ٔی تٛا٘ٙذ پغ اص تلٛیت دس ؿٛسای اخالق دا٘ـٍب ٚ ٜثب
اِضاْ ؿٛسا دس ِیؼت ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ٔشاوض لشاس ٌیش٘ذ.


پیـٟٙبد ثٛدخ ٝثخؾ تٛإ٘ٙذػبصی تٛػظ ٔذیشاٖ ٚاحذٞب  ٚتلٛیت  ٚتأٔیٗ افتجبسٔبِی دس ؿٛسای آٔٛصؿی
دا٘ـٍبٜ



پبیؾ اثشات دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی ثب اػتفبد ٜاص اسصیبثی ٘تبیح وّیذی ٔب٘ٙذ سضبیت اسثبة سخٛؿ ،ثٟجٛد فّٕىشد ٚ
 (....عشح ٞبی تحمیمبتی ػفبسؽ ؿذ ٜتٛػظ ٔقب٘ٚت تحمیمبت  ٚفٙبٚسی )

 هطالؼات ًیاس سٌجی ٍ اهکاًسٌجی
 اسصیبثی یىی اص ٔشاوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی خٟت تقییٗ ٚضقیت صیشػبخت ٞبی حمٛق ثیٕبس (اثضاس عشاحی ؿذ ٜاػت
)
 ثشسػی سضبیت ثیٕبس دس ٔشاوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی تبثق ٝثٙٔ ٝؾٛس ثشآٚسد ٚضقیت وّی حمٛق ثیٕبس.
 ثشسػی دسخ ٝپبػخٍٛیی اختٕبفی ثخؾ دسٔبٖ  ٚثخؾ آٔٛصؽ دا٘ـٍب ٜثٙٔ ٝؾٛس تقییٗ فشكت ٞبی ثٟجٛد ٚ
پیؾ ثیٙی الذأبت ثٟی. ٝٙ
 یادآٍری ٞ :ش ٛٔ 3سد فٛق ٔی تٛا٘ٙذ اص عشیك عشح ٞبی تحمیمبتی ػفبسؽ ؿذ ٜتٛػظ ٔقب٘ٚت تحمیمبت ٚ
فٙبٚسی ث ٝا٘دبْ سػٙذ.
 هذاخالت السم ضاهل اصالح فزآیٌذّا ٍ رٍیِ ّا
 تـىیُ وٕیت ٝكیب٘ت اص حمٛق ثیٕبس دس ثیٕبسػتبٖ ٞب
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تـىیالت :ؿبُٔ د٘ ٚفش وبسٔٙذ و ٝیىی اص آٟ٘ب اص حشف ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ثبؿذ و ٝثب حىٓ سئیغ دا٘ـٍبٜ
تقییٗ ؿذ ٚ ٜساثغ ٝاػتخذأی ثب ثیٕبسػتبٖ ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ.



ٚؽیف ٝاكّی :سػیذٌی غیشحمٛلی – غیش اداسی ثٔ ٝـىالت  ٚؿىبیبت ٘بؿی اص ٘مض حمٛق ثیٕبس



ػبیش ٚؽبیف -1 :پبیؾ  ٚاسصیبثی سفبیت حمٛق ثیٕبس دس ثیٕبسػتبٖ  -2پبیؾ فشآیٙذٞب  ٚاسائ ٝپیـٟٙبد
خٟت اكالح  /ثٟجٛد فشآیٙذ  -3وٕه ث ٝحُ غیش لضبیی ٔـىالت ثیٕبساٖ  -4سإٙٞبیی ثیٕبساٖ ث ٝحمٛق
خٛد  -5وٕه ث ٝوبسوٙبٖ دس پیـٍیشی اص اثتال ثٔ ٝؼئِٛیت ٞبی لب٘٘ٛی

 تمذیش اص وبسوٙبٖ اخالق ٔذاس دس یىی اص افیبد(فیذ ٔجقث پیـٟٙبد ٔی ؿٛد)
 اِضاْ دا٘ـىذٞ ٜب  ٚثیٕبسػتبٖ ٞب ث ٝتٙؾیٓ پیٛػت فشٍٙٞی – اخاللی دس وٙبس ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی
ٌٙ دب٘ذٖ اسصؿیبثی اخاللی دا٘ـد ٛاص اػتبد دس ثش٘بٔ ٝاسصؿیبثی اػبتیذ اص عشیك ٔشوض ٔغبِقبت  ٚتٛػق ٝآٔٛصؽ
پضؿىی.
 اختلبف ػٕٟی اص ثش٘بٔ ٝاستمبء ،تٕبْ ٚلتی ،ا٘تخبة اػتبد ٕ٘ ... ٚ ٝ٘ٛث ٝسفبیت ٔٛاصیٗ اخالق حشف ٝای تٛػظ
اػتبد  ٚتلٛیت دس ٔشخـ ریلالح دا٘ـٍبٜ
 ثشٌضاسی طٚس٘بَ والة اخاللی ثشای ٞش ٌش ٜٚآٔٛصؿی ٞش ٘یٕؼبَ یىجبس
 اػتفبد ٜاص یه پشػتبس خٟت ادای تٛضیحبت الصْ ث ٝثیٕبس ثٍٙٞ ٝبْ اخز سضبیت دسٔب٘ی ثٙٔ ٝؾٛس تضٕیٗ اكُ
آٌبٞب٘ ٝثٛدٖ سضبیتٙبٔ.ٝ
 اػتمشاس ٚاحذ آٔٛصؽ حیٗ تشخیق دس ثیٕبسػتبٖ
 ا٘تخبة یه ثیٕبسػتبٖ خٟت اػتمشاس ٘ؾبْ اخاللی ث ٝفٛٙاٖ آغبص ٔؼیش ثیٕبسػتبٖ اخاللی
 فقبَ ػبصی ؿٛسای اخالق دا٘ـٍبٜ
 اسائ ٝیه  short journal clubدس ٞش خّؼ ٝؿٛسای آٔٛصؿی دا٘ـٍب ٜتٛػظ یىی اص افضبء ثٙٔ ٝؾٛس حؼبع
ػبصی افضبی ؿٛسا ٘ؼجت ثٔ ٝؼبئُ اخالق حشف ٝای  ٚتشٚیح آٟ٘ب
 فقبَ ػبصی وب٘ ٖٛاخالق دا٘ـدٛیبٖ  ٚؿشوت ٕ٘بیٙذ ٜآٖ دس خّؼ ٝؿٛسای فشٍٙٞی دا٘ـٍبٜ
یبدآٚسی :الصْ اػت وّیٛٔ ٝاسد فٛق دس ؿٛسای اخالق دا٘ـٍب ٜتلٛیت ؿذ ٚ ٜدس ٚاحذٞبی تبثق ٝاخشایی ؿٛد.
-8تاسًگزی تزًاهِ درسی رضتِ ّا  /درٍط گزٍُ ػلَم پشضکی
دکتز هصیة هظفزی
اییي ًاهِ داخلی
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ٌ.1شٞ ٜٚبیی و ٝداسای حذالُ  5فضٞ ٛیبت فّٕی ثب دسخ ٝاػتبدیبسی  ٚثبالتش ثبؿٙذ( حذالُ

 2فضٞ ٛیبت فّٕی ثب دسخٝ

دا٘ـیبسی اِضأی اػت) ٔی تٛا٘ٙذ سأػبً الذاْ ث ٝثبصٍ٘شی وٛسیى ِْٛٛآٔٛصؿی سؿتٞ ٝبی ٔشثٛعٕ٘ ٝبیٙذ.
.2دس كٛست ٘جٛد ؿشایظ ٔٙذسج دس ثٙذ ٌ ،1ش ٜٚیب دا٘ـىذٔ ٜی تٛا٘ذ اص اؿخبف حمیمی ٚاخذ ؿشایظ دا٘ـٍبٞ ٜبی والٖ ٔٙغمٝ
دفٛت ٕ٘بیذ.
 .3ثبصٍ٘شی دسع /سؿتٔ ٝی تٛا٘ذ تٛػظ یىی اص افضبی ٌش ٜٚیب ٔقب ٖٚآٔٛصؿی  ٚسئیغ دا٘ـىذٔ ٜشثٛع ٝپیـٟٙبد ؿٛد.
تجلش .1 ٜپیـٟٙبد ثبصٍ٘شی دسع /سؿتٔ ٝی ثبیؼت ٔؼتٙذ ث٘ ٝؾشی ٝریٙفقبٖ ( فشاٌیشأٖ ،ذسػیٌٗ ،یش٘ذٌ ٜبٖ
خذٔت،وبسفشٔبیبٖ) ثبؿذ.
تجلش.2 ٜفشْ اسصیبثی ٚضقیت ٔٛخٛد دسع /سؿتٔ ٚ ٝالن ٞبی ٘یبص ث ٝثبصٍ٘شی تٛػظ ٔشوض ٔغبِقبت  ٚتٛػق ٝآٔٛصؽ پضؿىی
تذٚیٗ ؿذ ٚ ٜپیٛػت(ضٕیٕ ٝؿٕبسٔ )1 ٜی ثبؿذ.
.4پیـٟٙبد ثبصٍ٘شی ِضٔٚبً ثبیؼتی ؿبُٔ دالیُ ِ ٚض ْٚثبصٍ٘شی ،اٞذاف ثبصٍ٘شی ٔ ٚحٛس ثبصٍ٘شی ثبؿذ.
 .5پیـٟٙبد ثبصٍ٘شی اسائ ٝؿذ ٜثبیؼتی دس ؿٛسای آٔٛصؿی ٌش ،ٜٚؿٛسای آٔٛصؿی دا٘ـىذ ،ٜؿٛسای ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی ٔشوض
ٔغبِقبت  ٚتٛػق ٝآٔٛصؽ پضؿىی دا٘ـٍب ٚ ٜؿٛسای آٔٛصؿی دا٘ـٍب ٜتلٛیت ؿٛد ٔ ٚغبثك آییٗ ٘بٔ ٝدس دثیشخب٘ ٝوالٖ ٔٙغمٝ
تبئیذ ٌشدد.
 .6پغ اص تلٛیت دسخٛاػت ثبصٍ٘شی دس ؿٛسای آٔٛصؿی دا٘ـٍب ،ٜوبسٌش ٜٚتخللی ٔشثٛعٔ ٝی تٛا٘ذ ثبصٍ٘شی سا آغبص ٕ٘بیذ.
 .7خّؼبت ثبصٍ٘شی ثب حضٛس افضبء وبسٌش ،ٜٚوبسؿٙبع دفتش تٛػق ٝدا٘ـىذٕ٘ ٚ ٜبیٙذ ٜای اص ٔشوض ٔغبِقبت  ٚتٛػق ٝثشٌضاس
خٛاٞذ ؿذ.
ٞ .8ش وبسٌش ٜٚتخللی دا٘ـٍبٞی ٔدبص اػت حذاوثش  %20تغییش دس ٔحتٛای دسٚع سا پغ اص تلٛیت دس ؿٛساٞبی

ٌ 4ب٘ٝ

( ؿٛسای ٌش ،ٜٚؿٛسای آٔٛصؿی دا٘ـىذ ،ٜؿٛسای ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی ٔشوض ٔغبِقبت  ٚتٛػق ٝآٔٛصؽ پضؿىی دا٘ـٍب ٚ ٜؿٛسای
آٔٛصؿی دا٘ـٍب ٚ )ٜتبئیذ دس دثیشخب٘ ٝوالٖ ٔٙغم ٝافٕبَ ٕ٘بیذ.
 .9الصْ اػت ٔحتٛای ثبصٍ٘شی ؿذ ٜدس اختیبس ثٛسد تخللی سؿتٔ ٝشثٛعٔ ٚ ٝشاخـ ریشثظ ٔقب٘ٚت آٔٛصؿی ٚصاست ثٟذاؿت لشاس
ٌیشد.
 .10دس كٛست تـخیق وبسٌش ٜٚتخللی ٔشثٛعٔ ٝجٙی ثش ِض ْٚافٕبَ تغییشات ثیؾ اص ػمف تقییٗ ؿذ ٜدس ثٙذ
ایٗ وبسٌش ٜٚفال ٜٚثش اسائِ ٝض ْٚثبصٍ٘شی ،اٞذاف ثبصٍ٘شی ٔ ٚحٛس ثبصٍ٘شی ٔٙذسج دس ثٙذ

٘ ،8یبص اػت

ٔ ،4حتٛا ،اػتشاتظی ٞبی آٔٛصؽ،

فشآیٙذٞبی اسصیبثی وٛسیى ٚ ِْٛٛفشآیٙذٞبی اسصؿیبثی دا٘ـدٛیبٖ ثش اػبع وٛسیى ِْٛٛسا ث ٝؿٛساٞبی ٌ 4ب٘ ٝاسائ ٝداد ٚ ٜپغ اص
تلٛیت دس ایٗ ؿٛساٞب ٔشاتت ثٔ ٝقب٘ٚت آٔٛصؿی ٚصاست ثٟذاؿت  ٚثٛسد تخللی ریشثظ ٔٙقىغ ٌشدد.
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.11تغییشات دس دسٚع پبی ٚ ٝاختلبكی ث ٝخض دسٚع فٕٔٛی لبثُ افٕبَ اػت.
 .12الصْ اػت ٔؼتٙذات  ٚكٛست خّؼبت ٔشثٛط ث٘ ٝیبص ػٙدیٔ ،غبِقبت ٔیذا٘ی اِٚی ،ٝپیـٟٙبدات افضبء ٌش ٜٚثبصٍ٘شی ٚ
٘ؾشات خجشٌبٖٔ ،لٛثبت ٍٟ٘ .... ٚذاسی ؿٛد.
 .13دثیش ٌش ٜٚثش حؼت پیـٟٙبد ٛٔ ٚافمت ٌش ٚ ٜٚثش اػبع ٔٛضٛؿ خّؼبت ٔی تٛا٘ذ اص دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ،دا٘ـدٛیبٖ
تحلیالت تىٕیّی ،خجشٌبٖ سؿت ٚ ٝوبسفشٔبیبٖ ثخؾ ٞبی خلٛكی  ٚدِٚتی خٟت ؿشوت دس خّؼبت وبسٌشٞ ٜٚب دفٛت ٕ٘بیذ.
.14تغییشات پیـٟٙبدی صٔب٘ی لبثُ افٕبَ اػت و ٝثش اػبع ٔؼتٙذات خٕـ آٚسی ؿذٔ ،ٜحتٛای ٔٛخٛد ثیؾ اص  %20ثب ٔحتٛا
ٔ ٚحٛس پیـٟٙبدی اختالف داؿت ٝثبؿذ.
.15دا٘ـٍبٔ ٜدبص اػت ثب تلٛیت ؿٛسای آٔٛصؿی دا٘ـٍب ٚ ٜتبئیذ دثیشخب٘ ٝوالٖ ٔٙغم ٝاص دسٚع  /ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی ثبصٍ٘شی
ؿذ ٜتٛػظ ػبیش دا٘ـٍبٞ ٜب اػتفبدٕ٘ ٜبیذ.
.16ثبصٍ٘شی ٔی تٛا٘ذ ؿبُٔ تمٛیت یه ٔجحث خبف دس دسٚع تخللی ػبَ آخش ثٙٔ ٝؾٛس تشثیت دا٘ؾ آٔٛخت ٝثب ٟٔبست
ٞبی خبف ثبؿذ .دس ٞش حبَ ثیؾ اص

 %20تغییش دس ٔحتٛا ٔدبص ٘خٛاٞذ ثٛد .ضٕٙبً افضایؾ یب وبٞؾ تقذاد ٚاحذٞب افٓ اص

ٚاحذٞبی ٘ؾشی ،فّٕی  ٚوبسآٔٛصی ٔدبص ٘خٛاٞذ ثٛد.
 .17تغییشات ػشفلُ وبسآٔٛصی ،دس كٛستی وٙٔ ٝدش ث ٝتغییش فشك ٝوبسآٔٛصی ،حذاوثش ثٔ ٝیضاٖ

 %20ایبْ وبسآٔٛصی ؿٛد

ٔدبص اػت.
 .18دا٘ـىذٔ ٜدبص اػت ثش حؼت أىب٘بت  ٚتخلق افضبی ٌش ،ٜٚتب

ٌ 2شایؾ تخللی دس وبسؿٙبػی ٞش سؿتٔ ٝغبثك ثب

ٔٙذسخبت ٔبد ، 16 ٜتقشیف  ٚاسائٕ٘ ٝبیذٚ .خٛد ٔمغـ وبسؿٙبػی اسؿذ ٕٙٞبْ ثب ٌشایؾ  ٚیب اسائٌ ٝشایؾ دس ػبیش دا٘ـٍبٞ ٜب
ٔب٘ـ تّمی ٕ٘ی ؿٛد.
 .19پغ اص تأییذ والٖ ٔٙغم ٚ ٝتأییذ ٔشاخـ ریشثظ دس ٚصاست ثٟذاؿتٌ ،شایؾ ٔشثٛع ٝلبثُ اسائ ٝثٛد ٚ ٜدس ٔذاسن فبسك
اِتحلیالٖ روش خٛاٞذ ؿذ.

 -9تَسؼِ رضتِ ّا ٍ هماطغ تحصیالت تکویلی
دکتز جْاًگیز ػثذی -خاًن فاطوِ خسزٍسادُ
 ثشسػی ٚضقیت سؿتٞ ٝب ٔ ٚمبعـ تحلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍبٞ ٜبی فّ ْٛپضؿىی وـٛس ثشسػی ٚضقیت سؿتٞ ٝب ٔ ٚمبعـ تحلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍبٟٞبی فّ ْٛپضؿىی والٖ ٔٙغم ٝآٔبیـی 3 -ثشسػی ٚضقیت سؿتٞ ٝب ٔ ٚمبعـ تحلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ

15

 الذاْ دس ساػتبی خزة دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدػتیبسی دس سؿتٞ ٝبیی و ٝتقذاد ٞیبت فّٕی  ٚأىب٘بت الصْ  ٚوبفیدس دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ ٔٛخٛد ٔی ثبؿذ ث ٝكٛست ٔؼتمُ
 الذاْ دس ساػتبی خزة دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدػتیبسی دس سؿتٞ ٝبیی و ٝأىب٘بت  ٚتقذاد ٞیبت فّٕی ث ٝا٘ذاص ٜالصْ ٚوبفی دس دا٘ـٍبٛٔ ٜخٛد ٔی ثبؿذ ث ٝكٛست تفب٘ ٓٞبٔ ٝای
 ا٘قمبد لشاداد آٔٛصؿی ثب دا٘ـٍبٟٞبی والٖ ٔٙغم ٝآٔبیؾ  3خٟت خزة دا٘ـد ٛدس ٔمغـ دػتیبسی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ دسسؿتٞ ٝبیی و ٝدا٘ـٍب ٜپتب٘ؼیُ خزة دا٘ـد ٛث ٝا٘ذاص ٜالصْ داسد أب وبفی ٕ٘ی ثبؿذ.
 ؿشوت افضبی ٞیبت فّٕی  ٚوبسؿٙبػبٖ وبسٌش ٜٚتٛػق ٝسؿتٞ ٝب ٔ ٚمبعـ تحلیالت تىٕیّی دس خّؼبت ٔبٔٛسیت ٔزوٛس دسٔٙغم ٝآٔبیؾ  ٚدا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ
 الذاْ دس ساػتبی ایدبد  ٚتـىیُ چبست تـىیالتی ٔلٛة ٌشٟٞٚبیی و ٝفضٞ ٛیبت فّٕی وبفی ،أىب٘بت  ٚتدٟیضات ٚدا٘ـد ٛدس ٔمغـ تحلیالت تىٕیّی داس٘ذ.
 الذاْ دس ساػتبی خزة ٞیبت فّٕی ٌ ٚشفتٗ ٔدٛصٞبی الصْ دس ایٗ صٔی ٝٙاص عشیك فشاخٛاٖ الذاْ دس ساػتبی تدٟیض آصٔبیـٍبٟٞبی تخللی فّ ْٛپبی ٝخٟت خزة دا٘ـد ٛدس ٔمغـ وبسؿٙبػی اسؿذ -10ارتما ًظام ارسیاتی ٍ آسهًَْا
دکتز آرهاى آسادی -خاًن الْام داٍدیاى
ثب اخشای ثؼت ٝاستمبء ٘ؾبْ اسصیبثی  ٚآصٖٔٞٛبی فّ ْٛپضؿىی فال ٜٚثش ایدبد ػبصٔبٖ وـٛسی ثشای ػٙدؾ آٔٛصؽ پضؿىی،
صٔیٙٔ ٝٙبػت ثشای ثشٌضاسی آصٖٔٞٛبی ثیٗإِّّی دس داخُ وـٛس فشأ ٓٞی ؿٛد .ایٗ ثؼت ٝثب ػ ٝػیبػت اكّی اخشایی ٔی
ؿٛد و٘ ٝبؽش ث ٝػیبػت ٞبی «ٌؼتشؽ فذاِت دس آٔٛصؽ فبِی ػالٔت»ٟ٘« ،بدیٝٙػبصی اخالق حشفٝای» « ٚاستمبی ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی
ثخؾ آٔٛصؽ فبِی ػالٔت» اػت.
ثب اخشای ایٗ ثؼت ٝا٘تؾبس ٔی سٚد و ٝفشایٙذٞبی ٔشوض ػٙدؾ آٔٛصؽ فّ ْٛپضؿىی وـٛس استمبء  ٚث ٝسٚص سػب٘ی ؿٛد .صٔیٝٙ
ٔٙبػت ثٙٔ ٝؾٛس ثشٌضاسی آصٖٔٞٛبی ثیٗإِّّی دس داخُ وـٛس ایدبد ؿٛد .تحِٛی دس فشایٙذ ػٙدؾ  ٚپزیشؽ دا٘ـد ٛدس ٔمبعـ
تحلیالت تىٕیّی ایدبد ؿٛدٕٞ .چٙیٗ ا٘تؾبس ٔی سٚد ضٕٗ عشاحی اٍِٞٛبی ػٙدؾ ٟٔبستٞبی حشفٝای دس دا٘ؾآٔٛختٍبٖ
فّ ْٛپضؿىیٔ ،شاوض ٔٙغمٝای اسصیبثی آٔٛصؿی ٟٔ ٚبستٞبی ثبِیٙی دس ٔٙبعك آٔبیـی اػتمشاس یبثذ.
استمبء آصٖٔٞٛبی فّ ْٛپضؿىی ثب ثٟشٜٙٔذی اص تدشثیبت ثیٗإِّّی كٛست ٔی ٌیشد ٞ ٚذف اكّی آٖ اػتب٘ذاسدػبصی ػٛاالت
آصٖٔٞٛب ،اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی خذیذ ٕ٘شٜػبصی  ٚایدبد أىبٖ ػٙدؾ خلٛكیبت غیشؿٙبختی داٚعّجبٖ ٔٛثش ثش ویفیت یبدٌیشی ٚ
خذٔبت آیٙذ ٜافشاد اػتٕٞ .چٙیٗ آٔبد ٜػبصی داٚعّجبٖ ثشای ٔٛفمیت دس آصٖٔٞٛبی اػتب٘ذاسد ،اػتفبد ٜاص ثب٘ه تؼت ٔؤػؼبت
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ثیٗإِّّی ػٙدؾ ،اػتفبد ٜاص تدشثٞٝبی ٔٛخٛد خٟب٘ی ثشای استمبء ٔشوض ػٙدؾ پضؿىی  ٚث ٝوبسٌیشی  ٚثٔٛیػبصی تىٙیهٞب ٚ
ؿیٜٞٛبی ٘ٛیٗ ػٙدؾ  ٚاسصیبثی داٚعّجبٖ  ٚفشاٌیشاٖ اص دیٍش اٞذاف ایٗ ثؼت ٝاػت.
اص دیٍش ٔحٛسٞبی ٔٛسد ٘ؾش دس ایٗ ثؼت ٝایدبد ٔشوض ػٙدؾ آٔٛصؽ پضؿىی ثٙٔ ٝؾٛس ثٟجٛد فشآیٙذ پزیشؽ ،ػٙدؾ  ٚاسصؿیبثی
اػت .اص خّٕ ٝاٞذاف ایٗ ٔحٛس ٔی تٛاٖ ث ٝایدبد ٚاحذ آصٔ ٖٛػبصی دس ٔشوض ػٙدؾ ،ایدبد ٚاحذ آٔبس  ٚا٘فٛسٔبتیه ،آٔبدٜػبصی
فضبی فیضیىی ٔٙبػت ،استمبء تدٟیضات ٔشوض ػٙدؾ  ٚتمٛیت ػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی اؿبس ٜوشد.
اػتب٘ذاسدػبصی ػٛاالت آصٖٔٞٛب (وتجی  ٚؿفبٞی) ،ایدبد أىبٖ اػتفبد ٜاص ػٛاالت ػٙدؾ تٛإ٘ٙذی تلٕیٌٓیشی ،ایدبد أىبٖ
ػٙدؾ خلٛكیبت غیشؿٙبختی داٚعّجبٖ وٛٔ ٝثش ثش ویفیت یبدٌیشی  ٚخذٔبت آیٙذ ٜآٟ٘ب  ٚایدبد إٞیت ثشای فقبِیت دس فشكٚ ٝ
اسائ ٝخذٔبت دس ٘ؾبْ ػالٔت اص دیٍش اٞذاف ایٗ ٔحٛس اػت.
عشاحی  ٚپیبدٜػبصی ٘ؾبْ اسصیبثی ٟ٘بیی  ٚتبییذ كالحیت حشفٝای دا٘ؾآٔٛختٍبٖ فّ ْٛپضؿىی دس ساػتبی استمبء ویفیت آٔٛصؽ
پضؿىی اص دیٍش ٔحٛسٞبی ٔ ٟٓدس ایٗ ثؼت ٝاػت.ثشای تحمك ایٗ ٔحٛس اٞذافی اص خّٕ ٝتذٚیٗ دػتٛساِقُٕ فّٕی  ٚآییٗ٘بٔٝ
اخشایی آصٔ ٖٛكالحیت پبیبٖ دٚس ،ٜتذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞبی الصْ ثشای افتجبسثخـی ٔشاوض ثشٌضاس وٙٙذ ٜایٗ آصٔ ،ٖٛوٕه ث ٝثشٌضاسی
دٚسٜٞبی آٔٛصؽ اػبتیذ  ٚوبسؿٙبػبٖ ثشای عشاحی ػٛاالت اسصیبثی ٟٔبست حشفٝای ٔ ٚذیشیت آصٔ ٚ ٖٛاسصؿیبثی یه دٚس ٜاخشای
آصٔ ٖٛثشاػبع ایٗ ٘ؾبْ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
دس دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایالْ وبسٌش ٜٚاستمب ٘ؾبْ اسصیبثی  ٚآصٟٔ٘ٛب ث ٝدا٘ـىذ ٜپیشاپضؿىی ٚاٌزاس ؿذ ٜاػت و ٝكٛستدّؼبت
ثشٌضاسی خّؼبت ٔشثٛط ث ٝایٗ وبسٌش ٜٚدس ادأ ٝآٔذ ٜاػت .اٛٔ ٓٞاسد ٔغشح ؿذ ٜدس خّؼبت حٔ َٛجبحث صیش ٔی ثبؿذ:


ؿٙبػبیی ثؼتشٞبی ٔٛسد ٘یبص ثٙٔ ٝؾٛس سا ٜا٘ذاصی ٔشوض آصٖٔٛ



تذٚیٗ ؿی٘ ٜٛبٔ ٝثشٌضاسی أتحب٘بت



اِضاْ دا٘ـىذٞ ٜب ث ٝاػتفبد ٜاص ؿیٞ ٜٛبی ٘ٛیٗ اسصؿیبثی آٔٛصؿی دس دسٚع تئٛسی  ٚفّٕی/وبسآٔٛصی



تذٚیٗ آییٗ ٘بٔ٘ ٝؾبْ خبٔـ اسصؿیبثی دا٘ـدٛ



پیٍیشی اػتب٘ذاسد ػبصی ػٛاالت آصٟٔ٘ٛب



تـىیُ ثب٘ه ػٛاالت اػتب٘ذاسد

جلسِ اٍل کارگزٍُ ارتما ًظام ارسیاتی ٍ آسهَى ّا ٔٛسخ 94/12/8ٝسٚصیه ؿٙج ٝساع ػبفت 12دس دفتش ٔقب ٖٚآٔٛصؿی
 ٚپظٞٚـی دا٘ـىذ ٜپیشاپضؿىی ثشٌضاس ؿذ.
اػبٔی حبضشیٗ دس خّؼ :ٝدوتش آسٔبٖ آصادی، ،خب٘ٓ فبعٕ ٝخؼشٚصاد،ٜخب٘ٓ اِٟبْ داٚدیبٖ ،دوتش فبثذ صادٜ
اػبٔی غبیجیٗ دس خّؼ- :ٝ
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دس ایٗ خّؼ ٝافضب وبس ٌشٔ ٜٚـىالت پیؾ سٚی استمب ٘ؾبْ اسصیبثی  ٚآصٔٞ ٖٛب  ٚپیـٟٙبدات خٛد سا ثشای عشح دس خّؼ ٝآیٙذٜ
سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ .دس ایٗ خّؼ ٝدس ٔٛسد ٘ح ٜٛثشٌضاسی آصٔ ٖٛآػىی ،فقبَ ٕ٘ٛدٖ دایش ٜأتحب٘بت ٔ ٚـىالت عشاحی
ػٛاالت  ٚثشٌضاسی آصٔٞ ٖٛب ث ٝتجبدَ ٘ؾش پشداختٙذ .دس پبیبٖ ٔمشس ٌشدیذ خّؼ ٝثقذی سٚصیه ؿٙج ٝساع ػبفت 8دس8دس دفتش
ٔقب ٖٚآٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی دا٘ـىذ ٜپیشاپضؿىی ٔٛسخ 94/12/9 ٝثٙٔ ٝؾٛس خٕـ ثٙذی ٔـىالت ٛٔ ٚا٘ـ پیؾ س ٚ ٚاسصیبثی ساٜ
وبس ٞبی ٔٛثش ثشای استمب ٘ؾبْ اسصیبثی  ٚآصٔٞ ٖٛب دس دفتش دفتش ٔقب ٖٚآٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی دا٘ـىذ ٜپیشاپضؿىی ثشٌضاسٌشدد.
جلسِ دٍم کارگزٍُ ارتما ًظام ارسیاتی ٍ آسهَى ّا ٔٛسخ 94/12/9ٝسٚصیه ؿٙج ٝساع ػبفت 8دس دفتش ٔقب ٖٚآٔٛصؿی ٚ
پظٞٚـی دا٘ـىذ ٜپیشاپضؿىی ثشٌضاس ؿذ.
اػبٔی حبضشیٗ دس خّؼ :ٝدوتش آسٔبٖ آصادی، ،خب٘ٓ فبعٕ ٝخؼشٚصاد،ٜخب٘ٓ اِٟبْ داٚدیبٖ ،دوتش فبثذ صادٜ
دس ایٗ خّؼ ٝاثتذا ٔـىالت پیؾ سٚی آصٔٞ ٖٛب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ػپغ سا  ٜوبس ٞبیی ثلٛسا پیـٟٙبد دس وبس ٌشٜٚ
ٔغشح ٌشدیذ و ٝث ٝؿشح ریُ ٔی ثبؿذ:
هطکالت فؼلی در حیطِ آسهَى ّا:
 فذْ ٚخٛد وٕیت ٝفقبَ أتحب٘بت دس آصٔٞ ٖٛبی ػغح دا٘ـىذٜ


فذْ ٚخٛد ثب٘ه ػٛاالت دسٚع وٙٙٔ ٝتح ث ٝاسائ ٝػٛاالت تىشاسی دس تشْ ٞبی ٔتٛاِی ٔی ٌشدد

ٚ خٛد ػٛاالتی و ٝثیـتش ػغٛح پبییٗ حیغٞ ٝبی ؿٙبختی (دا٘ؾ  ٚدسن) سا اسصیبثی ٔی وٙٙذ
٘ ح ٜٛعشاحی ػٛاالت ثیـتش ثش پبی ٝػٛاالت چٟبس ٌضی ٝٙای اػت
 فذْ ٘ؾبست وبفی ثش ػٛاالت أتحب٘ی اػبتیذ ٔذفٛ


اسصیبثی ثشخی دسٚع فّٕی ث ٝسٚؽ تئٛسی



تٛخ ٝثیؾ اص ا٘ذاص ٜث ٝاسائ ٝوالػی دا٘ـد ٚ ٛاختلبف لبثُ تٛخٟی اص ٕ٘ش ٜوُ ث ٝاسائٞ ٝبی دا٘ـدٛ

ٔ حذٚد ٕ٘ٛدٖ دا٘ـد ٛثٙٔ ٝبثـ أتحب٘ی (اػالیذٞب  ٚخضٚات)
 فذْ ٚخٛد سٚیىشد ٚاحذ دس دا٘ـىذٞ ٜب دس لجبَ آصٔٞ ٖٛب  ٚاسصؿیبثی ثخلٛف دس ثخؾ ٞبی ثبِیٙی


دس اسصؿیبثی وبسٚسصاٖ ٔالن ٕ٘ش ٜدٞی ثیـتش ثش پبی ٝی حضٛس دا٘ـد ٛاػت  ٚغبِجب ثلٛست رٙٞی ث ٝدا٘ـدٕ٘ ٛشٜ
دٞی ٔی ؿٛد.

 فذْ ٚخٛد فضبی ٔٙبػت  ٚأىب٘بت الصْ ثٙٔ ٝؾٛس ثشٌضاسی أتحب٘بت


فذْ ٘ؾبست دا٘ـىذٞ ٜب ثش ٘ح ٜٛاسصؿیبثی أتحب٘بت دسٚع فٕٔٛی  ٚفذْ ٕٞبٍٙٞی  ٚتذاخُ أتحب٘بت دسٚع
فٕٔٛی ثب ػبیش أتحب٘بت
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 فذْ ٚخٛد ٘ؾبست ٔؼئٛال٘ٔ ٝشالجیٗ ثشٌضاسی أتحب٘بت
 فذْ حضٛس اػبتیذ دس صٔبٖ ثشٌضاسی أتحب٘بت
 تبخیش دس تحٛیُ ػٛاالت ث ٝآٔٛصؽ
 تبخیش دس ٌضاسؽ ٕ٘شات دس ٔٛفذ ٔمشس ث ٝدا٘ـىذٜ
 فذْ دلت دس تلحیح اٚساق أتحب٘ی تٛػظ ثشخی اػبتیذ
 تٛكی ٚ ٝػفبسؽ ٞبی ثیؾ اص حذ ثشای ٕ٘ش ٜدٞی ث ٝدا٘ـدٛ
 فذْ اخشای دلیك لٛا٘یٗ دس أتحب٘بت (تبخیش دس حضٛس دس خّؼ ٚ ٝیب غیجت دا٘ـد ٛدس خّؼ ٝأتحب٘بت)
 فذْ تٙبػت اسصؿیبثی ثب ٘ٛؿ دسع (اسائ ٝوٙفشا٘غ ٞبی ثیؾ اص حذ )... ٚ
 فذْ ٚخٛد سٚیىشد ٔٙبػت ٔ ٚشحّ ٝثٔ ٝشحّ ٝدس اسصیبثی ٔمبعـ اسؿذ
 فذْ آؿٙبیی اػبتیذ ٌش ٜٚثبِیٙی  ٚدا٘ـدٛیبٖ ثب ػٛاالت إِپیبدی
 فذْ اسصیبثی ػٛاالت أتحب٘ی اػبتیذ
 فذْ دلت اػبتیذ دس عشاحی ػٛاالت
پیطٌْادات:
 فقبَ ٕ٘ٛدٖ وٕیت ٝأتحب٘بت  ٚآصٔٞ ٖٛب دس ػغح دا٘ـىذٔ ٜتـىُ اص ٔ :قب ٖٚآٔٛصؿی دا٘ـىذٔ ،ٜذیشاٖ ٌشٞ ٜٚب ٚ
ٔؼئٛالٖ آٔٛصؽ دا٘ـىذٞ ٜب  ٚتقییٗ  ٚاكالح ؿشح ٚؽبیف آٟ٘ب


تذٚیٗ دػتٛساِقّٕی خبٔـ ثشای ثشٌضاسی آصٔٞ ٖٛب ؿبُٔ ٚؽبیف ٔشالت خّؼ٘ ،ٝح ٜٛثشخٛسد ثب فشد خبعیٚ ،ؽبیف
ساثظ خّؼٚ ، ٝؽبیف ٘بؽش خّؼ، ٝتقذاد دا٘ـدٛیبٖ تحت پٛؿؾ ٔشالجت ٔشالت



٘ؾبست وبفی ثش ٘ح ٜٛعشاحی ػٛاالت  ٚخٌّٛیشی اص تىشاس ػٛاالت دس تشْ ٞبی ٔتٛاِی



تٛٙؿ دس عشاحی ػٛاالت ثٙٔ ٝؾٛس ػٙدؾ ػغٛح ٔختّف حیغٞ ٝبی ؿٙبختی



لشاس دادٖ یه وبسؿٙبع ثب ؿشح ٚؽبیف ٔـخق دس دفتش تٛػق ٝثٙٔ ٝؾٛس اسصیبثی آصٖٔٛ



ثشٌضاسی وبسٌب ٜدس خلٛف ٘ح ٜٛاسصؿیبثی دسٚع وبسآٔٛصی  ٚوبسٚسصی  ٚثبِیٙی ثشای اػبتیذ  ٚاِضاْ ث ٝاخشای آٖ



اسصؿیبثی ثش ٔجٙبی ٔٙبثـ  ٚػشفلُ ٞبی ٔلٛة ٚصاستخب٘ٝ



ثشٌضاسی خّؼبت تٛخیٟی ثشای اػبتیذ ثٙٔ ٝؾٛس ایدبد یه سٚیىشد ٚاحذ دس دا٘ـىذٞ ٜب دس لجبَ آصٔٞ ٖٛب ٚ
اسصؿیبثی ثخلٛف دس ثخؾ ٞبی ثبِیٙی



اكالح اسصؿیبثی دسٚع فّٕی  ٚوبسآٔٛصی  ٚاسصؿیبثی ثلٛست تّفیمی
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 دس ٘ؾش ٌشفتٗ فضبی ٔٙبػت  ٚأىب٘بت الصْ ثشای ثشٌضاسی أتحب٘بت
٘ ؾبست ٚیظ ٜوٕیت ٝثشٌضاسی أتحب٘بت ثش دسٚع فٕٔٛی


پشداخت حك اِضحٕ ٝثٔ ٝشالجیٗ أتحب٘بت دس لبِت حك اِتذسیغ یب دس لبِت حك اِضحٕٝ



حٕبیت وبُٔ دا٘ـىذ ٜاص ٔشالجیٗ دس خلٛف ٘ح ٜٛثشخٛسد ثب ٔتخّف



اِضاْ حضٛس اػبتیذ دس خّؼبت ثشٌضاسی أتحبٖ  ٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ الذأبت ٔٙبػت دس كٛست فذْ حضٛس اػبتیذ



اِضاْ اػبتیذ ثش سفبیت ثش٘بٔ ٝصٔبٖ ثٙذی تحٛیُ ػٛاالت ث ٝآٔٛصؽ ٌ ٚضاسؽ ٕ٘شات دس ػیؼتٓ ػٕب

 اخشای دلیك لٛا٘یٗ ٔشثٛط ث ٝأتحب٘بت (تبخیش،غیجت دا٘ـد ٛدس خّؼ)...ٚ ٝ


ٚخٛد یه سٚیىشد ٔٙبػت دس اسصیبثی ٔشحّ ٝثٔ ٝشحّٔ ٝمبعـ تحلیالت تىٕیّی  ٚتـىیُ خّؼ ٝتٛػظ ٚاحذ
تحلیالت تىٕیّی ثٙٔ ٝؾٛس ٕٞبٍٙٞی دس اسصیبثی ٔمبعـ تحلیالت تىٕیّی



ثشٌضاسی وبسٌب ٜثشای ٘ح ٜٛآؿٙبیی ثب ػٛاالت إِپیبد ثشای اػبتیذ  ٚدا٘ـدٛیبٖ



فشإٛ٘ ٓٞدٖ ؿشایظ ثشای ثشٌضاسی آصٔ ٖٛآػىی پیؾ اص ٚسٚد دا٘ـدٛیبٖ ث ٝفشك ٝدس سؿتٞ ٝبی ٟٔبستی

جلسِ سَم کارگزٍُ ارتما ًظام ارسیاتی ٍ آسهَى ّای ػلَم پشضکی

ٔٛسخ 95/1/21 ٝساع ػبفت 12دس دفتش ٔقبٖٚ

آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی دا٘ـىذ ٜپیشاپضؿىی ثشٌضاس ؿذ.
اػبٔی حبضشیٗ دس خّؼ :ٝدوتش آسٔبٖ آصادی ،دوتش صٞش ٜداٚدیبٖ،خب٘ٓ فبعٕ ٝخؼشٚصاد،ٜخب٘ٓ اِٟبْ داٚدیبٖ
اػبٔی غبیجیٗ دس خّؼ :ٝدوتش فبثذ صادٜ
 دس ایٗ خّؼ ٝثب فغف ثٔ ٝلٛثبت خّؼ ٝد ْٚوبسٌشٔ ٜٚزوٛس ٔ ٚـىالت  ٚپیـٟٙبدات پیؾ سٚی دا٘ـىذ ٜپیشاپضؿىی ٘ٚیض ثبٔقیبس لشاس دادٖ اٞذاف  ٚػیبػت ٞبی ٔٛخٛد  ٚثٔٛی ػبصی ثؼتٞ ٝبی تحٛ٘ ٚ َٛآٚسی دس آٔٛصؽ فّ ْٛپضؿىی ،اٞذاف وّی
استمب ٘ؾبْ اسصیبثی  ٚآصٔٞ ٖٛب تجییٗ ٌشدیذ.
 -11اػتثارتخطی آهَسضی ٍ پضٍّطی تیوارستاى ّای آهَسضی
آهَسش در سهیٌِ سٌجِ ّای اػتثارتخطی اس طزیك تزگشاری کارگاُ یا آهَسش ٌّگام تاسدیذ
 ثبصٍ٘شی سػبِت  ٚچـٓ ا٘ذاص ػبصٔبٖ ،عٛسی و ٝدس سػبِت  ٚچـٓ ا٘ذاص ػبصٔبٖ ث ٝآٔٛصؿی ثٛدٖ ثیٕبسػتبٖ اؿبس ٜؿٛد. تذٚیٗ اٞذاف والٖ آٔٛصؿی دس ثش٘بٔ ٝاػتشاتظیه  ٚتذٚیٗ ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی آٔٛصؿی دس ساػتبی سػیذٖ ث ٝایٗ اٞذاف آٌبٞی ٔقب ٖٚآٔٛصؿی ثیٕبسػتبٖ اصاٞذاف آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٖ اكالح چبست ػبصٔب٘ی ثیٕبسػتبٖ ٞب ثب ٔـخق ٕ٘ٛدٖ خبیٍب ٜافشاد تیٓ ٔذیشیت آٔٛصؿی دس چبست20

 كذٚس اثالك ثشای افضبی تیٓ ٔذیشیت آٔٛصؿی ثب ٔـخلبت ٔٙذسج دس ػٙدٝ ؿشایظ ٔ ٚـخلبت افشاد ٚاخذ ؿشایظ ثشای تیٓ ٔذیشیت آٔٛصؿی آٌبٞی فشاٌیشاٖ  ٚافضبی ٞیئت فّٕی اص آییٗ ٘بٔ ٝپٛؿؾ ِ ٚض ْٚاخشای آٖ تذٚیٗ خظ ٔـی ٞب  ٚفشایٙذٞبی آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٖ

فؼالیت ّای اًجام گزفتِ ٍ در حال اجزا:

 .1تـىیُ وٕیت ٝافتجبسثخـی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی دس دا٘ـىذ ٜپضؿىی ثب حضٛس ٔقب٘ٚت ٔحتشْ آٔٛصؿی ،لبئٓ ٔمبْ
ٔقب ٖٚآٔٛصؿی ٔ ٚذیش آٔٛصؽ  ٚتحلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ،ٜػشپشػت ٔ ٚقب٘ٚیٗ ٔحتشْ آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی
دا٘ـىذ ٜپضؿىیٔ ،ذیشیت ٔحتشْ تٛػق ٝآٔٛصؽ پضؿىی ،دثیش وٕیت ٝآٔٛصؿی ،وبسؿٙبػبٖ ٚاحذ تٛػق ٝآٔٛصؽ
پضؿىی ،تیٓ ٔذیشیت آٔٛصؿی  ٚافضبی دفتش ثٟجٛد ویفیت ثیٕبسػتبٖ ٞبی آٔٛصؿی ػغح اػتبٖ
 .2ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی
 .3ثشٌضاسی خّؼبت تیٕی خٟت ؿٙبػبیی ٘مبط لٛت  ٚضقف  ٚسفـ ٔٛا٘ـ ٔ ٚـىالت
ٔ .4ؼتٙذ وشدٖ ٔلٛثبت ٞش وٕیت ٚ ٝپیٍیشی ٔلٛثبت تب تبسیخ تقییٗ ؿذ ٚ ٜاسػبَ كٛستدّؼبت ث ٝافضبی وٕیتٚ ٝ
ٔؼئِٛیٗ اخشا  ٚپیٍیشی
ٌ .5ضاسؽ ٞفتٍی اص ثیٕبسػتبٖ ٞبی آٔٛصؿی عی ثشٌضاسی خّؼبت ٞفتٍی
 .6تذٚیٗ چه ِیؼت خٛد اسصیبثی ٌضاسؽ پیـشفت سإٙٞبی اسصؿیبثی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی  ٚاسػبَ ث ٝثیٕبسػتبٖ ٞبی
آٔٛصؿی خٟت تىٕیُ ،خٟت ؿٙبػبیی ٘مبط لٛت  ٚضقف  ٚدادٖ پؼخٛسا٘ذ ث ٝآٖ ٞب
 .7ثبصدیذ اص ٔشاوض آٔٛصؿی -دسٔب٘ی تٛػظ دثیش وٕیت ٝاص عشیك چه ِیؼت اسصیبثی ٍٙٞبْ ثبصدیذ ،اسائٌ ٝضاسؽ ثقذ اص
اسصیبثی ث ٝثیٕبسػتبٖ ٞبی آٔٛصؿی ٔ ٚمبٔبت ٔؼئَٛ
 .8پغ اص پبیبٖ ٞش اسصیبثیٌ ،ضاسؿی اص وٕجٛد تؼٟیالت ،فضب ،أىب٘بت ٙٔ ٚبثـ ٔبِی  ٚا٘ؼب٘ی ث ٝكٛست ٌ،ضاسؿی ٔدضا
تٛػظ دثیش وٕیت ٝث ٝسیبػت دا٘ـىذ ٜپضؿىی اسائٔ ٝی ٌشدد.
 .9تذٚیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛفشْ لشاسداد فی ٔبثیٗ دا٘ـىذٞ ٜب  ٚثیٕبسػتبٖ ٞبی آٔٛصؿی  ٚاثالك ثٔ ٝشاوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی خٟت
اخشا
 .10تذٚیٗ آییٗ ٘بٔ ٝوّی پٛؿؾ فشاٌیشاٖ ،تذٚیٗ پٛػتش آٖ ث ٝتقذاد ثخؾ ٞبی أٛصؿی ٔشاوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی ٚ
اسػبَ ثٔ ٝشاوض
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 .11تذٚیٗ آییٗ ٘بٔ ٝتیٓ ٔذیشیت آٔٛصؿی ٔشاوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی (آییٗ ٘بٔ ٝؿبُٔ :افضبی تیٓ -ؿشح ٚؽبیف تیٓ -دثیش
تیٓ  ٚصٔبٖ ثشٌضاسی خّؼبت)  ٚاثالك ثٔ ٝشاوض خٟت اخشا
 .12تذٚیٗ چه ِیؼت ٘ؾشػٙدی اص فشاٌیشاٖ دس فشكٞ ٝبی دا٘ؾ  ٚتٛإ٘ٙذی ٞبی ثبِیٙیٟٔ ،بست ٞبی فشدی  ٚسفتبس
حشف ٝای خٟت اسصیبثی فّٕىشد یبددٞی اػبتیذ  ٚسضبیت اص أىب٘بت آٔٛصؿی  ٚسفبٞی
 .13ایدبد أىبٖ دػتشػی ثیٕبسػتبٖ ثٔ ٝشوض ٟٔبستٟبی ثبِیٙی( ٔ )Skill Labدٟض ث ٝأىب٘بت ٟٔبست آٔٛصی ثب ثش٘بٔٝ
آٔٛصؿی  ٚاسػبَ ِیؼت تدٟیضات ٔشوض ث ٝثیٕبسػتبٖ ٞب
 .14تٟی ٝاتیىت ث ٝتفىیه سدٞ ٜبی ٔختّف فشاٌیشاٖ خٟت ؿٙبػبیی آٖ ٞب تٛػظ ثیٕبساٖ(ٔٙـٛس حمٛق ثیٕبس)
 .15تـىیُ پش٘ٚذ ٜآٔٛصؿی ثشای فشاٌیشاٖ ٔغبثك ٔـخلبت ٔٙذسج دس ػٙد.ٝ
پش٘ٚذ ٜتذٚیٗ ؿذ ٜفشاٌیشاٖ ؿبُٔ:
ٔـخلبت فشدی فشاٌیش
تقٟذات فشاٌیش دس لجبَ آییٗ ٘بٔ ٝپٛؿؾ ٔ ٚمشسات حضٛس  ٚغیبة فشاٌیش
ثجت ٚضقیت آٔٛصؿی فشاٌیش( ؿبُٔ وٙفشا٘غ ٞبی ثشٌضاس ؿذ ،ٜفقبِیت ٞبی تحمیمبتی ٘ ،تبیح ؿشوت دس
آصٔٞ ٖٛبی فّٕی ٌ ٚزسا٘ذٖ دٚسٞ ٜبی وبسٚسصی فشاٌیش)
دسج ٚضقیت ا٘ضجبعی فشاٌیش
چه ِیؼت آٔٛصؽ ٞبی فشاٌیشاٖ خذیذ اِٛسٚد(ؿبُٔ دٚسٞ ٜبی فٕٔٛی)
چه ِیؼت آٔٛصؽ ٞبی فشاٌیشاٖ خذیذ اِٛسٚد(اختلبكی ٞش ثیٕبسػتبٖ)
فشْ پیٍیشی آصٔ ٖٛدٚس ٜتٛخیٟی ثذٚ ٚسٚد فشاٌیش
دػتٛساِقُٕ پش٘ٚذ ٜآٔٛصؿی دا٘ـدٛیبٖ
 .16تـىیُ پش٘ٚذ ٜافضبی ٞیئت فّٕی ٔغبثك ٔـخلبت ٔٙذسج دس ػٙد ٚ ٝؿبُٔ:
ٔـخلبت فشدی افضبی ٞیئت فّٕی
فشْ ٌضاسؽ فقبِیت اػبتیذ  ٚافضبء ٞیبت فّٕی(ػبفبت حضٛس دس ثیٕبسػتبٖ)
فشْ ٌضاسؽ فقبِیت اػبتیذ  ٚافضبء ٞیبت فّٕی پشػتبسی  ٚپیشاپضؿىی(ػبفبت حضٛس دس ثیٕبسػتبٖ)
ٚضقیت آٔٛصؿی(وٙفشا٘ؼٟبی ثشٌضاس ؿذ ٜتٛػظ اػبتیذ  ٚافضبء ٞیبت فّٕی)
فشْ اخز ٔدٛص خٟت فقبِیت افضبء ٞیبت فّٕی دس خبسج اص ثیٕبسػتبٖ
فشْ ػٙدؾ سضبیت ٔٙذی افضبی ٞیئت فّٕی اص أىب٘بت آٔٛصؿی  ٚسفبٞی
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فشْ ثٟجٛدویفیت ٚضقیت آٔٛصؿی(أىب٘بت سفبٞی )... ٚحبكُ اص ػٙدؾ سضبیتٕٙذی اػبتیذ
ؿٙبػٙبٔ ٝفّٕی اػبتیذ( ؿبُٔ ػٛاثك تحلیّی ٔ ٚـخلبت فٕٔٛی)
ٔحُ اِلبق وپی آخشیٗ حىٓ وبسٌضیٙی ٚوبست ٘ؾبْ پضؿىی
ادسع ٚتّفٗ اػتبد
-12ػولکزد کارگزٍُ هزکش یادگیزی هْارتْای تالیٌی ) ((CLSCصالحیتْای تالیٌی )
دس خّؼ ٝای ثیٗ ٌشٞٚی و ٝدس تبسیخ  95/3/9دس ثیٕبسػتبٖ ٔلغفی ثب حضٛس سئیغ  ٚافضبی وبسٌشٔ ٜٚشوض یبدٌیشی
ٟٔبستٟبی ثبِیٙی ) ((CLSCكالحیتٟبی ثبِیٙی ) دا٘ـٍب ٜثشٌضاس ٌشدیذ :
دوتش لیلٛسی سئیغ ایٗ وبسٌش ٜٚثیبٖ داؿت ٔ :ب ثشآ٘یٓ تب وّی ٝدا٘ـدٛیبٖ فبسك اِتحلیُ اص دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ،ث ٝثبالتشیٗ
ػغح ٟٔبستٟبی ثبِیٙی دػت یبثٙذٔ .بٔٛسیت ٔب آٖ اػت و ٝثب سا ٜا٘ذاصی ،حفؼ  ٚاستمبء ٚاحذٞبی ٟٔبستٟبی ثبِیٙی دس ثبالتشیٗ
ػغح اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛخٛدٟٔ ،بستٟبی فّٕی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍب ٜسا استمبء ثخـیٓ.
افضبء ٌش ٜٚثب ٕٞىبسی ٕٞ ٚفىشی خٛد ث ٝاسصیبثی ٚضقیت ٔٛخٛد ٟٔبستٟبی ثبِیٙی پشداختٙذ .
ارسیاتی ٍضؼیت هَجَد:
ًماط لَت:
·

ثبٚس ٔثجت ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍب٘ ٜؼجت ثٔ ٝشوض  ٚ Skill labاستمبی آٖ .

ًماط ضؼف:
·
·
·

فضبی ٔحذٚد ٔشوض  ٚ Skill labفذْ ٚخٛد تدٟیضات وبُٔ دس ایٗ ٔشاوض
وٕجٛد ٔشثی دٚس ٜدیذ ٜاختلبكی خٟت ٔشوض Skill lab
فذْ اػتفبد ٜاص تٕبٔی تٛاٖ ثبِم ٚ ٜٛأىب٘بت ٔٛخٛد دس ٔشوض Skill lab

ّذف کلی ایٗ وبسٌش ٜٚایدبد،تٛػقٚ ٝحٕبیت اص وّیٔ ٝشاوض ٟٔبستٟبی ثبِیٙی دا٘ـىذٞ ٜبی تحت پٛؿؾ دا٘ـٍبٔ ٜی ثبؿذ.
اّذاف ٍیضُ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استمبء تدٟیضات ٔشوض ٟٔبستٟبی ثبِیٙی دا٘ـٍب ٜث ٝحذالُ تدٟیضات ضشٚسی ٔٛسد ٘یبص.
افضایؾ  ٚاستمبء فضبی فیضیىی ٚاحذ ٟٔبستٟبی ثبِیٙی
ثٟجٛدٛ٘ ،ػبصی  ٚتدٟیض ٚاحذ ٟٔبستٟبی ثبِیٙی
تدٟیض ٔشوض  Skill labدا٘ـٍب ٜث ٝفیّٓ ٞب  ٚثؼتٞ ٝبی آٔٛصؿی چٙذسػب٘ ٝای ،وبٔپیٛتش  ٚػبیش ٚػبیُ ػٕقی
ثلشی ٚ ٚػبیُ وٕه آٔٛصؿی.
خزة  ٚتشثیت ثیٕبسٕ٘ب خٟت ٔشوض  Skill labدا٘ـٍب.ٜ
تٟی ٚ ٝتلٛیت پشٚپٛصاَ حذالُ یه پشٚط ٜتحمیمبتی دس ػبَ تٛػظ ٔشوض  Skill labدا٘ـٍب.ٜ
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 .7ثبصدیذ ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ وّی ٝوبسؿٙبػبٖ ٔشوض
پیـىؼٛت دس داخُ  ٚخبسج اص وـٛس.

 Skill labدا٘ـٍب ٜاص ٔشاوض آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ثبِیٙی

دسوُ حیطِ فؼالیت ّای هزکش ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی استجبعی ٔ ٚلبحجٝ
آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ٔقبی ٝٙفیضیىی
آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی تـخیق آصٔبیـٍبٞی  ٚدسٔب٘ی (پشٚػیدشٞب)
اسصؿیبثی  ٚثشٌضاسی أتحب٘بت OSCE
ثشٌضاسی ا٘ٛاؿ وبسٌبٞ ٜب
پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ
آٔٛصؽ ٌضاسؽ ٘ٛیؼی

استفادُ اس هزاکش آهَسش هْارتْای تالیٌی :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ثبِیٙی ث ٝدا٘ـدٛیبٖ
آٔٛصؽ ٔذا ْٚپضؿىبٖ
آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی استجبعی
تحمیمبت آٔٛصؿی
خٛد آٔٛصی
تِٛیذ ٔٛاد وٕه آٔٛصؿی
ثشٌضاسی أتحب٘بت فّٕی

هٌاتغ ٍ رٍش ّای آهَسش در هزکش آهَسش هْارتْای تالیٌی :
.1
.2
.3
.4

ٔذَ ٞب ٔ ٚب٘ىٗ ٞب
ثیٕبس ٕ٘ب
ثؼتٞ ٝبی آٔٛصؿی چٙذ سػب٘ ٝای
وبس ثب ٚػبیُ ٔقبی ٝٙفیضیىی

طزاحی تزًاهِ آهَسضی هزکش هْارتْای تالیٌی داًطگاُ:
اِف) تـىیُ وٕیت ٝاخشایی ٔتـىُ اص:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

سیبػت دا٘ـٍبٜ
ٔقب٘ٚت آٔٛصؿی
سیبػت دا٘ـىذ ٜپضؿىی
سیبػت دا٘ـىذ ٜد٘ذا٘پضؿىی
سیبػت دا٘ـىذ ٜپشػتبسی ٔ ٚبٔبیی
سیبػت دا٘ـىذ ٜپیشاپضؿىی
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 .7سیبػت ٔشوض تٛػق ٝآٔٛصؽ پضؿىی
( .8فض ٛوٕیت ٝتحمیمبت دا٘ـدٛیی)
( .9فض ٛوٕیت ٝتحمیمبت دا٘ـدٛیی)
ٔ( .10ؼئ) Skill labَٛ
ة) تـىیُ وٕیت ٝفّٕی ٔتـىُ اص :
 داًطکذُ پشضکی
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ٌش ٜٚداخّی
ٌش ٜٚخشاحی فٕٔٛی
ٌش ٜٚاٚسِٛٚطی :
ٌش ٜٚپٛػت :
ٌش ٜٚلّت  ٚفشٚق :
ٌش ٜٚسٚا٘پضؿىی :
ٌش ٜٚثیٟٛؿی :
ٌش ٜٚچـٓ :
ٌش: ENT ٜٚ
ٌش ٜٚص٘بٖ  ٚصایٕبٖ :
ٌش ٜٚداخّی افلبة :
ٌش ٜٚاستٛپذی :
ٌش ٜٚاعفبَ :
ٌش ٜٚسادیِٛٛطی :
ٌش ٜٚفف٘ٛی :
ٌش ٜٚپضؿىی اختٕبفی  ٚعت وبس :
ٌش ٜٚعت اٚسطا٘غ :

 داًطکذُ دًذاًپشضکی
 داًطکذُ پزستاری ٍ هاهایی
§ ٌش ٜٚپشػتبسی:
§ ٌشٔ ٜٚبٔبیی:
 داًطکذُ پیزاپشضکی
§
§
§

ٌشٛٞ ٜٚؿجشی  ٚاتبق فُٕ
ٌش ٜٚفٛسیت ٞبی پضؿىی:
ٌش ٜٚوبسؿٙبػی سادیِٛٛطی:

ج) فاس هطالؼاتی :
 .1ثبصدیذ ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ اص ٔشاوض آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ثبِیٙی پیـىؼٛت دس داخُ  ٚخبسج اص وـٛس
 .2ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ثبِیٙی ثب اٞذاف صیش ( :پشٚط ٜا)َٚ
 تجییٗ خبیٍبٔ ٜشوض ٟٔبستٟبی ثبِیٙی دس آٔٛصؽ پضؿىی
 آٔٛصؽ ٔشاحُ اخشایی
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٘ .3یبص ػٙدی ثشای تذٚیٗ عشح دسع دس  Skill Labؿبُٔ ( :پشٚط ٜد)ْٚ
 سخٛؿ ثٙٔ ٝبثـ
٘ ؾشخٛاٞی اص اػبتیذ
٘ ؾشخٛاٞی اص وبسآٔٛصاٖ ٚوبسٚسصاٖ دس ا٘تٟبی دٚسٜ
د) فبص اخشایی :
عشاحی فضبی فیضیىی ٔٙبػت  ٚتدٟیض ٔشاوض ٟٔبستٟبی ثبِیٙی( :پشٚط ٜػ)ْٛ
عشاحی  ٚا٘تخبة فضبی فیضیىی ثخؾ ٟٔبستٟبی ثبِیٙی ثؼتٍی ث ٝثٛدخ ٚ ٝثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ٔشوضی داسد .ثذیٗ ٔٙؾٛس ٔی تٛاٖ
اص فضبٞبی ٔٛخٛد ٔب٘ٙذ اتبق ٞب  ٚفضبٞبی ثال اػتفبد ٜدس دسٔبٍ٘ب ٚ ٜثخؾ اػتفبد ٜوشد  ٚیب ث ٝعٛس ٚیظٔ ٜحُ ٞبیی ثشای ٔشوض
آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ثبِیٙی عشاحی ٕ٘ٛد و ٝؿبُٔ فضبٞبی ٔتقذدی ثبؿذ ٔ ،ب٘ٙذ:
·
·
·

Computer assisted learning room
Clinical procedures room
Clinical examination room

آ٘چ ٟٓٔ ٝاػت  ،ایٗ اػت و ٝایٗ فضبٞب تب حذ أىبٖ ؿجی ٝث ٝفضبٞبی ٚالقی عشاحی ؿ٘ٛذ  ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثشای دا٘ـد ٛیه
فضبی حمیمی ٔٛاخ ٟٝثب ثیٕبس  ٚؿشایظ وّیٙیىی ٚالقی تذافی ؿٛد.ثشای ٔثبَ :
 دا٘ـد ٛحتٕب اصسٚپٛؽ اػتفبد ٜوٙذ.
ٚ ػبیُ ؿخلی ثیش ٖٚاص ٔشوض ثبؿذ.
 دیٛاسٞب پٛؿیذ ٜاص پٛػتشٞبی آٔٛصؿی ثبؿٙذ.
تجْیشات ٍ هٌاتغ آهَسضی هَرد ًیاس در  Skill labداًطگاُ ػلَم پشضکی:
 .1هَالصّا ٍ هاًکي ّا:
ایٗ ٔٛالطٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثشای ٔقبیٙبت فیضیىی  ،پشٚػیدشٞبی دسد٘بن  ٚخغش٘بن ٔثُ سي ٌیشی  ٚایٙتٛثبػیٛٔ ٖٛسد
اػتفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ.دس حبَ حبضش ٔشاوض  Skill labدا٘ـٍب ٜداسای تقذادی ٔٛالط ٔی ثبؿذ و ٝث ٝدِیُ اػتفبدٔ ٜىشس احتیبج ثٝ
تقٕیش داؿت ٚ ٝتقذادی ٘یض ثبیذ خشیذاسی ٌشدد.
 .1اػتفبد ٜاص ٚػبیُ تبسیخ ٌزؿتٔ ٚ ٝؼتقُٕ ثخؾ ٞبی دسٔب٘ی ثیٕبسػتبٖ :
كشف ٝخٛیی ٔ ٚشالجت اص ٚػبیُ دس Skill labیه اكُ ٔ ٟٓاػت.
ٚ .2ػبیُ ػٕقی – ثلشی  ،دٚسثیٗ ٞبی ٔذاس ثؼت ٚ ٝثؼتٞ ٝبی چٙذ سػب٘ ٝای آٔٛصؿی ( :پشٚط ٜچٟبسْ)
دس حبَ حبضش ٔشاوض  Skill labدا٘ـٍب٘ ٜیبص ث ٝتٟی ٝتقذاد صیبدی اص فیّٓ ٞب ٞ CD ٚبی آٔٛصؿی داسد.ای ٍٝ٘ٛٙفیّٓ ٞب سا
ٔی تٛاٖ اص ایٙتش٘ت دسیبفت وشد  ٚیب ثب تٛخ ٝث ٝصثبٖ  ٚفش ًٙٞثٔٛی الذاْ ث ٝػبخت چٙیٗ فیّٓ ٞبیی ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ ثبیذ
آسؿیٛی اص ٌشافی ٞب  ،تلبٚیش پبتِٛٛطیه ،ا٘ٛاؿ ٘ ٚ ECGح ٜٛا٘دبْ پشٚػیدشٞب تٟیٌ ٝشدد.
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دٚسثیٗ ٞبی ٔذاس ثؼت ٝثٙٔ ٝؾٛس ضجظ ٔلبحج٘ ٚ ٝحٔ ٜٛقبی ٝٙفیضیىی ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػظ دا٘ـد ٚ ٛثبصپخؾ  ٚآ٘بِیض  ٚدس
ٟ٘بیت فیذثه ث ٝدا٘ـدٛٔ ٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد .دس سٚؽ ٔ Computer assistedی تٛاٖ ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی سا ث ٝكٛست
 Interactiveاخشا ٕ٘ٛد.
 .1تیوار ًوا  ،تیوار ٍالؼی ٍ هزتی :
الف) تیوار ًوا :
ثیٕبس ٕ٘ب ( )Simulated/Standard patientفشد ػبِٕی اػت و ٝآٔٛصؽ ٔی ثیٙذ تب چٍٔ ٝ٘ٛشحّ ٝثٔ ٝشحّ ٝیه
ثیٕبسی  ٚیب فالٔت سا تمّیذ وٙذ .اص ایٗ ؿخق ثشای آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی استجبعی  ٚاسصیبثی دا٘ـدٛیبٖ وٕه ٌشفتٔ ٝی ؿٛد.
هشایای استفادُ اس تیوارًوا :
)1
)2
)3
)4

ٕٞیـ ٝدس دػتشع ٞؼتٙذ.
٘ؼجت ث ٝثیٕبس ٚالقی وٕتش خؼتٔ ٝی ؿ٘ٛذ.
پضؿه  ٚدا٘ـد ٛدس حضٛس آٟ٘ب ث ٝساحتی كحجت ٔی وٙٙذ.
ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝدا٘ـد ٛفیذثه ثذٙٞذ.

ب) تیوار ٍالؼی یا تیوار هزتی :
ؿجی ٝػبصی فالئٓ فیضیىی ثقضی اص ثیٕبسیٟب ثش سٚی فشد ػبِٓ غیشٕٔىٗ ٔی ثبؿذ .اص عشفی ثیٕبسا٘ی ٞؼتٙذ و ٝثیٕبسی
آٟ٘ب ٔضٔٗ ثٛد ٚ ٜثیٕبسی آٟ٘ب دس ٚضقیت ثبثتی ٔی ثبؿذ .ثب یبد دادٖ ثقضی اص ٘ىبت ث ٝایٗ ثیٕبساٖ ٔیتٛاٖ دس آٔٛصؽ
دا٘ـدٛیبٖ اص ٚخٛد ایٗ ثیٕبساٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜد.
ج)جذب ٍ تزتیت تیوارًوا ( :پزٍصُ پٌجن)
ثقضی اص دا٘ـٍبٟٞب فشْ ٞبی ٔخلٛكی خٟت خزة  ٚاػتخذاْ ثیٕبسٕ٘ب داس٘ذ(.فشْ ضٕیٕ)ٝ
 Skill labدا٘ـٍبٕٛٞ ٜاس٘ ٜیبصٔٙذ ث ٝسٚص سػب٘ی  ٚتىٕیُ ٛ٘ ٚػبصی تدٟیضات آٔٛصؿی خٛد ٔیثبؿذ.
اجزای تزًاهِ آهَسضی در هزکش هْارتْای تالیٌی (: )Actions
دس اخشای ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی چٙذ ٔٛضٛؿ ث ٝفٛٙاٖ اك َٛوبس پزیشفت ٝؿذ ٜاػت :
 .1تمؼیٓ دا٘ـدٛیبٖ ثٌ ٝشٟٞٚبی وٛچه  6تب ٘ 10فش : ٜصیشا لشاس اػت ؤٟ ٝبستٟبی فّٕی آٔٛصؽ داد ٜؿ٘ٛذ.
 .2دا٘ـدٔ ٛحٛسی  ٚآٔٛصؽ فقبَ  ٚخٛد آٔٛصی  :ثش ٕٞیٗ اػبع دس ثش٘بٔ Skill lab ٝحتٕبً ثبیذ صٔبٟ٘بی آصاد پیؾ
ثیٙی ؿ٘ٛذ تب ٞش صٔبٖ و ٝدا٘ـدٛیبٖ اساد ٜوشد٘ذ ثتٛا٘ٙذ ث ٝتٕشیٗ ٟٔبستٟبی ثبِیٙی ثپشداص٘ذ.
 .3دس ٔشوض ٟٔبستٟبی ثبِیٙی ٚلت دا٘ـد٘ ٛجبیذ كشف ؿٙیذٖ  ٚیب اسائ ٝػخٙشا٘ی ٌشدد .ثّى ٝدا٘ـد ٛثبیذ ث ٝتٕشیٗ
ٟٔبستٟب ثپشداصد.
سهاى آهَسش در هزکش هْارتْای تالیٌی :
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اص آ٘دب و ٝسػبِت ٔشوض ٟٔبستٟبی ثبِیٙی ایدبد پُ استجبعی ثیٗ آٔٛصؽ تئٛسی  ٚثبِیٙی ٔی ثبؿذ ،یىی اص صٔبٟ٘بی ٔٙبػت
پیـٟٙبدی خٟت آٔٛصؽ دا٘ـدٛیبٖ پضؿىی  ،لجُ اص ؿشٚؿ ٞش یه اص دٚسٞ ٜبی چشخـی ثبِیٙی (داخّی ،خشاحی ٌٛ ،ؽ ٚ
حّك  )...ٚاػت و ٝعٔ َٛذت آٖ ثؼتٍی ث٘ ٝؾش ٌش ٜٚآٔٛصؿی داسد ِٚی آٔٛصؽ دس ٔشاوض فٛق ثش حؼت ػبدٌی  ٚپیچیذٌی
ٟٔبست ٔی تٛا٘ذ دس ٔمبعـ ثبالتش تىشاس ؿٛد.ثشای دا٘ـدٛیبٖ د٘ذا٘پضؿىی ٘یض صٔبٖ ٔٙبػت خٟت اػتفبد ٜاص ایٗ ٔشاوض ثقذ اص
ٌزسا٘ذٖ دسٚع فّ ْٛپبی ٚ ٝپیؾ اص ؿشٚؿ دٚس ٜثبِیٙی اػت.ثشای دا٘ـدٛیبٖ پیشاپضؿىی ثٟتشیٗ صٔبٖ آٔٛصؽ  ،ثقذ اص ٌزسا٘ذٖ
دسٚع پبی ٚ ٝپیؾ اص ٌزسا٘ذٖ دسٚع تخللی  ٚوبسٚسصی ٔی ثبؿذٕٞ .چٙیٗ ثٟتشیٗ صٔبٖ اػتفبد ٜاص  Skill labخٟت دسٚع
فّٕی دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی ٔ ٚبٔبیی ،لجُ اص ٚسٚد ث ٝدٚس ٜوبسآٔٛصی  ٚثیٕبسػتبٖ ٔی ثبؿذ.

پضٍّص در آهَسش ( :پزٍصُ ضطن)
ٔشوض ٟٔبستٟبی ثبِیٙی ٔی تٛا٘ذ ثؼتشی ثشای ا٘دبْ پظٞٚـٟبی آٔٛصؿی ثبؿذ  ٚث ٝاسصیبثی سٚؿٟبی ٔختّف آٔٛصؿی ٕٞ ٚچٙیٗ
تِٛیذ  ٚعشاحی ٚػبئُ وٕه آٔٛصؿی خذیذ ثپشداصد .اص ایٗ سٔ ٚی تٛاٖ عشحٟبی تحمیمبتی آٔٛصؿی سا و ٝتٛػظ ٌشٟٞٚبی
آٔٛصؿی ثش حؼت ٘یبصٞبی آٟ٘ب تقشیف ٔی ؿ٘ٛذ ،دس ٔشوض ٟٔبستٟب اخشا ٕ٘ٛد.
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