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 82 ............................................................................................................................ یا حشفٝ اخالق یاػتال ثؼتٝ

 86 ......................................................................................................... یپضؿى ػّْٛ آٔٛصؽ یػبص یّإِّ ٗیث ثؼتٝ
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 طشاحی ًمطِ ساُ حشوت دس هسیش هشجؼیت ػلوی دس آهَصش ػلَم پضضىی ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای ٔٙغمٝالذاْ دا٘ـٍبٞی/
صٔبٖ پبیؾ/ 

 اتٕبْ پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 پیـٟٙبد ؿذٜ تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞبی ػبال٘ٝ ٔؼتٕش ٔبٔٛسیت ٞبی ٚیظٜ پیـٟٙبد تغییش دس وٛسیىِٟٛٛٔب ثش اػبع 

اسصیبثی ٘مؾ اػضبی ٞیئت ػّٕی دس حشوت دس ثؼتش 

 ٔشجؼیت ػّٕی
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

تؼذاد ؿبخق ٞبی ٔٛجٛد دس استمبی 

 یبتٞ

 ػّٕی

 تؼذاد تجبسة ثبسٌزاسی ؿذٜ ػٝ ٔبٞٝ ٔؼتٕش ثبسٌضاسی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس ػبٔب٘ٝ ٔذیشیت دا٘ؾ

 

 

 

 تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی دس آهَصش ػلَم پضضىی دس افك چطن اًذاص ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ 

 اتٕبْ پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش ؿذ ٚ ثبِٙذٌی تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیئت ػّٕیاجشای ثش٘بٔٝ س
تؼذاد ٞیبت ػّٕی ؿشوت وٙٙذٜ دس 

 ٞبی ثبصآٔٛصی   دٚسٜ

 ػبٔب٘ٝ ثٝ سٚص ؿذٜ ٔبٞٝ 6 ٔؼتٕش ٚسٚد اعالػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ آیٙذٜ ٍ٘بسا٘ٝ
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وی دس حیطِ ّای اٍلَیت تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس جْت وسة هشجؼیت ػل ػٌَاى هحَس:

 داس

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ 

 اتٕبْ پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

حٕبیت اص ٘ـش وتت دا٘ـٍبٞی دس حیغٝ ٞبی اِٚٛیت داس 

 )ٔبٔٛسیت ٞبی ٚیظٜ ٔٙغمٝ ای(ّٔی
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

٘ؼجت وتت ٔٙتـش ؿذٜ ٔٙغجك ثش 

 ٞب اِٚٛیت

 ٞبی ٔبٔٛسیت ِٚٛیتجزة اػضبی ٞیئت ػّٕی ثش اػبع ا

 ای ٔٙغمٝ
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

٘ؼجت ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ 

 ٔٙغجك ثش

 اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی

دسخٛاػت تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش اػبع اِٚٛیتٟب ٔبٔٛسیت ٞبی 

 ٚیظٜ ٔٙغمٝ ای
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

٘ؼجت دسخٛاػت ٞبی ٔٙغجك ثش 

 ٞبی ٔبٔٛسیتی اِٚٛیت

 

 

 

 ثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش پضضىیحوایت اص تحمیمات ساّ ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ 

 اتٕبْ پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

جٟت دٞی ثٝ تحمیمبت حٛصٜ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی ٔجتٙی ثش 

 اِٚٛیت ٞبی ّٔی ٔبٔٛسیتٟبی ٚیظٜ ٔٙغمٝ ای
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

٘ؼجت پشٚطٜ ٞبی ٔلٛة ٔٙغجك 

 ثش

 اِٚٛیت ٞب
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ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ گزاس تِ داًطگاُ ّای ًسل تاصیٌی  ػٌَاى هحَس: 

 سَم ٍ چْاسم

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

حٕبیت اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس جٟت اتخبر ٚاثؼتٍی 

 ٞبی دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ ٞب
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

تؼذاد اػضبی ٞیبت ػّٕی ثب 

 ٚاثؼتٍی دٌٚب٘ٝ

 

 هٌطمِ ای( -ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی دس لالة ًظام ًَآٍسی)هلیواسآفشیٌی  ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای اْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝالذ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

حٕبیت اص حضٛس اػبتیذ دس ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ ٚ 

 ٔشاوض سؿذ
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

 تؼذاد ؿشوت ٞبی دا٘ؾ

 ثٙیبٖ ثجت ؿذٜ

 

وایت اص تحمیمات ساصی ّضیٌِ ّای توام ضذُ خذهات آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍهتی ٍ حٍالؼی  ػٌَاى هحَس:

 هشتثط

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

سٞجشی ٞضیٙٝ ٞبی خذٔبت آٔٛصؽ دس ػغح دا٘ـٍبٜ ٞبی 

 ٔٙغمٝ ثب ٞذف كشفٝ جٛیی
 ٔبٞٝ 6 ٔؼتٕش

 ٔیضاٖ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی

 آٔٛصؿی

 

پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخصیص هالی طشاحی  ػٌَاى هحَس:

 دس ساستای تحمك داًطگاُ ّای ّضاسُ سَم

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی اختلبكی 

 دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝ
 ٚ ٞضیٙٝاػٙبد تخلیق  ٔب6ٝٞ ٔؼتٕش
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ّا( دس ساستای پاسخگَیی تِ جاهؼِ ٍ  ّای آهَصضی )وَسیىَلَم تذٍیي ٍ تاصًگشی، اتالؽ ٍ اسصضیاتی تشًاهِ ػٌَاى هحَس: 

 تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 ؿبخق پبیؾ اتٕبْ پبیؾصٔبٖ پبیؾ/  ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی 

ثش اػبع ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسی ٔجتٙی ثش پبػخٍٛیی ثٝ 

 جبٔؼٝ

 ٔؼتٕش

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ

 ٘ظبست ؿذٜ 

 

َیاى، اسائاِ وٌٌاذگاى   طشاحی ٍ استمشاس ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزاساى، ریٌفؼااى، اسااتیذ، داًطا     ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت خذهات تِ هٌظَس تحمك ّش چِ تْتش پاسخگَیی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ ٍ تَجِ تِ تؼییي وٌٌذُ

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞبی آٔٛصؽ ٔٛسد ٘یبص ثشای پیبدٜ ػبصی ٔٛاجٟٝ 

 صٚد دا٘ـجٛیبٖ دسػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ ٚ آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ
 ٔؼتٕش

تؼذاد ػشكٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ 

 ؿٙبػبیی ؿذٜ 

دسٔب٘ی،ساٜ -ایجبد ثؼتش الصْ ثشای استجبط ٔٛثش دا٘ـىذٜ ٞب ثب ٔشاوض ثٟذاؿتی

ا٘ذاصی ٔشوض آٔٛصؽ پبػخٍٛی اػتب٘ذاسد، ثٟیٙٝ ػبصی فیّذآٔٛصؿی جبٔؼٝ 

  دس دػتشع ثٝ ٔٙظٛس تؼٟیُ أش أٛصؽٍ٘ش ثب تٛجٝ ثٝ ٔشاوض 

 6 ٔؼتٕش

تؼذاد دا٘ـجٛیبٖ 

آٔٛصؽ دیذٜ دس 

 ٔشاوض جبٔؼٝ ٍ٘ش 

پیؾ ثیٙی ٔٙبثغ حٕبیتی الصْ ثشای حضٛس دا٘ـجٛیبٖ ٚ اػبتیذ سؿتٝ ٞبی 

 ٔختّف دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ
 ٔؼتٕش

ٔیضاٖ ٔٙبثغ  ػبِیب٘ٝ 

 اختلبف یبفتٝ 

 

 تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت تشتیت ًیشٍی اًساًی ػلَم پضضىیطشاحی ٍ استمشاس ًظام  ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

ثشآٚسد ٚ جزة ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٔٛسد٘یبص ثخؾ ػالٔت دس ثشؽ دا٘ـٍبٞی 

 ٔغبثك اٍِٛی وـٛسی
 97خشداد  ٔمغؼی

ػٙذ ثشآٚسد 

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی 
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ػلَم پضضىی   (Edicational Program)تاصًگشی ٍ استمای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گشای تشًاهِ ّای آهَصش ػٌَاى هحَس:

 تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
بْ صٔبٖ پبیؾ/ اتٕ

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 اسائٝ ثش٘بٔٝ ا٘غجبق ػبال٘ٝ ٔؼتٕش ا٘غجبق ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔٛجٛد ثب ظشفیت ٞبی ثٛٔی ٔٙغمٝ ای

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞبی جذیذ ثشاػبع ٘یبص ٞبی 

 ّٔی ٔٙغمٝ ای
 98ؿٟشیٛس ٔمغؼی

 تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبیی وٝ

 ٕٞىبسی وشدٜ ا٘ذ

 

( دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای هلی ٍ هٌطماِ ای،  Curriculum)تذٍیي تشًاهِ ّای آهَصضی تاصًگشی ٍ  ػٌَاى هحَس:

 تفىیه سضتِ ٍ همطغ تحصیلیهشجؼیت ػلوی( تِ )ٍ هشصّای داًص  فٌأٍسی ّای سٍص

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

ی جذیذ ثشاػبع ٘یبص ٞبی ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞب

 ّٔی ٔٙغمٝ ای
 98ؿٟشیٛس ٔمغؼی

 تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبیی وٝ

 ٕٞىبسی وشدٜ ا٘ذ
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 ّای ػلَم پضضىی گشایی دس هٌاطك آهایص سشصهیٌی ٍ داًطگاُ تَسؼِ هاهَسیت ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

اجشای ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ 

 ٔؼتٕش آٔٛصؽ پضؿىی 
دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6

 ٔبٔٛسیت ٞب

 

 

 

 ٌؼتشؽ ٚاػپبسی خذٔبت آٔٛصؽ ػبِی ػّْٛ پضؿىی ثٝ ثخؾ غیشدِٚتی ػٙٛاٖ ٔحٛس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای ٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝالذاْ دا
صٔبٖ پبیؾ/ 

 اتٕبْ پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

ٔذت ثش ٔجٙبی ٘یبصٞبی ثخؾ دِٚتی ٚ  ٔٙذ وٛتبٜ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبْ

 ٔؼتٕش غیشدِٚتی
ػٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6

آٔٛصؿی ٔٛسد 

 ٘یبص 
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 اسالهی –اخالق پضضىی هثتٌی تش اسصش ّای ایشاًی  تَسؼِ آهَصش  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسیىشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق پضؿىی  1

 وـٛس
* 

ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی /  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی 

ای  ٞبی اخالق حشفٝ وبٖ٘ٛ

دا٘ـجٛیی / دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ 

ثب تبییذ ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی 

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

ٞبی آٔٛصؿی/  تؼذاد وبسٌبٜ

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ٞیئت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ 

دػتیبساٖ/ پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ 

 ای اخالق حشفٝ

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ ػمذ تفبٞٓ 2

ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمٝ ٚ د٘یب اص٘ظش ا٘ـٍبٜدا٘ـجٛ ثیٗ د

اخالق پضؿىی تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ تٛصیغ 

ٞب ٚ ٔشاوض ػبدال٘ٝ ایٗ أىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

 تحمیمبتی ٔشتجظ

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمدذ ؿدذٜ    تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

ثب ٔشاوض داخّی ٚ ثدیٗ إِّّدی  دس   

 صٔیٙٝ اخالق حشفٝ ای

تجظ ثب اخالق ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔش 3

ػّٕی ای ثشای اػضبی ٞیئتپضؿىی/ حشفٝ

 دا٘ـٍبٜ

* 
ٞٝٔب 6  ٞددبی آٔٛصؿدددی/   تؼددذاد وبسٌدددبٜ  

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ٞیئددددت ػّٕددددی/ دا٘ـددددجٛیبٖ/ 

دػتیبساٖ/ پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙدٝ  

 ای اخالق حشفٝ
ثشٌضاسی وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ  4

 ای ثشای حشفٝ ٔٙذاٖشفٝثب اخالق پضؿىی/ ح
* 

ٞٝٔب 6   

ای ٞبی ٔشتجظ اخالق پضؿىی/ حشفٝثشٌضاسی دٚسٜ 5

ٞبی ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚسٜ

 ضٕٗ خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ثشٌضاسی ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ثٝ 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ كٛست تٓ عِٛی ثشای سؿتٝ

تبسی، ٔبٔبیی، وبسآٔٛصی ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػ

د٘ذا٘پضؿىی، داسٚػبصی، فیضیٛتشاپی، وبسؿٙبػی 

سادیٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ 

 آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٞدبی آٔٛصؿدی داسای    تؼذاد ٌدشٜٚ  

ثش٘بٔددٝ ٔددذٖٚ اسصیددبثی اخددالق    

ای ٔلٛة ؿدٛسای آٔدٛصؽ    حشفٝ

 ٌشٜٚ
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سٌ ی، آسیة ضٌاسی  ٍ استماء اسصش ّا ٍ اخالق حشفِ ای پضضىی طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاص  ػٌَاى هحَس:

 دس ًظام آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تذٚیٗ ٌضاسؽ ٔٙغمٝ ای آٔٛصؽ  1

 كٛست ػبال٘ٝاخالق پضؿىی ثٝ

ٔبٞٝ 6  * یـددی تؼددذاد ٔغبِؼددبت ٔٙتـددش ؿددذٜ پیٕب   

ای ٚ آٔٛصؽ اخالق  ٞبی اخالق حشفٝ اسصؽ

تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت  2 پضؿىی دس ٔیبٖ فشاٌیشاٖ دس دا٘ـٍبٜ

ٞبی اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ وٕیتٝ

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  

تـىیُ وٕیتٝ دا٘ـٍبٞی اخالق دس  3

 أٛصؽ پضؿىی دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

ٔبٞٝ 6  * ؼدبت وٕیتدٝ اخدالق دس آٔدٛصؽ     تؼذاد جّ 

 دا٘ـٍبٜ

 

 

تذٍیي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات الصم تشای هذیشیت هٌاسة   ػٌَاى هحَس:

 وَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ ساصی اسصش ّای حشفِ ای دس هَسسات آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *پبیؾصٔبٖ 

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی  1

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی 

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞدب/ ودذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ دس      

حددٛصٜ اخددالق ػّددْٛ پضؿددىی، ٔلددٛة   

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی وـٛس
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 سالهت ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ اخالق تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  اى هحَس:ػٌَ

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ای دا٘ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس 

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛسدا٘ـٍبٜ

ٔبٞٝ 6  * ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ای دا٘ـجٛیی /  ٞبی اخالق حشفٝ اص ػٛی وبٖ٘ٛ

دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییدذ ٔؼبٚ٘دت فشٍٞٙدی    

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ٞبی ٔختّف اصجّٕٝ تجبدَ ٕٞىبسی

ٞبی اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 خبسج اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * اجشای ثش٘بٔٝ تجدبدَ دا٘ـدجٛ ٚ اػدتبد دس صٔیٙدٝ      

 ٝ ای ٔیدبٖ ٔشاودض دا٘ـدٍبٞی ػّدْٛ      اخالق حشفد

پضؿىی ثب ػبیش ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـٛس 

 ای دس صٔیٙٝ اخالق حشفٝ

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ٞبی ػّْٛ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 ا٘ؼب٘ی داخُ وـٛس

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ مبد ٚ اجشای تفبٞٓا٘ؼ 4

ٞبی ػّٕیٝ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب حٛصٜ

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  
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 تاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تیي الولل آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 پضؿىی ػّْٛ ٞبی دا٘ـٍبٜ تٛػظ ٞب ؿٟشداسی ثب داد لشاس ا٘ؼمبد

 ایجبد صٔیٙٝ دس ٞب جـٙٛاسٜ ثشٌضاسی ثٝ الذاْ ٚ ثٙش ٘لت جٟت

 ٔٙغمٝ ػغح دس إِّّی ثیٗ فشًٞٙ

 ٔؼتٕش
تفبٞٓ ٘بٔٝ ٚ ٌضاسؽ  ػبِیب٘ٝ 

 الذاْ 

 ٛی خبسجی تالؽ دس جٟت جزة دا٘ـج
 ٔؼتٕش

تؼذاد دا٘ـجٛی  ػبِیب٘ٝ 

 خبسجی جزة ؿذٜ 

 تجبدَ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ خبسجی 
 ٔؼتٕش

تؼذاد ػضٛ ٞیبت  ػبِیب٘ٝ 

 ػّٕی جزة ؿذٜ 

 ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن 
 ٔؼتٕش

تؼذاد دٚسٜ ٔـتشن  ػبِیب٘ٝ 

 ثشٌضاس ؿذٜ 

 

 ّای آهَصش تیي الولل للی ٍ اسائِ تشًاهِای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسیْای تیي الو ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی ػبصی ٚ استمب  ٚ تٛػؼٝ ؿجىٝ ایجبد

 ػغح ثیٗ إُِّ دا٘ـٍبٜ ٞب
 ٔؼتٕش

 تؼذاد اػضبی ؿجىٝ ٔبٞٝ 6

ٚ خذٔبتی ثشای دا٘ـجٛیبٖ  ػمذ  تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّٕی، ػبصٔب٘ی

 ٚ اػبتیذ ثیٗ إُِّ
 ٔؼتٕش

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6

 ٔـتشن دس حبَ اجشا

 ِیٙه دادٖ لشاس جٟت دس دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙغمٝ ثیٗ ٘بٔٝ تفبٞٓ ا٘ؼمبد

 یىذیٍش ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ
 ٔؼتٕش

تؼذاد ٚة ػبیت  ػبِیب٘ٝ 

 ٞبی ٔؼشفی ؿذٜ 
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 ؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ جْاىتالش دس جْت ه ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ثب 

 حضٛس دا٘ـجٛیبٖ خبسجی داخُ وـٛس
 ٔؼتٕش

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ

 ٔؼتٕش eductionIranثٝ سٚص سػب٘ی 
تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 3

 ثبسٌزاسی ؿذٜ 

 

 

 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 ؿبخق پبیؾ صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ

تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ فشایٙذٞبی اػتجبسثخـی ثیٗ 

 ِّّٕی ا
 ٔؼتٕش

تؼذاد  ػبِیب٘ٝ 

دا٘ـٍبٟٞبی ٚاسد 

ؿذٜ دس فشایٙذ 

 اػتجبسثخـی 
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ّای ػلَم پضضىی تا  ّای آهَصش ه اصی تشای استفادُ ٍاحذّای ه اصی داًطگاُ ای اد ٍ تَسؼِ صیشساخت ػٌَاى هحَس:

 ػلَم پضضىی ه اصی حوایت داًطگاُ

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ 

 اتٕبْ پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی )آسٔبٖ( ٚ ساٞجشی 

ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔبٖ دس دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٔجبصی دس 

 ٔٙغمٝ

 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ ؿذٜ 

 دس آسٔبٖ

ذسع اسائٝ دٞٙذٜ تؼذاد ٔ

 آٔٛصؽ اص دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙغمٝ

ٞبی ػّْٛ پضؿىی ٚ ٕٞىبسی  تذٚیٗ ٔحتٛاٞبی اِىتشٚ٘یىی سؿتٝ

 MOOCsثشای اسائٝ آٟ٘ب اص عشیك 
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

تؼذاد ٔحتٛای اِىتشٚ٘یىی اسائٝ 

 ؿذٜ دس آسٔبٖ

تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔشتجظ ثب آٔٛصؽ ٔجبصی ثب ٕٞىبسی دا٘ـٍبٜ 

 پیـٟٙبد اضبفٝ ؿذٖ الذاْ()ٞبی ٔٙغمٝ 
 ٔـبٞذٜ آییٗ ٘بٔٝ ٞب ػبال٘ٝ ٔمغؼی

جٟت تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی   LMSثشٌضاسی وبسٌبٜ ٞبی آٔٛصؿی 

 ٞیبت ػّٕی )پیـٟٙبد اضبفٝ ؿذٖ الذاْ(
 ٌضاسؽ ثشٌضاسی وبسٌبٜ ػبال٘ٝ ٔمغؼی

 LMSتـىیُ وٕیتٝ/وبسٌشٜٚ آٔٛصؽ ٔجبصی )پیبدٜ ػبصی ٘شْ افضاس 

)پیـٟٙبد اضبفٝ ؿذٖ یٗ ٔحتٛای تخللی ٚ ... ( اسصیبثی ٚ تذٚ ،

 الذاْ(

 ٔـبٞذٜ كٛستجّؼبت ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

 

 ای ٍ طشاحی استاًذاسدّای فشایٌذی آهَصش ه اصی ػلَم پضضىی ای ٍ تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ 

 اتٕبْ پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

ا٘ذاصی یه دا٘ـىذٜ ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ  لذاْ ثشای ساٜثشسػی ٚ ا

آٔبیـی ٚ عی ٔشاحُ كذٚس احىبْ اػتجبسثخـی ٚ كذٚس ٔجٛص ثش 

 ٘بٔٝ ٔلٛة اػبع آییٗ

 98ٟٔش  ٔمغؼی

وؼت ٔجٛص اص ؿٛسای ٌؼتشؽ 

ٚصاست ثشای یه دا٘ـىذٜ 

ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی 

ثش اػبع ػبختبس اػتجبسثخـی 

 ٔلٛة
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 الوللی هٌذی اص ت شتیات تیي ّای ػلَم پضضىی تا تْشُ استمای آصهَى ػٌَاى هحَس:

 ؿبخق پبیؾ صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ

 ػبِیب٘ٝ ٔؼتٕش د ٞبپبیؾ آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب اػتب٘ذاس
 تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی پبیؾ

 ؿذٜ

 

 ای/داًطگاّی تِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیشش، سٌ ص ٍ اسصضیاتی استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ػٌَاى هحَس:

 ؿبخق پبیؾ صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ

 ػبِیب٘ٝ ٔؼتٕش ػٙجؾتشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص ٔشاوض 
تؼذاد ٘یشٚی تشثیت ؿذٜ 

 ٔٛجٛد دس ٔشاوض ػٙجؾ

 

 تحَل دس ًظام پزیشش داًط َیاى ػلَم پضضىی تا تاویذ تش هماطغ تحصیالت تىویلی ػٌَاى هحَس:

 ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
ٔبٞیت 

 صٔب٘ی

صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

اص ٘ظش ویفیت ، ٘ٛع ٚ  تٙٛع ثخـی آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ دا٘ـٍبٞی

 ٞب تٛاتش آصٖٔٛ
 ٘یٓ ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی 

 ٔتحَٛ

 ؿذٜ

 ػبِیب٘ٝ ٔؼتٕش ٞبی ٔتٙٛع اػتفبدٜ اص ثؼتش فضبی ٔجبصی ثشای ثشٌضاسی آصٖٔٛ

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی 

 ٔتحَٛ

 ؿذٜ

 

/ داًط َیاى آهَختگاى ای داًص شفِح صالحیتساصی ًظام اسصیا ی تىَیٌی ٍ ًْایی ٍ تاییذ  طشاحی ٍ پیادُ ػٌَاى هحَس:

 ػلَم پضضىی دس ساستای استماء ویفیت آهَصش پضضىی

 ؿبخق پبیؾ صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ

 ٔبٞٝ 6 ٔؼتٕش ای دس ػغح ٔٙغمٝ/ دا٘ـٍبٜ ثشٌضاسی آصٖٔٛ كالحیت حشفٝ
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َای  ي بیمارستان َا، مًسسات  امٍبستٍ اعتباربخطی برو

 آمًزضی
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 استوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ای داًطگاّْا ٍ داًطىذُ ّای ػلَم پضضىی ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 ثش اػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 ٔمغؼی دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـیثش  پبیؾ

 ٔـبٞذٜ ٌضاسؽ ٔبٞٝ 6 ٔمغؼی تذٚیٗ ٌضاسؽ تحّیّی اػتجبسثخـی والٖ ٔٙغمٝ

 ٔبٞٝ 6 ٔمغؼی حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی
تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی حٕبیتی ٚ ا٘جبْ 

 اٟ٘ب

 ت/جّؼبت/ٌضاسؿبتٔىبتجب ػبال٘ٝ ٔؼتٕش تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد

 ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٞب ٔبٞٝ دْٚ ػبَ 6 ٔمغؼی ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ ٔٙغمٝ

 

 اػتٕشاس اجشای ثش٘بٔٝ اػتجبسثخـی آٔٛصؿی ٔشاوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی )ٔشاوض اسائٝ خذٔبت آٔٛصؿی( ػٙٛاٖ ٔحٛس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
ْ صٔبٖ پبیؾ/ اتٕب

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 ثش اػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 ٔمغؼی ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی پبیؾ

 ٔـبٞذٜ ٌضاسؽ ٔبٞٝ 6 ٔمغؼی تذٚیٗ ٌضاسؽ تحّیّی اػتجبسثخـی والٖ ٔٙغمٝ

 ٔبٞٝ 6 ٔمغؼی حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی
تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی حٕبیتی ٚ ا٘جبْ 

 آٟ٘ب

 ٔىبتجبت/جّؼبت/ٌضاسؿبت ػبال٘ٝ ٔؼتٕش ؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبدت

 ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٞب ٔبٞٝ دْٚ ػبَ 6 ٔمغؼی ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ ٔٙغمٝ

 

 

 اػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 ثش اػبع اثالؽ ٞب ٔبٞٝ 2 ٔؼتٕش تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ

 ثش اػبع ٌضاسؿبت ٔبٞٝ 2 ٔؼتٕش وٕیتٝ ٞبی دا٘ـٍبٞیثشفؼبِیت  پبیؾ

تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ 

 ٔٙغمٝ
 ٞٝٔب 6 ٔمغؼی

ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٞبی ا٘جبْ 

 ؿذٜ

 ثش اػبع تؼذاد ٌضاسؿبت سػیذٜ ٔبٞٝ 6 ٔمغؼی اسائٝ ٌضاسؿبت دٚسٞبی ثٝ ػتبد
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اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش هذاٍم ٍ آهَصضْای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام  ػٌَاى هحَس:

 سالهت

 ٘یٔبٞیت صٔب ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 ثش اػبع اثالؽ ٞب ٔبٞٝ 2 ٔؼتٕش تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ

 ثش اػبع ٌضاسؿبت ٔبٞٝ 2 ٔؼتٕش وٕیتٝ ٞبی دا٘ـٍبٞیثشفؼبِیت  پبیؾ

تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ 

 ٔٙغمٝ
 ٔبٞٝ 6 ٔمغؼی

ذاد تحّیُ ٞبی ا٘جبْ ثش اػبع تؼ

 ؿذٜ

 ثش اػبع تؼذاد ٌضاسؿبت سػیذٜ ٔبٞٝ 6 ٔمغؼی اسائٝ ٌضاسؿبت دٚسٞبی ثٝ ػتبد
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 بستٍ تًسعٍ ي ارتقای زیرساخت َای آمًزش علًم پسضکی
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 َم پضضىی وطَسّای ػل تَسؼِ سشهایِ اًساًی ٍ استمای ًمص آهَصضی اػضای ّیات ػلوی داًطگاُ ػٌَاى هحَس:

 ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
ٔبٞیت 

 صٔب٘ی

صٔبٖ پبیؾ/ 

 اتٕبْ پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیأت ػّٕی دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ 

 پضؿىی
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

تؼذاد اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔؼشفی ؿذٜ ثشای 

 وبسؿٙبػی اسؿذ آٔٛصؽ

 پضؿىی

 

 

 

 ای ّای ػلَم پضضىی تِ ٍیژُ ػلَم ًَیي ٍ تیي سضتِ ( سضتExcellenceِ) تستشساصی سای ووال ٍ تؼالی ػٌَاى هحَس:

 ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
ٔبٞیت 

 صٔب٘ی

صٔبٖ پبیؾ/ 

 اتٕبْ پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

ٞبی  ا٘ذاصی سؿتٝ تأٔیٗ ٞیأت ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ثشای ساٜ

 ای ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

تؼذاد ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ ثشای سؿتٝ ٞبی 

 ٘ٛیٗ 

ای  ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ ا٘ذاصی سؿتٝ دسخٛاػت ساٜ

 ٞبی ٚاػپبسی ؿذٜ ٔغبثك ٔأٔٛسیت
 ػبال٘ٝ ٔؼتٕش

 تؼذاد دسخٛاػت ٞب 

 

  

 سٍصسساًی سیستن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پضضىی وطَس تِ ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

افضاسٞبی الصْ ثشای اتلبَ ثٝ  افضاسٞب ٚ ػخت صسػب٘ی ٘شْسٚ ثٝ

 ٞبی یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی وـٛس ػبٔب٘ٝ
 ٔبٞٝ 6 ٔؼتٕش

ػخت افضاسٞب ٚ ٘شْ 

افضاسٞبی ثٝ سٚص 

 ؿذٜ 

 

 

 ّای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصش ّای ت ْیضاتی تیواسستاى تمَیت صیشساخت ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای ٞی/ٔٙغمٝالذاْ دا٘ـٍب
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

اختلبف ػٟٓ اص دسآٔذٞبی اختلبكی ثشای تأٔیٗ تجٟیضات 

 ٞب آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٖ
 ٌضاسؽ ٞضیٙٝ وشد ػبال٘ٝ ٔؼتٕش
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 سساًی آهَصش ػلَم پضضىی سٍصسساًی ًظام جاهغ اطالع استما ٍ تِ ػٌَاى هحَس:

 ت صٔب٘یٔبٞی ای الذاْ دا٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝ
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 ػٝ ٔبٞٝ ٔؼتٕش دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی دا٘ـٍبٜ
تؼذاد اخجبس ٔٙذسج 

 دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

 

 تشیي دسًٍذاد ًظام آهَصش ػلَم پضضىی وطَس تمَیت سضذ هتَاصى ٍ ّوِ جاًثِ داًط َیاى تِ ػٌَاى اصلی ػٌَاى هحَس:

 ٔبٞیت صٔب٘ی ای ٘ـٍبٞی/ٔٙغمٝالذاْ دا
صٔبٖ پبیؾ/ اتٕبْ 

 پبیؾ
 ؿبخق پبیؾ

 ٌضاسؽ ػّٕىشد ٔبٞٝ 6 ٔؼتٕش ٞبی اػتؼذاد دسخـبٖ دا٘ـٍبٜ/ ٔٙغمٝ فؼبَ وشدٖ وٕیتٝ
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 یعلم تیمرجع کسب یبرا یساز تیظرف ي یوگار ىذٌیآ بستٍ

 یپسضک علًم در
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 طشاحی ًمطِ ساُ حشوت دس هسیش هشجؼیت ػلوی دس آهَصش ػلَم پضضىی ػٌَاى هحَس:
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ  ػبال٘ٝ  * ٞب ثش اػبع ٔبٔٛسیت پیـٟٙبد وٛسیىِْٛٛ 1

 ٞبی پیـٟٙبد ؿذٜ

ثی ٘مؾ اػضبی ٞیئت ػّٕی دس حشوت دس اسصیب 2

 ثؼتش ٔشجؼیت ػّٕی

تؼذاد ؿبخق  ػبال٘ٝ   *

ٞبی ٔٛجٛد دس 

استمبی ٞیبت 

 ػّٕی 

ثبصٍ٘شی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس ػبٔب٘ٝ ٔذیشیت  3

 دا٘ؾ

تؼذاد تجبسة  ٔبٞٝ 3  *

 ثبسٌزاسی ؿذٜ 

 

 ن اًذاصتذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی دس آهَصش ػلَم پضضىی دس افك چط ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ثش٘بٔٝ تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیئت  1

 ػّٕی

تؼذاد ٞیبت ػّٕی ؿشوت وٙٙذٜ دس  ػبال٘ٝ  *

 دٚسٜ ٞبی ثبصآٔٛصی 

 ص ؿذٜ ػبٔب٘ٝ ثٝ سٚ ٔبٞٝ 6  * ٍ٘بسا٘ٝ ٚسٚد اعالػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ آیٙذٜ 2

 

تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس جْت وسة هشجؼیت ػلوی دس حیطِ ّای اٍلَیت   ػٌَاى هحَس:

 داس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  حٕبیت اص ٘ـش وتت دا٘ـٍبٞی دس حیغٝ 1

 داس ّٔی اِٚٛیت

جت وتت ٔٙتـش ؿذٜ ٔٙغجك ثش ٘ؼ ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞب

جزة اػضبی ٞیئت ػّٕی ثش اػبع  2

 ٞبی ٔبٔٛسیتی اِٚٛیت

٘ؼجت ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی 

دسخٛاػت تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش اػبع  3

 ٞب اِٚٛیت

٘ؼجت دسخٛاػت ٞبی ٔٙغجك ثش  ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی

 



41 

 حوایت اص تحمیمات ساّثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش پضضىی  َاى هحَس:ػٌ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دٞی ثٝ تحمیمبت حٛصٜ آٔٛصؽ ػّْٛ  جٟت 1

 ٞبی ّٔی پضؿىی ٔجتٙی ثش اِٚٛیت

 

٘ؼجت پشٚطٜ ٞبی ٔلٛة  ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞب  ٔٙغجك ثش
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 سًم وسل یَا داوطگاٌ بستر در یىیکارآفر تًسعٍ بستٍ
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تاصتیٌی ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ  گزاس تاِ داًطاگاُ ّاای      ػٌَاى هحَس:

 ًسل سَم ٍ چْاسم

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

حٕبیت اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس جٟت اتخبر  1

 ٞب ٚاثؼتٍی ٞبی دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ

تؼذاد اػضبی ٞیبت ػّٕی  ػبال٘ٝ  *

 ثب ٚاثؼتٍی دٌٚب٘ٝ 

 

 

 ظام ًَآٍسی )هلی ا هٌطمِ ای(واسآفشیٌی ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی دس لالة ً  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  حٕبیت اص حضٛس اػبتیذ دس ؿشوت 1

 ثٙیبٖ ٚ ٔشاوض سؿذ دا٘ؾ

تؼذاد ؿشوت ٞبی دا٘ؾ  ػبال٘ٝ  *

 ثٙیبٖ ثجت ؿذٜ

هات آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍهتی ٍ حوایت اص تحمیمات ٍالؼی ساصی ّضیٌِ ّای توام ضذُ خذ  ػٌَاى هحَس:

 هشتثط

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  سٞجشی ٞضیٙٝ 1

خذٔبت آٔٛصؽ دس 

ػغح دا٘ـٍبٜ ثب ٞذف 

 جٛیی كشفٝ

 ٔیضاٖ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی آٔٛصؿی  ٔبٞٝ 6  *

 

طشاحی ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخصیص هالی پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت   :ػٌَاى هحَس

 دس ساستای تحمك داًطگاّْای ّضاسُ سَم

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی  1

 ٍبٜ ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝاختلبكی دا٘ـ

اػٙبد تخلیق  ٔب6ٝٞ  *

 ٚ ٞضیٙٝ
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 محًر عذالت ي پاسخگً آمًزش بستٍ
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جاهؼاِ ٍ  ی تِ یدس ساستای پاسخگَتشًاهِ ّای آهَصضی )وَسیىَلَهْا(  ، اتالؽ ٍ اسصضیاتیٍ تاصًگشی تذٍیي ػٌَاى هحَس: 

  تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی ثش اػبع  1

 ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسی

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی ٘ظبست 

 ؿذٜ 

 

 

اسااتیذ، داًطا َیاى، اسائاِ وٌٌاذگاى     ریٌفؼاى، اساى، ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزٍ استمشاس طشاحی   ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت وٌٌذٍُ تَجِ تِ تؼییيی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ یچِ تْتش پاسخگَ خذهات تِ هٌظَس تحمك ّش

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

بی آٔٛصؽ ٔٛسد ٘یبص ثشای پیبدٜ ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞ 1

ػبصی ٔٛاجٟٝ صٚد دا٘ـجٛیبٖ دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ ٚ 

 آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ 

تؼذاد ػشكٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 ؿٙبػبیی ؿذٜ 

حٕبیت اص حضٛس دا٘ـجٛیبٖ ٚ اػبتیذ سؿتٝ ٞبی ٔختّف  2

 دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 آٔٛصؿی دس ػشكٝ 
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 یَا بروامٍ یگرا تیمامًر ي َذفمىذ ،یراَبرد تًسعٍ بستٍ

 سالمت یعال آمًزش
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ػلَم ( Edicational Program)تاصًگشی ٍ استمای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گشای تشًاهِ ّای آهَصش   ػٌَاى هحَس:

 پضضىی تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 بٖ اتٕبْصٔ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثبصٍ٘شی وٛسیىِْٛٛ ٞبی سؿتٝ ٞبی ٞش  1

 ٔٙغمٝ ثش اػبع ٘یبصٞبی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞبی  ػبِیب٘ٝ * *

 ثبصٍ٘شی ؿذٜ

 

هلی ٍ هٌطمِ دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای ( Curriculumتشًاهِ ّای آهَصضی )تذٍیي تاصًگشی ٍ   ػٌَاى هحَس:

 تِ تفىیه سضتِ ٍ همطغ تحصیلیفٌأٍسی ّای سٍص ٍ هشصّای داًص )هشجؼیت ػلوی( ای، 

 الذاْ سدیف
 ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞبی  1

 جذیذ ثشاػبع ٘یبص ٞبی ّٔی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞبی  98ؿٟشیٛس  * 

 ذیذ تذٚیٗ ؿذٜج
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 بستر در  داوطگاَُا یتًاومىذ یارتقا ي ییگرا تیمامًر بستٍ

 یىیسرزم صیآما
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 هٌاطك آهایص سشصهیٌی ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضىیگشایی دس تَسؼِ هاهَسیت   ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؾؿبخق پبی

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست  1

 ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6  *

 ٔبٔٛسیت ٞب

 

 گستشش ٍاسپاسی خذهات آهَصش ػالی ػلَم پضضىی تِ تخص غیشدٍلتی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 یؾؿبخق پب

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔذت ثش ٔجٙبی  ٔٙذ وٛتبٜ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبْ 1

 ٘یبصٞبی ثخؾ دِٚتی ٚ غیشدِٚتی

ػٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

آٔٛصؿی ٔٛسد 

 ٘یبص 
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 یا حرفٍ اخالق یاعتال بستٍ
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 اسالهی –ّای ایشاًی تَسؼِ آهَصش اخالق پضضىی هثتٌی تش اسصش   ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی وشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق  1

 پضؿىی وـٛس

 

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی /  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی 

ای  ٞبی اخالق حشفٝ وبٖ٘ٛ

دا٘ـٍبٜ  دا٘ـجٛیی / دػتیبسی دس

ثب تبییذ ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی دا٘ـجٛیی 

 دا٘ـٍبٜ

ٞبی آٔٛصؿی/  تؼذاد وبسٌبٜ

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ٞیئت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ 

پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ اخالق 

 ای حشفٝ

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ ػمذ تفبٞٓ 2

د٘یب اص٘ظش ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمٝ ٚ دا٘ـجٛ ثیٗ دا٘ـٍبٜ

اخالق پضؿىی تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ تٛصیغ 

ٞب ٚ ٔشاوض ػبدال٘ٝ ایٗ أىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

 تحمیمبتی ٔشتجظ

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمذ ؿذٜ ثدب   تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

ٔشاوددض داخّددی ٚ ثددیٗ إِّّددی  دس  

 صٔیٙٝ اخالق حشفٝ ای

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب اخالق  3

ػّٕی ای ثشای اػضبی ٞیئتپضؿىی/ حشفٝ

 دا٘ـٍبٜ

* 
ٞٝٔب 6  ٞدددبی آٔٛصؿدددی/  تؼدددذاد وبسٌدددبٜ 

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ٞیئت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ 

پشػددُٙ دا٘ـددٍبٜ دس صٔیٙددٝ اخددالق 

 ای حشفٝ
ثشٌضاسی وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ  4

 ای ثشای حشفٝ ٔٙذاٖثب اخالق پضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6   

ٞبی ٔشتجظ اخالق پضؿىی/ حشفٝثشٌضاسی دٚسٜ 5

ٞبی ای ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚسٜ

 ضٕٗ خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ثشٌضاسی ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ثٝ 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ كٛست تٓ عِٛی ثشای سؿتٝ

وبسآٔٛصی ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػتبسی، ٔبٔبیی، 

داسٚػبصی، فیضیٛتشاپی، وبسؿٙبػی  د٘ذا٘پضؿىی،

سادیٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ 

 آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٞددبی آٔٛصؿددی داسای  تؼددذاد ٌددشٜٚ 

ثش٘بٔددٝ ٔددذٖٚ اسصیددبثی اخددالق    

ای ٔلٛة ؿدٛسای آٔدٛصؽ    حشفٝ

 ٌشٜٚ
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ء اسصش ّا ٍ اخالق حشفِ ای پضضىی طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاصسٌ ی، آسیة ضٌاسی  ٍ استما  ػٌَاى هحَس:

 دس ًظام آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تذٚیٗ ٌضاسؽ ٔٙغمٝ ای آٔٛصؽ  1

 كٛست ػبال٘ٝاخالق پضؿىی ثٝ

ٔبٞٝ 6  * تؼددذاد ٔغبِؼددبت ٔٙتـددش ؿددذٜ پیٕبیـددی     

ی ٚ آٔٛصؽ اخالق ا ٞبی اخالق حشفٝ اسصؽ

تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت  2 پضؿىی دس ٔیبٖ فشاٌیشاٖ دس دا٘ـٍبٜ

ٞبی اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ وٕیتٝ

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  

تـىیُ وٕیتٝ دا٘ـٍبٞی اخالق دس  3

 أٛصؽ پضؿىی دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

ٔبٞٝ 6  * تؼذاد جّؼدبت وٕیتدٝ اخدالق دس آٔدٛصؽ      

 دا٘ـٍبٜ

 

 

تذٍیي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات الصم تشای هذیشیت هٌاسة   ػٌَاى هحَس:

 وَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ ساصی اسصش ّای حشفِ ای دس هَسسات آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 یؾؿبخق پب

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی  1

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی 

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞدب/ ودذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ دس      

حددٛصٜ اخددالق ػّددْٛ پضؿددىی، ٔلددٛة   

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی وـٛس



53 

 سالهت ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ اخالق تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ای دا٘ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس 

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛسدا٘ـٍبٜ

ٔبٞٝ 6  * ؿذٜ ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌضاس  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ای دا٘ـجٛیی /  ٞبی اخالق حشفٝ اص ػٛی وبٖ٘ٛ

دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییدذ ٔؼبٚ٘دت فشٍٞٙدی    

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ٞبی ٔختّف اصجّٕٝ تجبدَ ٕٞىبسی

ٞبی اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 خبسج اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * س صٔیٙدٝ  اجشای ثش٘بٔٝ تجدبدَ دا٘ـدجٛ ٚ اػدتبد د    

 ٝ ای ٔیدبٖ ٔشاودض دا٘ـدٍبٞی ػّدْٛ      اخالق حشفد

پضؿىی ثب ػبیش ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـٛس 

 ای دس صٔیٙٝ اخالق حشفٝ

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ٞبی ػّْٛ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 ا٘ؼب٘ی داخُ وـٛس

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 4

ٞبی ػّٕیٝ جٛ ثب حٛصٜاػتبد ٚ دا٘ـ

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  
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 بستٍ بیه المللی سازی آمًزش علًم پسضکی
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 الولل آهَصش ػلَم پضضىی وطَس تاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تیي ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
صٔبٖ  ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ
 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ؼجت تؼذاد پزیشؽ  ػبِیب٘ٝ   * تالؽ دس جٟت جزة دا٘ـجٛی خبسجی  2

 ثٝ ظشفیت دا٘ـٍبٜ

تؼذاد ػضٛ ٞیبت  ػبِیب٘ٝ   * تجبدَ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ خبسجی  3

 ػّٕی جزة ؿذٜ 

تؼذاد دٚسٜ ٔـتشن  ػبِیب٘ٝ   * ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن  4

 ثشٌضاس ؿذٜ 

 

 الولل ّای آهَصش تیي ّای تیي الوللی ٍ اسائِ تشًاهِ ای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسی اى هحَس:ػٌَ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی ػبصی ٚ استمب  ٚ تٛػؼٝ ؿجىٝ ایجبد 1

 ػغح ثیٗ إُِّ دا٘ـٍبٜ ٞب

 

تؼذاد اػضبی  ٔبٞٝ 6  *

 ؿجىٝ

ػمذ  تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّٕی، ػبصٔب٘ی ٚ خذٔبتی ثشای دا٘ـجٛیبٖ ٚ  2

 اػبتیذ ثیٗ إُِّ

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ 6  *

ٞبی ٔـتشن 

 دس حبَ اجشا

 ِیٙه دادٖ لشاس جٟت دس دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙغمٝ ثیٗ ٘بٔٝ تفبٞٓ ا٘ؼمبد 3

 یىذیٍش+ ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ

 

ٚة  تؼذاد ػبِیب٘ٝ   *

ػبیت ٞبی 

 ٔؼشفی ؿذٜ 
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 تالش دس جْت هؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ جْاى ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی  1

 ٖ خبسجی داخُ وـٛسدا٘ـجٛیبثب حضٛس 

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ  *

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ education Iran *  3ثٝ سٚص سػب٘ی  2

ٞبی ثبسٌزاسی 

 ؿذٜ 

 

 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ فشایٙذٞبی اػتجبسثخـی  1

 ثیٗ إِّّی 

* تَضیح ایٌىِ فؼالیت ّای تستِ تیي الوللی ساصی فمط 

دس سطح داًطگاّْای هٌطمِ دٍ لاتلیت اجشائی ضذى 

داضتِ ٍ تذلیل ػذم صیشساخت هٌاسة فؼال اص تشًاهِ 

 دد.داًطىذُ ّای وَچه هٌطمِ دٍ حزف گش

تؼذاد دا٘ـٍبٟٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

ٚاسد ؿذٜ دس فشایٙذ 

 اػتجبسثخـی 
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 تا پضضىی ػلَم ّای داًطگاُ ه اصی ٍاحذّای استفادُ تشای ه اصی آهَصش صیشساختْای تَسؼِ ٍ ای اد ػٌَاى هحَس:

 ه اصی پضضىی ػلَم داًطگاُ حوایت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 
ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی )آسٔبٖ( ٚ 

ساٞجشی ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔبٖ دس دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی 

 ٔجبصی دس ٔٙغمٝ

 

  ٝ٘ػبال 

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ 

 ؿذٜ دس آسٔبٖ

ذاد ٔذسع اسائٝ تؼ

دٞٙذٜ آٔٛصؽ اص 

 دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙغمٝ

2 
 ٚ پضؿىی ػّْٛ ٞبی سؿتٝ اِىتشٚ٘یىی ٔحتٛاٞبی تذٚیٗ

 MOOCs عشیك اص آٟ٘ب ٕٞىبسی ثشای اسائٝ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد ٔحتٛای 

اِىتشٚ٘یىی اسائٝ ؿذٜ 

 دس آسٔبٖ

 

 

 پضضىی ػلَم ه اصی آهَصش فشایٌذی استاًذاسدّای طشاحی ٍ ای تشًاهِ ٍ ای هَسسِ اػتثاستخطی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشسػی ٚ الذاْ ثشای ساٜ ا٘ذاصی یه دا٘ـىذٜ  1

ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ٚ عی ٔشاحُ 

كذٚس احىبْ اػتجبسثخـی ٚ كذٚس ٔجٛص ثش 

 اػبع آییٗ ٘بٔٝ ٔلٛة

   98ٟٔش 

وؼت ٔجٛص اص ؿٛسای ٌؼتشؽ 

ٚصاست ثشای یه دا٘ـىذٜ ٔجبصی دس 

ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ثش اػبع ػبختبس 

 اػتجبسثخـی ٔلٛة
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 ه اصی آهَصش تَسؼِ تشای الصم اًساًی ٍ اطالػاتی تاهیي ٍ تذاسن ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 آٔٛصؽ تٛػؼٝ ثشای ٔٛجٛد ٞبی ظشفیت ؿٙبػبیی 1

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ساٞجشدی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼٝ آٔٛصؽ  2

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

 

 

 ه اصی ّای دٍسُ ٍ ّا سضتِ تَسؼِ ٍ سیحضَ ّای تشًاهِ دس تشویثی یادگیشی استمشاس تشای سیضی تشًاهِ ػٌَاى هحَس:

 الوللی تیي ٍ داخلی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ ثش٘بٔٝ دا٘ـٍبٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ٔٙغمٝ ثشای تٛػؼٝ  1

اػتمشاس یبدٌیشی تشویجی دس ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛسی ٔغبثك ثب 

ة ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ثش٘بٔٝ ای اییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔلٛ

 اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔجبصی

  
دٚ 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ

 آٔٛصؽ ٞبی ظشفیت اص ػیبػت ٌزاسی ثشای اػتفبدٜ 2

 ٚ ؿذٖ إِّّی ثیٗ سٚ٘ذ تؼشیغ ٚ تٛػؼٝ ثشای ٔجبصی

 خبسجی دا٘ـجٛیبٖ جزة
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

سٜ ٞبی وٛتبٜ ػیبػت ٌزاسی ثشای تٛػؼٝ سؿتٝ ٞب ٚ دٚ 3

 ٔذت ٔجبصی یب تشویجی ثش اػبع ٔمشسات
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 
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 استمای آصهًَْای ػلَم پضضىی تا تْشُ هٌذی اص ت شتیات تیي الوللی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *ٔبٖ پبیؾص ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  * پبیؾ آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب اػتب٘ذاسد ٞب 1

ٞبی پبیؾ 

 ؿذٜ

 

 تِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیشش،سٌ ص ٍ اسصضیاتی استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ای/داًطگاّی ػٌَاى هحَس:

 ذاْال سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد ٘یشٚی  ػبِیب٘ٝ  * تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص ٔشاوض ػٙجؾ 1

تشثیت ؿذٜ 

ٔٛجٛد دس 

 ٔشاوض ػٙجؾ

 

 تحَل دس ًظام پزیشش داًط َیاى ػلَم پضضىی تا تاویذ تش هماطغ تحصیالت تىویلی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ دیفس
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٙٛع ثخـی آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ دا٘ـٍبٞی اص ٘ظش  1

 ویفیت ، ٘ٛع ٚ تٛاتش آصٖٔٛ ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٘یٓ ػبال٘ٝ  *

ٞبی ٔتحَٛ 

 ؿذٜ

اػتفبدٜ اص ثؼتش فضبی ٔجبصی ثشای ثشٌضاسی آصٖٔٛ ٞبی  2

 ٔتٙٛع

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی ٔتحَٛ 

 ؿذٜ

 

 یپضضى ػلَم آهَختگاى داًص یا حشفِ تیصالح ذییتا ٍ ییًْا ٍ یٌیتىَ یاتیاسص ًظام یساص ادُیپ ٍ یطشاح ػٌَاى هحَس:

 یپضضى آهَصش تیفیو استماء یساساتا دس

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 مغؼیٔ ٔؼتٕش

ثشٌضاسی آصٖٔٛ كالحیت حشفٝ ای دس ػغح ٔٙغمٝ/  1

 دا٘ـٍبٜ

  ٔبٞٝ 6  *
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 ّای ػلَم پضضىیای داًطگاّْا ٍ داًطىذُاستوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٞیت صٔب٘ی ٔب

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی دس  1

 دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 * 

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 

 

 

 هَصضی(هشاوض آهَصضی دسهاًی )هشاوض اسائِ خذهات آ یآهَصضاػتثاستخطی  تشًاهِ یاجشا استوشاس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 *  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 
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 اػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاّْای ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ی ٔبٞیت صٔب٘

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تـىیُ ٚ اػتٕشاس فؼبِیت وٕیتٝ اػتجبسثخـی  1

 ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ  ثش٘بٔٝ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  جبسثخـی ثش٘بٔٝتحّیُ ٌضاسؿبت اػت 3

 دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ ؿذٜ

 

 

هذاٍم ٍ آهَصضْای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام  اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش ػٌَاى هحَس:

 سالهت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ق پبیؾؿبخ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تـىیُ ٚ اػتٕشاس فؼبِیت وٕیتٝ اػتجبسثخـی  1

 ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ ثش٘بٔٝ

 

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 ٙغمٝدا٘ـٍبٞی والٖ ٔ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ ؿذٜ
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 وطَس یپضضى ػلَم یّا داًطگاُ یػلو اتیّ یاػضا یآهَصض ًمص یاستما ٍ یاًساً ِیسشها تَسؼِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیأت ػّٕی  1

 دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ پضؿىی

تؼذاد اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔؼشفی ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای وبسؿٙبػی اسؿذ آٔٛصؽ پضؿىی

 

  یا سضتِ يیت ٍ يیًَ ػلَم ژُیٍ تِ یپضضى ػلَم یّا سضتِ( Excellence) یتؼال ٍ ووال یتشا یساص تستش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تأٔیٗ ٞیأت ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ثشای ساٜ ا٘ذاصی  1

 سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ ای

 

تؼذاد ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ 

ا٘ذاصی سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ دسخٛاػت ساٜ  2

 سؿتٝ ای ٔغبثك ٔأٔٛسیت ٞبی ٚاػپبسی ؿذٜ

 تؼذاد دسخٛاػت ٞب  ػبال٘ٝ  *

 

 تِ سٍصسساًی سیستن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ی ٘شْ افضاسٞب ٚ ػخت افضاسٞبی الصْ ثشای ثٝ سٚص سػب 1

 اتلبَ ثٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی وـٛس

ػخت افضاسٞب  ٔبٞٝ 6  *

ٚ ٘شْ افضاسٞبی 

 ثٝ سٚص ؿذٜ 

 

 تمَیت صیش ساخت ّای ت ْیضاتی تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٘ی الذأْبٞیت صٔب

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اختلبف ػٟٓ اص دسآٔذٞبی اختلبكی ثشای تأٔیٗ  1

 تجٟیضات آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٟ٘ب

ٌضاسؽ ٞضیٙٝ  ػبال٘ٝ  *

 وشد
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 استمب ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی ٘ظبْ جبٔغ اعالع سػب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ الذاْ ٔبٞیت صٔب٘ی

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی دا٘ـٍبٜ ٞبی  1

 والٖ ٔٙغمٝ 

تؼذاد اخجبس  ٔبٞٝ 3  *

ٔٙذسج دس 

 پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

 

 

 وطَس پضضىی ػلَم آهَصش مًظا دسًٍذاد تشیي اصلی ػٌَاى تِ داًط َیاى جاًثِ ّوِ ٍ هتَاصى سضذ تمَیت ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٌضاسؽ  ٔبٞٝ 6  * فؼبَ وشدٖ وٕیتٝ ٞبی اػتؼذاد دسخـبٖ دا٘ـٍبٜ/ ٔٙغمٝ 1

 ػّٕىشد
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 9مىطقٍ آمایطی 
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 یعلم تیمرجع کسب  یبرا یساز تیظرف ي یوگار ىذٌیآ بستٍ

 یپسضک علًم در
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 طشاحی ًمطِ ساُ حشوت دس هسیش هشجؼیت ػلوی دس آهَصش ػلَم پضضىی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞبی پیـٟٙبد  ػبال٘ٝ  * ػبع ٔبٔٛسیتٞب ثش ا پیـٟٙبد وٛسیىِْٛٛ 1

 ؿذٜ

اسصیبثی ٘مؾ اػضبی ٞیئت ػّٕی دس  2

 حشوت دس ثؼتش ٔشجؼیت ػّٕی

تؼذاد ؿبخق ٞبی ٔٛجٛد دس  ػبال٘ٝ   *

 استمبی ٞیبت ػّٕی 

ثبصٍ٘شی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس ػبٔب٘ٝ  3

 ٔذیشیت دا٘ؾ

 تؼذاد تجبسة ثبسٌزاسی ؿذٜ  ٔبٞٝ 3  *

 

 تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی دس آهَصش ػلَم پضضىی دس افك چطن اًذاص ٌَاى هحَس:ػ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ثش٘بٔٝ تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیئت  1

 ػّٕی

تؼذاد ٞیبت ػّٕی ؿشوت وٙٙذٜ دس  ػبال٘ٝ  *

 دٚسٜ ٞبی ثبصآٔٛصی 

 ػبٔب٘ٝ ثٝ سٚص ؿذٜ  ٔبٞٝ 6  * ٍ٘بسا٘ٝ سٚد اعالػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ آیٙذٜٚ 2

 

تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس جْت وسة هشجؼیت ػلوی دس حیطِ ّای اٍلَیت   ػٌَاى هحَس:

 داس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  یت اص ٘ـش وتت دا٘ـٍبٞی دس حیغٝحٕب 1

 داس ّٔی اِٚٛیت

٘ؼجت وتت ٔٙتـش ؿذٜ ٔٙغجك ثش  ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞب

جزة اػضبی ٞیئت ػّٕی ثش اػبع  2

 ٞبی ٔبٔٛسیتی اِٚٛیت

٘ؼجت ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی 

دسخٛاػت تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش اػبع  3

 بٞ اِٚٛیت

٘ؼجت دسخٛاػت ٞبی ٔٙغجك ثش  ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی
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 حوایت اص تحمیمات ساّثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش پضضىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ ػّْٛ دٞی ثٝ تحمیمبت حٛصٜ  جٟت 1

 ٞبی ّٔی ثش اِٚٛیتٔجتٙی پضؿىی 

٘ؼجت پشٚطٜ ٞبی ٔلٛة  ػبال٘ٝ  *

 ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞب 
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 سًم وسل یَا داوطگاٌ بستر در یىیکارآفر تًسعٍ بستٍ
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تِ داًطگاُ ّای  تاصتیٌی ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ  گزاس  ػٌَاى هحَس:

 ًسل سَم ٍ چْاسم

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

حٕبیت اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس جٟت اتخبر  1

 ٞب دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ ٚاثؼتٍی ٞبی

تؼذاد اػضبی ٞیبت ػّٕی  ػبال٘ٝ  *

 ثب ٚاثؼتٍی دٌٚب٘ٝ 

 

 واسآفشیٌی ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی دس لالة ًظام ًَآٍسی )هلی ا هٌطمِ ای(  َس:ػٌَاى هح

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  دس ؿشوتحٕبیت اص حضٛس اػبتیذ  1

 ثٙیبٖ ٚ ٔشاوض سؿذ دا٘ؾ

وت ٞبی دا٘ؾ تؼذاد ؿش ػبال٘ٝ  *

 ثٙیبٖ ثجت ؿذٜ

 

ٍالؼی ساصی ّضیٌِ ّای توام ضذُ خذهات آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍهتی ٍ حوایت اص تحمیمات   ػٌَاى هحَس:

 هشتثط

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  سٞجشی ٞضیٙٝ 1

خذٔبت آٔٛصؽ دس 

ـٍبٜ ثب ٞذف ػغح دا٘

 جٛیی كشفٝ

 ٔیضاٖ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی آٔٛصؿی  ٔبٞٝ 6  *

 

طشاحی ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخصیص هالی پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت   ػٌَاى هحَس:

 دس ساستای تحمك داًطگاّْای ّضاسُ سَم

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 بخق پبیؾؿ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی  1

 اختلبكی دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝ

اػٙبد تخلیق  ٔب6ٝٞ  *

 ٚ ٞضیٙٝ
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 محًر عذالت ي پاسخگً آمًزش بستٍ
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جاهؼاِ ٍ  ی تِ یدس ساستای پاسخگََهْا( تشًاهِ ّای آهَصضی )وَسیىَل ، اتالؽ ٍ اسصضیاتیٍ تاصًگشی تذٍیي ػٌَاى هحَس: 

  تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی ثش اػبع  2

 ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسی

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

٘ظبست  ٞبی

 ؿذٜ 

 

 

اسااتیذ، داًطا َیاى، اسائاِ وٌٌاذگاى     ریٌفؼاى، ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزاساى، ٍ استمشاس طشاحی   ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت وٌٌذٍُ تَجِ تِ تؼییيی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ یچِ تْتش پاسخگَ خذهات تِ هٌظَس تحمك ّش

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞبی آٔٛصؽ ٔٛسد ٘یبص ثشای پیبدٜ  1

ػبصی ٔٛاجٟٝ صٚد دا٘ـجٛیبٖ دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ ٚ 

 آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ 

تؼذاد ػشكٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 ؿٙبػبیی ؿذٜ 

ـجٛیبٖ ٚ پیؾ ثیٙی ٔٙبثغ حٕبیتی الصْ ثشای حضٛس دا٘ 3

 اػبتیذ سؿتٝ ٞبی ٔختّف دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ

ٔیضاٖ ٔٙبثغ  ػبِیب٘ٝ   *

 اختلبف یبفتٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یَا بروامٍ ی گرا تیمامًر ي َذفمىذ ،یراَبرد تًسعٍ بستٍ

 سالمت یعال آمًزش
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ػلَم ( Edicational Program)تاصًگشی ٍ استمای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گشای تشًاهِ ّای آهَصش   ػٌَاى هحَس:

 پضضىی تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ا٘غجبق ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔٛجٛد ثب ظشفیت ٞبی  1

 ثٛٔی ٔٙغمٝ ای

اسائٝ ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ * *

 ا٘غجبق

 

هلی ٍ هٌطمِ دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای ( Curriculumتشًاهِ ّای آهَصضی ) تذٍیيتاصًگشی ٍ   ػٌَاى هحَس:

 تِ تفىیه سضتِ ٍ همطغ تحصیلیای، فٌأٍسی ّای سٍص ٍ هشصّای داًص )هشجؼیت ػلوی( 

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

سؿتٝ ٞبی جذیذ  ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ 1

 ثشاػبع ٘یبص ٞبی ّٔی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد ثش٘بٔٝ  98ؿٟشیٛس  * 

ٞبیی وٝ 

ٕٞىبسی وشدٜ 

 ا٘ذ
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 بستر در  داوطگاَُا یتًاومىذ یارتقا ي ییگرا تیمامًر بستٍ

 یىیسرزم صیآما
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 گاّْای ػلَم پضضىیهٌاطك آهایص سشصهیٌی ٍ داًطگشایی دس تَسؼِ هاهَسیت   ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست  1

 ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6  *

 ٔبٔٛسیت ٞب

 

 ىی تِ تخص غیشدٍلتیگستشش ٍاسپاسی خذهات آهَصش ػالی ػلَم پضض  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔذت ثش ٔجٙبی  ٔٙذ وٛتبٜ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبْ 1

 ٘یبصٞبی ثخؾ دِٚتی ٚ غیشدِٚتی

ػٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

آٔٛصؿی ٔٛسد 

 ٘یبص 
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 یا حرفٍ اخالق یاعتال بستٍ
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 اسالهی –تَسؼِ آهَصش اخالق پضضىی هثتٌی تش اسصش ّای ایشاًی   ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسیىشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق پضؿىی  1

 وـٛس
* 

ٞٝٔب 6  ٔٛصؿی / ٞبی آ تؼذاد ثش٘بٔٝ 

تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی 

ای  ٞبی اخالق حشفٝ وبٖ٘ٛ

دا٘ـجٛیی / دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ 

ثب تبییذ ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی 

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

ٞبی آٔٛصؿی/  تؼذاد وبسٌبٜ

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ ئٞی

دػتیبساٖ/ پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ 

 ای اخالق حشفٝ

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ مذ تفبٞٓػ 2

ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمٝ ٚ د٘یب اص٘ظش دا٘ـجٛ ثیٗ دا٘ـٍبٜ

اخالق پضؿىی تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ تٛصیغ 

ٞب ٚ ٔشاوض ػبدال٘ٝ ایٗ أىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

 تحمیمبتی ٔشتجظ

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمدذ ؿدذٜ    تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

س ثب ٔشاوض داخّی ٚ ثدیٗ إِّّدی  د  

 صٔیٙٝ اخالق حشفٝ ای

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب اخالق  3

ػّٕی ای ثشای اػضبی ٞیئتپضؿىی/ حشفٝ

 دا٘ـٍبٜ

* 
ٞٝٔب 6  ٞددبی آٔٛصؿدددی/   تؼددذاد وبسٌدددبٜ  

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕددددی/ دا٘ـددددجٛیبٖ/ ئددددٞی

دػتیبساٖ/ پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙدٝ  

 ای اخالق حشفٝ
وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثشٌضاسی  4

 ای ثشای حشفٝ ٔٙذاٖثب اخالق پضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6   

ای ٞبی ٔشتجظ اخالق پضؿىی/ حشفٝثشٌضاسی دٚسٜ 5

ٞبی ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚسٜ

 ضٕٗ خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ثٝ ثشٌضاسی 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ ی سؿتٝكٛست تٓ عِٛی ثشا

وبسآٔٛصی ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػتبسی، ٔبٔبیی، 

د٘ذا٘پضؿىی، داسٚػبصی، فیضیٛتشاپی، وبسؿٙبػی 

سادیٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ 

 آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٞدبی آٔٛصؿدی داسای    تؼذاد ٌدشٜٚ  

ثش٘بٔددٝ ٔددذٖٚ اسصیددبثی اخددالق    

ای ٔلٛة ؿدٛسای آٔدٛصؽ    حشفٝ

 ٌٜشٚ
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طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاصسٌ ی، آسیة ضٌاسی  ٍ استماء اسصش ّا ٍ اخالق حشفِ ای پضضىی   ػٌَاى هحَس:

 دس ًظام آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ  ٔٙغمٝ ایتذٚیٗ ٌضاسؽ  1

 كٛست ػبال٘ٝثٝاخالق پضؿىی 

ٔبٞٝ 6  * تؼددذاد ٔغبِؼددبت ٔٙتـددش ؿددذٜ پیٕبیـددی     

ای ٚ آٔٛصؽ اخالق  ٞبی اخالق حشفٝ اسصؽ

تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت  2 پضؿىی دس ٔیبٖ فشاٌیشاٖ دس دا٘ـٍبٜ

ٞبی اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ وٕیتٝ

 ٔٙغمٝٞبی ػّْٛ پضؿىی 

ٔبٞٝ 6  *  

س تـىیُ وٕیتٝ دا٘ـٍبٞی اخالق د 3

 دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  أٛصؽ پضؿىی

ٔبٞٝ 6  * تؼذاد جّؼدبت وٕیتدٝ اخدالق دس آٔدٛصؽ      

 دا٘ـٍبٜ

 

 

تذٍیي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات الصم تشای هذیشیت هٌاسة   ػٌَاى هحَس:

 ت آهَصش ػالی سالهتوَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ ساصی اسصش ّای حشفِ ای دس هَسسا

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی  1

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی 

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞدب/ ودذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ دس      

لددٛة ٔ ،حددٛصٜ اخددالق ػّددْٛ پضؿددىی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی وـٛس
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 سالهت ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ اخالق تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ای دا٘ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس 

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛسدا٘ـٍبٜ

ٔبٞٝ 6  * ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ای دا٘ـجٛیی /  ٞبی اخالق حشفٝ اص ػٛی وبٖ٘ٛ

دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییدذ ٔؼبٚ٘دت فشٍٞٙدی    

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ٞبی ٔختّف اصجّٕٝ تجبدَ ٕٞىبسی

ٞبی ٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜاػتبد ٚ دا

 خبسج اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * اجشای ثش٘بٔٝ تجدبدَ دا٘ـدجٛ ٚ اػدتبد دس صٔیٙدٝ      

 ٝ ای ٔیدبٖ ٔشاودض دا٘ـدٍبٞی ػّدْٛ      اخالق حشفد

پضؿىی ثب ػبیش ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـٛس 

 ای دس صٔیٙٝ اخالق حشفٝ

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ْٛ ٞبی ػّاػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 ا٘ؼب٘ی داخُ وـٛس

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 4

 ٞبی ػّٕیٝاػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب حٛصٜ

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  
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 ػلَم پضضىی وطَسالولل آهَصش  تاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تیي ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ػّْٛ ٞبی دا٘ـٍبٜ تٛػظ ٞب ؿٟشداسی ثب داد لشاس ا٘ؼمبد 1

 دس ٞب جـٙٛاسٜ ثشٌضاسی ثٝ الذاْ ٚ ثٙش ٘لت جٟت پضؿىی

 ٔٙغمٝ ػغح دس إِّّی ثیٗ فشًٞٙ ایجبد صٔیٙٝ

فبٞٓ ٘بٔٝ ٚ ت ػبِیب٘ٝ   *

 ٌضاسؽ الذاْ 

تؼذاد دا٘ـجٛی  ػبِیب٘ٝ   * تالؽ دس جٟت جزة دا٘ـجٛی خبسجی  2

خبسجی جزة 

 ؿذٜ 

تؼذاد ػضٛ ٞیبت  ػبِیب٘ٝ   * تجبدَ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ خبسجی  3

 ػّٕی جزة ؿذٜ 

تؼذاد دٚسٜ  ػبِیب٘ٝ   * ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن  4

ٔـتشن ثشٌضاس 

 ؿذٜ 

 

 الولل ّای آهَصش تیي ّای تیي الوللی ٍ اسائِ تشًاهِ ای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی  ؿجىٝٚ تٛػؼٝ  ایجبد 1

 ػبصی ٚ استمب ػغح ثیٗ إُِّ دا٘ـٍبٜ ٞب

 تؼذاد اػضبی ؿجىٝ بٞٝٔ 6  *

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّٕی، ػبصٔب٘ی ٚ خذٔبتی ثشای  ػمذ  2

 دا٘ـجٛیبٖ ٚ اػبتیذ ثیٗ إُِّ

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

 ٔـتشن دس حبَ اجشا

 لشاس جٟت دس ی ٔٙغمٝدا٘ـٍبٜ ٞب ثیٗ ٘بٔٝ تفبٞٓ ا٘ؼمبد 3

 یىذیٍش+ ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ ِیٙه دادٖ

اد ٚة ػبیت ٞبی تؼذ ػبِیب٘ٝ   *

 ٔؼشفی ؿذٜ 

 



88 

 تالش دس جْت هؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ جْاى ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی  1

 یبٖ خبسجی داخُ وـٛسثب حضٛس دا٘ـجٛ

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ  *

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ eductionIran *  3ثٝ سٚص سػب٘ی  2

ٞبی ثبسٌزاسی 

 ؿذٜ 

 

 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ  1

 فشایٙذٞبی اػتجبسثخـی ثیٗ إِّّی 

تؼذاد دا٘ـٍبٟٞبی ٚاسد ؿذٜ دس  ػبِیب٘ٝ   *

 فشایٙذ اػتجبسثخـی 
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 تا پضضىی ػلَم ّای داًطگاُ ه اصی ٍاحذّای استفادُ تشای ه اصی آهَصش صیشساختْای تَسؼِ ٍ ای اد ػٌَاى هحَس:

 ه اصی پضضىی ػلَم داًطگاُ حوایت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 

ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی 

)آسٔبٖ( ٚ ساٞجشی ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔبٖ دس 

 ٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٔجبصی دس ٔٙغمٝدا٘ـ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ 

 ؿذٜ دس آسٔبٖ

تؼذاد ٔذسع اسائٝ دٞٙذٜ 

آٔٛصؽ اص دا٘ـٍبٜ ٞبی 

 ٔٙغمٝ

 پضؿىی ػّْٛ ٞبی سؿتٝ اِىتشٚ٘یىی ٔحتٛاٞبی تذٚیٗ 2

 MOOCs عشیك اص آٟ٘ب ٕٞىبسی ثشای اسائٝ ٚ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد ٔحتٛای اِىتشٚ٘یىی 

 دس آسٔبٖ اسائٝ ؿذٜ

 

 

 پضضىی ػلَم ه اصی آهَصش فشایٌذی استاًذاسدّای طشاحی ٍ ای تشًاهِ ٍ ای هَسسِ اػتثاستخطی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشسػی ٚ الذاْ ثشای ساٜ ا٘ذاصی یه دا٘ـىذٜ  1

ٚ عی ٔشاحُ  ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی

كذٚس احىبْ اػتجبسثخـی ٚ كذٚس ٔجٛص ثش 

 اػبع آییٗ ٘بٔٝ ٔلٛة

   98ٟٔش 

وؼت ٔجٛص اص ؿٛسای ٌؼتشؽ 

ٚصاست ثشای یه دا٘ـىذٜ ٔجبصی دس 

ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ثش اػبع ػبختبس 

 اػتجبسثخـی ٔلٛة
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 ه اصی آهَصش تَسؼِ تشای الصم اًساًی ٍ اطالػاتی تاهیي ٍ تذاسن ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی ٔشتجظ ثب حٛصٜ ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ 1

فضبی ٔجبصی ثش اػبع ٘یبصٞب ٚ سٚ٘ذ اػالْ ؿذٜ 

 دثیشخب٘ٝ ؿٛسای ػبِی آٔٛصؽ ٔجبصی

  5 ِٝػب 

تؼذا ثش٘بٔٝ تذٚیٗ ؿذٜ ثش 

اػبع ػفبسؽ دثیشخب٘ٝ 

 ؿٛای ػبِی آٔٛصؽ ٔجبصی

 آٔٛصؽ تٛػؼٝ ثشای ٔٛجٛد ٞبی ظشفیت ؿٙبػبیی 2

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ساٞجشدی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼٝ آٔٛصؽ  3

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

 

 

 ه اصی ّای دٍسُ ٍ ّا سضتِ تَسؼِ ٍ حضَسی ّای تشًاهِ دس ثیتشوی یادگیشی استمشاس تشای سیضی تشًاهِ ػٌَاى هحَس:

 الوللی تیي ٍ داخلی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ ثش٘بٔٝ دا٘ـٍبٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ٔٙغمٝ ثشای تٛػؼٝ  1

ثب اػتمشاس یبدٌیشی تشویجی دس ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛسی ٔغبثك 

اییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔلٛة ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ثش٘بٔٝ ای 

 اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔجبصی

  
دٚ 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ

 آٔٛصؽ ٞبی ظشفیت اص ػیبػت ٌزاسی ثشای اػتفبدٜ 2

 ٚ ؿذٖ إِّّی ثیٗ سٚ٘ذ تؼشیغ ٚ تٛػؼٝ ثشای ٔجبصی

 خبسجی دا٘ـجٛیبٖ جزة
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ی تٛػؼٝ سؿتٝ ٞب ٚ دٚسٜ ٞبی وٛتبٜ ػیبػت ٌزاسی ثشا 3

 ٔذت ٔجبصی یب تشویجی ثش اػبع ٔمشسات
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 
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 یپسضک علًم یَا آزمًن ي یابیارز وظام ارتقاء بستٍ
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 استمای آصهًَْای ػلَم پضضىی تا تْشُ هٌذی اص ت شتیات تیي الوللی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب  1

 اػتب٘ذاسد ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی پبیؾ  ػبِیب٘ٝ  *

 ؿذٜ

 

 ش،سٌ ص ٍ اسصضیاتیتِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیش استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ای/داًطگاّی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص  1

 ٔشاوض ػٙجؾ

تؼذاد ٘یشٚی تشثیت ؿذٜ ٔٛجٛد دس  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔشاوض ػٙجؾ

 

 تش هماطغ تحصیالت تىویلیتحَل دس ًظام پزیشش داًط َیاى ػلَم پضضىی تا تاویذ  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٙٛع ثخـی آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ دا٘ـٍبٞی اص ٘ظش  1

 ویفیت ، ٘ٛع ٚ تٛاتش آصٖٔٛ ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٘یٓ ػبال٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

ی ثشٌضاسی آصٖٔٛ اػتفبدٜ اص ثؼتش فضبی ٔجبصی ثشا 2

 ٞبی ٔتٙٛع

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

 

 

 یپضضى ػلَم آهَختگاى داًص یا حشفِ تیصالح ذییتا ٍ ییًْا ٍ یٌیتىَ یاتیاسص ًظام یساص ادُیپ ٍ یطشاح ػٌَاى هحَس:

 یپضضى آهَصش تیفیو استماء یساساتا دس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ

ؿبخق 

 پبیؾ
 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی آصٖٔٛ كالحیت حشفٝ ای دس ػغح ٔٙغمٝ/  

 دا٘ـٍبٜ

  ٔبٞٝ 6  *
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 ّای ػلَم پضضىیُای داًطگاّْا ٍ داًطىذاستوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دس  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

 دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 * 

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  بٔٝتؼذاد ثش٘ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 

 

 ی دسهاًی )هشاوض اسائِ خذهات آهَصضی(هشاوض آهَصض یآهَصضاػتثاستخطی  تشًاهِ یاجشا استوشاس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 *  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ ٝ تؼذاد ثش٘بٔ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 
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 ىی وطَساػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاّْای ػلَم پضض ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ  تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝتحّیُ  3

 دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ ؿذٜ

 

هذاٍم ٍ آهَصضْای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام  اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش ػٌَاى هحَس:

 سالهت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
 / صٔبٖ*صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ  تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ ؿذٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپسضک علًم آمًزش یَا رساختیز یارتقا ي تًسعٍ بستٍ
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 وطَس یپضضى ػلَم یّا داًطگاُ یػلو اتیّ یاػضا یآهَصض ًمص یاستما ٍ یاًساً ِیسشها تَسؼِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیأت ػّٕی  1

 دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ پضؿىی

تؼذاد اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔؼشفی ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای وبسؿٙبػی اسؿذ آٔٛصؽ پضؿىی

 

  یا سضتِ يیت ٍ يیًَ ػلَم ژُیٍ تِ یپضضى ػلَم یّا سضتِ( Excellence) یتؼال ٍ ووال یتشا یساص تستش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تأٔیٗ ٞیأت ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ثشای ساٜ ا٘ذاصی   1

 سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ ای

تؼذاد ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ 

ی سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ دسخٛاػت ساٜ ا٘ذاص 2

 سؿتٝ ای ٔغبثك ٔأٔٛسیت ٞبی ٚاػپبسی ؿذٜ

 تؼذاد دسخٛاػت ٞب  ػبال٘ٝ  *

 

 تِ سٍصسساًی سیستن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ْ افضاسٞب ٚ ػخت افضاسٞبی الصْ ثشای ثٝ سٚص سػب٘ی ٘ش 1

 اتلبَ ثٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی وـٛس

ػخت افضاسٞب  ٔبٞٝ 6  *

ٚ ٘شْ افضاسٞبی 

 ثٝ سٚص ؿذٜ 

 

 تمَیت صیش ساخت ّای ت ْیضاتی تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ذأْبٞیت صٔب٘ی ال

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اختلبف ػٟٓ اص دسآٔذٞبی اختلبكی ثشای تأٔیٗ  1

 تجٟیضات آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٟ٘ب

ٌضاسؽ ٞضیٙٝ  ػبال٘ٝ  *

 وشد
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 استمب ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی ٘ظبْ جبٔغ اعالع سػب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ أْبٞیت صٔب٘ی الذ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی دا٘ـٍبٜ ٞبی  1

 والٖ ٔٙغمٝ 

تؼذاد اخجبس  ٔبٞٝ 3  *

ٔٙذسج دس 

 پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

 

 

 

 وطَس پضضىی ػلَم هَصشآ ًظام دسًٍذاد تشیي اصلی ػٌَاى تِ داًط َیاى جاًثِ ّوِ ٍ هتَاصى سضذ تمَیت ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٌضاسؽ  ٔبٞٝ 6  * فؼبَ وشدٖ وٕیتٝ ٞبی اػتؼذاد دسخـبٖ دا٘ـٍبٜ/ ٔٙغمٝ 1

 ػّٕىشد
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 طشاحی ًمطِ ساُ حشوت دس هسیش هشجؼیت ػلوی دس آهَصش ػلَم پضضىی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞبی پیـٟٙبد  ػبال٘ٝ  * سیتٞب ثش اػبع ٔبٔٛ پیـٟٙبد وٛسیىِْٛٛ 1

 ؿذٜ

اسصیبثی ٘مؾ اػضبی ٞیئت ػّٕی دس  2

 حشوت دس ثؼتش ٔشجؼیت ػّٕی

تؼذاد ؿبخق ٞبی ٔٛجٛد دس  ػبال٘ٝ   *

 استمبی ٞیبت ػّٕی 

ثبصٍ٘شی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس ػبٔب٘ٝ  3

 ٔذیشیت دا٘ؾ

 تؼذاد تجبسة ثبسٌزاسی ؿذٜ  ٔبٞٝ 3  *

 

 تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی دس آهَصش ػلَم پضضىی دس افك چطن اًذاص س:ػٌَاى هحَ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ثش٘بٔٝ تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی  1

 ٞیئت ػّٕی

تؼذاد ٞیبت ػّٕی ؿشوت وٙٙذٜ دس  ػبال٘ٝ  *

 دٚسٜ ٞبی ثبصآٔٛصی 

ػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ ٚسٚد اعال 2

 ٍ٘بسا٘ٝ آیٙذٜ

 ػبٔب٘ٝ ثٝ سٚص ؿذٜ  ٔبٞٝ 6  *

 

 

تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس جْت وسة هشجؼیت ػلوی دس حیطِ ّای اٍلَیت   ػٌَاى هحَس:

 داس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ـش وتت دا٘ـٍبٞی دس حٕبیت اص ٘ 1

 داس ّٔی ٞبی اِٚٛیت حیغٝ

٘ؼجت وتت ٔٙتـش ؿذٜ ٔٙغجك ثش  ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞب

جزة اػضبی ٞیئت ػّٕی ثش اػبع  2

 ٞبی ٔبٔٛسیتی اِٚٛیت

٘ؼجت ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ ٔٙغجك  ػبال٘ٝ  *

 ثش اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی 

دسخٛاػت تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش  3

 ٞب اػبع اِٚٛیت

٘ؼجت دسخٛاػت ٞبی ٔٙغجك ثش  ال٘ٝػب  *

 اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی
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 حوایت اص تحمیمات ساّثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش پضضىی  ػٌَاى هحَس:
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی دٞی ثٝ تحمیمبت حٛصٜ  جٟت 1

 ٞبی ّٔی ش اِٚٛیتثٔجتٙی 

٘ؼجت پشٚطٜ  ػبال٘ٝ  *

ٞبی ٔلٛة 

ٔٙغجك ثش 

 اِٚٛیت ٞب 
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گاُ ّای تاصتیٌی ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ  گزاس تِ داًط  ػٌَاى هحَس: 

 ًسل سَم ٍ چْاسم
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

حٕبیت اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس جٟت اتخبر  1

 ٞب دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ ٚاثؼتٍی ٞبی

تؼذاد اػضبی  ػبال٘ٝ  *

ٞیبت ػّٕی ثب 

 ٚاثؼتٍی دٌٚب٘ٝ 

 

 آفشیٌی ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی دس لالة ًظام ًَآٍسی )هلی ا هٌطمِ ای(واس  ػٌَاى هحَس:
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثٙیبٖ  ٞبی دا٘ؾ دس ؿشوتحٕبیت اص حضٛس اػبتیذ  1

 ٚ ٔشاوض سؿذ

تؼذاد ؿشوت  ػبال٘ٝ  *

ا٘ؾ ثٙیبٖ ٞبی د

 ثجت ؿذٜ

 

ٍالؼی ساصی ّضیٌِ ّای توام ضذُ خذهات آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍهتی ٍ حوایت اص تحمیمات   ػٌَاى هحَس:

 هشتثط
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی خذٔبت آٔٛصؽ دس ػغح دا٘ـٍبٜ  سٞجشی ٞضیٙٝ 1

 جٛیی ٞذف كشفٝثب 

ٔیضاٖ وبٞؾ  ٔبٞٝ 6  *

ٞضیٙٝ ٞبی 

 آٔٛصؿی 

 

طشاحی ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخصیص هالی پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت   ػٌَاى هحَس:

 دس ساستای تحمك داًطگاّْای ّضاسُ سَم

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی  1

 اختلبكی دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝ

اػٙبد تخلیق  ٔب6ٝٞ  *

 ٚ ٞضیٙٝ
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 محًر عذالت ي پاسخگً آمًزش بستٍ
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جاهؼاِ ٍ  ی تِ یاستای پاسخگَدس ستشًاهِ ّای آهَصضی )وَسیىَلَهْا(  ، اتالؽ ٍ اسصضیاتیٍ تاصًگشی تذٍیي ػٌَاى هحَس: 

  تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی ثش  1

 اػبع ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسی

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ  *

  ٘ظبست ؿذٜ

 

اسااتیذ، داًطا َیاى، اسائاِ وٌٌاذگاى     ریٌفؼاى، ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزاساى، ٍ استمشاس طشاحی   ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت وٌٌذٍُ تَجِ تِ تؼییيی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ یچِ تْتش پاسخگَ خذهات تِ هٌظَس تحمك ّش

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
 /*صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞبی آٔٛصؽ ٔٛسد ٘یبص ثشای پیبدٜ  1

ػبصی ٔٛاجٟٝ صٚد دا٘ـجٛیبٖ دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ ٚ 

 آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ 

تؼذاد ػشكٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 ؿٙبػبیی ؿذٜ 

پیؾ ثیٙی ٔٙبثغ حٕبیتی الصْ ثشای حضٛس دا٘ـجٛیبٖ ٚ  2

 بتیذ سؿتٝ ٞبی ٔختّف دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝاػ

ٔیضاٖ ٔٙبثغ  ػبِیب٘ٝ   *

 اختلبف یبفتٝ 
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 یَا بروامٍ ی گرا تیمامًر ي َذفمىذ ،یراَبرد تًسعٍ بستٍ

 سالمت یعال آمًزش
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ػلَم ( Edicational Program)آهَصش تاصًگشی ٍ استمای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گشای تشًاهِ ّای   ػٌَاى هحَس:

 پضضىی تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ا٘غجبق ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔٛجٛد ثب ظشفیت ٞبی  1

 ثٛٔی ٔٙغمٝ ای

+ 97اسدیجٟـت  * *

 ػبِیب٘ٝ

اسائٝ ثش٘بٔٝ 

 ا٘غجبق

 

 

هلی ٍ هٌطمِ دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای ( Curriculumتشًاهِ ّای آهَصضی )تذٍیي تاصًگشی ٍ   هحَس: ػٌَاى

 تِ تفىیه سضتِ ٍ همطغ تحصیلیای، فٌأٍسی ّای سٍص ٍ هشصّای داًص )هشجؼیت ػلوی( 

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 ؿبخق پبیؾ / صٔبٖ اتٕبْ*صٔبٖ پبیؾ الذاْ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

صٍ٘شی وٛسیىِْٛٛ ٞبی وّیٝ سؿتٝ ٞبی ثب 1

 ٞش ٔٙغمٝ ثشاػبع ٘یبص ٞبی ٔٙغمٝ ای

ٔبٜ ثشای ٘ٛثت اَٚ ٚ 6 * 

 ػبَ یىجبس 4ػپغ ٞش 

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞب 

 ثبصٍ٘شی ؿذٜ

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞبی  2

 جذیذ ثشاػبع ٘یبص ٞبی ّٔی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبیی وٝ  98ؿٟشیٛس  * 

 ا٘ذ ٕٞىبسی وشدٜ

 

 طشاحی ٍ استمشاس ًظام تشتیت ًیشٍّای حذٍاسط دس ساستای استمای پاسخگَیی ًظام آهَصش ػالی سالهت ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 تؼذاد ٔشاوض  ػبِیب٘ٝ  * تبػیغ ٔشاوض آٔٛصؿی تشثیت ٘یشٚٞبی حذٚاػظ  1
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 بستر در  داوطگاَُا یتًاومىذ یارتقا ي ییگرا تیمامًر بستٍ

 یىیسرزم صیآما
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 هٌاطك آهایص سشصهیٌی ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضىیگشایی دس تَسؼِ هاهَسیت   ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست  1

 ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6  *

 ٔبٔٛسیت ٞب

 

 گستشش ٍاسپاسی خذهات آهَصش ػالی ػلَم پضضىی تِ تخص غیشدٍلتی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 یٔمغؼ ٔؼتٕش

ٔذت ثش ٔجٙبی  ٔٙذ وٛتبٜ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبْ 1

 ٘یبصٞبی ثخؾ دِٚتی ٚ غیشدِٚتی

ػٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

آٔٛصؿی ٔٛسد 

 ٘یبص 
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 یا حرفٍ اخالق یاعتال بستٍ
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 اسالهی –تَسؼِ آهَصش اخالق پضضىی هثتٌی تش اسصش ّای ایشاًی   ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ت صٔب٘ی ٔبٞی

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

وشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق  ثشٌضاسی 1

 پضؿىی وـٛس
* 

ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی /  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی 

ای  ٞبی اخالق حشفٝ وبٖ٘ٛ

دا٘ـجٛیی / دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ 

جٛیی ثب تبییذ ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی دا٘ـ

 دا٘ـٍبٜ

ٞبی آٔٛصؿی/  تؼذاد وبسٌبٜ

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ اخالق 

 ای حشفٝ

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ ػمذ تفبٞٓ 2

ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمٝ ٚ د٘یب اص٘ظش دا٘ـجٛ ثیٗ دا٘ـٍبٜ

ذاؿت ٚ تٛصیغ اخالق پضؿىی تٛػظ ٚصاست ثٟ

ٞب ٚ ٔشاوض ػبدال٘ٝ ایٗ أىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

 تحمیمبتی ٔشتجظ

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمذ ؿذٜ ثدب   تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

ٔشاوددض داخّددی ٚ ثددیٗ إِّّددی  دس  

 صٔیٙٝ اخالق حشفٝ ای

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب اخالق  3

ػّٕی ای ثشای اػضبی ٞیئتپضؿىی/ حشفٝ

 دا٘ـٍبٜ

* 
ٞٝٔب 6  ٞدددبی آٔٛصؿدددی/  تؼدددذاد وبسٌدددبٜ 

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػددُٙ دا٘ـددٍبٜ دس صٔیٙددٝ اخددالق 

 ای حشفٝ
ثشٌضاسی وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ  4

 ای ثشای حشفٝ ٔٙذاٖثب اخالق پضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6   

خالق پضؿىی/ حشفٝٞبی ٔشتجظ اثشٌضاسی دٚسٜ 5

ٞبی ای ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚسٜ

 ضٕٗ خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ثٝ ثشٌضاسی 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ كٛست تٓ عِٛی ثشای سؿتٝ

وبسآٔٛصی ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػتبسی، ٔبٔبیی، 

د٘ذا٘پضؿىی، داسٚػبصی، فیضیٛتشاپی، وبسؿٙبػی 

ٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ سادی

 آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٞددبی آٔٛصؿددی داسای  تؼددذاد ٌددشٜٚ 

ثش٘بٔددٝ ٔددذٖٚ اسصیددبثی اخددالق    

ای ٔلٛة ؿدٛسای آٔدٛصؽ    حشفٝ

 ٌشٜٚ
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طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاصسٌ ی، آسیة ضٌاسی  ٍ استماء اسصش ّا ٍ اخالق حشفِ ای پضضىی   ػٌَاى هحَس:

 ام آهَصش ػالی سالهتدس ًظ

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ اخالق  ٔٙغمٝ ایتذٚیٗ ٌضاسؽ  1

 كٛست ػبال٘ٝپضؿىی ثٝ

ٔبٞٝ 6  * ٞدبی   تؼذاد ٔغبِؼبت ٔٙتـش ؿذٜ پیٕبیـی اسصؽ 

ای ٚ آٔدٛصؽ اخدالق پضؿدىی دس     اخالق حشفٝ

تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت  2 ٖ دس دا٘ـٍبٜٔیبٖ فشاٌیشا

ٞبی اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ وٕیتٝ

 ٔٙغمٝٞبی ػّْٛ پضؿىی 

ٔبٞٝ 6  *  

تـىیُ وٕیتٝ دا٘ـٍبٞی اخالق دس  3

 دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  أٛصؽ پضؿىی

ٔبٞٝ 6  *  تؼذاد جّؼبت وٕیتٝ اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ 

 

دّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات الصم تشای هذیشیت هٌاسة تذٍیي استاًذاس  ػٌَاى هحَس:

 وَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ ساصی اسصش ّای حشفِ ای دس هَسسات آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی  ٕٞىبسی دس تذٚیٗ 1

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی 

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞدب/ ودذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ دس      

ٔلددٛة  ،حددٛصٜ اخددالق ػّددْٛ پضؿددىی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی وـٛس
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 تساله ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ اخالق تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ای دا٘ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛس

ٔبٞٝ 6  * ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌضاس ؿدذٜ اص   تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ـددجٛیی / ای دا٘ ٞددبی اخددالق حشفددٝ ػددٛی وددبٖ٘ٛ

دػددتیبسی دس دا٘ـددٍبٜ ثددب تبییددذ ٔؼبٚ٘ددت فشٍٞٙددی 

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ٞبی ٔختّف اصجّٕٝ تجبدَ ٕٞىبسی

ٞبی خبسج اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * اجشای ثش٘بٔٝ تجبدَ دا٘ـجٛ ٚ اػتبد دس صٔیٙٝ اخالق  

بٞی ػّْٛ پضؿىی ثب ػبیش ای ٔیبٖ ٔشاوض دا٘ـٍ حشفٝ

ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـدٛس دس صٔیٙدٝ اخدالق    

 ای حشفٝ

٘بٔٝ تجبدَ اػتبد ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ٞبی ػّْٛ ا٘ؼب٘ی ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 داخُ وـٛس

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ اػتبد ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 4

 ٔٙغمٝ ٞبی ػّٕیٝٚ دا٘ـجٛ ثب حٛصٜ

ٔبٞٝ 6  *  
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 الولل آهَصش ػلَم پضضىی وطَس تاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تیي ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ـجٛی تالؽ دس جٟت جزة دا 1

 خبسجی 

تؼذاد دا٘ـجٛی خبسجی جزة  ػبِیب٘ٝ   *

 ؿذٜ 

تجبدَ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ  2

 خبسجی 

تؼذاد ػضٛ ٞیبت ػّٕی جزة  ػبِیب٘ٝ   *

 ؿذٜ 

 تؼذاد دٚسٜ ٔـتشن ثشٌضاس ؿذٜ  ػبِیب٘ٝ   * ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن  3

 

 الولل ّای آهَصش تیي لی ٍ اسائِ تشًاهِّای تیي الول ای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی  ؿجىٝٚ تٛػؼٝ  ایجبد 1

 ػبصی ٚ استمب ػغح ثیٗ إُِّ دا٘ـٍبٜ ٞب

 تؼذاد اػضبی ؿجىٝ ٔبٞٝ 6  *

ٕی، ػبصٔب٘ی ٚ خذٔبتی ثشای تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّ ػمذ  2

 دا٘ـجٛیبٖ ٚ اػبتیذ ثیٗ إُِّ

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

 ٔـتشن دس حبَ اجشا

 جٟت دس ی ٔٙغمٝدا٘ـٍبٜ ٞب ثیٗ ٘بٔٝ تفبٞٓ ا٘ؼمبد 3

 یىذیٍش ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ ِیٙه دادٖ لشاس

تؼذاد ٚة ػبیت ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 ٔؼشفی ؿذٜ 

 

 

 س جْت هؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ جْاىتالش د ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی  1

 ثب حضٛس دا٘ـجٛیبٖ خبسجی داخُ وـٛس

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ  *

دس دا٘ـٍبٟٞبی ػّْٛ  eductionIranٝ سٚص سػب٘ی ث 2

 پضؿىی ٔٙغمٝ

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 3  *

 ثبسٌزاسی ؿذٜ 
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 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ  1

 فشایٙذٞبی اػتجبسثخـی ثیٗ إِّّی 

تؼذاد دا٘ـٍبٟٞبی ٚاسد ؿذٜ دس  ػبِیب٘ٝ   *

 فشایٙذ اػتجبسثخـی 
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 یپسضک علًم در  یمجاز آمًزش تًسعٍ بستٍ
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 تا پضضىی ػلَم ّای داًطگاُ ه اصی ٍاحذّای ادُاستف تشای ه اصی آهَصش صیشساختْای تَسؼِ ٍ ای اد ػٌَاى هحَس:

 ه اصی پضضىی ػلَم داًطگاُ حوایت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 

ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی 

)آسٔبٖ( ٚ ساٞجشی ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔبٖ دس 

 ٔجبصی دس ٔٙغمٝدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی 

 ػبال٘ٝ  *

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ 

 ؿذٜ دس آسٔبٖ

تؼذاد ٔذسع اسائٝ دٞٙذٜ 

آٔٛصؽ اص دا٘ـٍبٜ ٞبی 

 ٔٙغمٝ

 پضؿىی ػّْٛ ٞبی سؿتٝ اِىتشٚ٘یىی ٔحتٛاٞبی تذٚیٗ 2

 MOOCs عشیك اص آٟ٘ب ٕٞىبسی ثشای اسائٝ ٚ
 ػبال٘ٝ  *

تؼذاد ٔحتٛای اِىتشٚ٘یىی 

 اسائٝ ؿذٜ دس آسٔبٖ

 

 پضضىی ػلَم ه اصی آهَصش فشایٌذی استاًذاسدّای طشاحی ٍ ای تشًاهِ ٍ ای هَسسِ اػتثاستخطی اى هحَس:ػٌَ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشسػی ٚ الذاْ ثشای ساٜ ا٘ذاصی یه دا٘ـىذٜ  1

ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ٚ عی ٔشاحُ 

احىبْ اػتجبسثخـی ٚ كذٚس ٔجٛص ثش  كذٚس

 اػبع آییٗ ٘بٔٝ ٔلٛة

 98ٟٔش  * 

وؼت ٔجٛص اص ؿٛسای ٌؼتشؽ 

ٚصاست ثشای یه دا٘ـىذٜ ٔجبصی دس 

ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ثش اػبع ػبختبس 

 اػتجبسثخـی ٔلٛة

ٕٞبٍٞٙی ثٝ ٔٙظٛس ا٘جبْ خٛد اسصیبثی ٚ ثبصدیذ  3

ادٚاسی تٛػظ  ٔشاوض یب دا٘ـىذٜ ٞبی ٔختّف 

 ٝٔٙغم

 تؼذاد ثبصدیذ ٞبی ادٚاسی  ٔبٞٝ 6  *
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 ه اصی آهَصش تَسؼِ تشای الصم اًساًی ٍ اطالػاتی تاهیي ٍ تذاسن ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 آٔٛصؽ تٛػؼٝ ثشای ٔٛجٛد ٞبی ظشفیت ؿٙبػبیی 1

 غمٝٔجبصی دس ػغح ٔٙ
 اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال٘ٝ  *

ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ساٞجشدی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼٝ آٔٛصؽ  2

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال٘ٝ  *

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ٞبی ٔـتشن ثٕٙظٛس تٛإ٘ٙذػبصی  3

 اػضب ٞیبت  ػّٕی
 تؼذاد وبسٌبٜ  ػبِیب٘ٝ   *

خللیٗ ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی تشویجی ٚ ثٟشٜ ٔٙذی اص ٔت 4

داخّی ٚ ثیٗ إِّّی ثب سٚیىشد تٛإ٘ٙذ ػبصی 

 وبسؿٙبػبٖ ٚ اػضب ٞیبت ػّٕی ٔٙغمٝ

 تؼذاد دٚسٜ ٞب  ػبِیب٘ٝ  *

 

 ه اصی ّای دٍسُ ٍ ّا سضتِ تَسؼِ ٍ حضَسی ّای تشًاهِ دس تشویثی یادگیشی استمشاس تشای سیضی تشًاهِ ػٌَاى هحَس:

 الوللی تیي ٍ داخلی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ ثش٘بٔٝ دا٘ـٍبٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ٔٙغمٝ ثشای تٛػؼٝ  1

اػتمشاس یبدٌیشی تشویجی دس ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛسی ٔغبثك ثب 

اییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔلٛة ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ثش٘بٔٝ ای 

 اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔجبصی

*  
دٚ 

 ػبال٘ٝ
 ؽاسائٝ ٌضاس

 آٔٛصؽ ٞبی ظشفیت اص ػیبػت ٌزاسی ثشای اػتفبدٜ 2

 ٚ ؿذٖ إِّّی ثیٗ سٚ٘ذ تؼشیغ ٚ تٛػؼٝ ثشای ٔجبصی

 خبسجی دا٘ـجٛیبٖ جزة

 اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال٘ٝ  *

ػیبػت ٌزاسی ثشای تٛػؼٝ سؿتٝ ٞب ٚ دٚسٜ ٞبی وٛتبٜ  3

 ٔذت ٔجبصی یب تشویجی ثش اػبع ٔمشسات
 اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال٘ٝ  *
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 استمای آصهًَْای ػلَم پضضىی تا تْشُ هٌذی اص ت شتیات تیي الوللی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

مٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب پبیؾ آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغ 1

 اػتب٘ذاسد ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی پبیؾ  ػبِیب٘ٝ  *

 ؿذٜ

 

 

 تِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیشش،سٌ ص ٍ اسصضیاتی استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ای/داًطگاّی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص  1

 ٔشاوض ػٙجؾ

تؼذاد ٘یشٚی تشثیت ؿذٜ ٔٛجٛد دس  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔشاوض ػٙجؾ

 

 تحَل دس ًظام پزیشش داًط َیاى ػلَم پضضىی تا تاویذ تش هماطغ تحصیالت تىویلی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٙٛع ثخـی آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ دا٘ـٍبٞی اص ٘ظش  1

 ویفیت ، ٘ٛع ٚ تٛاتش آصٖٔٛ ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٘یٓ ػبال٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

اػتفبدٜ اص ثؼتش فضبی ٔجبصی ثشای ثشٌضاسی آصٖٔٛ  2

 ٞبی ٔتٙٛع

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

 

 یپضضى ػلَم آهَختگاى داًص یا حشفِ تیصالح ذییتا ٍ ییًْا ٍ یٌیتىَ یاتیاسص ًظام یصسا ادُیپ ٍ یطشاح ػٌَاى هحَس:

 یپضضى آهَصش تیفیو استماء یساساتا دس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ

ؿبخق 

 پبیؾ
 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی آصٖٔٛ كالحیت حشفٝ ای دس ػغح ٔٙغمٝ/  1

 دا٘ـٍبٜ

  ٝٔبٞ 6  *
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127 

 ّای ػلَم پضضىیای داًطگاّْا ٍ داًطىذُاستوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دس  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

 دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 * 

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 

 

 هشاوض آهَصضی دسهاًی )هشاوض اسائِ خذهات آهَصضی( یآهَصضاػتثاستخطی  تشًاهِ یاجشا استوشاس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 یؾؿبخق پب

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 *  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

ّؼبت ج –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 
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 اػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاّْای ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ  وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ تـىیُ 1

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ ؿذٜ

 

 

هذاٍم ٍ آهَصضْای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام  اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش ػٌَاى هحَس:

 سالهت
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔبٞٝ  3  * ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٞب اثالؽ

ٔبٞٝ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٌضاسؿبت

ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 ٔٙغمٝ

ثش اػبع تؼذاد  ٔبٞٝ 6 * 

ٞبی  تحّیُ

 ا٘جبْ ؿذٜ
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 وطَس یپضضى ػلَم یّا داًطگاُ یػلو اتیّ یاػضا یآهَصض ًمص یاستما ٍ یاًساً ِیسشها تَسؼِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیأت ػّٕی  1

 صؽ پضؿىیدس صٔیٙٝ آٔٛ

تؼذاد اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔؼشفی ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای وبسؿٙبػی اسؿذ آٔٛصؽ پضؿىی

 

 

  یا سضتِ يیت ٍ يیًَ ػلَم ژُیٍ تِ یپضضى ػلَم یّا سضتِ( Excellence) یتؼال ٍ ووال یتشا یساص تستش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تأٔیٗ ٞیأت ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ثشای ساٜ ا٘ذاصی  1

 سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ ای

تؼذاد ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ 

دسخٛاػت ساٜ ا٘ذاصی سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ  2

 سؿتٝ ای ٔغبثك ٔأٔٛسیت ٞبی ٚاػپبسی ؿذٜ

 تؼذاد دسخٛاػت ٞب  ػبال٘ٝ  *

 

  

 تِ سٍصسساًی سیستن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ٌَاى هحَس:ػ

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثٝ سٚص سػب٘ی ٘شْ افضاسٞب ٚ ػخت افضاسٞبی الصْ ثشای  1

 اتلبَ ثٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی وـٛس

ػخت افضاسٞب  ٞٝٔب 6  *

ٚ ٘شْ افضاسٞبی 

 ثٝ سٚص ؿذٜ 

 

 تمَیت صیش ساخت ّای ت ْیضاتی تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تأٔیٗ  اختلبف ػٟٓ اص دسآٔذٞبی اختلبكی ثشای 1

 تجٟیضات آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٟ٘ب

ٌضاسؽ ٞضیٙٝ  ػبال٘ٝ  *

 وشد
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 استمب ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی ٘ظبْ جبٔغ اعالع سػب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٜ ٞبی  دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 1

 والٖ ٔٙغمٝ 

تؼذاد اخجبس  ٔبٞٝ 3  *

ٔٙذسج دس 

 پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

 

 

 وطَس پضضىی ػلَم آهَصش ًظام دسًٍذاد تشیي اصلی ػٌَاى تِ داًط َیاى جاًثِ ّوِ ٍ هتَاصى سضذ تمَیت ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 یٔمغؼ ٔؼتٕش

ٌضاسؽ  ٔبٞٝ 6  * فؼبَ وشدٖ وٕیتٝ ٞبی اػتؼذاد دسخـبٖ دا٘ـٍبٜ/ ٔٙغمٝ 1

 ػّٕىشد
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 هسیش هشجؼیت ػلوی دس آهَصش ػلَم پضضىیطشاحی ًمطِ ساُ حشوت دس  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثٝ  ٞب ثش اػبع ٔبٔٛسیت پیـٟٙبد وٛسیىِْٛٛ 1

 ؿٛسای ػبِی ثش٘بٔٝ سیضی

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞبی پیـٟٙبد  ػبال٘ٝ  *

 ؿذٜ ثٝ ؿٛسای ػبِی ثش٘بٔٝ

یضی ٚ تـٛیك اػضبی ٞیئت ػّٕی ثش٘بٔٝ س 2

جٟت ٔـبسوت دس ثش٘بٔٝ ٞبی ٔشتیظ ثب 

 ٔشجؼیت ػّٕی

ػّٕی  اػضبی ٞیئتتؼذاد  ػبال٘ٝ   *

ٔتؼبُٔ دس ثؼتش ٔشجؼیت 

 ػّٕی

ثٝ اؿتشان ٌزاسی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس  3

 ػبٔب٘ٝ ٘بة

 تؼذاد تجبسة ثبسٌزاسی ؿذٜ  ٔبٞٝ 3  *

 

 دس آهَصش ػلَم پضضىی دس افك چطن اًذاص تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ثش٘بٔٝ تٛإ٘ٙذػبصی  1

 اػضبی ٞیئت ػّٕی

تؼذاد ٞیبت ػّٕی ؿشوت وٙٙذٜ دس دٚسٜ  ػبال٘ٝ  *

 ٞبی ثبصآٔٛصی 

ٚسٚد اعالػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ  2

 ٍ٘بسا٘ٝ آیٙذٜ

ػبٔب٘ٝ ثٝ سٚص ؿذٜ حبٚی ػٙذ آیٙذٜ ٍ٘بسی  ٔبٞٝ 6  *

 ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ٔجتٙی ثش آٖ
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تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس جْت وسة هشجؼیت ػلوی دس حیطِ ّای اٍلَیت   ػٌَاى هحَس:

 داس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  حٕبیت اص ٘ـش وتت دا٘ـٍبٞی دس حیغٝ 1

 داس ّٔی اِٚٛیت

تؼذاد وتت ٔٙـش ؿذٜ دس حٛصٜ  ػبال٘ٝ  *

 ٔبٔٛسیت ٞب

تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش  پیـٟٙبد دسخٛاػت 2

 ٞب اػبع اِٚٛیت

٘ؼجت دسخٛاػت ٞبی ٔٙغجك ثش  ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی

 

 

 اّثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش پضضىیحوایت اص تحمیمات س  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ ػّْٛ دٞی ثٝ تحمیمبت حٛصٜ  جٟت 1

 ٞبی ّٔی ثش اِٚٛیتپضؿىی ٔجتٙی 

٘ؼجت پشٚطٜ ٞبی  - ػبال٘ٝ  *

ٔلٛة ٔٙغجك ثش 

 اِٚٛیت ٞب 

تؼذاد پشٚطٜ ٞبی  -

 ٛةٔل

 
 

  وطَس یپضضى ػلَم یّا داًطگاُ یػلو اتیّ یاػضا یآهَصض ًمص یاستما ٍ یاًساً ِیسشها تَسؼِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیأت ػّٕی دس صٔیٙٝ  1

 دا٘ؾ ٔشتجظ آٔٛصؽ پضؿىی

ؼذاد اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔؼشفی ت ػبال٘ٝ  *

ؿذٜ ثشای وبسؿٙبػی اسؿذ 

 آٔٛصؽ پضؿىی

٘یبصػٙجی جٟت اػتخذاْ ػضٛ ٞیت ػّٕی  2

جذیذ دس وّیٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثشاػبع اِٛیتٟب ٚ 

 ٔبٔٛسیتٟبی دا٘ـٍبٞی 

یه ثبس دس   *

 ػبَ 

 ٌضاسؽ ٘یبص ػٙجی
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تاصتیٌی ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ  گزاس تِ داًطگاُ ّای   ػٌَاى هحَس: 

 ًسل سَم ٍ چْاسم

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

   ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  دس ؿشوتحٕبیت اص حضٛس اػبتیذ  1

 ثٙیبٖ ٚ ٔشاوض سؿذ دا٘ؾ

 تٟیٝ ٌضاسؽ  ػبال٘ٝ  *

 پیـٟٙبد آییٗ ٘بٔٝ 

 

 

 واسآفشیٌی ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی دس لالة ًظام ًَآٍسی )هلی ا هٌطمِ ای(  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

عشاحی ٘ظبْ ٘ٛآٚسی ٔٙغمٝ ای جٟت تِٛیذ  1

 ثشٚت

تؼذاد پشٚطٜ ٞبی ٔـتشن دس  ػبال٘ٝ  *

 ػغح دا٘ـٍبٜ ٚ والٖ ٔٙغمٝ

 تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی ٘ٛآٚسا٘ٝ

ساٜ ا٘ذاصی پشٚطٜ ٞبی ٔـتشن دا٘ؾ ثٙیبٖ ٚ وبس  2

 آفشیٗ دس ػغح ٞش والٖ ٔٙغمٝ  

تؼذاد پشٚطٜ ٞبی ٔـتشن دس  ػبال٘ٝ  *

 ػغح والٖ ٔٙغمٝ

 

ٍالؼی ساصی ّضیٌِ ّای توام ضذُ خذهات آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍهتی ٍ حوایت اص تحمیمات   ػٌَاى هحَس:

 هشتثط

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دس سؿتٝ  ٔحبػجٝ لیٕت تٕبْ ؿذٜ آٔٛصؽ 1

 ٔمبعغ ٔٙغمٝ 

تٕبْ ؿذٜ آٔٛصؽ دس  ٞضیٙٝ 97پبیبٖ  * 

 دا٘ـٍبٜ ثشآٚسد ؿذٜ اػت
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طشاحی ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخصیص هالی پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت   ػٌَاى هحَس:

 دس ساستای تحمك داًطگاّْای ّضاسُ سَم

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ػشٔبیٝ ٌزاسی خغش پزیش دس ػغح  VCایجبد كٙذٚق  1

 دا٘ـٍبٜ

اسائٝ ٌضاسؽ  ػبال٘ٝ * 

ساٜ ا٘ذاصی 

كٙذٚق 

 ٔشثٛعٝ

پبیبٖ ٘بٔٝ ٞب ی  دا٘ـٍبٜ اسائٝ ٌضاسؽ ثبصخٛسد اص عشحٟب ٚ  2

ثش اػبع اكَٛ تٛػؼٝ دا٘ـٍبٟٞبی  ٘ؼُ ػْٛ ٚ وبس آفشیٗ 

 ثٝ ٔذیشیت اسؿذ دا٘ـٍبٜ

 ٌضاسؽ اسائٝ ٔب3ٝٞ  

تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی اختلبكی  3

 دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝ

اػٙبد تخلیق  ٔب6ٝٞ  *

 ٚ ٞضیٙٝ
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تیواسی ّا، حاَاد  ٍ  حال ٍ آیٌذُ جاهؼِ )تاس  جاهؼِآهَصضی هثتٌی تش ًیاصّای ٍ اسصیاتی ًیاصّای  ییضٌاسا ػٌَاى هحَس:

سیسه فاوتَسّا(، فٌأٍسی ّای هشتثط تا پیطگیشی، تطخیص، دسهاى پیطگیشی دس حَصُ ساالهت )هاذاخالت ساالهت( ٍ    

 ٍ هٌاطك آهایطی دس حَصُ سالهت دس وطَس هشصّای داًص

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ِٛیت ٞبی ٔٙغمٝ آٔبیـی ثشای تذٚیٗ تؼییٗ اٚ 1

 ٌبیذالیٟٙبی ثبِیٙی 

 تؼذاد اِٚٛیت ٞب  ػبِیب٘ٝ  *

اسائٝ ٌبیذالیٗ ٞبی ثبِیٙی داسای اِٚٛیت ثٝ  2

 ٔؼبٚ٘ت آٔٛصؿی ٚصاست ٔتجٛع 

تؼذاد ٌبیذالیٗ ٞبی تذٚیٗ ؿذٜ  ػبِیب٘ٝ  *

 ثشاػبع اِٚٛیت ٔٙغمٝ 

تـىیُ وٕیتٝ ٌبیذ الیٗ ثب حضٛس ٕ٘بیٙذٜ  3

 ؼبٚ٘ت ٞبی ٔختّف دس دا٘ـٍبٜٔ

 تؼذاد جّؼبت وٕیتٝ ٌبیذ الیٗ ػبِیب٘ٝ  *

ثشسػی ٌبیذ الیٗ ٞبی اسػبِی اص ٚصاست  4

ثٟذاؿت ٚدسٔبٖ ٚ تذٚیٗ چه ِیؼت ٞبی 

 اسصؿیبثی ٌبیذالیٗ ٞب

تؼذاد جّؼبت وٕیتٝ ٌبیذ الیٗ  ػبِیب٘ٝ  *

 پبیؾ ؿذٜ

 

جاهؼاِ ٍ  ی تِ یدس ساستای پاسخگَتشًاهِ ّای آهَصضی )وَسیىَلَهْا(  ، اتالؽ ٍ اسصضیاتیٍ تاصًگشی تذٍیي ػٌَاى هحَس:

  تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی ثش اػبع  1

 ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسی

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی ٘ظبست 

 ؿذٜ 

تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ ٘ظبْ ٘ظبست ثش تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی  2

 دا٘ـٍبٜ
ثش٘بٔٝ تذٚیٗ  ػبِیب٘ٝ * 

 ؿذٜ

تؼذاد جّؼبت  ػبِیب٘ٝ  * تـىیُ جّؼبت وٕیتٝ والٖ ٔٙغمٝ ثش٘بٔٝ دسػی 3

 ثشٌضاس ؿذٜ

ٔـبسوت دس  ٘ٝػبِیب  * ٔـبسوت دس تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی وـٛسی 4

 تذٚیٗ ثش٘بٔٝ
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اسااتیذ، داًطا َیاى، اسائاِ وٌٌاذگاى     ریٌفؼاى، ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزاساى، ٍ استمشاس طشاحی   ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت وٌٌذٍُ تَجِ تِ تؼییيی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ یچِ تْتش پاسخگَ خذهات تِ هٌظَس تحمك ّش

 الذاْ سدیف

صٔب٘ی ٔبٞیت 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞبی آٔٛصؽ ٔٛسد ٘یبص ثشای  1

پیبدٜ ػبصی ٔٛاجٟٝ صٚد دا٘ـجٛیبٖ دس ػشكٝ ٞبی 

 جبٔؼٝ ٚ آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ 

تؼذاد ػشكٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 ؿٙبػبیی ؿذٜ 

شای حضٛس دا٘ـجٛیبٖ ٚ پیؾ ثیٙی ٔٙبثغ حٕبیتی الصْ ث 2

 اػبتیذ سؿتٝ ٞبی ٔختّف دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ

ٔیضاٖ ٔٙبثغ اختلبف  ػبِیب٘ٝ   *

 یبفتٝ 

تؼذاد فیّذ ٞبی تجٟیض  ػبِیب٘ٝ  * تجٟیض فجّذٞبی آٔٛصؿی دا٘ـىذٜ ٞبی ٔختّف 3

 ؿذٜ

تذٚیٗ الي ثٛن اِىتشٚ٘یه دس فیّذ ٞبی ثٟذاؿتی  4

 دسٔب٘ی

ٞبی تؼذاد الي ثٛن  ػبِیب٘ٝ  *

 اِىتشٚ٘یىی تذٚیٗ ؿذٜ
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 یَا بروامٍ ی گرا تیمامًر ي َذفمىذ ،یراَبرد تًسعٍ بستٍ

 سالمت یعال آمًزش
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ػلَم ( Edicational Program)تاصًگشی ٍ استمای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گشای تشًاهِ ّای آهَصش   ػٌَاى هحَس:

 پضضىی تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 الذاْ سدیف

ٔب٘ی ٔبٞیت ص

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

سؿتٝ ٞبی تحلیالت ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی  تؼییٗ 1

تغبثك  ٔٙغمٝ ای ٘یبصٞبی  ثب وٝ ٔٛجٛد تىٕیّی 

 ٘ذاسد

ػبِیب٘ٝ/ػٝ   *

 ٔبٞٝ اَٚ

دسكذ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ، 

سؿتٝ ٞبی تحلیالت تىٕیّی 

وٝ ثب ظشفیتٟبی ٔٙغمٝ ای 

 ق داسدا٘غجب

اسجبع ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی دس ٔمبعغ تحلیالت  2

تىٕیّی ثٝ وبسٌشٟٚٞبی ٔشثٛعٝ جٟت ثبصٍ٘شی 

وٝ ثب ٘یبصٞبی ٔٙغمٝ ای ا٘غجبق ٘ذاؿتٝ ا٘ذ ثب 

 سٚیىشٚد ٘یبصٞبی ٔٙغمٝ ای 

ػبِیب٘ٝ/ػٝ   *

 ٔبٞٝ دْٚ

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی ثبصٍ٘شی 

ؿذٜ ثب سٚیىشد ظشفیت ٞبی 

 بٔٙغمٝ ای تٛػظ وبس ٌشٟٚٞ

اسجبع ثش٘بٔٝ ٞبی ثبصٍ٘شی ؿذٜ ثٝ ؿٛسای ػبِی  3

 یش٘بٔٝ سیضی ٚصاست ٔتجٛع

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی ثبصٍ٘شی  ػبِیب٘ٝ  *

ؿذٜ ثشای اسجبع ثٝ ٚصاست 

 خب٘ٝ

 

 

هلی ٍ هٌطمِ دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای ( Curriculumتشًاهِ ّای آهَصضی )تذٍیي تاصًگشی ٍ   ٌَاى هحَس:ػ

 تِ تفىیه سضتِ ٍ همطغ تحصیلیسٍص ٍ هشصّای داًص )هشجؼیت ػلوی(  ای، فٌأٍسی ّای

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞبی جذیذ  1

 ثشاػبع ٘یبص ٞبی ّٔی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبیی وٝ  98ؿٟشیٛس  * 

 ٜ ا٘ذٕٞىبسی وشد
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 ( سضتِ ّای ػلَم پضضىی تِ ٍیژُ ػلَم ًَیي ٍ تیي سضتِ ایExcellenceتستش ساصی یشای ووال ٍ تؼالی )  ٌَاى هحَس:ػ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

درخَاست راُ اًذازی رشتِ ّای ًَیي ٍ هیاى رشتِ  1

 یت ّای ٍاسپاری شذُای هطابق هأهَر
 تؼذاد درخَاست ّا  ساالًِ  *

2 
هاّتِ جْتت    6ی آئیي ًاهِ استتاادُ از بتَرض   اجرا

با استاادُ از حوایتت ّتای   .Ph.Dداًشجَیاى برتر 

 هالی داًشگاُ ػلَم پسشکی شیراز

* 

 

پایاى ّر 

 سال 

 

تؼذاد داًشجَیاى استاادُ 

 کٌٌذُ از بَرض

 

3 
داًشتجَیاى  اجرای طتر  هذرستِ تاباتتاًِ جْتت     

 تحظیالت تکویلی با ارئِ کارگاُ ّای تخظظی

* 

 

پایاى ّر 

سال 

 تحظیلی

تؼذاد داًشجَیاى تحظیالت 

 تکویلی شرکت کٌٌذُ

 .Ph.Dتذٍیي کارگاُ ّای الساهی جْت داًشجَیاى  4

 ٍ اػضا ّیات ػلوی  

* 
 

پایاى ّر 

 ًیواال

تؼذاد داًشجَیاى شرکت 

 کٌٌذُ

گیری ٍ رطذ اجرایی شذى کار پَشِ ٍیصُ پی 5

فؼالیتْای آهَزشی ٍ پصٍّشی داًشجَیاى هقطغ  

ph.Dبِ هٌظَر ارتقا کیایت آهَزشی ٍ پصٍّش  

پایاى ّر   *

 ًیواال
گرٍّْایی کِ برًاهِ را 

برای  بظَرت کاهل

  داًشجَیاى اجرایی ًوَدُ اًذ
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ٍ طشح ّا تش اساس ًیاصّا ٍ پتاًسیل  تاصًگشی استما ء ساّثشدی هَضَػات پایاى ًاهِ ای تحصیالت تىویلی  ٌَاى هحَس:ػ

 ّای هلی ، هٌطمِ ای تا ّذف حشوت تِ سَی داًطگاّْای ًسل سَم 

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اسائٝ ٌضاسؽ اص أىب٘بت ٚ تجٟیضات آٔٛصؿی ٚ  1

بٖ وٕه آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔی

 سؿتٝ ٞبی دس حبَ پیٍیشی ٚ یب ایجبد

98خشداد   * اصائٝ ٌضاسؽ جٟت ٞش  

 سؿتٝ ٚ ٔمغغ

ٔٙغجك ثب اٞذاف  پبیبٖ ٘بٔٝ ایجٕغ آٚسی ٔٛضٛػبت  2

ثش٘بٔٝ ٞبی ثبالدػتی ٚ دا٘ـٍبٜ ٘ؼُ ػْٛ اص ػغح 

 والٖ ٔٙغمٝ

ػبال٘ٝ/ػٝ   *

 ٔبٞٝ اَٚ 

تؼذاد پیـٟٙبدات جٕغ 

آٚسی ؿذٜ اص ػغح والٖ 

 ٔٙغمٝ

تـىیُ وبس ٌشٜٚ دس ػغح والٖ ٔٙغمٝ ثشای ثش٘بٔٝ  3

سیضی ٚ تذٚیٗ ٚ ٘ظبست ػٙذ ساٞجشدی تغبثك 

ٔٛضٛػبت پبیبیبٖ ٘بٔٝ ٞبی تحلیالت تىٕیّی ثب 

ٞذف حشوت ثٝ ػٕت دا٘ـٍبٟٞبی ٘ؼُ ػْٛ ثش 

 اػبع ظشفیت ٞبی ٔٙغمٝ ای

ػبال٘ٝ/ػٝ   *

 ٔبٞٝ اَٚ 

تؼذاد جّؼبت وبسٌشٜٚ 

 تـىیُ ؿذٜ

ثالؽ ػٙذ ساٞجشدی تغبثك ٔٛضٛػبت پبیبٖ تذٚیٗ ٚ ا 4

٘بٔٝ ٞبی تحلیالت تىٕیّی ثب ٞذف حشوت ثٝ 

ػٕت دا٘ـٍبٟٞبی ٘ؼُ ػْٛ ثش اػبع ظشفیت ٞبی 

 ٔٙغمٝ ای

ػبال٘ٝ/ػٝ  * 

 ٔبٞٝ اَٚ 

اسائٝ ػٙذ ساٞجشدی تغبثك 

ٔٛضٛػبت پبیبٖ ٘بٔٝ ٞبی 

 تحلیالت تىٕیّی 

بٖ اجشای ػٙذ ساٞجشدی تذٚیٗ ؿذٜ جٟت ٞذایت پبی 5

٘بٔٝ ٞبی تحلیالت تىٕیّی ثب ٞذف حشوت ثٝ 

 ػٛی دا٘ـٍبٟٞبی ٘ؼُ ػْٛ

دسكذ پبیبٖ ٘بٔٝ ٞبی  ؿؾ ٔبٞٝ  *

دا٘ـجٛیبٖ ٔمبعغ تحلیّی 

وٝ ٔٙغجك ثش اٞذاف ػٙذ 

ساٞجشی تٙظیٓ ؿذٜ ٔی 

 ثبؿٙذ  
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 ُ تاصًگشی ٍ تذٍیي ضیَُ ًاهِ  پایص تحصیلی فشاگیشاى تحصیالت تىویلی داًطگا  ٌَاى هحَس:ػ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دسخٛاػت اص دا٘ـىذٜ ٞب ٚ دا٘ـٍبٟٞبی والٖ ٔٙغمٝ جٟت  1

اسائٝ ٘ظشات ثشای تذٚیٗ ؿیٜٛ ٘بٔٝ پبیؾ تحلیّی فشاٌیشاٖ 

 تحلیالت تىٕیّی  

تؼذاد پیـٟٙبدات  98اسدیجٟـت  * 

 جٕغ آٚسی ؿذٜ 

ىیُ وبسٌشٜٚ تذٚیٗ ؿیٜٛ ٘بٔٝ دس ػغح والٖ ٔٙغمٝ ٚ تـ 2

ثش٘بٔٝ سیضی جٟت تذٚیٗ ؿیٜٛ ٘بٔٝ ثشاػبع ٔحٛسٞبی ثٝ 

 دػت آٔذٜ اص ٘ظشات دا٘ـىذٜ ٞبی والٖ ٔٙغمٝ 

98اسدیجٟـت  *  تؼذاد جّؼبت  

 تـىیُ وبسٌشٜٚ 

تذٚیٗ ؿیٜٛ ٘بٔٝ پبیؾ تحلیّی فشاٌیشاٖ تحلیالت  3

 تىٕیّی 

89خرداد  *   ؿیٜٛ ٘بٔٝ تذٚیٗ  

تٟیٝ ٌضاسؽ پبیؾ تحلیّی فشاٌیشاٖ تحلیالت تىٕیّی ثٝ  4

 كٛست دٚسٜ ای ٚ اسػبَ ثٝ ٔؼئِٛیٗ ٚ ٔشاجغ ٔشثٛط

89شهریور  *  

89اسفند   

تؼذاد ٌضاسؽ 

 اسائٝ ؿذٜ 
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 بستر در  داوطگاَُا یتًاومىذ یارتقا ي ییگرا تیمامًر بستٍ

 یىیسرزم صیآما
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 هٌاطك آهایص سشصهیٌی ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضىیگشایی دس تَسؼِ هاهَسیت   هحَس:ػٌَاى 

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست  1

 ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6  *

 بٔبٔٛسیت ٞ

تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ٞبی ٔـتشن ٔشتجظ ثب اِٛیتٟبی ٘ظبْ  2

 5ػالٔت ثب ٔـبسوت ٔؼبٚ٘یٗ ٔختّف والٖ ٔٙغمٝ 

اسائٝ ٌضاسؽ اجشا  ٔب3ٝٞ  

 ثش٘بٔٝ ٔـتشن

 

  5ای اد ّواٌّگی ساّثشدی داًطگاّْای والى هٌطمِ   ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تـىیُ وبسٌشٜٚ ٕٞبٍٞٙی دثیشخب٘ٝ والٖ ٔٙغمٝ دس  1

 5ٔٙغمٝ آٔبیـی 

ِغبیت ٘یٕٝ  * 

 اسدیجٟـت

اثالؽ افشاد 

ٔؼئَٛ دثیشخب٘ٝ 

 دا٘ـٍبٜ 

ثٛٔی ػبصی ؿیٜٛ ٘بٔٝ استجبط دثیشخب٘ٝ ٞبی  2

  5دا٘ـٍبٟٞبی والٖ ٔٙغمٝ 

ثبصٍ٘شی ؿیٜٛ  پبیبٖ اسدیجٟـت  * 

 ٘بٔٝ 

جٟت ٕٞبٍٞٙی ٞبی    ٘بٔٝ ػّٕیبتیتذٚیٗ ثش 3

ػبصٔب٘ی دس وّیٝ حیغٝ ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ 

ثش اػبع ٔبٔٛسیت ٌشایی دس ٔٙبعك آٔبیـی  5

 تٛػؼٝ(–دسٔب٘ی  –ثٟذاؿتی  -پظٚٞـی -)آٔٛصؿی

 تذٚیٗ ثش٘بٔٝ  پبیبٖ خشداد  *

 

 لتی  گستشش ٍاسپاسی خذهات آهَصش ػالی ػلَم پضضىی ب تخص غیش دٍ  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ساٜ ا٘ذاصی ٔشوض جبٔغ آٔٛصؿٟبی ٟٔبستی ٚ حشفٝ  1

 ای 

ساٜ ا٘ذاصی ٔشاوض آٔٛصؿی  98ؿٟشیٛس  * 

 ٟٔبستی 

تٛػؼٝ ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبٔٙذ دس لبِت ثش٘بٔٝ ٞبی  2

 ٞب  NGOٕٟٙب ٚ آٔٛصؽ ٔذاْٚ پضؿىی تٛػظ ا٘ج

تؼذاد ثش٘بٔٝ اجشا ؿذٜ    *

 ٞب NGOتٛػظ ا٘جٕٟٙب ٚ 
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 یا حرفٍ اخالق یاعتال بستٍ
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 اسالهی –تَسؼِ آهَصش اخالق پضضىی هثتٌی تش اسصش ّای ایشاًی   ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

وشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق  ثشٌضاسی 1

 پضؿىی وـٛس
* 

ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی /  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی 

ای  ٞبی اخالق حشفٝ وبٖ٘ٛ

دا٘ـجٛیی / دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ 

ثب تبییذ ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی دا٘ـجٛیی 

 دا٘ـٍبٜ

ٞبی آٔٛصؿی/  تؼذاد وبسٌبٜ

ذٜ ثشای اػضبی ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿ

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ اخالق 

 ای حشفٝ

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ ػمذ تفبٞٓ 2

ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمٝ ٚ د٘یب اص٘ظش دا٘ـجٛ ثیٗ دا٘ـٍبٜ

اخالق پضؿىی تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ تٛصیغ 

 ٞب ٚ ٔشاوضػبدال٘ٝ ایٗ أىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

 تحمیمبتی ٔشتجظ

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمذ ؿذٜ ثدب   تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

ٔشاوددض داخّددی ٚ ثددیٗ إِّّددی  دس  

 صٔیٙٝ اخالق حشفٝ ای

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب اخالق  3

ػّٕی ای ثشای اػضبی ٞیئتپضؿىی/ حشفٝ

 دا٘ـٍبٜ

* 
ٞٝٔب 6  ٞدددبی آٔٛصؿدددی/  تؼدددذاد وبسٌدددبٜ 

اػضبی  ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػددُٙ دا٘ـددٍبٜ دس صٔیٙددٝ اخددالق 

 ای حشفٝ
ثشٌضاسی وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ  4

 ای ثشای حشفٝ ٔٙذاٖثب اخالق پضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6   

ٞبی ٔشتجظ اخالق پضؿىی/ حشفٝثشٌضاسی دٚسٜ 5

ٞبی ٜای ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚس

 ضٕٗ خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ثٝ ثشٌضاسی 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ كٛست تٓ عِٛی ثشای سؿتٝ

وبسآٔٛصی ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػتبسی، ٔبٔبیی، 

د٘ذا٘پضؿىی، داسٚػبصی، فیضیٛتشاپی، وبسؿٙبػی 

سادیٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ 

 آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٞددبی آٔٛصؿددی داسای  تؼددذاد ٌددشٜٚ 

ثش٘بٔددٝ ٔددذٖٚ اسصیددبثی اخددالق    

ای ٔلٛة ؿدٛسای آٔدٛصؽ    حشفٝ

 ٌشٜٚ
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طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاصسٌ ی، آسیة ضٌاسی  ٍ استماء اسصش ّا ٍ اخالق حشفِ ای پضضىی   ػٌَاى هحَس:

 دس ًظام آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *بیؾپ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ  ٔٙغمٝ ایتذٚیٗ ٌضاسؽ  1

 كٛست ػبال٘ٝاخالق پضؿىی ثٝ

ٔبٞٝ 6  * تؼددذاد ٔغبِؼددبت ٔٙتـددش ؿددذٜ پیٕبیـددی     

ای ٚ آٔٛصؽ اخالق  ٞبی اخالق حشفٝ اسصؽ

تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت  2 پضؿىی دس ٔیبٖ فشاٌیشاٖ دس دا٘ـٍبٜ

اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ ٞبی وٕیتٝ

 ٔٙغمٝٞبی ػّْٛ پضؿىی 

ٔبٞٝ 6  *  

تـىیُ وٕیتٝ دا٘ـٍبٞی اخالق دس  3

 دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  أٛصؽ پضؿىی

ٔبٞٝ 6  * تؼذاد جّؼدبت وٕیتدٝ اخدالق دس آٔدٛصؽ      

 دا٘ـٍبٜ

 

الصم تشای هذیشیت هٌاسة تذٍیي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات   ػٌَاى هحَس:

 وَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ ساصی اسصش ّای حشفِ ای دس هَسسات آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 
ٕٞىبسی دس تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی 

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی 

 ِی اخالق پضؿىی ؿٛسای ػب

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞب/ وذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ دس    - 

ٔلٛة ؿٛسای  ،حٛصٜ اخالق ػّْٛ پضؿىی

 ػبِی اخالق پضؿىی وـٛس

اسائددٝ ٌددضاسؽ اص ٘حددٜٛ اجددشای دلیددك    -

 وٛسیىّْٛ پٟٙبٖ دس سؿتٝ ٔمبعغ ٔختّف
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 سالهت ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ اخالق تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ای دا٘ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس 

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛسدا٘ـٍبٜ

ٔبٞٝ 6  * ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ای دا٘ـجٛیی /  الق حشفٝٞبی اخ اص ػٛی وبٖ٘ٛ

دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییدذ ٔؼبٚ٘دت فشٍٞٙدی    

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ٞبی ٔختّف اصجّٕٝ تجبدَ ٕٞىبسی

ٞبی اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 خبسج اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * اجشای ثش٘بٔٝ تجدبدَ دا٘ـدجٛ ٚ اػدتبد دس صٔیٙدٝ      

 ٝ یدبٖ ٔشاودض دا٘ـدٍبٞی ػّدْٛ     ای ٔ اخالق حشفد

پضؿىی ثب ػبیش ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـٛس 

 ای دس صٔیٙٝ اخالق حشفٝ

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ٞبی ػّْٛ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 ا٘ؼب٘ی داخُ وـٛس

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 4

 ٞبی ػّٕیٝاػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب حٛصٜ

 غمٝٔٙ

ٔبٞٝ 6  *  
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 بستٍ بیه المللی سازی آمًزش علًم پسضکی
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 الولل آهَصش ػلَم پضضىی وطَس تاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تیي ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ٞبی دا٘ـٍبٜ تٛػظ ػبیش اسٌبٟ٘ب  ثب داد لشاس دا٘ؼمب 1

 ثیٗ تٛػؼٝ آٔٛصؽ فشًٞٙ  ایجبد جٟت پضؿىی ػّْٛ

 ٔٙغمٝ ػغح دس إِّّی

ٌضاسؽ الذأبت ٚ  ػبِیب٘ٝ   *

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی ا٘جبْ 

 ؿذٜ  

تؼذاد دا٘ـجٛی  ػبِیب٘ٝ   * تالؽ دس جٟت جزة دا٘ـجٛی خبسجی  2

 خبسجی جزة ؿذٜ 

تؼذاد ػضٛ ٞیبت ػّٕی  ػبِیب٘ٝ   * ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ خبسجی تجبدَ اػضبی  3

 جزة ؿذٜ 

تؼذاد دٚسٜ ٔـتشن  ػبِیب٘ٝ   *  ثیٗ إُِّثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن  4

 ثشٌضاس ؿذٜ 

 

 الولل ّای آهَصش تیي ّای تیي الوللی ٍ اسائِ تشًاهِ ای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ی الذأْبٞیت صٔب٘

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی ػبصی  ؿجىٝٚ تٛػؼٝ  ایجبد 1

 ٚ استمب ػغح ثیٗ إُِّ دا٘ـٍبٜ ٞب

تؼذاد اػضبی  ٔبٞٝ 6  *

 ؿجىٝ

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّٕی، ػبصٔب٘ی ٚ خذٔبتی ثشای  ػمذ  2

 دا٘ـجٛیبٖ ٚ اػبتیذ ثیٗ إُِّ

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ 6  *

ٞبی ٔـتشن 

 دس حبَ اجشا

 لشاس جٟت دس ی ٔٙغمٝدا٘ـٍبٜ ٞب ثیٗ ٘بٔٝ تفبٞٓ ا٘ؼمبد 3

 یىذیٍش ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ ِیٙه دادٖ

تؼذاد ٚة  ػبِیب٘ٝ   *

ػبیت ٞبی 

 ٔؼشفی ؿذٜ 
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 جْاىتالش دس جْت هؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی  1

 ثب حضٛس دا٘ـجٛیبٖ خبسجی داخُ وـٛس

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ  *

اد ثش٘بٔٝ تؼذ ٔبٞٝ 3  * دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  eductionIranثٝ سٚص سػب٘ی  2

ٞبی ثبسٌزاسی 

 ؿذٜ 

 

 

 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ  1

 فشایٙذٞبی اػتجبسثخـی ثیٗ إِّّی 

تؼذاد دا٘ـٍبٟٞبی ٚاسد ؿذٜ دس  ػبِیب٘ٝ   *

 فشایٙذ اػتجبسثخـی 
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 یپسضک علًم در  یمجاز آمًزش تًسعٍ بستٍ
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 تا پضضىی ػلَم ّای داًطگاُ ه اصی ٍاحذّای استفادُ تشای ه اصی آهَصش صیشساختْای تَسؼِ ٍ ای اد ػٌَاى هحَس:

 ه اصی پضضىی ػلَم داًطگاُ حوایت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 

ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی 

)آسٔبٖ( ٚ ساٞجشی ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔبٖ دس 

 دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٔجبصی دس ٔٙغمٝ

 ػبال٘ٝ  *

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ ؿذٜ 

 دس آسٔبٖ

سع اسائٝ دٞٙذٜ تؼذاد ٔذ

آٔٛصؽ اص دا٘ـٍبٜ ٞبی 

 ٔٙغمٝ

 ػّْٛ ٞبی سؿتٝ اِىتشٚ٘یىی ٔحتٛاٞبی تذٚیٗ 2

 عشیك اص آٟ٘ب ٕٞىبسی ثشای اسائٝ ٚ پضؿىی

MOOCs 

 ػبال٘ٝ  *
تؼذاد ٔحتٛای اِىتشٚ٘یىی 

 اسائٝ ؿذٜ دس آسٔبٖ

3 

 ػبال٘ٝ   * تِٛیذ ٔحتٛای اِىتشٚ٘یىی دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ

ىتشٚ٘یىی تؼذاد ٔحتٛای اِ

 تِٛیذ ؿذٜ دس دا٘ـٍبٜ 

تؼذاد ػضٛ ٞئیت ػّٕی 

ٔـبسوت وٙٙذٜ دس تِٛیذ 

 ٔحتٛای اِىتشٚ٘یىی 

 

 ه اصی آهَصش تَسؼِ تشای الصم اًساًی ٍ اطالػاتی تاهیي ٍ تذاسن ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 آٔٛصؽ تٛػؼٝ ثشای ٔٛجٛد ٞبی ظشفیت ؿٙبػبیی 1

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ساٞجشدی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼٝ آٔٛصؽ  2

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

 

 

 

 

 

 



160 

 ش ػلَم پضضىی ػٌَاى هحَس :اػتثاس تخطی هَسسِ ای ٍ تشًاهِ ای ٍ طشاحی استاًذاسدّای فشایٌذی آهَص

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 

ثشسػی ٚ الذاْ ثشای ساٜ ا٘ذاصی یه د ا٘ـىذٜ ٔجبصی 

دس ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ٚ عی ٔشاحُ كذٚس احىبْ اػتجبس 

 ثخـی ٚ كذٚس ٔجٛص ثش اػبع آییٗ ٘بٔٝ ٔلٛة 

 98ٟٔش  * 

جٛص اص ؿٛسای وؼت ٔ

ٌؼتشؽ ٚصاست ثشای یه 

دا٘ـىذٜ ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ 

آٔبیـی ثش اػبع ػبختبس 

 اػتجبس ثخـی ٔلٛة 

 

 

 ه اصی ّای دٍسُ ٍ ّا سضتِ تَسؼِ ٍ حضَسی ّای تشًاهِ دس تشویثی یادگیشی استمشاس تشای سیضی تشًاهِ ػٌَاى هحَس:

 الوللی تیي ٍ داخلی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

ٔبٖ ص

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ ثش٘بٔٝ دا٘ـٍبٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ٔٙغمٝ ثشای تٛػؼٝ  1

اػتمشاس یبدٌیشی تشویجی دس ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛسی ٔغبثك ثب 

اییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔلٛة ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ثش٘بٔٝ ای 

 اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔجبصی

* 

 
دٚ 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ

 آٔٛصؽ ٞبی ظشفیت اص بػت ٌزاسی ثشای اػتفبدٜػی 2

 ٚ ؿذٖ إِّّی ثیٗ سٚ٘ذ تؼشیغ ٚ تٛػؼٝ ثشای ٔجبصی

 خبسجی دا٘ـجٛیبٖ جزة

* 

 اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال٘ٝ 

ػیبػت ٌزاسی ثشای تٛػؼٝ سؿتٝ ٞب ٚ دٚسٜ ٞبی وٛتبٜ  3

 ٔذت ٔجبصی یب تشویجی ثش اػبع ٔمشسات

* 
 اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال٘ٝ 

4 

ٞب ٚ وبسٌبٟٞبی تٛإ٘ٙذ ػبصی آٔٛصؿی دس  تؼذاد دٚسٜ

 صٔیٙٝ یبدٌیشی اِىتشٚ٘یىی 
 ػبال٘ٝ  * 

تؼذاد وبسٌبٟٞبی ثشٌضاس 

 ؿذٜ 

تؼذاد ػبػبت وبسٌبٟٞبی 

 آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذٜ 

 تؼذادؿشوت 

فؼبِیت ثشجؼتٝ یب ٘ٛآٚسی آٔٛصؿی دس حٛصٜ یبدٌیشی  5

 اِىتشٚ٘یىی ٚ آٔٛصؽ ٔجبصی 
 اسائٝ ٌضاسؽ   *
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 استمای آصهًَْای ػلَم پضضىی تا تْشُ هٌذی اص ت شتیات تیي الوللی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

ٔحتٛی فبیُ 

 پبیؾ
 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٟبی ٔٙغمٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب پبیؾ آصٔٛ٘ 1

 اػتب٘ذاسد ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی پبیؾ 

 ؿذٜ

 

تـىیُ وبس ٌشٜٚ والٖ ٔٙغمٝ جٟت  2

فؼبِیت ٞبی ٔشتیظ ثب ا٘غجبق آصٟٔٛ٘بی 

دا٘ـٍبٟٞبی والٖ ٔٙغمٝ ثب اػتب٘ذاسدٞبی 

 ثیٗ إِّّی 

 

   98اسدیجٟـت  * 

ػّْٛ  اسئٝ ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٘حٜٛ ا٘غجبق آصٟٔٛ٘بی 3

 پضؿىی ثب اػتب٘ذاسدٞبی ثیٗ إِّّی 

  تذٚیٗ ػٙذ 98خشداد  * 

 

 

 

 تِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیشش،سٌ ص ٍ اسصضیاتی استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ای/داًطگاّی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

ٔحتٛی فبیُ 

 پبیؾ

 ٔمغؼی شٔؼتٕ

تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد  1

 ٘یبص ٔشاوض ػٙجؾ    

 

تؼذاد ٘یشٚی تشثیت ؿذٜ  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔٛجٛد دس ٔشاوض ػٙجؾ 

 

پیٍیشی ساٜ ا٘ذاصی ٔشوض  2

 جبٔغ آصٟٔٛ٘ب

 

تىٕیُ ٔحُ فیضیىی ٚ ساٜ  98ؿٟشیٛس  * 

 ا٘ذاصی ٔشوض

 

پیٍیشی ساٜ ا٘ذاصی ٔشوض  3

 جبٔغ آصٟٔٛ٘بی ثبِیٙی

 

تىٕیُ ٔحُ فیضیىی ٚ ساٜ  98شیٛس ؿٟ * 

 ا٘ذاصی ٔشوض ٔشثٛعٝ
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 یپضضى ػلَم آهَختگاى داًص یا حشفِ تیصالح ذییتا ٍ ییًْا ٍ یٌیتىَ یاتیاسص ًظام یساص ادُیپ ٍ یطشاح ػٌَاى هحَس:

 یپضضى آهَصش تیفیو استماء یساساتا دس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 پبیؾ ؿبخق

ٔحتٛی 

فبیُ 

 ٔمغؼی ٔؼتٕش پبیؾ

ثشٌضاسی آصٖٔٛ كالحیت حشفٝ ای  1

 دس ػغح ٔٙغمٝ /دا٘ـٍبٜ

 

تؼذاد آصٟٔٛ٘بی كالحیت  ٔبٞٝ 6  *

 حشفٝ ای

 

دس ػغح  OSCEثشٌضاسی آصٖٔٛ  2

 ٔٙغمٝ /دا٘ـٍبٜ

 

دس  OSCEتؼذاد آصٟٔٛ٘بی    *

ػغح ٔٙغمٝ ، تؼذاد سؿتٝ 

 OSCE ٔمبعغ داسای آصٖٔٛ

 

اسائٝ ٌضاسؽ اص ٔیضاٖ ا٘غجبق آصٟٔٛ٘بی  3

ثب  OSCEٟٔبستی ؛ كالحیت ثبِیٙی ٚ 

 اػتب٘ذاسدٞبی تذٚیٗ ؿذٜ

 

دسكذ آصٟٔٛ٘ب ، ٔٙغجك ثب    *

ؿیٜٛ ٘بٔٝ اػتب٘ذاسد ػبصی 

 آصٟٔٛ٘بی تذٚیٗ ؿذٜ 
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 ّای ػلَم پضضىیای داًطگاّْا ٍ داًطىذُاستوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبس ثخـی دس  1

 دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ

 

 ثش اػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 * 

بیت ثشای ا٘جبْ اػتجبس ثخـی اص ٘ظش حٕ 2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

 

ثش اػبع ٔىبتجبت ، جّؼبت  ٔبٞٝ 6 * 

 ، ٌضاسؿبت

 تؼبُٔ ثب وٕؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 

ثش اػبع ٔىبتجبت ، جّؼبت  ػبال٘ٝ  *

 ، ٌضاسؿبت

 ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ ٔٙغمٝ 4

 

 

 یبثی ػٙجٝ ٞبثش اػبع اسص - ٔبٞٝ 6 * 

  اسائٝ ٌضاسؽ ٔـىالت -2

 
 

 هشاوض آهَصضی دسهاًی )هشاوض اسائِ خذهات آهَصضی(اػتثاستخطی آهَصضی  تشًاهِ یاجشا استوشاس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 *  ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی٘ظبست ثش  1

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

 ٞبی حٕبیتی ٚ ثش٘بٔٝتؼذاد  ٔبٞٝ 6 * 

 آٟ٘با٘جبْ 

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت    * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 
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 اػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاّْای ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

ٔبٞیت صٔب٘ی  الذاْ سدیف

 الذاْ

/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ  تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب بع اثالؽثش اػ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ ؿذٜ

 

هذاٍم ٍ آهَصضْای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام  اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش ػٌَاى هحَس:

 سالهت
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

ٔحتٛی فبیُ 

 پبیؾ
 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تـىیُ وٕیتٝ اػتجبس ثخـی ثش٘بٔٝ ٞب دس  1

 والٖ ٔٙغمٝ

 

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

ثش اػبع اثالؽ 

 ٞب

 

 ٕیتٝ ٞبی دا٘ـٍبٞی٘ظبست ثش فؼبِیت  و 2

 

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

ثش اػبع 

 ٌضاسؿبت

 

تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبس ثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی  3

 دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ

 

ثش اػبع  ٔبٞٝ 6 * 

تحّیُ ٞبی 

 ا٘جبْ ؿذٜ
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 تن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پضضىی وطَستِ سٍصسساًی سیس ػٌَاى هحَس: 

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ٌضاسؽ   ػبِیب٘ٝ   * ساٜ ا٘ذاصی ػیؼتٓ اعالػبت یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی  1

ٔبٞٝ اَٚ  6 *  ساٜ ا٘ذاصی ػبٔب٘ٝ ثب٘ه ایذٜ   2

98 

 ٌضاسؽ 

 

 تمَیت صیش ساخت ّای ت ْیضاتی تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصش اى هحَس:ػٌَ

 اقدام ردیف

ماهیت زمانی 

 و زمان پایش اقدام

 زمان اتمام
 شاخص پایش

  مقطعی مستمر

اختظاص سْن از درآهذّای اختظاطی برای تأهیي تجْیسات  1

 آهَزشی بیوارستاًْا

اسؽ ٞضیٙٝ ٌض ػبال٘ٝ  *

 وشد

بازًگری ٍ تذٍیي ساختار تشکیالتی حَزُ هؼاًٍت آهَزشی در  2

  3ٍ 2ٍ 1تواهی سطَ  ٍ برای داًشگاّْای تیپ 

  ًِتؼذاد برًاهِ تذٍیي  سالیا

 شذُ 

تؼذاد برًاهِ ّای  سالیاًِ   اًجام ّواٌّگی بیي بخشی )درٍى داًشگاّی /هٌطقِ ای( 3

 اجرا شذُ 

ن اًذیشی با ری ًاؼاى ٍطاحباى اطلی فرایٌذ برگساری جلاات ّ 4

 تقَیت ٍتَسؼِ زیرساخت در داًشگاُ

  ًِتؼذاد جلاات  سالیا

 برگسار شذُ

ارزیابی ٍ تحلیل ٍضؼیت هَجَد هراکس از ًظر زیرساخت ّای  5

 تجْیساتی

  ًِتؼذاد هراکس بررسی  سالیا

 شذُ 

تا 3ًیاز  ًیازسٌجی ٍ برآٍرد ًیازّای تجْیساتی با چشن اًذاز 6

 سال5ِ

  ًِدرطذ پیشرفت  سالیا

 برًاهِ 

برًاهِ ریسی ٍ ارزیابی درًٍی ٍ راستی آزهایی گسارشات دریافتی از  7

 هراکس 

  ًِدرطذ پیشرفت  سالیا

 برًاهِ

تؼذاد باًک تْیِ  سالیاًِ   تْیِ ٍتذٍیي باًک تجْیسات هَرد ًیاز هراکس 8

 شذُ  

ت شٌاسایی اٍلَیت ّا ٍحذاقل برگساری جلاِ ٍتظوین سازی جْ 9

 ّای تجْیساتی هَرد ًیاز

  ًِتؼذاد جلاات  سالیا

 برگسار شذُ
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 اقدام ردیف

ماهیت زمانی 

 و زمان پایش اقدام

 زمان اتمام
 شاخص پایش

  مقطعی مستمر

بررسی ٍضؼیت بَدجِ تخظیض یافتِ ٍ ًحَُ تَزیغ اػتبارات ٍ  11

 ّسیٌِ کرد بِ تاکیک هراکس در جلاات هاتور

  ًِهیساى اػتبار  سالیا

 تخظیض یافتِ

     طی ٍاحذّا بررسی راّکارّای افسایش درآهذ اختظا 11

درطذ پیشرفت  سالیاًِ   پایش برًاهِ ّای اجرایی ٍ اًجام اقذاهات اطالحی 12

 برًاهِ

 Decisionتْیِ ٍ تذٍیي ساهاًِ تظوین یار هذیریتی )  13

support system ) 

  ًِدرطذ پیشرفت  سالیا

 برًاهِ 

لیاًِسا   تْیِ ٍتذٍیي گسارش ػولکرد ٍ ارائِ بازخَرد بِ هذیراى 14 تؼذاد گسارش تْیِ  

 شذُ 

 

 استمب ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی ٘ظبْ جبٔغ اعالع سػب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی دا٘ـٍبٜ ٞبی  1

 والٖ ٔٙغمٝ 

تؼذاد اخجبس  ٝٔبٞ 3  *

ٔٙذسج دس 

 پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

فؼبَ ٕ٘ٛدٖ ساثظ سٚاثظ ػٕٛٔی ٔٙغمٝ /دا٘ـٍبٜ دس  2

 خلٛف ٔٛضٛػبت آٔٛصؽ 

تؼذاد خجشٞبی  ٔبٞٝ  6 * 

اعالع سػب٘ی 

 ؿذٜ 
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 سوطَ پضضىی ػلَم آهَصش ًظام دسًٍذاد تشیي اصلی ػٌَاى تِ داًط َیاى جاًثِ ّوِ ٍ هتَاصى سضذ تمَیت ػٌَاى هحَس:

 اقدام ردیف

ماهیت زمانی 

 و زمان پایش اقدام

 زمان اتمام
 شاخص پایش

  مقطعی مستمر

1 

گسارش از ًیازسٌجی اًجام شذُ ازّوِ 

فراگیراى از ّوِ رشتِ هقاطغ جْت تذٍیي 

 کارگاّْای آهَزشی 

*  
لغایت 

 اردیبْشت 
 ارائِ گسارش 

2 
برگساری کارگاّْایی آهَزشی هْارتی هتٌاسب 

 سٌجی برای داًشجَیاى  با ًیاز

*  
 تؼذادکارگاّْای هْارتی اًجام شذُ  درطَل سال 

برگساری آزهًَْای هْارتی غیر اجباری جْت  3

 داًشجَیاى 

*  
 در طَل سال 

تؼذاد آزهًَْای هْارتی غیر اجباری 

 برگسار شذُ 

برگساری کارگاّْای ػلوی با تَجِ بِ ًیتاز   4

 سٌجی اًجام شذُ  

 
 در طَل سال 

 ذاد کارگاّْا / تؼذاد شرکيتؼ

شٌاسایی ٍ هؼرفی داًشجَیاى استؼذادّای  5

 درخشاى بِ ٍزارت هتبَع

 
 

در پایاى ّر 

 ترم

 ساهاًِ سوا

هؼرفتتی داًشتتجَیاى ٍاجتتذ شتترای  اداهتتِ   6

ٍ    PhDتحظیل در هقاطغ باالتر ارشتذ    

 رزیذًتی  

 

 

هتٌاسب با 

 اػالم ٍزارتخاًِ

 تؼذاد داًشجَیاى هؼرفی شذُ 

هشتتارکت در ّتتن اًذیشتتی ٍزارت جْتتت   7

تتتتذٍیي ستتتٌذ سیاستتتتی استتتتؼذادّای  

 درخشاى

 

 

  در طَل سال

8 
 تشکیل ّاتِ ّای ًخبگاًی داًشجَیی 

 
 

تؼذاد طَرت جلاِ ّا ٍ پایش  در طَل سال

 هذاٍم دستَر جلاات

9 
حوایتتت از شتترکت ّتتای شتتتا  دٌّتتذُ  

 داًشجَیی

 

 در طول سال 

 پایش ػولکرد شرکت ٍ بررسی

اػذاد پرٍشُ ّای هَفق ٍ بِ ًتیجِ 

 رسیذُ

راُ اًتتذازی سیاتتتن هٌتتتَر شتتیپ بتترای   11

 داًشجَیاى جذیذالَرٍد 
 

 در طول سال  
 آییي ًاهِ تذٍیي شذُ 

ّوکتتتاری بتتتا بٌیتتتاد ًخبگتتتاى ٍ ایجتتتاد  11

 کویایَى حوایت از ًخبگاى 

 
 در طَل سال 

 تؼذاد برًاهِ ّای اجرا شذُ 

 تؼذاد کارگاّْا / تؼذاد داًشجَیاى  در طَل سال  تاًِ استتتؼذادّای برگتتساری هذرستتِ تاباتت  12
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 اقدام ردیف

ماهیت زمانی 

 و زمان پایش اقدام

 زمان اتمام
 شاخص پایش

  مقطعی مستمر

 درخشاى 

استتتؼذاد  بازدیتتذ دٍرُ ای از ّاتتتِ ّتتای  13

 درخشاى 
 

 در طول سال  
 ػولکرد گسارش 

برگتتتتساری جلاتتتتات بتتتتا هاتتتتٍَلیي    14

استؼذاددرخشتتتاى در داًشتتتگاُ ٍ کتتتالى  

 هٌطقِ 

 
 در طول سال  

ات تؼذاد جلاات /  تؼذاد هظَب

 اجرا شذُ 

15 
 ایجاد باًک ایذُ

* 
 

پایان سال 

8931 

تؼذاد ایذُ ثبت شذُ در ساهاًِ ٍ 

 ًتایج داٍری اٍلیِ
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 6مىطقٍ آمایطی 
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 یعلم تیمرجع کسب  یبرا یساز تیظرف ي یوگار ىذٌیآ بستٍ

 یپسضک علًم در
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 شوت دس هسیش هشجؼیت ػلوی دس آهَصش ػلَم پضضىیطشاحی ًمطِ ساُ ح ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پیـٟٙبد وٛسیىِْٛٛ ٞب ثش اػبع ػٙذ ٔشجؼیت ػّٕی  1

ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ   

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞبی  ػبال٘ٝ  *

ؿذٜپیـٟٙبد   

اسصیبثی ٘مؾ اػضبی ٞیئت ػّٕی دس حشوت دس ثؼتش  2

ثغیش اص  6)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ   ٔشجؼیت ػّٕی

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

تؼذاد ؿبخق ٞبی ٔٛجٛد  ػبال٘ٝ  *

 دس استمبی ٞیأت ػّٕی

ثبصٍ٘شی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس ػبٔب٘ٝ ٔذیشیت  3

ثغیش اص دا٘ـىذٜ  6دا٘ؾ )وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

یٗ(خٕ  

ٔبٞٝ 3  * تؼذاد تجبسة ثبسٌزاسی ؿذٜ  

 دس حیغٝ ٔشجؼیت ػّٕی

 

 

 تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی دس آهَصش ػلَم پضضىی دس افك چطن اًذاص ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 1 س حیغٝ اجشای ثش٘بٔٝ تٛإ٘ٙذ ػبصی آیٙذٜ ٍ٘بسی  د 

ٔشجؼیت ػّٕی ثشای ٔذیشاٖ، تلٕیٓ ٌیشاٖ  ٚ كبحت 

ثغیش اص  6٘ظشاٖ دا٘ـٍبٜ )وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 

تؼذاد ٔذیشاٖ ؿشوت وٙٙذٜ دس  ػبال٘ٝ  *

 دٚسٜ ٞبی تٛإ٘ٙذ ػبصی 

ٚسٚد اعالػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ آیٙذٜ ٍ٘بسا٘ٝ)وّیٝ  2

ٜ خٕیٗ(ثغیش اص دا٘ـىذ 6دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ   

ٔبٞٝ  6  * اعالػبت ثبسٌزاسی ؿذٜ) ثٝ  

 سٚص ؿذٜ(
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تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس جْت وسة هشجؼیت ػلوی دس حیطِ ّای اٍلَیت   ػٌَاى هحَس:

 داس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  ش وتت دا٘ـٍبٞی دس حیغٝحٕبیت اص ٘ـ 1

ثغیش اص  6داس ّٔی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  اِٚٛیت

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

٘ؼجت وتت ٔٙتـش ؿذٜ ٔٙغجك  ػبال٘ٝ  *

 ثش اِٚٛیت ٞب

ٞبی  جزة اػضبی ٞیئت ػّٕی ثش اػبع اِٚٛیت 2

ثغیش اص  6ٔبٔٛسیتی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

ی جزة ٘ؼجت ٞیبت ػّٕ ػبال٘ٝ  *

ؿذٜ ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞبی 

 ٔبٔٛسیتی 

دسخٛاػت تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش اػبع  3

ثغیش اص  6ٞب)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  اِٚٛیت

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

٘ؼجت دسخٛاػت ٞبی ٔٙغجك  ػبال٘ٝ  *

 ثش اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی

 

 پضضىیحوایت اص تحمیمات ساّثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش   ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تذٚیٗ پشٚطٜ ٞبی تحمیمبتی ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞبی  1

ساٞجشدی ٚ پظٚٞـی ّٔی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6

٘ؼجت پشٚطٜ ٞبی ٔلٛة  ػبال٘ٝ  *

 ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞب
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 سًم وسل یَا داوطگاٌ بستر در یىیکارآفر تًسعٍ بستٍ
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تاصتیٌی ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ  گزاس تِ داًطگاُ ّای   ػٌَاى هحَس: 

 ًسل سَم ٍ چْاسم

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

حٕبیت اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس جٟت اتخبر ٚاثؼتٍی  1

ٞب )وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی  ٞبی دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ

 ثغیش اص اِجشص ٚ دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

تؼذاد اػضبی ٞیبت  ػبال٘ٝ  *

ػّٕی ثب ٚاثؼتٍی 

 دٌٚب٘ٝ 

2 

حٕبیت اص تـىیُ ٌشٜٚ ٞبی پظٚٞـی فٙبٚس ٔحٛس دس 

ثغیش اص لضٚیٗ ٚ  6ـٍبٜ)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ دا٘

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

 ػبال٘ٝ  *
ٌشٜٚ ٞبی  تؼذاد

 پظٚٞـی فٙبٚس ٔحٛس

3 

حٕبیت ٚ تؼٟیُ لشادادٞبی فی ٔب ثیٗ دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙغمٝ 

ثغیش اص دا٘ـىذٜ  6ٚ ٔشاوض كٙؼتی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 خٕیٗ(

 ػبال٘ٝ  *
تؼذاد پشٚطٜ ٞبی 

 ٔـتشن

 

 واسآفشیٌی ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی دس لالة ًظام ًَآٍسی )هلی ا هٌطمِ ای(  هحَس: ػٌَاى

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  حٕبیت اص حضٛس اػبتیذ دس ؿشوت 1

ی ثٙیبٖ ٚ ٔشاوض سؿذ )وّیٝ دا٘ـٍبٟٞب دا٘ؾ

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

تؼذاد ؿشوت ٞبی دا٘ؾ  ػبال٘ٝ  *

 ثٙیبٖ ثجت ؿذٜ

 

2 
سا ا٘ذاصی ٔشوض تٛػؼٝ تجبست دس ػغح دا٘ـٍبٜ 

 )فؼبِیت دسخٛاػتی دع ح ص٘جبٖ ٚ لضٚیٗ( 

 ٔؼتٙذ ساٜ ا٘ذاصی ٔشوض  ػبال٘ٝ  *

تذٚیٗ ٚ تلٛیت آییٗ ٘بٔٝ حضٛس اػضبی  3

ؾ ثٙیبٖ )فؼبِیت ٞیئت ػّٕی دس ؿشوت ٞبی دا٘

 دسخٛاػتی دع ح لضٚیٗ ٚ ص٘جبٖ(

 ٔؼتٙذ آییٗ ٘بٔٝ  ػبال٘ٝ  *
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ٍالؼی ساصی ّضیٌِ ّای توام ضذُ خذهات آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍهتی ٍ حوایت اص تحمیمات   ػٌَاى هحَس:

 هشتثط
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 غؼیٔم ٔؼتٕش

ٞبی خذٔبت آٔٛصؽ دس ػغح  سٞجشی ٞضیٙٝ 1

 جٛیی دا٘ـٍبٜ ثب ٞذف كشفٝ

ٔیضاٖ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

 آٔٛصؿی 

 

طشاحی ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخصیص هالی پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت   ػٌَاى هحَس:

 دس ساستای تحمك داًطگاّْای ّضاسُ سَم

 لذاْا سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی اختلبكی  1

 دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝ

اػٙبد تخلیق ٚ  ٔب6ٝٞ  *

 ٞضیٙٝ
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 محًر عذالت ي پاسخگً آمًزش بستٍ



182 

جاهؼاِ ٍ  ی تِ یدس ساستای پاسخگَتشًاهِ ّای آهَصضی )وَسیىَلَهْا(  ، اتالؽ ٍ اسصضیاتیًگشیٍ تاص تذٍیي ػٌَاى هحَس: 

  تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی ثش  1

 ع ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسیاػب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ  *

 ٘ظبست ؿذٜ 

 

اسااتیذ، داًطا َیاى، اسائاِ وٌٌاذگاى     ریٌفؼاى، ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزاساى، ٍ استمشاس طشاحی   ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت وٌٌذٍُ تَجِ تِ تؼییيی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ یچِ تْتش پاسخگَ خذهات تِ هٌظَس تحمك ّش

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞبی آٔٛصؽ ٔٛسد ٘یبص  1

ثشای پیبدٜ ػبصی ٔٛاجٟٝ صٚد دا٘ـجٛیبٖ دس ػشكٝ 

 ٞبی جبٔؼٝ ٚ آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ 

تؼذاد ػشكٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

 ٜ ؿٙبػبیی ؿذ

پیؾ ثیٙی ٔٙبثغ حٕبیتی الصْ ثشای حضٛس  2

دا٘ـجٛیبٖ ٚ اػبتیذ سؿتٝ ٞبی ٔختّف دس ػشكٝ 

 ٞبی جبٔؼٝ

ٔیضاٖ ٔٙبثغ اختلبف  ػبِیب٘ٝ   *

 یبفتٝ 
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 یَا بروامٍ ی گرا تیمامًر ي َذفمىذ ،یراَبرد تًسعٍ بستٍ

 سالمت یعال آمًزش
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ػلَم ( Edicational Program)مای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گشای تشًاهِ ّای آهَصش تاصًگشی ٍ است  ػٌَاى هحَس:

 پضضىی تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ا٘غجبق ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔٛجٛد ثب ظشفیت ٞبی  1

 ثٛٔی ٔٙغمٝ ای

ئٝ ثش٘بٔٝ اسا ػبِیب٘ٝ * *

 ا٘غجبق

 

هلی ٍ هٌطمِ دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای ( Curriculumتشًاهِ ّای آهَصضی )تذٍیي تاصًگشی ٍ   ػٌَاى هحَس:

 تِ تفىیه سضتِ ٍ همطغ تحصیلیای، فٌأٍسی ّای سٍص ٍ هشصّای داًص )هشجؼیت ػلوی( 

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؾؿبخق پبی

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞبی جذیذ  1

 ثشاػبع ٘یبص ٞبی ّٔی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد ثش٘بٔٝ  98ؿٟشیٛس  * 

ٞبیی وٝ 

ٕٞىبسی وشدٜ 

 ا٘ذ
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 بستر در  داوطگاَُا یتًاومىذ یارتقا ي ییگرا تیمامًر بستٍ

 یىیسرزم صیآما
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 هٌاطك آهایص سشصهیٌی ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضىیگشایی دس َسؼِ هاهَسیت ت  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست  1

 ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6  *

 ٔبٔٛسیت ٞب

 

 

 

 گستشش ٍاسپاسی خذهات آهَصش ػالی ػلَم پضضىی تِ تخص غیشدٍلتی  َاى هحَس:ػٌ

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔذت ثش ٔجٙبی  ٔٙذ وٛتبٜ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبْ 1

٘یبصٞبی ثخؾ دِٚتی ٚ غیشدِٚتی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی 

 یش اص د ع ح اِجشص(ثغ 6ٔٙغمٝ 

ػٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

آٔٛصؿی ٔٛسد 

 ٘یبص 
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 یا حرفٍ اخالق یاعتال بستٍ
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 اسالهی –تَسؼِ آهَصش اخالق پضضىی هثتٌی تش اسصش ّای ایشاًی   ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسیىشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق پضؿىی  1

ثغیش اص دا٘ـىذٜ  6)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ وـٛس

 خٕیٗ(

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی /  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی 

ای  ٞبی اخالق حشفٝ وبٖ٘ٛ

دا٘ـجٛیی / دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ 

ثب تبییذ ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی 

 بٜدا٘ـجٛیی دا٘ـٍ

ٞبی آٔٛصؿی/  تؼذاد وبسٌبٜ

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای 

اػضبی ٞیئت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ 

دػتیبساٖ/ پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ 

 ای اخالق حشفٝ

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ ػمذ تفبٞٓ 2

ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمٝ ٚ د٘یب اص٘ظش دا٘ـجٛ ثیٗ دا٘ـٍبٜ

یغ اخالق پضؿىی تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ تٛص

ٞب ٚ ٔشاوض ػبدال٘ٝ ایٗ أىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

ثغیش اص  6)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ تحمیمبتی ٔشتجظ

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمدذ ؿدذٜ    تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

ثب ٔشاوض داخّی ٚ ثدیٗ إِّّدی  دس   

 صٔیٙٝ اخالق حشفٝ ای

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب اخالق  3

 ػّٕی دا٘ـٍبٜای ثشای اػضبی ٞیئتپضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6  ٞددبی آٔٛصؿددی/   تؼددذاد وبسٌددبٜ  

ثددبصآٔٛصی ثشٌددضاس ؿددذٜ ثددشای    

اػضبی ٞیئت ػّٕی/ دا٘ـدجٛیبٖ/  

دػتیبساٖ/ پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ 

 ای اخالق حشفٝ

ثشٌضاسی وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ  4

 ای ثشای حشفٝ ٔٙذاٖثب اخالق پضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6   

ای ٞبی ٔشتجظ اخالق پضؿىی/ حشفٝثشٌضاسی دٚسٜ 5

ٞبی ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚسٜ

 ضٕٗ خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ثشٌضاسی ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ثٝ 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ كٛست تٓ عِٛی ثشای سؿتٝ

وبسآٔٛصی ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػتبسی، ٔبٔبیی، 

داسٚػبصی، فیضیٛتشاپی، وبسؿٙبػی  د٘ذا٘پضؿىی،

سادیٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ 

 آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٔلددددٛثبت ٔشثٛعددددٝ ٚ تؼددددذاد  

ٞدبی آٔٛصؿدی داسای ثش٘بٔدٝ     ٌشٜٚ

ای  ٔددذٖٚ اسصیددبثی اخددالق حشفددٝ

 ٔلٛة ؿٛسای آٔٛصؽ ٌشٜٚ
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ة ضٌاسی  ٍ استماء اسصش ّا ٍ اخالق حشفِ ای پضضىی طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاصسٌ ی، آسی  ػٌَاى هحَس:

 دس ًظام آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تذٚیٗ ٌضاسؽ ٔٙغمٝ ای آٔٛصؽ اخالق  1

)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی كٛست ػبال٘ٝپضؿىی ثٝ

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

ٔبٞٝ 6  * تؼذاد ٔغبِؼبت ٔٙتـش ؿدذٜ پیٕبیـدی    

ای ٚ آٔدٛصؽ   ٞبی اخالق حشفٝ اسصؽ

اخالق پضؿىی دس ٔیدبٖ فشاٌیدشاٖ دس   

ٞبی تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت وٕیتٝ 2 دا٘ـٍبٜ

اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ ٞبی ػّْٛ پضؿىی 

ثغیش اص  6)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ٔٙغمٝ

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

ٔبٞٝ 6  *  

تـىیُ وٕیتٝ دا٘ـٍبٞی اخالق دس أٛصؽ  3

 پضؿىی دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

ٔبٞٝ 6  * تؼددذاد جّؼددبت وٕیتددٝ اخددالق دس     

 آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ

 

 

تذٍیي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات الصم تشای هذیشیت هٌاسة   ػٌَاى هحَس:

 ساصی اسصش ّای حشفِ ای دس هَسسات آهَصش ػالی سالهتوَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ 

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی  1

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی ؿٛسای 

)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ػبِی اخالق پضؿىی 

 خٕیٗ( ثغیش اص دا٘ـىذٜ 6ٔٙغمٝ 

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞب/ وذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ    

دس حددٛصٜ اخددالق ػّددْٛ پضؿددىی،   

ٔلٛة ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿدىی  

 وـٛس
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 سالهت ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ اخالق تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ای دا٘ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس 

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛسدا٘ـٍبٜ

ٔبٞٝ 6  * ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ای دا٘ـجٛیی /  ٞبی اخالق حشفٝ اص ػٛی وبٖ٘ٛ

دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییدذ ٔؼبٚ٘دت فشٍٞٙدی    

 بٜدا٘ـجٛیی دا٘ـٍ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ٞبی ٔختّف اصجّٕٝ تجبدَ ٕٞىبسی

ٞبی اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 خبسج اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * اجشای ثش٘بٔٝ تجدبدَ دا٘ـدجٛ ٚ اػدتبد دس صٔیٙدٝ      

 ٝ ای ٔیدبٖ ٔشاودض دا٘ـدٍبٞی ػّدْٛ      اخالق حشفد

پضؿىی ثب ػبیش ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـٛس 

 ای حشفٝ دس صٔیٙٝ اخالق

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ٞبی ػّْٛ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 ا٘ؼب٘ی داخُ وـٛس

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 4

ٞبی ػّٕیٝ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب حٛصٜ

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  
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 بستٍ بیه المللی سازی آمًزش علًم پسضکی



192 

 الولل آهَصش ػلَم پضضىی وطَس تاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تیي ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ػّْٛ ٞبی دا٘ـٍبٜ تٛػظ ٞب ؿٟشداسی ثب داد لشاس ا٘ؼمبد 1

 دس ٞب جـٙٛاسٜ یثشٌضاس ثٝ الذاْ ٚ ثٙش ٘لت جٟت پضؿىی

)وّیٝ ٔٙغمٝ ػغح دس إِّّی ثیٗ فشًٞٙ ایجبد صٔیٙٝ

 ثغیش د ع ح لضٚیٗ ٚ اِجشص( 6دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 تفبٞٓ ٘بٔٝ ٚ ٌضاسؽ الذاْ ػبِیب٘ٝ  *

تالؽ دس جٟت جزة دا٘ـجٛی خبسجی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی  2

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

تؼذاد دا٘ـجٛی خبسجی  ػبِیب٘ٝ  *

 ة ؿذٜجز

تجبدَ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ خبسجی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی  3

 ثغیش اص د ع ح اِجشص ٚ   دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

تؼذاد ػضٛ ٞیبت ػّٕی  ػبِیب٘ٝ  *

 جزة ؿذٜ

ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  4

 ثغیش اص د ع ح اِجشص ٚ دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6

ٚسٜ ٔـتشن تؼذاد د ػبِیب٘ٝ  *

 ثشٌضاس ؿذٜ

تٛػؼٝ ٟٔبستٟب ، دا٘ؾ ٚ ٍ٘شؽ وبسوٙبٖ دس جٟت ثیٗ  5

ثغیش اص دا٘ـىذٜ  6إِّّی ػبصی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 خٕیٗ(

تؼذاد دٚسٜ ٞبی  ػبال٘ٝ  *

تٛإ٘ٙذػبصی ثشٌضاس ؿذٜ 

 ثشای وبسوٙبٖ

٘یبصػٙجی، ثش٘بٔٝ سیضی ٚ اجشای تٛإ٘ٙذ ػبصی اػضبی  6

ثغیش اص دا٘ـىذٜ  6دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  ٞیبت ػّٕی)وّیٝ

 خٕیٗ(

تؼذاد دٚسٜ ٞبی  ػبال٘ٝ  *

تٛإ٘ٙذػبصی ثشٌضاس ؿذٜ 

 ثشای اػضبی ٞیبت ػّٕی

تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی وٛتبٜ ٔذت ثب لبثّیت  7

ثغیش اص دا٘ـىذٜ  6ثیٗ إِّّی ػبصی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 خٕیٗ(

 ٔبٞٝ 6  *
آٔٛصؿی تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی 

 تذٚیٗ ؿذٜ
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 الولل ّای آهَصش تیي ّای تیي الوللی ٍ اسائِ تشًاهِ ای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

ؿبخق 

 پبیؾ
 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی ػبصی ٚ استمب  ٚ تٛػؼٝ ؿجىٝ ایجبد 1

ثغیش اص  6)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ دا٘ـٍبٜ ٞب  ػغح ثیٗ إُِّ

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

تؼذاد اػضبی  ٔبٞٝ 6  *

 ؿجىٝ

ػمذ  تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّٕی، ػبصٔب٘ی ٚ خذٔبتی ثشای دا٘ـجٛیبٖ ٚ  2

ثغیش اص د ع ح اِجشص ٚ  6)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ اػبتیذ ثیٗ إُِّ

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ 6  *

شن ٞبی ٔـت

 دس حبَ اجشا

 ِیٙه دادٖ لشاس جٟت دس دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙغمٝ ثیٗ ٘بٔٝ تفبٞٓ ا٘ؼمبد 3

 یىذیٍش ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ

تؼذاد ٚة  ػبِیب٘ٝ   *

ػبیت ٞبی 

  ٔؼشفی ؿذٜ

 

 

 تالش دس جْت هؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ جْاى ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ی ٔبٞیت صٔب٘

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

ؿبخق 

 پبیؾ
 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ثب حضٛس  1

ثغیش اص د  6)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ دا٘ـجٛیبٖ خبسجی داخُ وـٛس

 ع ح لضٚیٗ، اِجشص ٚ دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ  *

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ 3  * دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  eductionIranثٝ سٚص سػب٘ی  2

ٞبی آٔٛصؿی 

ثبسٌزاسی 

 ؿذٜ 
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 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٟبی ٔٙغمٝ ثٝ فشایٙذٞبی اػتجبسثخـی ثیٗ تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٞ 1

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6إِّّی )وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

تؼذاد دا٘ـٍبٟٞبی ٚاسد  ػبِیب٘ٝ   *

ؿذٜ دس فشایٙذ 

 اػتجبسثخـی 
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 تا پضضىی ػلَم ّای داًطگاُ ه اصی ٍاحذّای استفادُ تشای ه اصی آهَصش یصیشساختْا تَسؼِ ٍ ای اد ػٌَاى هحَس:

 ه اصی پضضىی ػلَم داًطگاُ حوایت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 
ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی )آسٔبٖ( ٚ 

دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی  دس ساٞجشی ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔبٖ

)دا٘ـٍبٜ ع ح اسان ثب ٕٞىبسی ػبیش  ٔجبصی دس ٔٙغمٝ

 دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙتخت والٖ ٔٙغمٝ( 

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ  ػبال٘ٝ  *

تؼذاد  ؿذٜ دس آسٔبٖ

ٔذسع اسائٝ دٞٙذٜ 

دا٘ـٍبٜ ٞبی  آٔٛصؽ اص

 ٔٙغمٝ

ٞبی ػّْٛ پضؿىی ٚ  تذٚیٗ ٔحتٛاٞبی اِىتشٚ٘یىی سؿتٝ 2

)دا٘ـٍبٜ ع ح  MOOCs شای اسائٝ آٟ٘ب اص عشیكٕٞىبسی ث

 اسان ثب ٕٞىبسی ػبیش دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙتخت والٖ ٔٙغمٝ(

تؼذاد ٔحتٛای  ػبال٘ٝ  *

اِىتشٚ٘یىی اسائٝ ؿذٜ 

 آسٔبٖ دس

 سؿتٝ ٚ دسٚع اسائٝ ثش٘بٔٝ تذٚیٗ، تلٛیت، اثالؽ ٚ اجشای 3

ثغیش  6ٔجبصی ٚ تشویجی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  ثلٛست ٞب

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ( اص

اسائٝ ٔؼتٙذات اسائٝ  ػبال٘ٝ  *

 دسٚع

 

 

 پضضىی ػلَم ه اصی آهَصش فشایٌذی استاًذاسدّای طشاحی ٍ ای تشًاهِ ٍ ای هَسسِ اػتثاستخطی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 

ذاصی یه دا٘ـىذٜ ٔجبصی دس ٞش ثشسػی ٚ الذاْ ثشای ساٜ ا٘

 ٔٙغمٝ آٔبیـی ٚ

عی ٔشاحُ كذٚس احىبْ اػتجبسثخـی ٚ كذٚس ٔجٛص ثش 

 اػبع آییٗ ٘بٔٝ

 )ٚیظٜ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی اسان( ٔلٛة

وؼت ٔجٛص اص ؿدٛسای   98ٟٔش  * 

ٌؼددتشؽ ٚصاست ثددشای 

 یدددددده دا٘ـددددددىذٜ 

ٔجددبصی دس ٞددش ٔٙغمددٝ 

آٔبیـدددی ثدددش اػدددبع  

 ػدددبختبس اػتجبسثخـدددی

 ٔلٛة
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 ه اصی آهَصش تَسؼِ تشای الصم اًساًی ٍ اطالػاتی تاهیي ٍ تذاسن ٌَاى هحَس:ػ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔجبصی  آٔٛصؽ تٛػؼٝ ثشای ٔٛجٛد ٞبی ظشفیت ؿٙبػبیی 1

ثغیش اص دا٘ـىذٜ  6دس ػغح ٔٙغمٝ)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ٗ(خٕی

 اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال٘ٝ  *

ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ساٞجشدی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼٝ آٔٛصؽ  2

ثغیش اص  6ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

 اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال٘ٝ  *

 

 

 ه اصی ّای دٍسُ ٍ ّا سضتِ تَسؼِ ٍ حضَسی ّای تشًاهِ دس تشویثی یادگیشی استمشاس تشای سیضی تشًاهِ ػٌَاى هحَس:

 الوللی تیي ٍ داخلی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ ثش٘بٔٝ دا٘ـٍبٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ٔٙغمٝ ثشای تٛػؼٝ  1

اػتمشاس یبدٌیشی تشویجی دس ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛسی ٔغبثك ثب 

ثش٘بٔٝ ای  اییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔلٛة ٚ اػتب٘ذاسدٞبی

 6اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔجبصی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

*  
2 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ

 آٔٛصؽ ٞبی ظشفیت اص ػیبػت ٌزاسی ثشای اػتفبدٜ 2

 ٚ ؿذٖ إِّّی ثیٗ سٚ٘ذ تؼشیغ ٚ تٛػؼٝ ثشای ٔجبصی

ثغیش  6خبسجی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  دا٘ـجٛیبٖ جزة

 ع ح اِجشص ٚ دا٘ـىذٜ خٕیٗ( اص د

*  
2 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ

ػیبػت ٌزاسی ثشای تٛػؼٝ سؿتٝ ٞب ٚ دٚسٜ ٞبی وٛتبٜ  3

ٔذت ٔجبصی یب تشویجی ثش اػبع ٔمشسات)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی 

 ثغیش اص د ع ح اِجشص ٚ دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

*  
2 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ
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 استمای آصهًَْای ػلَم پضضىی تا تْشُ هٌذی اص ت شتیات تیي الوللی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب اػتب٘ذاسد  1

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٞب)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی پبیؾ 

 ؿذٜ

 

 تِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیشش،سٌ ص ٍ اسصضیاتی استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ای/داًطگاّی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص ٔشاوض ػٙجؾ)وّیٝ  1

ثغیش اص د ع ح اِجشص ٚ دا٘ـىذٜ  6دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 خٕیٗ(

تؼذاد ٘یشٚی  ػبِیب٘ٝ  *

تشثیت ؿذٜ 

ٔٛجٛد دس 

 ٔشاوض ػٙجؾ

 

 یتحَل دس ًظام پزیشش داًط َیاى ػلَم پضضىی تا تاویذ تش هماطغ تحصیالت تىویل ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٙٛع ثخـی آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ دا٘ـٍبٞی اص ٘ظش  1

 6ویفیت ، ٘ٛع ٚ تٛاتش آصٖٔٛ ٞب)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٘یٓ ػبال٘ٝ  *

ٞبی ٔتحَٛ 

 ؿذٜ

ٜ اص ثؼتش فضبی ٔجبصی ثشای ثشٌضاسی آصٖٔٛ ٞبی اػتفبد 2

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔتٙٛع)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی ٔتحَٛ 

 ؿذٜ

 

 یپضضى ػلَم آهَختگاى داًص یا حشفِ تیصالح ذییتا ٍ ییًْا ٍ یٌیتىَ یاتیاسص ًظام یساص ادُیپ ٍ یطشاح ػٌَاى هحَس:

 یپضضى آهَصش تیفیو تماءاس یساساتا دس

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی آصٖٔٛ كالحیت حشفٝ ای دس ػغح ٔٙغمٝ/  

 دا٘ـٍبٜ

تؼذاد آصٖٔٛ  ٔبٞٝ 6  *

 ثشٌضاس ؿذٜ
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 ّای ػلَم پضضىیای داًطگاّْا ٍ داًطىذُاستوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ )وّیٝ  1

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغم

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 * 

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  2

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6اسصیبثی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

ٞبی  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

حٕبیتی ٚ ا٘جبْ 

 آٟ٘ب

ٟبی تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد)وّیٝ دا٘ـٍبٞ 3

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

 –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  *

 -جّؼبت 

 ٌضاسؿبت

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ ٔٙغمٝ)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی  4

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

ثش اػبع اسصیبثی  ٔبٞٝ 6 * 

 ٞب ػٙجٝ

 

 

 هشاوض آهَصضی دسهاًی )هشاوض اسائِ خذهات آهَصضی( یآهَصضاػتثاستخطی  تشًاهِ یاجشا استوشاس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 *  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 
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 ْای ػلَم پضضىی وطَساػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاّ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ)وّیٝ  تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٞبی دا٘ـٍبٞی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی  ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

ثش اػبع تؼذاد  ٔبٞٝ 6 * 

 ٞبی ا٘جبْ ؿذٜ تحّیُ

 

هذاٍم ٍ آهَصضْای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام  اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش :ػٌَاى هحَس

 سالهت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ)وّیٝ  تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٞبی دا٘ـٍبٞی)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی  ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٔٙغمٝ 

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6ٙغمٝ ٔٙغمٝ)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔ

ثش اػبع تؼذاد  ٔبٞٝ 6 * 

 ٞبی ا٘جبْ ؿذٜ تحّیُ
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 وطَس یپضضى ػلَم یّا داًطگاُ یػلو اتیّ یاػضا یآهَصض ًمص یاستما ٍ یاًساً ِیسشها تَسؼِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیأت ػّٕی دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ  1

 پضؿىی

تؼذاد اػضبی ٞیأت  ػبال٘ٝ  *

ػّٕی ٔؼشفی ؿذٜ ثشای 

وبسؿٙبػی اسؿذ آٔٛصؽ 

 پضؿىی

 

  یا سضتِ يیت ٍ يیًَ ػلَم ژُیٍ تِ یپضضى ػلَم یّا سضتِ( Excellence) یتؼال ٍ ووال یتشا یساص تستش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تأٔیٗ ٞیأت ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ثشای ساٜ ا٘ذاصی سؿتٝ  1

 6)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ ای

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ(

تؼذاد ٞیبت ػّٕی جزة  ػبال٘ٝ  *

ؿذٜ ثشای سؿتٝ ٞبی 

 ٘ٛیٗ 

دسخٛاػت ساٜ ا٘ذاصی سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ  2

)ٚیظٜ دا٘ـٍبٜ  ای ٔغبثك ٔأٔٛسیت ٞبی ٚاػپبسی ؿذٜ

 ػّْٛ پضؿىی ص٘جبٖ(

 تؼذاد دسخٛاػت ٞب  ػبال٘ٝ  *

 

 ضىی وطَستِ سٍصسساًی سیستن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پض ػٌَاى هحَس: 

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثٝ سٚص سػب٘ی ٘شْ افضاسٞب ٚ ػخت افضاسٞبی الصْ ثشای  1

اتلبَ ثٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی 

 ثغیش اص دا٘ـىذٜ خٕیٗ( 6وـٛس)وّیٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

ٞب ٚ ٘شْ ػخت افضاس ٔبٞٝ 6  *

 افضاسٞبی ثٝ سٚص ؿذٜ 
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 تمَیت صیش ساخت ّای ت ْیضاتی تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اختلبف ػٟٓ اص دسآٔذٞبی اختلبكی ثشای تأٔیٗ  1

 ضات آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٟ٘بتجٟی

ٌضاسؽ ٞضیٙٝ  ػبال٘ٝ  *

 وشد

 

 استمب ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی ٘ظبْ جبٔغ اعالع سػب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی دا٘ـٍبٜ  1

 والٖ ٔٙغمٝ  ٞبی

تؼذاد اخجبس ٔٙذسج دس  ٔبٞٝ 3  *

 پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

 

 

 وطَس پضضىی ػلَم آهَصش ًظام دسًٍذاد تشیي اصلی ػٌَاى تِ داًط َیاى جاًثِ ّوِ ٍ هتَاصى سضذ تمَیت ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ٌضاسؽ ػّٕىشد ٔبٞٝ 6  * وشدٖ وٕیتٝ ٞبی اػتؼذاد دسخـبٖ دا٘ـٍبٜ/ ٔٙغمٝفؼبَ  1
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  7مىطقٍ آمایطی 
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 یعلم تیمرجع کسب  یبرا یساز تیظرف ي یوگار ىذٌیآ بستٍ

 یپسضک علًم در
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 دس آهَصش ػلَم پضضىی طشاحی ًمطِ ساُ حشوت دس هسیش هشجؼیت ػلوی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞبی پیـٟٙبد  ػبال٘ٝ  * ٞب ثش اػبع ٔبٔٛسیت پیـٟٙبد وٛسیىِْٛٛ 1

 ؿذٜ

اسصیبثی ٘مؾ اػضبی ٞیئت ػّٕی دس  2

 حشوت دس ثؼتش ٔشجؼیت ػّٕی

د ؿبخق ٞبی ٔٛجٛد دس تؼذا ػبال٘ٝ   *

 استمبی ٞیبت ػّٕی 

ثبصٍ٘شی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس ػبٔب٘ٝ  3

 ٔذیشیت دا٘ؾ

 تؼذاد تجبسة ثبسٌزاسی ؿذٜ  ٔبٞٝ 3  *

 

 تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی دس آهَصش ػلَم پضضىی دس افك چطن اًذاص ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 بیؾؿبخق پ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ثش٘بٔٝ تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیئت  1

 ػّٕی

تؼذاد ٞیبت ػّٕی ؿشوت وٙٙذٜ دس  ػبال٘ٝ  *

 دٚسٜ ٞبی ثبصآٔٛصی 

 ػبٔب٘ٝ ثٝ سٚص ؿذٜ  ٔبٞٝ 6  * ٍ٘بسا٘ٝ ٚسٚد اعالػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ آیٙذٜ 2

 

جْت وسة هشجؼیت ػلوی دس حیطِ ّای اٍلَیت تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس   ػٌَاى هحَس:

 داس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  حٕبیت اص ٘ـش وتت دا٘ـٍبٞی دس حیغٝ 1

 داس ّٔی اِٚٛیت

٘ؼجت وتت ٔٙتـش ؿذٜ ٔٙغجك ثش  ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞب

 جزة اػضبی ٞیئت ػّٕی ثش اػبع 2

 ٞبی ٔبٔٛسیتی اِٚٛیت

٘ؼجت ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی 

دسخٛاػت تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش اػبع  3

 ٞب اِٚٛیت

٘ؼجت دسخٛاػت ٞبی ٔٙغجك ثش  ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی
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 ضضىیحوایت اص تحمیمات ساّثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش پ  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ ػّْٛ دٞی ثٝ تحمیمبت حٛصٜ  جٟت 1

 ٞبی ّٔی ثش اِٚٛیتپضؿىی ٔجتٙی 

٘ؼجت پشٚطٜ ٞبی ٔلٛة  ػبال٘ٝ  *

 ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞب 
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 سًم وسل یَا داوطگاٌ بستر در یىیرآفرکا تًسعٍ بستٍ
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تاصتیٌی ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ  گزاس تِ داًطگاُ ّای   ػٌَاى هحَس: 

 ًسل سَم ٍ چْاسم

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٚاثؼتٍی ی ٞیئت ػّٕی دس جٟت اتخبر حٕبیت اص اػضب 1

ٚ ٔـبسوت ثب  ٞب دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ ٞبی

 ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ 

تؼذاد اػضبی ٞیبت  ػبال٘ٝ  *

ػّٕی ثب ٚاثؼتٍی 

 دٌٚب٘ٝ 

 

 

 مِ ای(واسآفشیٌی ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی دس لالة ًظام ًَآٍسی )هلی ا هٌط  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  دس ؿشوتحٕبیت اص حضٛس اػبتیذ  1

 ثٙیبٖ ٚ ٔشاوض سؿذ دا٘ؾ

٘ؼجت اػضبی ٞیبت ػّٕی  ػبال٘ٝ  *

ٕٞىبس دس ؿشوت ٞبی دا٘ؾ 

 ثٙیبٖ 

 

آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍهتی ٍ حوایت اص تحمیمات  ٍالؼی ساصی ّضیٌِ ّای توام ضذُ خذهات  ػٌَاى هحَس:

 هشتثط

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی خذٔبت آٔٛصؽ دس ػغح  سٞجشی ٞضیٙٝ 1

 جٛیی دا٘ـٍبٜ ثب ٞذف كشفٝ

ٔیضاٖ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

 آٔٛصؿی 

 

طشاحی ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخصیص هالی پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت   ػٌَاى هحَس:

 دس ساستای تحمك داًطگاّْای ّضاسُ سَم

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی  1

 ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝ اختلبكی دا٘ـٍبٜ

اػٙبد تخلیق  ٔب6ٝٞ  *

 ٚ ٞضیٙٝ
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 محًر عذالت ي پاسخگً آمًزش بستٍ
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جاهؼاِ ٍ  ی تِ یدس ساستای پاسخگَتشًاهِ ّای آهَصضی )وَسیىَلَهْا(  ، اتالؽ ٍ اسصضیاتیٍ تاصًگشی تذٍیي ػٌَاى هحَس: 

  تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 اْالذ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی ثش اػبع  1

 ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسی

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی ٘ظبست 

 ؿذٜ 

 

اسااتیذ، داًطا َیاى، اسائاِ وٌٌاذگاى     ریٌفؼاى،  ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزاساى،ٍ استمشاس طشاحی   ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت وٌٌذٍُ تَجِ تِ تؼییيی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ یچِ تْتش پاسخگَ خذهات تِ هٌظَس تحمك ّش

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٛصؽ ٔٛسد ٘یبص ثشای پیبدٜ ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞبی آٔ 1

ػبصی ٔٛاجٟٝ صٚد دا٘ـجٛیبٖ دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ ٚ 

 آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ 

تؼذاد ػشكٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 ؿٙبػبیی ؿذٜ 

پیؾ ثیٙی ٔٙبثغ حٕبیتی الصْ ثشای حضٛس دا٘ـجٛیبٖ ٚ  2

 اػبتیذ سؿتٝ ٞبی ٔختّف دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ

ٔیضاٖ ٔٙبثغ  ػبِیب٘ٝ   *

 یبفتٝ اختلبف 
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 یَا بروامٍ ی گرا تیمامًر ي َذفمىذ ،یراَبرد تًسعٍ بستٍ

 سالمت یعال آمًزش
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ػلَم ( Edicational Program)تاصًگشی ٍ استمای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گشای تشًاهِ ّای آهَصش   ػٌَاى هحَس:

 پضضىی تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 الذاْ سدیف
/ *پبیؾ صٔبٖ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ا٘غجبق ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔٛجٛد ثب ظشفیت ٞبی  1

 ثٛٔی ٔٙغمٝ ای

اسائٝ ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ * *

 ا٘غجبق

 

هلی ٍ هٌطمِ دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای ( Curriculumتشًاهِ ّای آهَصضی )تذٍیي تاصًگشی ٍ   ػٌَاى هحَس:

 تِ تفىیه سضتِ ٍ همطغ تحصیلیی سٍص ٍ هشصّای داًص )هشجؼیت ػلوی( ای، فٌأٍسی ّا

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞبی جذیذ  2

 ثشاػبع ٘یبص ٞبی ّٔی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد ثش٘بٔٝ  98ؿٟشیٛس  * 

ٞبیی وٝ 

دٜ ٕٞىبسی وش

 ا٘ذ
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 بستر در  داوطگاَُا یتًاومىذ یارتقا ي ییگرا تیمامًر بستٍ

 یىیسرزم صیآما
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 هٌاطك آهایص سشصهیٌی ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضىیگشایی دس تَسؼِ هاهَسیت   ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی شٔؼتٕ

اجشای ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست  1

 ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6  *

 ٔبٔٛسیت ٞب

 

 

 

 

 گستشش ٍاسپاسی خذهات آهَصش ػالی ػلَم پضضىی تِ تخص غیشدٍلتی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔذت ثش ٔجٙبی  ٔٙذ وٛتبٜ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبْ 1

 ٘یبصٞبی ثخؾ دِٚتی ٚ غیشدِٚتی

ػٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

آٔٛصؿی ٔٛسد 

 ٘یبص 
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 اسالهی –شاًی تَسؼِ آهَصش اخالق پضضىی هثتٌی تش اسصش ّای ای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

وشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق  ثشٌضاسی 1

 پضؿىی وـٛس
* 

ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی /  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی 

ای  ٞبی اخالق حشفٝ وبٖ٘ٛ

ٜ دا٘ـجٛیی / دػتیبسی دس دا٘ـٍب

ثب تبییذ ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی دا٘ـجٛیی 

 دا٘ـٍبٜ

ٞبی آٔٛصؿی/  تؼذاد وبسٌبٜ

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ اخالق 

 ای حشفٝ

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ ػمذ تفبٞٓ 2

٘ظش ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمٝ ٚ د٘یب اصدا٘ـجٛ ثیٗ دا٘ـٍبٜ

اخالق پضؿىی تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ تٛصیغ 

ٞب ٚ ٔشاوض ػبدال٘ٝ ایٗ أىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

 تحمیمبتی ٔشتجظ

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمذ ؿذٜ ثدب   تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

ٔشاوددض داخّددی ٚ ثددیٗ إِّّددی  دس  

 صٔیٙٝ اخالق حشفٝ ای

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب اخالق  3

ػّٕی اػضبی ٞیئت ای ثشایپضؿىی/ حشفٝ

 دا٘ـٍبٜ

* 
ٞٝٔب 6  ٞدددبی آٔٛصؿدددی/  تؼدددذاد وبسٌدددبٜ 

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػددُٙ دا٘ـددٍبٜ دس صٔیٙددٝ اخددالق 

 ای حشفٝ
ثشٌضاسی وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ  4

 ای ثشای حشفٝ ٔٙذاٖثب اخالق پضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6   

ٞبی ٔشتجظ اخالق پضؿىی/ حشفٝثشٌضاسی دٚسٜ 5

ٞبی ای ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚسٜ

 ضٕٗ خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ثٝ ثشٌضاسی 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ كٛست تٓ عِٛی ثشای سؿتٝ

وبسآٔٛصی ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػتبسی، ٔبٔبیی، 

صی، فیضیٛتشاپی، وبسؿٙبػی د٘ذا٘پضؿىی، داسٚػب

سادیٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ 

 آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٞددبی آٔٛصؿددی داسای  تؼددذاد ٌددشٜٚ 

ثش٘بٔددٝ ٔددذٖٚ اسصیددبثی اخددالق    

ای ٔلٛة ؿدٛسای آٔدٛصؽ    حشفٝ

 ٌشٜٚ
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ا ٍ اخالق حشفِ ای پضضىی طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاصسٌ ی، آسیة ضٌاسی  ٍ استماء اسصش ّ  ػٌَاى هحَس:

 دس ًظام آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ  ٔٙغمٝ ایتذٚیٗ ٌضاسؽ  1

 كٛست ػبال٘ٝاخالق پضؿىی ثٝ

ٔبٞٝ 6  * تؼددذاد ٔغبِؼددبت ٔٙتـددش ؿددذٜ پیٕبیـددی     

ؽ اخالق ای ٚ آٔٛص ٞبی اخالق حشفٝ اسصؽ

تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت  2 پضؿىی دس ٔیبٖ فشاٌیشاٖ دس دا٘ـٍبٜ

ٞبی اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ وٕیتٝ

 ٔٙغمٝٞبی ػّْٛ پضؿىی 

ٔبٞٝ 6  *  

تـىیُ وٕیتٝ دا٘ـٍبٞی اخالق دس  3

 دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  أٛصؽ پضؿىی

ٔبٞٝ 6  * تؼذاد جّؼدبت وٕیتدٝ اخدالق دس آٔدٛصؽ      

 دا٘ـٍبٜ

 

 

تذٍیي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات الصم تشای هذیشیت هٌاسة   ػٌَاى هحَس:

 وَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ ساصی اسصش ّای حشفِ ای دس هَسسات آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی تٕشٔؼ

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی  1

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی 

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞدب/ ودذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ دس      

ٔلددٛة  ،حددٛصٜ اخددالق ػّددْٛ پضؿددىی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی وـٛس
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 سالهت ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ اخالق تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ای دا٘ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس 

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛسدا٘ـٍبٜ

ٔبٞٝ 6  * ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ای دا٘ـجٛیی /  ٞبی اخالق حشفٝ ٛی وبٖ٘ٛاص ػ

دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییدذ ٔؼبٚ٘دت فشٍٞٙدی    

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ٞبی ٔختّف اصجّٕٝ تجبدَ ٕٞىبسی

ٞبی اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 خبسج اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * اجشای ثش٘بٔٝ تجدبدَ دا٘ـدجٛ ٚ اػدتبد دس صٔیٙدٝ      

 ٝ ای ٔیدبٖ ٔشاودض دا٘ـدٍبٞی ػّدْٛ      اخالق حشفد

پضؿىی ثب ػبیش ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـٛس 

 ای دس صٔیٙٝ اخالق حشفٝ

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ٞبی ػّْٛ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 ا٘ؼب٘ی داخُ وـٛس

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 4

 ٞبی ػّٕیٝصٜاػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب حٛ

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  
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 الولل آهَصش ػلَم پضضىی وطَس تاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تیي ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 یٔمغؼ ٔؼتٕش

 ایجبد صٔیٙٝ دس تٛػؼٝ ٕٞىبسی ٞبی ثیٗ ثخـی 1

 ٔٙغمٝ ػغح دسػبصی  إِّّی ثیٗ فشًٞٙ

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٚ ٌضاسؽ  ػبِیب٘ٝ   *

 الذاْ 

تؼذاد دا٘ـجٛی  ػبِیب٘ٝ   * تالؽ دس جٟت جزة دا٘ـجٛی خبسجی  2

 خبسجی جزة ؿذٜ 

ٞیبت ػّٕی  تؼذاد ػضٛ ػبِیب٘ٝ   * تجبدَ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ خبسجی  3

 جزة ؿذٜ 

تؼذاد دٚسٜ ٔـتشن  ػبِیب٘ٝ   * ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن  4

 ثشٌضاس ؿذٜ 

 

 الولل ّای آهَصش تیي ّای تیي الوللی ٍ اسائِ تشًاهِ ای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی  ؿجىٝٚ تٛػؼٝ  ایجبد 1

 ػبصی ٚ استمب ػغح ثیٗ إُِّ دا٘ـٍبٜ ٞب

 تؼذاد اػضبی ؿجىٝ ٔبٞٝ 6  *

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّٕی، ػبصٔب٘ی ٚ خذٔبتی ثشای  ػمذ  2

 دا٘ـجٛیبٖ ٚ اػبتیذ ثیٗ إُِّ

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

 ٔـتشن دس حبَ اجشا

 لشاس جٟت دس ی ٔٙغمٝدا٘ـٍبٜ ٞب ثیٗ ٘بٔٝ ٓتفبٞ ا٘ؼمبد 3

 یىذیٍش+ ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ ِیٙه دادٖ

تؼذاد ٚة ػبیت ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 ٔؼشفی ؿذٜ 
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 تالش دس جْت هؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ جْاى ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 بْصٔبٖ اتٕ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی  1

 دس ػغح ٔٙغمٝ  ثب حضٛس دا٘ـجٛیبٖ خبسجی داخُ وـٛس

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ  *

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 3  * دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  eductionIranثٝ سٚص سػب٘ی  2

 ثبسٌزاسی ؿذٜ 

 

 

 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس س:ػٌَاى هحَ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ فشایٙذٞبی  1

 اػتجبسثخـی ثیٗ إِّّی 

تؼذاد دا٘ـٍبٟٞبی ٚاسد ؿذٜ دس  ػبِیب٘ٝ   *

 شایٙذ اػتجبسثخـی ف
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 تا پضضىی ػلَم ّای داًطگاُ ه اصی ٍاحذّای استفادُ تشای ه اصی آهَصش صیشساختْای تَسؼِ ٍ ای اد ػٌَاى هحَس:

 ه اصی پضضىی ػلَم داًطگاُ حوایت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *پبیؾصٔبٖ 

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 

ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی 

)آسٔبٖ( ٚ ساٞجشی ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔبٖ دس 

 دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٔجبصی دس ٔٙغمٝ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ 

 ؿذٜ دس آسٔبٖ

تؼذاد ٔذسع اسائٝ دٞٙذٜ 

آٔٛصؽ اص دا٘ـٍبٜ ٞبی 

 ٔٙغمٝ

 پضؿىی ػّْٛ ٞبی سؿتٝ اِىتشٚ٘یىی ٔحتٛاٞبی تذٚیٗ 2

 MOOCs عشیك اص آٟ٘ب ٕٞىبسی ثشای اسائٝ ٚ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد ٔحتٛای اِىتشٚ٘یىی 

 اسائٝ ؿذٜ دس آسٔبٖ

 

 

 پضضىی ػلَم ه اصی آهَصش فشایٌذی استاًذاسدّای طشاحی ٍ ای تشًاهِ ٍ ای هَسسِ اػتثاستخطی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ت صٔب٘ی ٔبٞی

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشسػی ٚ الذاْ ثشای ساٜ ا٘ذاصی یه دا٘ـىذٜ  1

ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ٚ عی ٔشاحُ 

كذٚس احىبْ اػتجبسثخـی ٚ كذٚس ٔجٛص ثش 

 اػبع آییٗ ٘بٔٝ ٔلٛة

   98ٟٔش 

وؼت ٔجٛص اص ؿٛسای ٌؼتشؽ 

ٔجبصی دس  ٚصاست ثشای یه دا٘ـىذٜ

ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ثش اػبع ػبختبس 

 اػتجبسثخـی ٔلٛة
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 ه اصی آهَصش تَسؼِ تشای الصم اًساًی ٍ اطالػاتی تاهیي ٍ تذاسن ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 آٔٛصؽ تٛػؼٝ ثشای ٔٛجٛد ٞبی ظشفیت ؿٙبػبیی 1

 جبصی دس ػغح ٔٙغمٝٔ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ساٞجشدی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼٝ آٔٛصؽ  2

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

 

 

 ه اصی ّای دٍسُ ٍ ّا سضتِ تَسؼِ ٍ حضَسی ّای تشًاهِ دس تشویثی یادگیشی استمشاس تشای سیضی تشًاهِ ػٌَاى هحَس:

 الوللی تیي ٍ داخلی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ ثش٘بٔٝ دا٘ـٍبٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ٔٙغمٝ ثشای تٛػؼٝ  1

اػتمشاس یبدٌیشی تشویجی دس ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛسی ٔغبثك ثب 

اییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔلٛة ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ثش٘بٔٝ ای 

 ی ٔجبصیاػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞب

  
دٚ 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ

 آٔٛصؽ ٞبی ظشفیت اص ػیبػت ٌزاسی ثشای اػتفبدٜ 2

 ٚ ؿذٖ إِّّی ثیٗ سٚ٘ذ تؼشیغ ٚ تٛػؼٝ ثشای ٔجبصی

 خبسجی دا٘ـجٛیبٖ جزة
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ػیبػت ٌزاسی ثشای تٛػؼٝ سؿتٝ ٞب ٚ دٚسٜ ٞبی وٛتبٜ  3

 ٔذت ٔجبصی یب تشویجی ثش اػبع ٔمشسات
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 
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 استمای آصهًَْای ػلَم پضضىی تا تْشُ هٌذی اص ت شتیات تیي الوللی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی شٔؼتٕ

پبیؾ آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب  1

 اػتب٘ذاسد ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی پبیؾ  ػبِیب٘ٝ  *

 ؿذٜ

 

 تِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیشش،سٌ ص ٍ اسصضیاتی استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ای/داًطگاّی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص  1

 ٔشاوض ػٙجؾ

تؼذاد ٘یشٚی تشثیت ؿذٜ ٔٛجٛد دس  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔشاوض ػٙجؾ

 

 تحَل دس ًظام پزیشش داًط َیاى ػلَم پضضىی تا تاویذ تش هماطغ تحصیالت تىویلی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
 /*صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٙٛع ثخـی آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ دا٘ـٍبٞی اص ٘ظش  1

 ویفیت ، ٘ٛع ٚ تٛاتش آصٖٔٛ ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٘یٓ ػبال٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

اػتفبدٜ اص ثؼتش فضبی ٔجبصی ثشای ثشٌضاسی آصٖٔٛ  2

 ٞبی ٔتٙٛع

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

 

 یپضضى ػلَم آهَختگاى داًص یا حشفِ تیصالح ذییتا ٍ ییًْا ٍ یٌیتىَ یاتیاسص ًظام یساص ادُیپ ٍ یطشاح ػٌَاى هحَس:

 یپضضى آهَصش تیفیو استماء یساساتا دس

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

س ػغح ٔٙغمٝ/ ثشٌضاسی آصٖٔٛ كالحیت حشفٝ ای د 

 دا٘ـٍبٜ

 تؼذاد آصٖٔٛ  ٔبٞٝ 6  *

 

 



232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یآمًزض یمارستاوُایب ي  مًسسات َا، بروامٍ یاعتباربخط بستٍ



233 

 ّای ػلَم پضضىیای داًطگاّْا ٍ داًطىذُاستوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *ؾصٔبٖ پبی

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دس  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

 دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 * 

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تجبس ثخـی ػتبدتؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػ 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 

 

 هشاوض آهَصضی دسهاًی )هشاوض اسائِ خذهات آهَصضی( یآهَصضاػتثاستخطی  تشًاهِ یاجشا استوشاس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔب٘ی ٔبٞیت ص

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 *  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * بس ثخـی ػتبدتؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتج 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 
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 اػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاّْای ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 اتٕبْصٔبٖ 
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔبٞٝ  3  * ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٞب اثالؽ

ٔبٞٝ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٌضاسؿبت

ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 ٔٙغمٝ

ثش اػبع تؼذاد  ٔبٞٝ 6 * 

ٞبی  تحّیُ

 ا٘جبْ ؿذٜ

 

هذاٍم ٍ آهَصضْای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام  اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش ػٌَاى هحَس:

 سالهت
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔبٞٝ  3  * ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ سثخـی ثش٘بٔٝتـىیُ وٕیتٝ اػتجب 1

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٞب اثالؽ

ٔبٞٝ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٌضاسؿبت

ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 ٔٙغمٝ

ثش اػبع تؼذاد  ٔبٞٝ 6 * 

ٞبی  تحّیُ

 ا٘جبْ ؿذٜ
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 وطَس یپضضى ػلَم یّا داًطگاُ یػلو اتیّ یاػضا یآهَصض ًمص یاستما ٍ یاًساً ِیسشها تَسؼِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ی اػضبی ٞیأت ػّٕی تٛإ٘ٙذػبص 1

 دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ پضؿىی

تؼذاد اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔؼشفی ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای وبسؿٙبػی اسؿذ آٔٛصؽ پضؿىی

 تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی تٛإ٘ٙذػبصی اجشا ؿذٜ 

 

 

  یا سضتِ يیت ٍ يیًَ ػلَم ژُیٍ تِ یپضضى ػلَم یّا سضتِ( Excellence) یتؼال ٍ ووال یتشا یساص تستش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تأٔیٗ ٞیأت ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ثشای ساٜ ا٘ذاصی  1

 سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ ای

تؼذاد ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ 

دسخٛاػت ساٜ ا٘ذاصی سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ  2

 تٝ ای ٔغبثك ٔأٔٛسیت ٞبی ٚاػپبسی ؿذٜسؿ

 تؼذاد دسخٛاػت ٞب  ػبال٘ٝ  *

 

  

 تِ سٍصسساًی سیستن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ی الصْ ثشای ثٝ سٚص سػب٘ی ٘شْ افضاسٞب ٚ ػخت افضاسٞب 1

 اتلبَ ثٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی وـٛس

ػخت افضاسٞب  ٔبٞٝ 6  *

ٚ ٘شْ افضاسٞبی 

 ثٝ سٚص ؿذٜ 
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 تمَیت صیش ساخت ّای ت ْیضاتی تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 تٕبْصٔبٖ ا
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اختلبف ػٟٓ اص دسآٔذٞبی اختلبكی ثشای تأٔیٗ  1

 تجٟیضات آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٟ٘ب

ٌضاسؽ ٞضیٙٝ  ػبال٘ٝ  *

 وشد

 

 استمب ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی ٘ظبْ جبٔغ اعالع سػب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی دا٘ـٍبٜ ٞبی  1

 والٖ ٔٙغمٝ 

تؼذاد اخجبس  ٔبٞٝ 3  *

ٔٙذسج دس 

 پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

 

 وطَس پضضىی ػلَم آهَصش ًظام دسًٍذاد تشیي اصلی ػٌَاى تِ داًط َیاى جاًثِ ّوِ ٍ هتَاصى سضذ تمَیت ػٌَاى هحَس:

 ذاْال سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٌضاسؽ  ٔبٞٝ 6  * فؼبَ وشدٖ وٕیتٝ ٞبی اػتؼذاد دسخـبٖ دا٘ـٍبٜ/ ٔٙغمٝ 1

 ػّٕىشد
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 طشاحی ًمطِ ساُ حشوت دس هسیش هشجؼیت ػلوی دس آهَصش ػلَم پضضىی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞبی پیـٟٙبد  ػبال٘ٝ  * ٞب ثش اػبع ٔبٔٛسیت پیـٟٙبد وٛسیىِْٛٛ 1

 ؿذٜ

یبثی ٘مؾ اػضبی ٞیئت ػّٕی دس اسص 2

 حشوت دس ثؼتش ٔشجؼیت ػّٕی

تؼذاد ؿبخق ٞبی ٔٛجٛد دس  ػبال٘ٝ   *

 استمبی ٞیبت ػّٕی 

ثبصٍ٘شی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس ػبٔب٘ٝ  3

 ٔذیشیت دا٘ؾ

 تؼذاد تجبسة ثبسٌزاسی ؿذٜ  ٔبٞٝ 3  *

 

 چطن اًذاصتذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی دس آهَصش ػلَم پضضىی دس افك  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ثش٘بٔٝ تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی  1

 ٞیئت ػّٕی

تؼذاد ٞیبت ػّٕی ؿشوت وٙٙذٜ دس  ػبال٘ٝ  *

 دٚسٜ ٞبی ثبصآٔٛصی 

ٚسٚد اعالػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ  2

 ٍ٘بسا٘ٝ آیٙذٜ

 سٚص ؿذٜ ػبٔب٘ٝ ثٝ  ٔبٞٝ 6  *
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تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس جْت وسة هشجؼیت ػلوی دس حیطِ ّای اٍلَیت   ػٌَاى هحَس:

 داس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  حٕبیت اص ٘ـش وتت دا٘ـٍبٞی دس حیغٝ 1

 داس ّٔی اِٚٛیت

٘ؼجت وتت ٔٙتـش ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞب

دس ساػتبی جزة اػضبی ٞیئت ػّٕی ٕٞىبسی دس  2

ثش وؼت ٔشجؼیت ػّٕی دس سؿتٝ ٞبی ٔشتجظ 

 ٞبی ٔبٔٛسیتی اػبع اِٚٛیت

٘ؼجت ٞیبت ػّٕی جزة  ػبال٘ٝ  *

ؿذٜ ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞبی 

 ٔبٔٛسیتی 

٘ؼجت دسخٛاػت ٞبی  ػبال٘ٝ  * ٞب دسخٛاػت تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش اػبع اِٚٛیت 3

ٔٙغجك ثش اِٚٛیت ٞبی 

 ٔبٔٛسیتی

 

 حوایت اص تحمیمات ساّثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش پضضىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی دٞی ثٝ تحمیمبت حٛصٜ  جٟت 1

 ٞبی ّٔی ثش اِٚٛیتٔجتٙی 

٘ؼجت پشٚطٜ ٞبی  ػبال٘ٝ  *

ٔلٛة ٔٙغجك ثش 

 اِٚٛیت ٞب 

ثٝ اؿتشان ٌزاسی ٘تبیج عشح ٞبی پظٚٞؾ دس آٔٛصؽ  2

اص عشیك ػبٔب٘ٝ ٔشوض ّٔی تحمیمبت ساٞجشدی آٔٛصؽ 

 ػّْٛ پضؿىی 

تؼذاد پشٚطٜ ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

تؼشیف ؿذٜ دس ػبٔب٘ٝ 

 ٔشوض ّٔی
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 سًم وسل یَا داوطگاٌ بستر در یىیکارآفر تًسعٍ بستٍ
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 طشاحی ًمطِ ساُ گزاس تِ داًطگاُ ّای ًسل سَم  ػٌَاى هحَس:
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚ دا٘ـجٛیبٖ دس  1

 صٔیٙٝ تجبسی ػبصی 

دٚسٜ ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

ثبصآٔٛصی ٚ 

وبسٌبٟٞبی 

 تٛإ٘ٙذػبصی

 

 

تاصتیٌی ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ  گزاس تِ داًطگاُ ّای   ػٌَاى هحَس:

 ًسل سَم ٍ چْاسم
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

حٕبیت اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس جٟت اتخبر  1

 ٞب دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ ٚاثؼتٍی ٞبی

تؼذاد اػضبی  ػبال٘ٝ  *

ٞیبت ػّٕی ثب 

 ٚاثؼتٍی دٌٚب٘ٝ 
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 واسآفشیٌی ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی دس لالة ًظام ًَآٍسی )هلی ا هٌطمِ ای(  ػٌَاى هحَس:
 اْالذ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثٙیبٖ  ٞبی دا٘ؾ دس ؿشوتحٕبیت اص حضٛس اػبتیذ  1

 ٚ ٔشاوض سؿذ

تؼذاد ؿشوت  ػبال٘ٝ  *

ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ 

 ثجت ؿذٜ

 

تی ٍ حوایت اص تحمیمات ٍالؼی ساصی ّضیٌِ ّای توام ضذُ خذهات آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍه  ػٌَاى هحَس:

 هشتثط

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  سٞجشی ٞضیٙٝ 1

خذٔبت آٔٛصؽ دس 

ػغح دا٘ـٍبٜ ثب ٞذف 

 جٛیی كشفٝ

 ٔیضاٖ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی آٔٛصؿی  ٔبٞٝ 6  *

 

یص هالی پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت طشاحی ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخص  ػٌَاى هحَس:

 دس ساستای تحمك داًطگاّْای ّضاسُ سَم

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی  1

 اختلبكی دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝ

اػٙبد تخلیق  ٔب6ٝٞ  *

 ٚ ٞضیٙٝ
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 محًر عذالت ي پاسخگً آمًزش بستٍ
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جاهؼاِ ٍ  ی تِ یدس ساستای پاسخگَتشًاهِ ّای آهَصضی )وَسیىَلَهْا(  ، اتالؽ ٍ اسصضیاتیٍ تاصًگشی تذٍیي ػٌَاى هحَس: 

  تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی ثش اػبع  1

 ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسی

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی ٘ظبست 

 ؿذٜ 

 

سائاِ وٌٌاذگاى   اسااتیذ، داًطا َیاى، ا  ریٌفؼاى، ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزاساى، ٍ استمشاس طشاحی   ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت وٌٌذٍُ تَجِ تِ تؼییيی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ یچِ تْتش پاسخگَ خذهات تِ هٌظَس تحمك ّش

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞبی آٔٛصؽ ٔٛسد ٘یبص ثشای پیبدٜ  1

ٔٛاجٟٝ صٚد دا٘ـجٛیبٖ دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ ٚ ػبصی 

 آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ 

تؼذاد ػشكٝ  ػبِیب٘ٝ   *

ٞبی ؿٙبػبیی 

 ؿذٜ 

پیؾ ثیٙی ٔٙبثغ حٕبیتی الصْ ثشای حضٛس دا٘ـجٛیبٖ ٚ  2

 اػبتیذ سؿتٝ ٞبی ٔختّف دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ

ٔیضاٖ ٔٙبثغ  ػبِیب٘ٝ   *

اختلبف 

 یبفتٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یَا بروامٍ ی گرا تیمامًر ي َذفمىذ ،یراَبرد تًسعٍ بستٍ

 سالمت یعال آمًزش
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ػلَم ( Edicational Program)تاصًگشی ٍ استمای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گشای تشًاهِ ّای آهَصش   ػٌَاى هحَس:

 پضضىی تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 اتٕبْصٔبٖ 
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ا٘غجبق ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔٛجٛد ثب ظشفیت ٞبی  1

 ثٛٔی ٔٙغمٝ ای

اسائٝ ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ * *

 ا٘غجبق

 

 

 

هلی ٍ هٌطمِ دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای ( Curriculumتشًاهِ ّای آهَصضی )تذٍیي تاصًگشی ٍ   ػٌَاى هحَس:

 تِ تفىیه سضتِ ٍ همطغ تحصیلیّای داًص )هشجؼیت ػلوی( ای، فٌأٍسی ّای سٍص ٍ هشص

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞبی جذیذ  1

 ثشاػبع ٘یبص ٞبی ّٔی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد ثش٘بٔٝ  98ؿٟشیٛس  * 

ٞبیی وٝ 

ٕٞىبسی وشدٜ 

 ا٘ذ

 



251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستر در  داوطگاَُا یتًاومىذ یارتقا ي ییگرا تیمامًر بستٍ

 یىیسرزم صیآما
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 هٌاطك آهایص سشصهیٌی ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضىیگشایی دس تَسؼِ هاهَسیت   ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ی ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست اجشا 1

 ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6  *

 ٔبٔٛسیت ٞب

 

 گستشش هحیطی آهَصش ػالی سالهت دس وطَس  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

س تٛإ٘ٙذی ٞبی ػّٕی، ؿٙبػبیی ظشفیت ٞب ٚ ا٘تـب 1

آصٔبیـٍبٞی ٚ تجٟیضاتی دا٘ـٍبٟٞبی والٖ ٔٙغمٝ ٚ 

 اػالْ آٖ ثٝ دا٘ـٍبٟٞب ٚ ٔٙبعك وـٛس

ػٙذ تٛإ٘ٙذی  ػبِیب٘ٝ   *

 ٞبی ٔٙغمٝ 

 

 

 گستشش ٍاسپاسی خذهات آهَصش ػالی ػلَم پضضىی تِ تخص غیشدٍلتی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 ٖ اتٕبْصٔب
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔذت ثش ٔجٙبی  ٔٙذ وٛتبٜ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبْ 1

 ٘یبصٞبی ثخؾ دِٚتی ٚ غیشدِٚتی

ػٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

آٔٛصؿی ٔٛسد 

 ٘یبص 
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 یا حرفٍ اخالق یاعتال بستٍ
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 اسالهی –اسصش ّای ایشاًی تَسؼِ آهَصش اخالق پضضىی هثتٌی تش   ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

وشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق  ثشٌضاسی 1

 پضؿىی وـٛس
* 

ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی /  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی 

ای  ٞبی اخالق حشفٝ وبٖ٘ٛ

ی دس دا٘ـٍبٜ دا٘ـجٛیی / دػتیبس

ثب تبییذ ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی دا٘ـجٛیی 

 دا٘ـٍبٜ

ٞبی آٔٛصؿی/  تؼذاد وبسٌبٜ

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ اخالق 

 ای حشفٝ

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ ػمذ تفبٞٓ 2

ٝ ٚ د٘یب اص٘ظش ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمدا٘ـجٛ ثیٗ دا٘ـٍبٜ

اخالق پضؿىی تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ تٛصیغ 

ٞب ٚ ٔشاوض ػبدال٘ٝ ایٗ أىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

 تحمیمبتی ٔشتجظ

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمذ ؿذٜ ثدب   تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

ٔشاوددض داخّددی ٚ ثددیٗ إِّّددی  دس  

 صٔیٙٝ اخالق حشفٝ ای

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب اخالق  3

ػّٕی ای ثشای اػضبی ٞیئتشفٝپضؿىی/ ح

 دا٘ـٍبٜ

* 
ٞٝٔب 6  ٞدددبی آٔٛصؿدددی/  تؼدددذاد وبسٌدددبٜ 

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػددُٙ دا٘ـددٍبٜ دس صٔیٙددٝ اخددالق 

 ای حشفٝ
ثشٌضاسی وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ  4

 ٖای ثشای حشفٝ ٔٙذاثب اخالق پضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6   

ٞبی ٔشتجظ اخالق پضؿىی/ حشفٝثشٌضاسی دٚسٜ 5

ٞبی ای ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚسٜ

 ضٕٗ خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ثٝ ثشٌضاسی 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ كٛست تٓ عِٛی ثشای سؿتٝ

وبسآٔٛصی ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػتبسی، ٔبٔبیی، 

ؿىی، داسٚػبصی، فیضیٛتشاپی، وبسؿٙبػی د٘ذا٘پض

سادیٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ 

 آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٞددبی آٔٛصؿددی داسای  تؼددذاد ٌددشٜٚ 

ثش٘بٔددٝ ٔددذٖٚ اسصیددبثی اخددالق    

ای ٔلٛة ؿدٛسای آٔدٛصؽ    حشفٝ

 ٌشٜٚ
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ستماء اسصش ّا ٍ اخالق حشفِ ای پضضىی طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاصسٌ ی، آسیة ضٌاسی  ٍ ا  ػٌَاى هحَس:

 دس ًظام آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ  ٔٙغمٝ ایتذٚیٗ ٌضاسؽ  1

 كٛست ػبال٘ٝاخالق پضؿىی ثٝ

ٔبٞٝ 6  * تؼددذاد ٔغبِؼددبت ٔٙتـددش ؿددذٜ پیٕبیـددی     

ای ٚ آٔٛصؽ اخالق  فٝٞبی اخالق حش اسصؽ

تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت  2 پضؿىی دس ٔیبٖ فشاٌیشاٖ دس دا٘ـٍبٜ

ٞبی اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ وٕیتٝ

 ٔٙغمٝٞبی ػّْٛ پضؿىی 

ٔبٞٝ 6  *  

تـىیُ وٕیتٝ دا٘ـٍبٞی اخالق دس  3

 دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  أٛصؽ پضؿىی

ٔبٞٝ 6  * ٛصؽ تؼذاد جّؼدبت وٕیتدٝ اخدالق دس آٔد     

 دا٘ـٍبٜ

 

 

تذٍیي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات الصم تشای هذیشیت هٌاسة   ػٌَاى هحَس:

 وَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ ساصی اسصش ّای حشفِ ای دس هَسسات آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ق پبیؾؿبخ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی  1

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی 

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞدب/ ودذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ دس      

ٔلددٛة  ،حددٛصٜ اخددالق ػّددْٛ پضؿددىی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی وـٛس
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 سالهت ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ خالقا تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ای دا٘ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس 

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛسدا٘ـٍبٜ

ٔبٞٝ 6  * ضاس ؿذٜ ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌ تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ای دا٘ـجٛیی /  ٞبی اخالق حشفٝ اص ػٛی وبٖ٘ٛ

دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییدذ ٔؼبٚ٘دت فشٍٞٙدی    

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ٞبی ٔختّف اصجّٕٝ تجبدَ ٕٞىبسی

ٞبی اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 خبسج اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * بد دس صٔیٙدٝ  اجشای ثش٘بٔٝ تجدبدَ دا٘ـدجٛ ٚ اػدت    

 ٝ ای ٔیدبٖ ٔشاودض دا٘ـدٍبٞی ػّدْٛ      اخالق حشفد

پضؿىی ثب ػبیش ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـٛس 

 ای دس صٔیٙٝ اخالق حشفٝ

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ٞبی ػّْٛ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 ا٘ؼب٘ی داخُ وـٛس

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 4

 ٞبی ػّٕیٝدا٘ـجٛ ثب حٛصٜاػتبد ٚ 

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  
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 بستٍ بیه المللی سازی آمًزش علًم پسضکی
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 الولل آهَصش ػلَم پضضىی وطَس تاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تیي ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ػّْٛ ٞبی دا٘ـٍبٜ تٛػظ ٞب ؿٟشداسی ثب داد لشاس ا٘ؼمبد 1

 دس ٞب جـٙٛاسٜ ثشٌضاسی ثٝ الذاْ ٚ ثٙش ٘لت جٟت پضؿىی

 ٔٙغمٝ ػغح دس إِّّی ثیٗ فشًٞٙ ایجبد صٔیٙٝ

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٚ  ػبِیب٘ٝ   *

 ٌضاسؽ الذاْ 

تؼذاد  ػبِیب٘ٝ   * تالؽ دس جٟت جزة دا٘ـجٛی خبسجی  2

٘ـجٛی دا

خبسجی جزة 

 ؿذٜ 

تؼذاد ػضٛ  ػبِیب٘ٝ   * تجبدَ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ خبسجی  3

ٞیبت ػّٕی 

 جزة ؿذٜ 

تؼذاد دٚسٜ  ػبِیب٘ٝ   * ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن  4

ٔـتشن ثشٌضاس 

 ؿذٜ 

 

 لوللا ّای آهَصش تیي ّای تیي الوللی ٍ اسائِ تشًاهِ ای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی  ؿجىٝٚ تٛػؼٝ  ایجبد 1

 ػبصی ٚ استمب ػغح ثیٗ إُِّ دا٘ـٍبٜ ٞب

 تؼذاد اػضبی ؿجىٝ ٔبٞٝ 6  *

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّٕی، ػبصٔب٘ی ٚ خذٔبتی ثشای  ػمذ  2

 بٖ ٚ اػبتیذ ثیٗ إُِّدا٘ـجٛی

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

 ٔـتشن دس حبَ اجشا

 جٟت دس ی ٔٙغمٝدا٘ـٍبٜ ٞب ثیٗ ٘بٔٝ تفبٞٓ ا٘ؼمبد 3

 یىذیٍش ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ ِیٙه دادٖ لشاس

تؼذاد ٚة ػبیت ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 ٔؼشفی ؿذٜ 
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 سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ جْاىتالش دس جْت هؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی  1

 ثب حضٛس دا٘ـجٛیبٖ خبسجی داخُ وـٛس

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ  *

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ 3  * بٟٞبی ٔٙغمٝدس دا٘ـٍ eductionIranثٝ سٚص سػب٘ی  2

ٞبی ثبسٌزاسی 

 ؿذٜ 

 

 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ػتجبسثخـی تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ فشایٙذٞبی ا 1

 ثیٗ إِّّی 

تؼذاد  ػبِیب٘ٝ   *

دا٘ـٍبٟٞبی 

ٚاسد ؿذٜ دس 

فشایٙذ 

 اػتجبسثخـی 
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 یپسضک علًم در  یمجاز آمًزش تًسعٍ بستٍ
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 تا پضضىی ػلَم ّای داًطگاُ ه اصی ٍاحذّای استفادُ تشای ه اصی آهَصش صیشساختْای تَسؼِ ٍ ای اد ػٌَاى هحَس:

 ه اصی پضضىی ػلَم داًطگاُ حوایت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 

ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی )آسٔبٖ( ٚ 

ساٞجشی ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔبٖ دس دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی 

 ٔجبصی دس ٔٙغمٝ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ 

 دس آسٔبٖ ؿذٜ

تؼذاد ٔذسع اسائٝ 

دٞٙذٜ آٔٛصؽ اص 

 دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙغمٝ

2 
 ٚ پضؿىی ػّْٛ ٞبی سؿتٝ اِىتشٚ٘یىی ٔحتٛاٞبی تذٚیٗ

 MOOCs عشیك اص آٟ٘ب ٕٞىبسی ثشای اسائٝ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد ٔحتٛای 

اِىتشٚ٘یىی اسائٝ ؿذٜ 

 دس آسٔبٖ

 

 

 پضضىی ػلَم ه اصی آهَصش فشایٌذی استاًذاسدّای طشاحی ٍ ای تشًاهِ ٍ ای هَسسِ اػتثاستخطی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشسػی ٚ الذاْ ثشای ساٜ ا٘ذاصی یه دا٘ـىذٜ  1

ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ٚ عی ٔشاحُ 

كذٚس احىبْ اػتجبسثخـی ٚ كذٚس ٔجٛص ثش 

 لٛةاػبع آییٗ ٘بٔٝ ٔ

   98ٟٔش 

وؼت ٔجٛص اص ؿٛسای ٌؼتشؽ 

ٚصاست ثشای یه دا٘ـىذٜ ٔجبصی دس 

ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ثش اػبع ػبختبس 

 اػتجبسثخـی ٔلٛة
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 ه اصی آهَصش تَسؼِ تشای الصم اًساًی ٍ اطالػاتی تاهیي ٍ تذاسن ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 آٔٛصؽ تٛػؼٝ ثشای ٔٛجٛد ٞبی ظشفیت ؿٙبػبیی 1

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ساٞجشدی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼٝ آٔٛصؽ  2

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

 

 

 ه اصی ّای دٍسُ ٍ ّا سضتِ تَسؼِ ٍ حضَسی ّای ًاهِتش دس تشویثی یادگیشی استمشاس تشای سیضی تشًاهِ ػٌَاى هحَس:

 الوللی تیي ٍ داخلی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ ثش٘بٔٝ دا٘ـٍبٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ٔٙغمٝ ثشای تٛػؼٝ  1

اػتمشاس یبدٌیشی تشویجی دس ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛسی ٔغبثك ثب 

٘بٔٝ ٞبی ٔلٛة ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ثش٘بٔٝ ای اییٗ 

 اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔجبصی

  
دٚ 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ

 آٔٛصؽ ٞبی ظشفیت اص ػیبػت ٌزاسی ثشای اػتفبدٜ 2

 ٚ ؿذٖ إِّّی ثیٗ سٚ٘ذ تؼشیغ ٚ تٛػؼٝ ثشای ٔجبصی

 خبسجی دا٘ـجٛیبٖ جزة
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

سؿتٝ ٞب ٚ دٚسٜ ٞبی وٛتبٜ ػیبػت ٌزاسی ثشای تٛػؼٝ  3

 ٔذت ٔجبصی یب تشویجی ثش اػبع ٔمشسات
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 
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 یپسضک علًم یَا آزمًن ي یابیارز وظام ارتقاء بستٍ
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 استمای آصهًَْای ػلَم پضضىی تا تْشُ هٌذی اص ت شتیات تیي الوللی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ صٔب٘ی الذاْ ٔبٞیت

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  * پبیؾ آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب اػتب٘ذاسد ٞب 1

ٞبی پبیؾ 

 ؿذٜ

 

 صضیاتیتِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیشش،سٌ ص ٍ اس استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ای/داًطگاّی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد ٘یشٚی  ػبِیب٘ٝ  * تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص ٔشاوض ػٙجؾ 1

تشثیت ؿذٜ 

ٔٛجٛد دس 

 ٔشاوض ػٙجؾ
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 حصیالت تىویلیتحَل دس ًظام پزیشش داًط َیاى ػلَم پضضىی تا تاویذ تش هماطغ ت ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٙٛع ثخـی آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ دا٘ـٍبٞی اص ٘ظش  1

 ویفیت ، ٘ٛع ٚ تٛاتش آصٖٔٛ ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٘یٓ ػبال٘ٝ  *

ٞبی ٔتحَٛ 

 ؿذٜ

آصٖٔٛ ٞبی اػتفبدٜ اص ثؼتش فضبی ٔجبصی ثشای ثشٌضاسی  2

 ٔتٙٛع

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی ٔتحَٛ 

 ؿذٜ

 

 یپضضى ػلَم آهَختگاى داًص یا حشفِ تیصالح ذییتا ٍ ییًْا ٍ یٌیتىَ یاتیاسص ًظام یساص ادُیپ ٍ یطشاح ػٌَاى هحَس:

 یپضضى آهَصش تیفیو استماء یساساتا دس

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 پبیؾؿبخق 

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی آصٖٔٛ كالحیت حشفٝ ای دس ػغح ٔٙغمٝ/  1

 دا٘ـٍبٜ

  ٔبٞٝ 6  *
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 یآمًزض یمارستاوُایب ي مًسسات َا، بروامٍ یاعتباربخط بستٍ
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 یّای ػلَم پضضىای داًطگاّْا ٍ داًطىذُاستوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دس  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

 دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 * 

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٚ ٞبی حٕبیتی  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 

 

 

 ض اسائِ خذهات آهَصضی(هشاوض آهَصضی دسهاًی )هشاو یآهَصضاػتثاستخطی  تشًاهِ یاجشا استوشاس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 *  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش ٘یشٚی  2

 ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

ا٘جبْ  حٕبیتی ٚ

 آٟ٘ب

ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 -جّؼبت  –

 ٌضاسؿبت

ثش اػبع اسصیبثی  ٔبٞٝ 6 *  ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ ٔٙغمٝ 4

 ٞب ػٙجٝ
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 اػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاّْای ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 لذاْا سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔبٞٝ  3  * ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٞب اثالؽ

ٔبٞٝ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٌضاسؿبت

ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ  ثخـی ثش٘بٔٝتحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبس 3

 ٔٙغمٝ

ثش اػبع تؼذاد  ٔبٞٝ 6 * 

ٞبی  تحّیُ

 ا٘جبْ ؿذٜ

 

هذاٍم ٍ آهَصضْای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام  اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش ػٌَاى هحَس:

 سالهت
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 یؾؿبخق پب

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔبٞٝ  3  * ٞب دس والٖ ٔٙغمٝ تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٞب اثالؽ

ٔبٞٝ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 تـىیُ ؿٛد

ثش اػبع 

 ٌضاسؿبت

ٞبی دا٘ـٍبٞی والٖ  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 ٔٙغمٝ

تؼذاد  ثش اػبع ٔبٞٝ 6 * 

ٞبی  تحّیُ

 ا٘جبْ ؿذٜ
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 وطَس یپضضى ػلَم یّا داًطگاُ یػلو اتیّ یاػضا یآهَصض ًمص یاستما ٍ یاًساً ِیسشها تَسؼِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیأت ػّٕی  1

 دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ پضؿىی

تؼذاد اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔؼشفی ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای وبسؿٙبػی اسؿذ آٔٛصؽ پضؿىی

 

  یا سضتِ يیت ٍ يیًَ ػلَم ژُیٍ تِ یپضضى ػلَم یّا سضتِ( Excellence) یتؼال ٍ ووال یتشا یساص تستش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تأٔیٗ ٞیأت ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ثشای ساٜ ا٘ذاصی  1

 سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ ای

تؼذاد ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ 

دسخٛاػت ساٜ ا٘ذاصی سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ  2

 تٝ ای ٔغبثك ٔأٔٛسیت ٞبی ٚاػپبسی ؿذٜسؿ

 تؼذاد دسخٛاػت ٞب  ػبال٘ٝ  *

 

  

 تِ سٍصسساًی سیستن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ی الصْ ثشای ثٝ سٚص سػب٘ی ٘شْ افضاسٞب ٚ ػخت افضاسٞب 1

 اتلبَ ثٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی وـٛس

ػخت افضاسٞب  ٔبٞٝ 6  *

ٚ ٘شْ افضاسٞبی 

 ثٝ سٚص ؿذٜ 
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 تمَیت صیش ساخت ّای ت ْیضاتی تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 تٕبْصٔبٖ ا
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اختلبف ػٟٓ اص دسآٔذٞبی اختلبكی ثشای تأٔیٗ  1

 تجٟیضات آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٟ٘ب

ٌضاسؽ ٞضیٙٝ  ػبال٘ٝ  *

 وشد

 

 استمب ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی ٘ظبْ جبٔغ اعالع سػب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی دا٘ـٍبٜ ٞبی  1

 والٖ ٔٙغمٝ 

تؼذاد اخجبس  ٔبٞٝ 3  *

ٔٙذسج دس 

 پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

 

 

 وطَس پضضىی ػلَم آهَصش ًظام دسًٍذاد تشیي اصلی ػٌَاى تِ داًط َیاى جاًثِ ّوِ ٍ هتَاصى سضذ تمَیت ػٌَاى هحَس:

 لذاْا سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٌضاسؽ  ٔبٞٝ 6  * فؼبَ وشدٖ وٕیتٝ ٞبی اػتؼذاد دسخـبٖ دا٘ـٍبٜ/ ٔٙغمٝ 1

 ػّٕىشد
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 طشاحی ًمطِ ساُ حشوت دس هسیش هشجؼیت ػلوی دس آهَصش ػلَم پضضىی ػٌَاى هحَس:
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼذاد وٛسیىِْٛٛ  ػبال٘ٝ  * ٞب ثش اػبع ٔبٔٛسیت پیـٟٙبد وٛسیىِْٛٛ 1

 ٞبی پیـٟٙبد ؿذٜ

سصیبثی ٘مؾ اػضبی ٞیئت ػّٕی دس حشوت دس ا 2

 ثؼتش ٔشجؼیت ػّٕی

تؼذاد ؿبخق  ػبال٘ٝ   *

ٞبی ٔٛجٛد دس 

استمبی ٞیبت 

 ػّٕی 

ثبصٍ٘شی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس ػبٔب٘ٝ ٔذیشیت  3

 دا٘ؾ

تؼذاد تجبسة  ٔبٞٝ 3  *

 ثبسٌزاسی ؿذٜ 

 

 ك چطن اًذاصتذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی دس آهَصش ػلَم پضضىی دس اف ػٌَاى هحَس:
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیئت  ٞبی اجشای ثش٘بٔٝ 1

 ػّٕی

تؼذاد ٞیبت ػّٕی  ػبال٘ٝ  *

ؿشوت وٙٙذٜ دس 

دٚسٜ ٞبی 

تٛإ٘ٙذػبصی ٚ 

 ثبصآٔٛصی 

 ػبٔب٘ٝ ثٝ سٚص ؿذٜ  ٔبٞٝ 6  * ٍ٘بسا٘ٝ ٚسٚد اعالػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ آیٙذٜ 2
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تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس جْت وسة هشجؼیت ػلوی دس حیطِ ّای اٍلَیت   ػٌَاى هحَس:

 داس
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  حٕبیت اص ٘ـش وتت دا٘ـٍبٞی دس حیغٝ 1

 داس ّٔی یتاِٚٛ

٘ؼجت وتت  ػبال٘ٝ  *

ٔٙتـش ؿذٜ ٔٙغجك 

 ثش اِٚٛیت ٞب

ٞبی  جزة اػضبی ٞیئت ػّٕی ثش اػبع اِٚٛیت 2

 ٔبٔٛسیتی

٘ؼجت ٞیبت  ػبال٘ٝ  *

ػّٕی جزة ؿذٜ 

ٔٙغجك ثش اِٚٛیت 

 ٞبی ٔبٔٛسیتی 

٘ؼجت دسخٛاػت  ػبال٘ٝ  * ٞب دسخٛاػت تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش اػبع اِٚٛیت 3

ٞبی ٔٙغجك ثش 

ِٚٛیت ٞبی ا

 ٔبٔٛسیتی

 

 

 حوایت اص تحمیمات ساّثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش پضضىی  ػٌَاى هحَس:
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی دٞی ثٝ تحمیمبت حٛصٜ  جٟت 1

 ٞبی ّٔی ثش اِٚٛیتٔجتٙی 

پشٚطٜ ٘ؼجت  ػبال٘ٝ  *

ٞبی ٔلٛة 

ٔٙغجك ثش 

 اِٚٛیت ٞب 
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 طشاحی ًمطِ ساُ گزاس تِ داًطگاُ ّای ًسل سَم  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی تٕبٔی ٟ٘بدٞبی دسٚ٘ی ٚ جّت  1

 ثیشٚ٘ی ٘ظبْ ػالٔت دس ٔٙغمٝ 

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞب ٚ اػٙبد ٕٞىبسی ثب  ػبِیب٘ٝ  *

 ٟ٘بدٞبی دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی

 

 

تاصتیٌی ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ  گزاس تِ داًطگاُ ّای   ػٌَاى هحَس:

 ًسل سَم ٍ چْاسم

 ذاْال سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 حٕبیت اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس جٟت 1

ٚاثؼتٍی اتخبر  تٛإ٘ٙذػبصی دس حیغٝ وبسآفشیٙی 

 ٞب دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ ٞبی

تؼذاد اػضبی ٞیبت ػّٕی وٝ  ػبال٘ٝ  *

دٚسٜ تٛإ٘ٙذػبصی سا 

 ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ 

اتخبر  حٕبیت اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس جٟت 2

 ٞب دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ ٚاثؼتٍی ٞبی

تؼذاد اػضبی ٞیبت ػّٕی ثب  ػبال٘ٝ  *

 ٚاثؼتٍی دٌٚب٘ٝ 

 

 

 واسآفشیٌی ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی دس لالة ًظام ًَآٍسی )هلی ا هٌطمِ ای(  ػٌَاى هحَس:
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثٙیبٖ  ٞبی دا٘ؾ دس ؿشوتحٕبیت اص حضٛس اػبتیذ  1

 ٚ ٔشاوض سؿذ

تؼذاد ؿشوت  ػبال٘ٝ  *

ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ 

 ثجت ؿذٜ
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ٍ حوایت اص تحمیمات  ٍالؼی ساصی ّضیٌِ ّای توام ضذُ خذهات آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍهتی  ػٌَاى هحَس:

 هشتثط
 الذاْ سدیف

/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی خذٔبت آٔٛصؽ دس ػغح دا٘ـٍبٜ  سٞجشی ٞضیٙٝ 1

 جٛیی ثب ٞذف كشفٝ

ٔیضاٖ وبٞؾ  ٔبٞٝ 6  *

ٞضیٙٝ ٞبی 

 آٔٛصؿی 

 

 

ص هالی پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت طشاحی ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخصی  ػٌَاى هحَس:

 دس ساستای تحمك داًطگاّْای ّضاسُ سَم

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی  

 اختلبكی دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝ

اػٙبد تخلیق  ٞٝٔب6  *

 ٚ ٞضیٙٝ
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 محًر عذالت ي پاسخگً آمًزش بستٍ
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جاهؼاِ ٍ  ی تِ یدس ساستای پاسخگَتشًاهِ ّای آهَصضی )وَسیىَلَهْا(  ، اتالؽ ٍ اسصضیاتیٍ تاصًگشی تذٍیي ػٌَاى هحَس: 

  تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 الذاْ سدیف
/ *بٖ پبیؾصٔ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی ثش اػبع  1

 ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسی

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی ٘ظبست 

 ؿذٜ 

 

َیاى، اسائاِ وٌٌاذگاى   اسااتیذ، داًطا   ریٌفؼاى، ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزاساى، ٍ استمشاس طشاحی   ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت وٌٌذٍُ تَجِ تِ تؼییيی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ یچِ تْتش پاسخگَ خذهات تِ هٌظَس تحمك ّش

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٜ ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞبی آٔٛصؽ ٔٛسد ٘یبص ثشای پیبد 1

ػبصی ٔٛاجٟٝ صٚد دا٘ـجٛیبٖ دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ ٚ 

 آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ 

تؼذاد ػشكٝ  ػبِیب٘ٝ   *

ٞبی ؿٙبػبیی 

 ؿذٜ 

پیؾ ثیٙی ٔٙبثغ حٕبیتی الصْ ثشای حضٛس دا٘ـجٛیبٖ ٚ  2

 اػبتیذ سؿتٝ ٞبی ٔختّف دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ

ٔیضاٖ ٔٙبثغ  ػبِیب٘ٝ   *

اختلبف 

 یبفتٝ 
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 یَا بروامٍ ی گرا تیمامًر ي َذفمىذ ،یراَبرد تًسعٍ بستٍ

 سالمت یعال آمًزش
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ػلاَم  ( Edicational Program)تاصًگشی ٍ استمای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گاشای تشًاهاِ ّاای آهاَصش       ػٌَاى هحَس:

 پضضىی تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 بْصٔبٖ اتٕ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ا٘غجبق ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔٛجٛد ثب ظشفیت ٞبی  1

 ثٛٔی ٔٙغمٝ ای

اسائٝ ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ * *

 ا٘غجبق

 

 

هلی ٍ هٌطمِ دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای ( Curriculumتشًاهِ ّای آهَصضی )تذٍیي تاصًگشی ٍ   ػٌَاى هحَس:

 تِ تفىیه سضتِ ٍ همطغ تحصیلیداًص )هشجؼیت ػلوی( ای، فٌأٍسی ّای سٍص ٍ هشصّای 

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞبی جذیذ  1

 ثشاػبع ٘یبص ٞبی ّٔی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد ثش٘بٔٝ  98ؿٟشیٛس  * 

ٞبیی وٝ 

ٕٞىبسی وشدٜ 

 ا٘ذ
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 بستر در  داوطگاَُا یتًاومىذ یارتقا ي ییگرا تیمامًر بستٍ

 یىیسرزم صیآما



286 

 هٌاطك آهایص سشصهیٌی ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضىیگشایی دس تَسؼِ هاهَسیت   ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست  1

 ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6  *

 ٔبٔٛسیت ٞب

 

 

 

 گستشش ٍاسپاسی خذهات آهَصش ػالی ػلَم پضضىی تِ تخص غیشدٍلتی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔذت ثش ٔجٙبی  ٔٙذ وٛتبٜ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبْ 1

 ٘یبصٞبی ثخؾ دِٚتی ٚ غیشدِٚتی

ػٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

آٔٛصؿی ٔٛسد 

 ٘یبص 
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 یا حرفٍ اخالق یاعتال بستٍ
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 اسالهی –تَسؼِ آهَصش اخالق پضضىی هثتٌی تش اسصش ّای ایشاًی   ػٌَاى هحَس:

سد
ف

ی
 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

وشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق  ثشٌضاسی 1

 پضؿىی وـٛس
* 

ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی /  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی 

ای  ٞبی اخالق حشفٝ وبٖ٘ٛ

دا٘ـجٛیی / دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ 

ت فشٍٞٙی دا٘ـجٛیی ثب تبییذ ٔؼبٚ٘

 دا٘ـٍبٜ

ٞبی آٔٛصؿی/  تؼذاد وبسٌبٜ

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػُٙ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ اخالق 

 ای حشفٝ

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ ػمذ تفبٞٓ 2

ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمٝ ٚ د٘یب اص٘ظش دا٘ـجٛ ثیٗ دا٘ـٍبٜ

تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ تٛصیغ اخالق پضؿىی 

ٞب ٚ ٔشاوض ػبدال٘ٝ ایٗ أىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

 تحمیمبتی ٔشتجظ

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمذ ؿذٜ ثدب   تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

ٔشاوددض داخّددی ٚ ثددیٗ إِّّددی  دس  

 صٔیٙٝ اخالق حشفٝ ای

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب اخالق  3

 ػّٕیای ثشای اػضبی ٞیئتپضؿىی/ حشفٝ

 دا٘ـٍبٜ

* 
ٞٝٔب 6  ٞدددبی آٔٛصؿدددی/  تؼدددذاد وبسٌدددبٜ 

ثبصآٔٛصی ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی 

ت ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ ئٞی

پشػددُٙ دا٘ـددٍبٜ دس صٔیٙددٝ اخددالق 

 ای حشفٝ
ثشٌضاسی وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ  4

 ای ثشای حشفٝ ٔٙذاٖثب اخالق پضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6   

ٞبی ٔشتجظ اخالق پضؿىی/ حشفٜٝثشٌضاسی دٚس 5

ٞبی ای ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚسٜ

 ضٕٗ خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ثٝ ثشٌضاسی 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ كٛست تٓ عِٛی ثشای سؿتٝ

وبسآٔٛصی ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػتبسی، ٔبٔبیی، 

وبسؿٙبػی د٘ذا٘پضؿىی، داسٚػبصی، فیضیٛتشاپی، 

سادیٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ 

 آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٞددبی آٔٛصؿددی داسای  تؼددذاد ٌددشٜٚ 

ثش٘بٔددٝ ٔددذٖٚ اسصیددبثی اخددالق    

ای ٔلٛة ؿدٛسای آٔدٛصؽ    حشفٝ

 ٌشٜٚ
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ای پضضىی طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاصسٌ ی، آسیة ضٌاسی  ٍ استماء اسصش ّا ٍ اخالق حشفِ   ػٌَاى هحَس:

 دس ًظام آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ  ٔٙغمٝ ایتذٚیٗ ٌضاسؽ  1

 كٛست ػبال٘ٝاخالق پضؿىی ثٝ

ٔبٞٝ 6  * تؼددذاد ٔغبِؼددبت ٔٙتـددش ؿددذٜ پیٕبیـددی     

ای ٚ آٔٛصؽ اخالق  ٞبی اخالق حشفٝ اسصؽ

تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت  2 س ٔیبٖ فشاٌیشاٖ دس دا٘ـٍبٜپضؿىی د

ٞبی اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ وٕیتٝ

 ٔٙغمٝٞبی ػّْٛ پضؿىی 

ٔبٞٝ 6  *  

تـىیُ وٕیتٝ دا٘ـٍبٞی اخالق دس  3

 دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  أٛصؽ پضؿىی

ٔبٞٝ 6  * تؼذاد جّؼدبت وٕیتدٝ اخدالق دس آٔدٛصؽ      

 دا٘ـٍبٜ

ٔٛضٛع ػفبف ٚ حجبة  ٟ٘بدیٙٝ ػبصی 4

ثب تٛجٝ ثٝ ثش٘بٔٝ دسػی پٟٙبٖ ػفبف ٚ 

 حجبة

 اسائٝ ٌضاسؽ ػبِیب٘ٝ  *

 

تذٍیي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات الصم تشای هذیشیت هٌاسة   ػٌَاى هحَس:

 َصش ػالی سالهتوَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ ساصی اسصش ّای حشفِ ای دس هَسسات آه

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی  1

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی 

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞدب/ ودذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ دس      

ٔلددٛة  ،حددٛصٜ اخددالق ػّددْٛ پضؿددىی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی وـٛس



290 

 سالهت ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ اخالق تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ای دا٘ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس 

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛسٍبٜدا٘ـ

ٔبٞٝ 6  * ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ای دا٘ـجٛیی /  ٞبی اخالق حشفٝ اص ػٛی وبٖ٘ٛ

دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییدذ ٔؼبٚ٘دت فشٍٞٙدی    

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ٞبی ٔختّف اصجّٕٝ تجبدَ ٕٞىبسی

ٞبی ثب دا٘ـٍبٜ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ

 خبسج اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * اجشای ثش٘بٔٝ تجدبدَ دا٘ـدجٛ ٚ اػدتبد دس صٔیٙدٝ      

 ٝ ای ٔیدبٖ ٔشاودض دا٘ـدٍبٞی ػّدْٛ      اخالق حشفد

پضؿىی ثب ػبیش ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـٛس 

 ای دس صٔیٙٝ اخالق حشفٝ

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ٞبی ػّْٛ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 ٘ؼب٘ی داخُ وـٛسا

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 4

 ٞبی ػّٕیٝاػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب حٛصٜ

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  
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 بستٍ بیه المللی سازی آمًزش علًم پسضکی
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 وطَسالولل آهَصش ػلَم پضضىی  تاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تیي ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ػّْٛ ٞبی دا٘ـٍبٜ تٛػظ ٞب ؿٟشداسی ثب داد لشاس ا٘ؼمبد 1

 دس ٞب جـٙٛاسٜ ثشٌضاسی ثٝ الذاْ ٚ ثٙش ٘لت جٟت پضؿىی

 ٔٙغمٝ ػغح دس إِّّی ثیٗ فشًٞٙ ایجبد صٔیٙٝ

 تفبٞٓ ٘بٔٝ ٚ ػبِیب٘ٝ   *

 ٌضاسؽ الذاْ 

تؼذاد دا٘ـجٛی  ػبِیب٘ٝ   * تالؽ دس جٟت جزة دا٘ـجٛی خبسجی  2

خبسجی جزة 

 ؿذٜ 

تؼذاد ػضٛ ٞیبت  ػبِیب٘ٝ   * تجبدَ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ خبسجی  3

 ػّٕی جزة ؿذٜ 

تؼذاد دٚسٜ  ػبِیب٘ٝ   * ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن  4

ٔـتشن ثشٌضاس 

 ؿذٜ 

 

 الولل ّای آهَصش تیي ّای تیي الوللی ٍ اسائِ تشًاهِ ای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسی :ػٌَاى هحَس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی  ؿجىٝٚ تٛػؼٝ  ایجبد 1

 ػبصی ٚ استمب ػغح ثیٗ إُِّ دا٘ـٍبٜ ٞب

 ػضبی ؿجىٝتؼذاد ا ٔبٞٝ 6  *

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّٕی، ػبصٔب٘ی ٚ خذٔبتی ثشای  ػمذ  2

 دا٘ـجٛیبٖ ٚ اػبتیذ ثیٗ إُِّ

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

 ٔـتشن دس حبَ اجشا

 جٟت دس ی ٔٙغمٝدا٘ـٍبٜ ٞب ثیٗ ٘بٔٝ تفبٞٓ ا٘ؼمبد 3

 یىذیٍش+ ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ ِیٙه دادٖ لشاس

ٞبی تؼذاد ٚة ػبیت  ػبِیب٘ٝ   *

 ٔؼشفی ؿذٜ 

الذاْ ثشای ایجبد ؿؼجٝ ثیٗ إُِّ دا٘ـٍبٟٞبی والٖ  4

 ٔٙغمٝ 

تؼذاد دا٘ـجٛی  ػبِیب٘ٝ   *

 خبسجی جزة ؿذٜ 

تؼذاد سؿتٝ/ ٔحُ ساٜ 

 ا٘ذاصی ؿذٜ 
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 تالش دس جْت هؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ جْاى ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ذأْبٞیت صٔب٘ی ال

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی  1

 ثب حضٛس دا٘ـجٛیبٖ خبسجی داخُ وـٛس

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ  *

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ 3  * دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ eductionIranثٝ سٚص سػب٘ی  2

ٞبی ثبسٌزاسی 

 ؿذٜ 

 

 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ٌَاى هحَس:ػ

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ فشایٙذٞبی اػتجبسثخـی  1

 ثیٗ إِّّی 

تؼذاد  ػبِیب٘ٝ   *

دا٘ـٍبٟٞبی 

ؿذٜ دس ٚاسد 

فشایٙذ 

 اػتجبسثخـی 
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 تا پضضىی ػلَم ّای داًطگاُ ه اصی ٍاحذّای استفادُ تشای ه اصی آهَصش صیشساختْای تَسؼِ ٍ ای اد ػٌَاى هحَس:

 ه اصی پضضىی ػلَم داًطگاُ حوایت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

بٖ صٔ

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 

ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی )آسٔبٖ( ٚ 

ساٞجشی ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔبٖ دس دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی 

 ٔجبصی دس ٔٙغمٝ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ 

 ؿذٜ دس آسٔبٖ

تؼذاد ٔذسع اسائٝ 

دٞٙذٜ آٔٛصؽ اص 

 غمٝدا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙ

2 
 ٚ پضؿىی ػّْٛ ٞبی سؿتٝ اِىتشٚ٘یىی ٔحتٛاٞبی تذٚیٗ

 MOOCs عشیك اص آٟ٘ب ٕٞىبسی ثشای اسائٝ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد ٔحتٛای 

اِىتشٚ٘یىی اسائٝ ؿذٜ 

 دس آسٔبٖ

 

 

 پضضىی ػلَم ه اصی آهَصش فشایٌذی استاًذاسدّای طشاحی ٍ ای تشًاهِ ٍ ای هَسسِ اػتثاستخطی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

بٞیت صٔب٘ی ٔ

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

یه  حذالُ ثشسػی ٚ الذاْ ثشای ساٜ ا٘ذاصی 1

ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ٚ  / ٔشوضدا٘ـىذٜ

عی ٔشاحُ كذٚس احىبْ اػتجبسثخـی ٚ كذٚس 

 ٔجٛص ثش اػبع آییٗ ٘بٔٝ ٔلٛة

   98ٟٔش 

وؼت ٔجٛص اص ؿٛسای ٌؼتشؽ 

ثشای یه دا٘ـىذٜ ٔجبصی دس ٚصاست 

ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ثش اػبع ػبختبس 

 اػتجبسثخـی ٔلٛة
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 ه اصی آهَصش تَسؼِ تشای الصم اًساًی ٍ اطالػاتی تاهیي ٍ تذاسن ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 آٔٛصؽ تٛػؼٝ یثشا ٔٛجٛد ٞبی ظشفیت ؿٙبػبیی 1

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ساٞجشدی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼٝ آٔٛصؽ  2

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

 

 

 اصیه  ّای دٍسُ ٍ ّا سضتِ تَسؼِ ٍ حضَسی ّای تشًاهِ دس تشویثی یادگیشی استمشاس تشای سیضی تشًاهِ ػٌَاى هحَس:

 الوللی تیي ٍ داخلی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ ثش٘بٔٝ دا٘ـٍبٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ٔٙغمٝ ثشای تٛػؼٝ  1

اػتمشاس یبدٌیشی تشویجی دس ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛسی ٔغبثك ثب 

اییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔلٛة ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ثش٘بٔٝ ای 

 سثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔجبصیاػتجب

  
دٚ 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ

 آٔٛصؽ ٞبی ظشفیت اص ػیبػت ٌزاسی ثشای اػتفبدٜ 2

 ٚ ؿذٖ إِّّی ثیٗ سٚ٘ذ تؼشیغ ٚ تٛػؼٝ ثشای ٔجبصی

 خبسجی دا٘ـجٛیبٖ جزة
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ػیبػت ٌزاسی ثشای تٛػؼٝ سؿتٝ ٞب ٚ دٚسٜ ٞبی وٛتبٜ  3

 ثش اػبع ٔمشسات ٔذت ٔجبصی یب تشویجی
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 
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 استمای آصهًَْای ػلَم پضضىی تا تْشُ هٌذی اص ت شتیات تیي الوللی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 بخق پبیؾؿ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب  1

 اػتب٘ذاسد ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی پبیؾ  ػبِیب٘ٝ  *

 ؿذٜ

 

 

 تِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیشش،سٌ ص ٍ اسصضیاتی استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ای/داًطگاّی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص  1

 ٔشاوض ػٙجؾ

تؼذاد ٘یشٚی تشثیت ؿذٜ ٔٛجٛد دس  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔشاوض ػٙجؾ

 

 تحَل دس ًظام پزیشش داًط َیاى ػلَم پضضىی تا تاویذ تش هماطغ تحصیالت تىویلی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٙٛع ثخـی آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ دا٘ـٍبٞی اص ٘ظش  1

 ویفیت ، ٘ٛع ٚ تٛاتش آصٖٔٛ ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٘یٓ ػبال٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

اػتفبدٜ اص ثؼتش فضبی ٔجبصی ثشای ثشٌضاسی آصٖٔٛ  2

 ٞبی ٔتٙٛع

ٔٝ ٞبی تؼذاد ثش٘ب ػبِیب٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

 

 

 یپضضى ػلَم آهَختگاى داًص یا حشفِ تیصالح ذییتا ٍ ییًْا ٍ یٌیتىَ یاتیاسص ًظام یساص ادُیپ ٍ یطشاح ػٌَاى هحَس:

 یپضضى آهَصش تیفیو استماء یساساتا دس

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٖٛ كالحیت حشفٝ ای دس ػغح ٔٙغمٝ/ ثشٌضاسی آصٔ 1

 دا٘ـٍبٜ

آصٖٔٛ ثشٌضاس  ٔبٞٝ 6  *

 ؿذٜ
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 ّای ػلَم پضضىیای داًطگاّْا ٍ داًطىذُاستوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔب٘ی ٔبٞیت ص

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دس  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

 دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 * 

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * ُ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبدتؼبٔ 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 

 

 هشاوض آهَصضی دسهاًی )هشاوض اسائِ خذهات آهَصضی( یآهَصضاػتثاستخطی  تشًاهِ یاجشا استوشاس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 *  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبدتؼبُٔ  3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب ثش اػبع اسصیبثی ػٙجٝ ٔبٞٝ 6 * 
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 اػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاّْای ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 ْالذا
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ  تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 بٞی والٖ ٔٙغمٝدا٘ـٍ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ ؿذٜ

 

 

هذاٍم ٍ آهَصضْای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام  اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش ػٌَاى هحَس:

 سالهت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ  تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 بْ ؿذٜا٘ج
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 وطَس یپضضى ػلَم یّا داًطگاُ یػلو اتیّ یاػضا یآهَصض ًمص یاستما ٍ یاًساً ِیسشها تَسؼِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیأت  1

ػّٕی دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ 

 پضؿىی

تؼذاد اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔؼشفی ؿذٜ ثشای  ػبال٘ٝ  *

وبسؿٙبػی اسؿذ آٔٛصؽ پضؿىی ٚ دٚسٜ ٞبی 

 تٛإ٘ٙذػبصی ٔشتجظ

 

 

  یا سضتِ يیت ٍ يیًَ َمػل ژُیٍ تِ یپضضى ػلَم یّا سضتِ( Excellence) یتؼال ٍ ووال یتشا یساص تستش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تأٔیٗ ٞیأت ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ثشای ساٜ ا٘ذاصی  1

 سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ ای

تؼذاد ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ 

ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ  دسخٛاػت ساٜ ا٘ذاصی سؿتٝ 2

 سؿتٝ ای ٔغبثك ٔأٔٛسیت ٞبی ٚاػپبسی ؿذٜ

 تؼذاد دسخٛاػت ٞب  ػبال٘ٝ  *

 
  

 تِ سٍصسساًی سیستن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ضاسٞب ٚ ػخت افضاسٞبی الصْ ثشای ثٝ سٚص سػب٘ی ٘شْ اف 1

اتلبَ ثٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی 

 وـٛس

ػخت افضاسٞب ٚ ٘شْ  ػبِیب٘ٝ  *

 افضاسٞبی ثٝ سٚص ؿذٜ 
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 تمَیت صیش ساخت ّای ت ْیضاتی تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصش ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ْٔبٞیت صٔب٘ی الذا

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اختلبف ػٟٓ اص دسآٔذٞبی اختلبكی ثشای تأٔیٗ  1

 تجٟیضات آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٟ٘ب

ٌضاسؽ ٞضیٙٝ  ػبال٘ٝ  *

 وشد

 

 

 استمب ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی ٘ظبْ جبٔغ اعالع سػب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *بٖ پبیؾصٔ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی دا٘ـٍبٜ ٞبی  1

 والٖ ٔٙغمٝ 

تؼذاد اخجبس  ٔبٞٝ 3  *

ٔٙذسج دس 

 پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

 

 وطَس پضضىی َمػل آهَصش ًظام دسًٍذاد تشیي اصلی ػٌَاى تِ داًط َیاى جاًثِ ّوِ ٍ هتَاصى سضذ تمَیت ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٌضاسؽ  ٔبٞٝ 6  * فؼبَ وشدٖ وٕیتٝ ٞبی اػتؼذاد دسخـبٖ دا٘ـٍبٜ/ ٔٙغمٝ 1

 ػّٕىشد
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 یعلم تیمرجع کسب  یبرا یساز تیظرف ي یوگار ىذٌیآ بستٍ

 یپسضک علًم در
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 طشاحی ًمطِ ساُ حشوت دس هسیش هشجؼیت ػلوی دس آهَصش ػلَم پضضىی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

بی تؼذاد وٛسیىِْٛٛ ٞ ػبال٘ٝ  * ٞب ثش اػبع ٔبٔٛسیت پیـٟٙبد وٛسیىِْٛٛ 1

 پیـٟٙبد ؿذٜ

اسصیبثی ٘مؾ اػضبی ٞیئت ػّٕی دس حشوت دس  2

 ثؼتش ٔشجؼیت ػّٕی

 تذٚیٗ ٘ظبْ اسصیبثی ػبال٘ٝ   *

ثبصٍ٘شی تجبسة ٔٛفك اػبتیذ دس ػبٔب٘ٝ ٔذیشیت  3

 دا٘ؾ

تؼذاد تجبسة ثبسٌزاسی  ٔبٞٝ 3  *

 ؿذٜ 

 

 ن اًذاصتذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاسی دس آهَصش ػلَم پضضىی دس افك چط ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ثش٘بٔٝ تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیئت  1

 ػّٕی

تؼذاد ٞیبت ػّٕی ؿشوت وٙٙذٜ دس  ػبال٘ٝ  *

 دٚسٜ ٞبی ثبصآٔٛصی 

 ص ؿذٜ ػبٔب٘ٝ ثٝ سٚ ٔبٞٝ 6  * ٍ٘بسا٘ٝ ٚسٚد اعالػبت ثٝ ػبٔب٘ٝ سكذ آیٙذٜ 2

 

تمَیت ظشفیت ّای ًْادّای آهَصش ػلَم پضضىی دس جْت وسة هشجؼیت ػلوی دس حیطِ ّای اٍلَیت   ػٌَاى هحَس:

 داس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  حٕبیت اص ٘ـش وتت دا٘ـٍبٞی دس حیغٝ 1

 داس ّٔی اِٚٛیت

جت وتت ٔٙتـش ؿذٜ ٔٙغجك ثش ٘ؼ ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞب

اػضبی ٞیئت ػّٕی ثش  ٚ جٟت دٞی جزة 2

 ٞبی ٔبٔٛسیتی اػبع اِٚٛیت

٘ؼجت ٞیبت ػّٕی فؼبَ دس اِٚٛیت  ػبال٘ٝ  *

 ٞبی ٔبٔٛسیتی 

دسخٛاػت تٛػؼٝ سؿتٝ ٔمبعغ ثش اػبع  3

 ٞب اِٚٛیت

٘ؼجت دسخٛاػت ٞبی ٔٙغجك ثش  ػبال٘ٝ  *

 اِٚٛیت ٞبی ٔبٔٛسیتی
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 حوایت اص تحمیمات ساّثشدی ٍ تشجواى داًص دس حَصُ آهَصش پضضىی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ ػّْٛ دٞی ثٝ تحمیمبت حٛصٜ  جٟت 1

 ٞبی ّٔی ثش اِٚٛیتپضؿىی ٔجتٙی 

٘ؼجت پشٚطٜ ٞبی ٔلٛة  ػبال٘ٝ  *

 ش اِٚٛیت ٞب ٔٙغجك ث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سًم وسل یَا داوطگاٌ بستر در یىیکارآفر تًسعٍ بستٍ
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تاصتیٌی ٍ تاصًگشی ساختاس ٍ ػولىشد داًطگاُ ّای ػلَم پضضىی تشاساس ًمطِ ساُ  گزاس تِ داًطگاُ ّای   ػٌَاى هحَس: 

 ًسل سَم ٍ چْاسم

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

حٕبیت اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دس جٟت اتخبر  1

 ٞب دٌٚب٘ٝ ٚ چٙذٌب٘ٝ دس دا٘ـٍبٜ ٚاثؼتٍی ٞبی

تؼذاد اػضبی ٞیبت ػّٕی  ػبال٘ٝ  *

 ثب ٚاثؼتٍی دٌٚب٘ٝ 

 

 ىی دس لالة ًظام ًَآٍسی )هلی ا هٌطمِ ای(واسآفشیٌی ٍ خلك ثشٍت داًص تٌیاى دس داًطگاُ ّای ػلَم پضض  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی  دس ؿشوتحٕبیت اص حضٛس اػبتیذ  1

 ثٙیبٖ ٚ ٔشاوض سؿذ دا٘ؾ

تؼذاد ؿشوت ٞبی دا٘ؾ  ػبال٘ٝ  *

 ثٙیبٖ ثجت ؿذٜ

 

ی توام ضذُ خذهات آهَصضی دس جْت تحمك التصاد هماٍهتی ٍ حوایت اص تحمیمات ٍالؼی ساصی ّضیٌِ ّا  ػٌَاى هحَس:

 هشتثط

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی خذٔبت آٔٛصؽ دس ػغح  سٞجشی ٞضیٙٝ 1

 جٛیی دا٘ـٍبٜ ثب ٞذف كشفٝ

ٔیضاٖ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

 آٔٛصؿی 

 

طشاحی ٍ استمشاس ًظام تاهیي ٍ تخصیص هالی پایذاس، ػذالت هحَس ٍ غیش تَدجِ ای آهَصش ػالی سالهت   ػٌَاى هحَس:

 دس ساستای تحمك داًطگاّْای ّضاسُ سَم

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 تخلیق ػٟٓ آٔٛصؽ اص ٔحُ دسآٔذٞبی 1

 اختلبكی دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛعٝ

اػٙبد تخلیق  ٔب6ٝٞ  *

 ٚ ٞضیٙٝ
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 محًر عذالت ي پاسخگً آمًزش بستٍ
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حال ٍ آیٌذُ جاهؼِ )تاس تیواسی ّا، حاَاد  ٍ   جاهؼِآهَصضی هثتٌی تش ًیاصّای ٍ اسصیاتی ًیاصّای  ییضٌاسا ػٌَاى هحَس:

ای هشتثط تا پیطگیشی، تطخیص، دسهاى پیطگیشی دس حَصُ ساالهت )هاذاخالت ساالهت( ٍ    سیسه فاوتَسّا(، فٌأٍسی ّ

 ٍ هٌاطك آهایطی دس حَصُ سالهت دس وطَس هشصّای داًص

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔـبسوت دس پشٚطٜ ٞبی ٘یبصػٙجی دثیشخب٘ٝ ٞبی ؿٛسای  1

 صؿی ٔشتجظآٔٛ

تؼذاد پشٚطٜ  ػبِیب٘ٝ  *

 ٞبی ٔـبسوتی

 

جاهؼاِ ٍ  ی تِ یدس ساستای پاسخگَتشًاهِ ّای آهَصضی )وَسیىَلَهْا(  ، اتالؽ ٍ اسصضیاتیٍ تاصًگشی تذٍیي ػٌَاى هحَس:

  تا سٍیىشد آهَصش هثتٌی تش تَاًوٌذی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ؼتٕشٔ

٘ظبست ثش تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی دا٘ـٍبٞی ثش اػبع  1

 ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی وـٛسی

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ  *

ٞبی ٘ظبست 

 ؿذٜ 
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اسااتیذ، داًطا َیاى، اسائاِ وٌٌاذگاى     ریٌفؼاى، ًظام اًگیضضی هٌاسة تشای سیاستگزاساى، ٍ استمشاس طشاحی   ػٌَاى هحَس:

 ّای اجتواػی سالهت وٌٌذٍُ تَجِ تِ تؼییيی تِ ًیاصّای ٍالؼی جاهؼِ یچِ تْتش پاسخگَ تحمك ّش خذهات تِ هٌظَس

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ؿٙبػبیی ٚ تبٔیٗ ػشكٝ ٞبی آٔٛصؽ ٔٛسد ٘یبص ثشای پیبدٜ  1

ٝ ٞبی جبٔؼٝ ٚ ػبصی ٔٛاجٟٝ صٚد دا٘ـجٛیبٖ دس ػشك

 آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش جبٔؼٝ 

تؼذاد ػشكٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ   *

 ؿٙبػبیی ؿذٜ 

پیؾ ثیٙی ٔٙبثغ حٕبیتی الصْ ثشای حضٛس دا٘ـجٛیبٖ ٚ  2

 اػبتیذ سؿتٝ ٞبی ٔختّف دس ػشكٝ ٞبی جبٔؼٝ

ٔیضاٖ ٔٙبثغ  ػبِیب٘ٝ   *

 اختلبف یبفتٝ 
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 یَا بروامٍ ی گرا تیمامًر ي ذفمىذَ ،یراَبرد تًسعٍ بستٍ

 سالمت یعال آمًزش
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ػلَم ( Edicational Program)تاصًگشی ٍ استمای ساّثشدی ٍ هاهَسیت گشای تشًاهِ ّای آهَصش   ػٌَاى هحَس:

 پضضىی تش هثٌای اسٌاد تاالدستی

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ا٘غجبق ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔٛجٛد ثب ظشفیت ٞبی  1

 ثٛٔی ٔٙغمٝ ای

اسائٝ ثش٘بٔٝ  ػبِیب٘ٝ * *

 ا٘غجبق

 

هلی ٍ هٌطمِ دس ساستای پاسخگَئی تِ ًیاصّای ( Curriculumتشًاهِ ّای آهَصضی )تذٍیي تاصًگشی ٍ   ػٌَاى هحَس:

 تِ ٍ همطغ تحصیلیتِ تفىیه سضای، فٌأٍسی ّای سٍص ٍ هشصّای داًص )هشجؼیت ػلوی( 

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثبصٍ٘شی وٛسیىِْٛٛ ٞبی وّیٝ سؿتٝ ٞبی ٞش ٔٙغمٝ  1

 ثشاػبع ٘یبص ٞبی ٔٙغمٝ ای

ٔبٜ ثشای 6 * 

٘ٛثت اَٚ ٚ 

 4ػپغ ٞش 

 ػبَ یىجبس

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞب 

 ثبصٍ٘شی ؿذٜ

یٗ وٛسیىِْٛٛ سؿتٝ ٞبی جذیذ ٕٞىبسی دس تذٚ 2

 ثشاػبع ٘یبص ٞبی ّٔی ٔٙغمٝ ای

تؼذاد ثش٘بٔٝ  98ؿٟشیٛس  * 

ٞبیی وٝ 

ٕٞىبسی وشدٜ 

 ا٘ذ
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 بستر در  داوطگاَُا یتًاومىذ یارتقا ي ییگرا تیمامًر بستٍ

 یىیسرزم صیآما
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 ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضىی هٌاطك آهایص سشصهیٌیگشایی دس تَسؼِ هاهَسیت   ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اجشای ٔبٔٛسیت ٞبی ٔحَٛ ؿذٜ اص ػٛی ٚصاست  1

 ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

دسكذ پیـشفت  ٔبٞٝ 6  *

 ٔبٔٛسیت ٞب

 

 

 

 ی ػلَم پضضىی تِ تخص غیشدٍلتیگستشش ٍاسپاسی خذهات آهَصش ػال  ػٌَاى هحَس: 

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔذت ثش ٔجٙبی  ٔٙذ وٛتبٜ پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٘ظبْ 1

 ٘یبصٞبی ثخؾ دِٚتی ٚ غیشدِٚتی

ػٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی  ٔبٞٝ 6  *

آٔٛصؿی ٔٛسد 

 ٘یبص 
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 یا حرفٍ اخالق یاعتال بستٍ
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 اسالهی –تَسؼِ آهَصش اخالق پضضىی هثتٌی تش اسصش ّای ایشاًی   ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسیىشػی ٞبی ٘ظشیٝ پشداصی اخالق پضؿىی  1

 وـٛس
* 

ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی  بٔٝتؼذاد ثش٘ 

ٞبی  ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛی وبٖ٘ٛ

ای دا٘ـجٛیی / دػتیبسی  اخالق حشفٝ

دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییذ ٔؼبٚ٘ت فشٍٞٙی 

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

ٞبی آٔٛصؿی/ ثبصآٔٛصی  تؼذاد وبسٌبٜ

ثشٌضاس ؿذٜ ثشای اػضبی ٞیئت 

ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ پشػُٙ 

 ایٝ دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ اخالق حشف

٘بٔٝ ٕٞىبسی ػّٕی، تجبدَ اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ػمذ تفبٞٓ 2

ٞبی ٔؼتجش ٔٙغمٝ ٚ د٘یب اص٘ظش اخالق ثیٗ دا٘ـٍبٜ

پضؿىی تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ تٛصیغ ػبدال٘ٝ ایٗ 

 ٞب ٚ ٔشاوض تحمیمبتی ٔشتجظأىب٘بت ثیٗ دا٘ـٍبٜ

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی ٔٙؼمدذ ؿدذٜ ثدب     تؼذاد تفبٞٓ ٘بٔٝ 

إِّّی  دس صٔیٙدٝ  ٔشاوض داخّی ٚ ثیٗ 

 اخالق حشفٝ ای

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب اخالق پضؿىی/  3

 ػّٕی دا٘ـٍبٜای ثشای اػضبی ٞیئتحشفٝ
* 

ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی/ ثدبصآٔٛصی   تؼذاد وبسٌبٜ 

ثشٌددضاس ؿددذٜ ثددشای اػضددبی ٞیئددت  

ػّٕی/ دا٘ـجٛیبٖ/ دػتیبساٖ/ پشػدُٙ  

 ای دا٘ـٍبٜ دس صٔیٙٝ اخالق حشفٝ

ثشٌضاسی وبسٌبٜ یب ثبصآٔٛصی ثب ٔٛضٛػبت ٔشتجظ ثب  4

 ای/ ػبصٔب٘ی ثشای حشفٝ ٔٙذاٖاخالق پضؿىی/ حشفٝ
* 

ٞٝٔب 6   

ای ٞبی ٔشتجظ اخالق پضؿىی/ حشفٝثشٌضاسی دٚسٜ 5

ٞبی ضٕٗ ثشای وبسوٙبٖ ٘ظبْ ػالٔت دس لبِت دٚسٜ

 خذٔت

* 
ٞٝٔب 6   

ٝثشٌضاسی ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ  آٔٛصؽ اخالق پضؿىی ث 6

ٞبیی وٝ دٚسٜ وبسآٔٛصی كٛست تٓ عِٛی ثشای سؿتٝ

ثبِیٙی داس٘ذ. پضؿىی، پشػتبسی، ٔبٔبیی، د٘ذا٘پضؿىی، 

داسٚػبصی، فیضیٛتشاپی، وبسؿٙبػی سادیٛتشاپی، 

 وبسؿٙبػی سادیِٛٛطی، ػّْٛ آصٔبیـٍبٞی ٚ ...

* 
ٞٝٔب 6  ٞبی آٔٛصؿی داسای ثش٘بٔٝ  تؼذاد ٌشٜٚ 

ٛة ای ٔل ٔذٖٚ اسصیبثی اخالق حشفٝ

 ؿٛسای آٔٛصؽ ٌشٜٚ

 



321 

طشاحی ٍ استمشاس ًظام دیذُ تاًی، ًیاصسٌ ی، آسیة ضٌاسی  ٍ استماء اسصش ّا ٍ اخالق حشفِ ای پضضىی   ػٌَاى هحَس:

 دس ًظام آهَصش ػالی سالهت

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

آٔٛصؽ  ٔٙغمٝ ایتذٚیٗ ٌضاسؽ  1

 كٛست ػبال٘ٝاخالق پضؿىی ثٝ

ٔبٞٝ 6  * تؼددذاد ٔغبِؼددبت ٔٙتـددش ؿددذٜ پیٕبیـددی     

ای ٚ آٔٛصؽ اخالق  ٞبی اخالق حشفٝ اسصؽ

تٟیٝ ٌضاسؽ ػبال٘ٝ پبیؾ ٚضؼیت  2 پضؿىی دس ٔیبٖ فشاٌیشاٖ دس دا٘ـٍبٜ

ٞبی اخالق دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٜ وٕیتٝ

 ٔٙغمٝٞبی ػّْٛ پضؿىی 

ٔبٞٝ 6  *  

تٝ دا٘ـٍبٞی اخالق دس تـىیُ وٕی 3

 دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ  أٛصؽ پضؿىی

ٔبٞٝ 6  * تؼذاد جّؼدبت وٕیتدٝ اخدالق دس آٔدٛصؽ      

 دا٘ـٍبٜ

 

 

تذٍیي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّای اخاللی دس اهَصش پضضىی ٍ اً ام  الذاهات الصم تشای هذیشیت هٌاسة   ػٌَاى هحَس:

 ای حشفِ ای دس هَسسات آهَصش ػالی سالهتوَسیىَلَم پٌْاى  تا ّذف ًْادیٌِ ساصی اسصش ّ

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٕٞىبسی دس تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ / وذٞبی  1

اخالق ػّْٛ پضؿىی ثب ٕٞبٍٞٙی 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی 

* 
ٞٝٔب 6  تؼذاد سإٞٙبٞدب/ ودذٞبی تدذٚیٗ ؿدذٜ دس      

ٔلددٛة  ،اخددالق ػّددْٛ پضؿددىی حددٛصٜ 

 ؿٛسای ػبِی اخالق پضؿىی وـٛس
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 سالهت ًظام ػالی آهَصش هشاوض دس ای حشفِ اخالق تشٍیج ٍ تَسؼِ صیشساخت ّای  ػٌَاى هحَس:

ف
سدی

 

 الذاْ

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞبی اخالق حشفٝفؼبَ ػبصی وبٖ٘ٛ 1

ـجٛیی ٚ دػتیبسی دس ای دا٘

 ٞبی ػّْٛ پضؿىی وـٛسدا٘ـٍبٜ

ٔبٞٝ 6  * ٞبی آٔٛصؿی / تشٚیجی ثشٌضاس ؿذٜ  تؼذاد ثش٘بٔٝ 

ای دا٘ـجٛیی /  ٞبی اخالق حشفٝ اص ػٛی وبٖ٘ٛ

دػتیبسی دس دا٘ـٍبٜ ثب تبییدذ ٔؼبٚ٘دت فشٍٞٙدی    

 دا٘ـجٛیی دا٘ـٍبٜ

٘بٔٝ جٟت ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 2

ّٝ تجبدَ ٞبی ٔختّف اصجٕٕٞىبسی

ٞبی اػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب دا٘ـٍبٜ

 خبسج اص وـٛس

ٔبٞٝ 6  * اجشای ثش٘بٔٝ تجدبدَ دا٘ـدجٛ ٚ اػدتبد دس صٔیٙدٝ      

 ٝ ای ٔیدبٖ ٔشاودض دا٘ـدٍبٞی ػّدْٛ      اخالق حشفد

پضؿىی ثب ػبیش ٔشاوض دا٘ـٍبٞی/ حٛصٚی وـٛس 

 ای دس صٔیٙٝ اخالق حشفٝ

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 3

ٞبی ػّْٛ ٛ ثب دا٘ـٍبٜاػتبد ٚ دا٘ـج

 ا٘ؼب٘ی داخُ وـٛس

ٔبٞٝ 6  *  

٘بٔٝ تجبدَ ا٘ؼمبد ٚ اجشای تفبٞٓ 4

 ٞبی ػّٕیٝاػتبد ٚ دا٘ـجٛ ثب حٛصٜ

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ 6  *  
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 بستٍ بیه المللی سازی آمًزش علًم پسضکی
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 الولل آهَصش ػلَم پضضىی وطَس يتاصًگشی ٍ تستشساصی تشای استمشاس ًمطِ آهایص تی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ػّْٛ ٞبی دا٘ـٍبٜ تٛػظ ٞب ؿٟشداسی ثب داد لشاس ا٘ؼمبد 1

 دس ٞب جـٙٛاسٜ ثشٌضاسی ثٝ الذاْ ٚ ثٙش ٘لت جٟت پضؿىی

 ٔٙغمٝ ػغح دس إِّّی ثیٗ فشًٞٙ ایجبد صٔیٙٝ

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٚ  ػبِیب٘ٝ   *

 ٌضاسؽ الذاْ 

تؼذاد دا٘ـجٛی  ػبِیب٘ٝ   * تالؽ دس جٟت جزة دا٘ـجٛی خبسجی  2

خبسجی جزة 

 ؿذٜ 

تؼذاد ػضٛ ٞیبت  ػبِیب٘ٝ   * تجبدَ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚاثؼتٝ خبسجی  3

 ػّٕی جزة ؿذٜ 

تؼذاد دٚسٜ  ػبِیب٘ٝ   * ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن  4

ثشٌضاس  ٔـتشن

 ؿذٜ 

 

 

 الولل ّای آهَصش تیي ّای تیي الوللی ٍ اسائِ تشًاهِ ای اد ٍ تَسؼِ ّوىاسی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـٍبٞی ثب ٞذف ثیٗ إِّّی ػبصی  ؿجىٝٚ تٛػؼٝ  ایجبد 1

 ٘ـٍبٜ ٞبٚ استمب ػغح ثیٗ إُِّ دا

تؼذاد اػضبی  ٔبٞٝ 6  *

 ؿجىٝ

تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ػّٕی، ػبصٔب٘ی ٚ خذٔبتی ثشای  ػمذ  2

 دا٘ـجٛیبٖ ٚ اػبتیذ ثیٗ إُِّ

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ 6  *

ٞبی ٔـتشن 

 دس حبَ اجشا

 لشاس جٟت دس ی ٔٙغمٝدا٘ـٍبٜ ٞب ثیٗ ٘بٔٝ تفبٞٓ ا٘ؼمبد 3

 یىذیٍش+ ػبیت ٚة دس ٞب دا٘ـٍبٜ ِیٙه دادٖ

تؼذاد ٚة  ػبِیب٘ٝ   *

ػبیت ٞبی 

 ٔؼشفی ؿذٜ 
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 تالش دس جْت هؼشفی ظشفیت ّای آهَصش ػالی سالهت وطَس دس سطح هٌطمِ ٍ جْاى ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشٌضاسی إِپیبدٞبی ٚسصؿی ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی 1

 ثب حضٛس دا٘ـجٛیبٖ خبسجی داخُ وـٛس

 ٌضاسؽ اجشا  ػبِیب٘ٝ  *

تؼذاد ثش٘بٔٝ  ٔبٞٝ eductionIran *  3ثٝ سٚص سػب٘ی  2

ٞبی ثبسٌزاسی 

 ؿذٜ 

 

 

 اػتثاستخطی تیي الوللی داًطگاُ ّای ٍ هَسسات آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 ٕبْصٔبٖ ات
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تؼٟیُ ٚسٚد دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ  1

 فشایٙذٞبی اػتجبسثخـی ثیٗ إِّّی 

تؼذاد دا٘ـٍبٟٞبی ٚاسد ؿذٜ دس  ػبِیب٘ٝ   *

 فشایٙذ اػتجبسثخـی 
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 یپسضک علًم در  یمجاز آمًزش تًسعٍ بستٍ
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 تا پضضىی ػلَم ّای داًطگاُ ه اصی ٍاحذّای استفادُ تشای ه اصی آهَصش ایصیشساختْ تَسؼِ ٍ ای اد ػٌَاى هحَس:

 ه اصی پضضىی ػلَم داًطگاُ حوایت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

1 

ٕٞىبسی ثشای غٙی ػبصی ٔحتٛایی ٔٛوغ ّٔی )آسٔبٖ( ٚ 

ٖ دس دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ساٞجشی ٕٞىبسی ثب ؿٛسای آسٔب

 ٔجبصی دس ٔٙغمٝ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد آٔٛصؽ ٞبی اسائٝ 

 ؿذٜ دس آسٔبٖ

تؼذاد ٔذسع اسائٝ 

دٞٙذٜ آٔٛصؽ اص 

 دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔٙغمٝ

2 

 ٚ پضؿىی ػّْٛ ٞبی سؿتٝ اِىتشٚ٘یىی ٔحتٛاٞبی تذٚیٗ

 MOOCs عشیك اص آٟ٘ب ٕٞىبسی ثشای اسائٝ
  ٝ٘ػبال 

تؼذاد ٔحتٛای 

اسائٝ ؿذٜ اِىتشٚ٘یىی 

ٚ ػبیش ػبٔب٘ٝ  دس آسٔبٖ

 ٞبی ٔٛجٛد

 

 

 پضضىی ػلَم ه اصی آهَصش فشایٌذی استاًذاسدّای طشاحی ٍ ای تشًاهِ ٍ ای هَسسِ اػتثاستخطی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دا٘ـىذٜ  ثشسػی ٚ الذاْ ثشای ساٜ ا٘ذاصی یه 1

ٔجبصی دس ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ٚ عی ٔشاحُ 

كذٚس احىبْ اػتجبسثخـی ٚ كذٚس ٔجٛص ثش 

 اػبع آییٗ ٘بٔٝ ٔلٛة

   98ٟٔش 

وؼت ٔجٛص اص ؿٛسای ٌؼتشؽ 

ٚصاست ثشای یه دا٘ـىذٜ ٔجبصی دس 

ٞش ٔٙغمٝ آٔبیـی ثش اػبع ػبختبس 

 اػتجبسثخـی ٔلٛة
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 ه اصی آهَصش تَسؼِ تشای الصم ساًیاً ٍ اطالػاتی تاهیي ٍ تذاسن ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 آٔٛصؽ تٛػؼٝ ثشای ٔٛجٛد ٞبی ظشفیت ؿٙبػبیی 1

 ٔجبصی دس ػغح ٔٙغمٝ
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ؿٙبػبیی ٔٙبثغ ساٞجشدی ٔٛسد ٘یبص ثشای تٛػؼٝ آٔٛصؽ  2

 دس ػغح ٔٙغمٝ ٔجبصی
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

 

 

 ه اصی ّای دٍسُ ٍ ّا سضتِ تَسؼِ ٍ حضَسی ّای تشًاهِ دس تشویثی یادگیشی استمشاس تشای سیضی تشًاهِ ػٌَاى هحَس:

 الوللی تیي ٍ داخلی

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ

صٔبٖ 

/ *پبیؾ

صٔبٖ 

 اتٕبْ

 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٔٝ دا٘ـٍبٜ ٞبی تحت پٛؿؾ ٔٙغمٝ ثشای تٛػؼٝ پبیؾ ثش٘ب 1

اػتمشاس یبدٌیشی تشویجی دس ثش٘بٔٝ ٞبی حضٛسی ٔغبثك ثب 

اییٗ ٘بٔٝ ٞبی ٔلٛة ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ثش٘بٔٝ ای 

 اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ ٞبی ٔجبصی

  
دٚ 

 ػبال٘ٝ
 اسائٝ ٌضاسؽ

 آٔٛصؽ ٞبی ظشفیت اص ػیبػت ٌزاسی ثشای اػتفبدٜ 2

 ٚ ؿذٖ إِّّی ثیٗ سٚ٘ذ تؼشیغ ٚ تٛػؼٝ ثشای ٔجبصی

 خبسجی دا٘ـجٛیبٖ جزة
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 

ػیبػت ٌزاسی ثشای تٛػؼٝ سؿتٝ ٞب ٚ دٚسٜ ٞبی وٛتبٜ  3

 ٔذت ٔجبصی یب تشویجی ثش اػبع ٔمشسات
  ٝ٘اسائٝ ٌضاسؽ دٚػبال 
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 یپسضک علًم یَا آزمًن ي یابیارز وظام ارتقاء بستٍ
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 استمای آصهًَْای ػلَم پضضىی تا تْشُ هٌذی اص ت شتیات تیي الوللی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

پبیؾ آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای اص ٘ظش ا٘غجبق ثب  1

 اػتب٘ذاسد ٞب

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی پبیؾ  ػبِیب٘ٝ  *

 ؿذٜ

 

 تِ هٌظَس تْثَد فشآیٌذ پزیشش،سٌ ص ٍ اسصضیاتی استماء هشاوض سٌ ص آهَصش پضضىی هٌطمِ ای/داًطگاّی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص  1

 ٔشاوض ػٙجؾ

ؿذٜ ٔٛجٛد دس تؼذاد ٘یشٚی تشثیت  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔشاوض ػٙجؾ

 

 تحَل دس ًظام پزیشش داًط َیاى ػلَم پضضىی تا تاویذ تش هماطغ تحصیالت تىویلی ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٙٛع ثخـی آصٖٔٛ ٞبی ٔٙغمٝ ای ٚ دا٘ـٍبٞی اص ٘ظش  1

 اتش آصٖٔٛ ٞبویفیت ، ٘ٛع ٚ تٛ

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ٘یٓ ػبال٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

اػتفبدٜ اص ثؼتش فضبی ٔجبصی ثشای ثشٌضاسی آصٖٔٛ  2

 ٞبی ٔتٙٛع

تؼذاد ثش٘بٔٝ ٞبی  ػبِیب٘ٝ  *

 ٔتحَٛ ؿذٜ

 

 یضىپض ػلَم آهَختگاى داًص یا حشفِ تیصالح ذییتا ٍ ییًْا ٍ یٌیتىَ یاتیاسص ًظام یساص ادُیپ ٍ یطشاح ػٌَاى هحَس:

 یپضضى آهَصش تیفیو استماء یساساتا دس

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثشٌضاسی آصٖٔٛ كالحیت حشفٝ ای دس ػغح ٔٙغمٝ/  

 دا٘ـٍبٜ

  ٔبٞٝ 6  *
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 ّای ػلَم پضضىیای داًطگاّْا ٍ داًطىذُاستوشاس اجشای تشًاهِ اػتثاستخطی هَسسِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دس  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

 دا٘ـٍبٟٞبی ٔٙغمٝ 

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 * 

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب سصیبثی ػٙجٝثش اػبع ا ٔبٞٝ 6 * 

 

 هشاوض آهَصضی دسهاًی )هشاوض اسائِ خذهات آهَصضی( یآهَصضاػتثاستخطی  تشًاهِ یاجشا استوشاس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

 ثشاػبع ٔىبتجبت ٔبٞٝ 6 *  ٘ظبست ثش ا٘جبْ فشایٙذ اػتجبسثخـی 1

حٕبیت ثشای ا٘جبْ اػتجبسثخـی اص ٘ظش  2

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اسصیبثی

ٞبی حٕبیتی ٚ  تؼذاد ثش٘بٔٝ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ آٟ٘ب

جّؼبت  –ثشاػبع ٔىبتجبت  ػبال٘ٝ  * تؼبُٔ ثب وٕیؼیٖٛ ّٔی اػتجبس ثخـی ػتبد 3

 ٌضاسؿبت -

ا٘جبْ اسصیبثی ثیشٚ٘ی دا٘ـٍبٜ دس والٖ  4

 ٔٙغمٝ

 ٞب یبثی ػٙجٝثش اػبع اسص ٔبٞٝ 6 * 
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 اػتثاستخطی تشًاهِ ّای آهَصضی دس داًطگاّْای ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ  تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ ؿذٜ

 

ای هْاستی ٍ حشفِ ای دس ًظام هذاٍم ٍ آهَصضْ اجشای ًظام اػتثاستخطی آهَصضی هشاوض ٍ تشًاهِ ّای آهَصش ػٌَاى هحَس:

 سالهت

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ صٔبٖ *صٔبٖ پبیؾ

 اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٞب دس والٖ  تـىیُ وٕیتٝ اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 1

 ٔٙغمٝ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  *

 ؿٛد

 ٞب ثش اػبع اثالؽ

ٔبٞٝ تـىیُ  3  * ٞبی دا٘ـٍبٞی ٘ظبست ثشفؼبِیت وٕیتٝ 2

 ؿٛد

 ثش اػبع ٌضاسؿبت

ٞبی  تحّیُ ٌضاسؿبت اػتجبسثخـی ثش٘بٔٝ 3

 دا٘ـٍبٞی والٖ ٔٙغمٝ

ٞبی  ثش اػبع تؼذاد تحّیُ ٔبٞٝ 6 * 

 ا٘جبْ ؿذٜ
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 وطَس یپضضى ػلَم یّا داًطگاُ یػلو اتیّ یاػضا یضآهَص ًمص یاستما ٍ یاًساً ِیسشها تَسؼِ ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تٛإ٘ٙذػبصی اػضبی ٞیأت ػّٕی  1

 دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ پضؿىی

تؼذاد اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔؼشفی ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای وبسؿٙبػی اسؿذ آٔٛصؽ پضؿىی

 

 

 

  یا سضتِ يیت ٍ يیًَ ػلَم ژُیٍ تِ یپضضى ػلَم یّا سضتِ( Excellence) یتؼال ٍ ووال یتشا یساص تستش ٌَاى هحَس:ػ

 الذاْ سدیف

ٔبٞیت صٔب٘ی 

 الذاْ
/ *صٔبٖ پبیؾ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

تأٔیٗ ٞیأت ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ثشای ساٜ ا٘ذاصی  1

 یسؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ سؿتٝ ا

تؼذاد ٞیبت ػّٕی جزة ؿذٜ  ػبال٘ٝ  *

 ثشای سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ 

دسخٛاػت ساٜ ا٘ذاصی سؿتٝ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ ٔیبٖ  2

 سؿتٝ ای ٔغبثك ٔأٔٛسیت ٞبی ٚاػپبسی ؿذٜ

 تؼذاد دسخٛاػت ٞب  ػبال٘ٝ  *

 

 

  

 تِ سٍصسساًی سیستن اطالػات یىپاسچِ آهَصش ػلَم پضضىی وطَس ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔب٘ی الذأْبٞیت ص

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ثٝ سٚص سػب٘ی ٘شْ افضاسٞب ٚ ػخت افضاسٞبی الصْ ثشای  1

 اتلبَ ثٝ ػبٔب٘ٝ ٞبی یىپبسچٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی وـٛس

ػخت افضاسٞب  ٔبٞٝ 6  *

ٚ ٘شْ افضاسٞبی 

 ثٝ سٚص ؿذٜ 
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 تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاوض اسائِ خذهات دسگیش دس آهَصشتمَیت صیش ساخت ّای ت ْیضاتی  ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

اختلبف ػٟٓ اص دسآٔذٞبی اختلبكی ثشای تأٔیٗ  1

 تجٟیضات آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٟ٘ب

ٌضاسؽ ٞضیٙٝ  ػبال٘ٝ  *

 وشد

 

 

 ٝ سٚصسػب٘ی ٘ظبْ جبٔغ اعالع سػب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی استمب ٚ ث ػٌَاى هحَس:

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

دسج اخجبس حٛصٜ آٔٛصؽ دس پبیٍبٜ ایٙتش٘تی دا٘ـٍبٜ ٞبی  1

 والٖ ٔٙغمٝ 

تؼذاد اخجبس  ٔبٞٝ 3  *

ٔٙذسج دس 

 پبیٍبٜ ایٙتش٘تی 

 

 

 وطَس پضضىی ػلَم آهَصش ًظام دسًٍذاد تشیي اصلی ػٌَاى تِ داًط َیاى جاًثِ ّوِ ٍ هتَاصى سضذ تمَیت َس:ػٌَاى هح

 الذاْ سدیف
/ *صٔبٖ پبیؾ ٔبٞیت صٔب٘ی الذاْ

 صٔبٖ اتٕبْ
 ؿبخق پبیؾ

 ٔمغؼی ٔؼتٕش

ٌضاسؽ  ٔبٞٝ 6  * فؼبَ وشدٖ وٕیتٝ ٞبی اػتؼذاد دسخـبٖ دا٘ـٍبٜ/ ٔٙغمٝ 1

 ػّٕىشد

 

 

 
 
 


