گسارش عملکرد مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی در سال  39بر اساس برنامه
استراتژیک و عملیاتی مرکس و
معاونت آموزشی دانشگاه
هذف کلی  :مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پسشکی دانشگاه
 گروه آموزش پسشکی ( واحذ توانمنذ سازی)
 .1داًص آهَختگی ّز دٍ سال یکبار ً 52فز هتماضی دٍرُ کارضٌاسی ارضذ آهَسش پشضکی در طَل بزًاهِ


افالم فشاخَاى پزیشؽ داًـدَ دٍسُ ػَم



تجت ًبم ٍ دسیبفت هؼتٌذات داٍعلجیي ٍ افالم صهبًْبی آصهَى وتجی ٍ هلبحجِ




هلبحجِ حضَسی ثب افشاد
خوـ ثٌذی ٍ افالم ًْبیی پزیشفتِ ؿذگبى ثش اػبع اهتیبص ات



افالم ثِ آهَصؽ ول ٍ ثجت ًبم اص عشیك ػیؼتن ػوبء



ثشگضاسی دٍسُ داًؾ پزیشی



.2

افالم لجَلیي دٍسُ داًـپزیشی ثِ آهَصؽ ول ٍ ثجت ًبم ًْبیی
وٌتشل پشداخت ؿْشیِ ّب
بزگشاری دٍرُ هْارتْای داًطگاّی بزای اعضای ّیات علوی جذیذالَرٍد داًطگاُ در ضص هاِّ اٍل –

تعذاد ضزکت کٌٌذُ ً 52فز
بزگشاری دٍرُ هْارتْای داًطگاّی بزای اعضای ّیات علوی جذیذالَرٍد داًطگاُ در سِ هاِّ چْارم :
تعذاد ضزکت کٌٌذُ ً 54فز
بزگشاری دٍرُ آهَسش علَم پشضکی بزای داًطجَیاى  PhDرضتِ ّای علَم پشضکی ّز تزم تحصیلی( 5بار

.3

در سال) در طَل بزًاهِ


ّوبٌّگی ثب هؼئَل آهَصؽ ّش داًـىذُ ٍ دسیبفت لیؼت داًـدَیبى



اعالؿ سػبًی صهبى ّبی ثشگضاسی ثِ ٍاحذآهَصؽ ّش داًـىذُ



ثشگضاسی وبسگبّْب



ثشگضاسی آصهَى هیبى تشم ٍ پبیبى تشم



اسػبل ًوشات ٍ لیؼت حضَس ٍ غیبة ثِ آهَصؽ

.4

بزگشاری دٍرُ آهَسش علَم پشضکی بزای دستیاراى دًذاًپشضکی تعذاد ضزکت کٌٌذُ ً 11فز

.5

اجزاء بزًاهِ ّای تَاًوٌذساسی آهَسضی اعضای ّیات علوی (هحَری ) -تعذاد ضزکت کٌٌذُ ً 54فز

1

.6

ارائِ هطاٍرُ بِ اعضای ّیات علوی در خصَظ فزایٌذّای آهَسضی تعذاد هطاٍرُ تمزیبا ً 25فز

.7

بزگشاری کارگاُ جْت تَاًوٌذساسی اعضای ّیأت علوی داًطگاُ در سهیٌِ سباى اًگلیسی تعذاد ضزکت

کٌٌذُ
ػِ دٍسُ  :خوقب ً 34فش
دٍسُ اٍل ً 8فش
دٍسُ دٍم ً 16 :فش
دٍسُ ػَم ً 10 :فش
طزاحی ٍ بزگشاری کارگاّْای اًتخابی آهَسش پشضکی بزای اعضای ّیات علوی ّز سال یک هَرد در

.8

طَل بزًاهِ


اػتخشاج لیؼت وبسگبّْبی هَسد ًیبص ثشاػبع وَسیىَلَم آهَصؽ خذیذ دس خلَف وبسگبّْب



اكالح فشایٌذ ٍ چگًَگی تذسیغ ٍ آهَصؽ ثب ثْشُ گیشی اص اًتمبدات ٍ پیـٌْبدات



عشاحی دٍسُ ثش اػبع ًیبصّبی خذیذ

.9

بزًاهِ ریشی بزگشاری کٌفزاًسْای آهَسش پشضکی حذالل ّز فصل یکبار –تحمك % 25

.10

بزگشاری کارگاّْای آهَسش پشضکی در سایز داًطگاّْا  :اسدثیل ( تحلیل آصهَى  ،اسصیبثی داًـدَ ٍ آهَصؽ ثبلیٌی )

تعذاد ضزکت کٌٌذُ تمزیبا ً 15فز
.11

اًجام طزح تحمیماتی با هطارکت هزکش تحمیمات آهَسش پشضکی ّز سال دٍ هَرد در طَل بزًاهِ

 . ثشسػی دیذگبُ افضبءّیئت فلوی داًـگبُ فلَم پضؿىی تجشیض ًؼجت ثِ ٍضقیت فقلی
ثشًبهِ اسصؿیبثی اػبتیذ
 . عشاحی ٍ اخشای آصهَى DOPSدس هْبستْبی هٌتخت ثشای دػتیبساى استَپذی ٍ ثشسػی
تبثیش آى دس یبدگیشی آًبى اص دیذگبُ اػبتیذ ٍ دػتیبساى
.12

تَلیذ هحتَاّای الکتزًٍیکی درٍس ٍ بارگذاری آًْا در ساهاًِ هذیزیت یادگیزی% 155 -

ثبسگزاسی هحتَاّبی تَلیذ ؿذُ دس ػبهبًِ هذیشیت یبدگیشی -ػِ دسع
 .13ضزکت در کٌگزُ ّای آهَسش پشضکی ٍ ارائِ همالِ حذالل  5هَرد در سال در طَل بزًاهِ% 155-
 .14چاپ ٍ اًتطار هماالت کاهل در هجالت هعتبز علوی ٍ پژٍّطی آهَسش پشضکی ّز سال یک هَرد در طَل
بزًاهِ% 155 -
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 .15بزگشاری جطٌَارُ آهَسضی ضْیذ هطْزی



ثشٍص سػبًی ػبیت خـٌَاسُ ٍ اًدبم اعالؿ سػبًی ّب
پیگیشی ثشگضاسی خلؼبت هتقذد ػیبػتگضاسی ،اخشایی



اًدبم اهَس هشثَط ثِ دسیبفت فشایٌذّب ٍ اسػبل ثِ داٍسی



كذٍس گَاّی ّب ٍ تـَیك ّبی هَسد ًیبص




اسائِ فیذثه ثِ هدشیبى فشایٌذّب
خوـ ثٌذی هغبلت ٍ فشایٌذّبی ثشتشّشػبل دسوتبثچِ

هزکش تحمیمات آهَسش پشضکی( ٍاحذ پژٍّص در آهَسش )

 .11هماالت هٌتطز ضذُ در سهیٌِ آهَسش علَم پشضکی:

سطح یک  ISIبِ تعذاد  7هَرد

سطح دٍ  Pubmed& Scopuseبِ تعذاد  4هَرد

سطح سِ  ISC….بِ تعذاد  11هَرد

اٍلَیت ّای پژٍّطی :

.17

هحَر اساتیذ
-1

فَاهل هَثش ثش اهٌیت ؿغلی اػبتیذ

-2

فَاهل هَثش ثش ایدبد اًگیضؽ آهَصؿی دس اػبتیذ

-3

ٍضقیت هَخَد اخالق حشفِ ای ٍتغجیك ثب ٍضقیت هغلَة آى دس خبهقِ

-4

فولىشد اػبتیذ (آهَصؿی ،پظٍّـی)
3

-5

ساّىبسّبی استمبء تَاًوٌذی ّبی اػبتیذ

-6

ًؾبم داًؾ پظٍّـی دس داًـگبُ ٍ اسائِ ساّىبس دس ویفیت آى

-7

استمبء ػغح هْبستْبی استجبعی ثیي اػتبد ٍداًـدَ

هحَر داًص آهَختگاى
-1

تمَیت اًگیضُ تحلیلی دس فشاگیشاى

-2

ًیبصّبی حشفِ ای ٍآهَصؿی داًـدَیبى دس همبعـ هختلف

-3

تَاًوٌذی داًؾ آهَختگبى دس اًدبم ٍؽبیف حشفِ ای پغ اص فشاغت اص تحلیل

-4

هـىالت تحلیلی ٍآهَصؿی داًـدَیبى

حیطِ سالهت
-1

ًؾبم ػالهت (هذیشیت  ،اٍلَیت ّب ٍ اسصؿیبثی حیغِ ّبی آهَصؿی)

-2

آهَصؽ پضؿىی ،تَاًوٌذ ػبصی پظٍّـی ٍ ثبصآهَصی

هحَر ًیاسّای جاهعِ
-1

ًیبصػٌدی آهَصؿی دس صهیٌِ آهَصؽ پضؿىی پبػخگَ اص اػبتیذ ٍ داًـدَیبى دس داًـگبُ فلَم پضؿىی تجشیض

-2

ساّىبسّبی تشٍیح آهَصؿی دس فشكِ ّبی هختلف (خبهقِ ،خبًَادُ ،ػشپبیی ،اعبق فول ثخؾ) دس داًـگبُ فلَم پضؿىی
تجشیض

-3

ًیبصػٌدی ٍ تغجیك ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ثب ًیبصّبی خبهقِ

ًظام آهَسضی
-1

اًتؾبسات اص داًؾ آهَختگبى دس داًـگبُ ٍتغبثك آى ثب سٍیىشدّبی آهَصؿی

-2

ّوبٌّگیّ ،ن پَؿبًی ٍ تقبسضبت ثیي سؿتِ ای دس داًـگبُ

-3

ًیبصّبی داًـگبُ ثشای ایدبد سؿتِ ّبی خذیذ

-4

سٍؽ ّب ٍساّىبسّبی ثْجَد ویفیت دس آهَصؽ ثبلیٌی ٍ پبیِ

-5

ساُ وبسّبی افضایؾ اثشثخـی آهَصؽ ثبلیٌی ٍپبیِ

ارسضیابی
-1

تحلیل ًؾبم اسصؿیبثی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی دس داًـگبُ

-2

اسصیبثی افضبء ّیئت فلوی دس گشٍُ ّبی آهَصؿی (اص ًؾش داًـدَیبى ّ ،وىبساى ٍخَداسصیبثی) ٍ همبیؼِ آًْب ثب ّن

-3

اسصؿیبثی هحیظ ّبی یبدگیشی دس سؿتِ ّبی هختلف فلَم پضؿىی دس داًـگبُ ٍ تقییي هقیبسّبی هقتجش

-4

اػتفبدُ گشٍُ ّبی آهَصؿی اص سٍؽ ّبی اسصیبثی یب گشٍُ ّبی ثبلیٌی
4

-5

اػتفبدُ گشٍُ ّبی آهَصؿی اص سٍؽ ّبی اسصیبثی

التصاد آهَسش
-1

ّضیٌِ ّبی هؼتمین ٍ غیش هؼتمین ػشاًِ آهَصؿی دس سؿتِ ّب ٍ همبعـ هختلف ٍ ساّْبی وبّؾ ّضیٌِ ٍافضایؾ ثْشُ ٍسی فٌَى ٍ
سػبًِ ّبی آهَصؿی

-2

ؿبخق ّبی ویفیت آهَصؽ الىتشًٍیه دس داًـگبُ فلَم پضؿىی تجشیض

-3

همبیؼِ اثشثخـی ؿیَُ ّبی گًَبگَى آهَصؽ الىتشًٍیىی

-4

اسائِ الگَی یبدگیشی الىتشًٍیىی آهَصؽ پضؿىی

-5

عشاحی ٍ آهبدُ ػبصی ثؼتِ ّبی آهَصؽ الىتشًٍیىی

-6

ساّىبسّبی فٌبٍسی اعالفبت دس آهَصؽ پضؿىی

هذیزیت ٍ رّبزی در آهَسش پشضکی
-1

اػتفبدُ هذیشاى گشٍُ ّبی آهَصؿی اص ؿیَُ ّبی ًَیي هذیشیت آهَصؿی(ویضى)

-2

ؿیَُ ّبی هذیشیت دس ثیوبسػتبى ّبی آهَصؿی

-3

ساّىبسّبی تشٍیح ٍ اػتفبدُ اص هذیشیت اثشثخؾ دس داًـگبُ

آهَسش اخالق حزفِ ای
-1

ثبیذّبی اخالق حشفِ ای دس فلَم پضؿىی

-2

چبلؾ ّبی اخاللی دس ًؾبم آهَصؿی وـَس

-3

آهَصؽ اخالق حشفِ ای ٍچبلـْب

-4

تٌبلضبت اخالق حشفِ ای دس آهَصؽ فلن پضؿىی ٍ ساّىبسّبی هَاخِْ ثب آًْب

 .14پژٍّطْای هبتٌی بز ًیاسّای جاهعِ در سهیٌِ آهَسش علَم پشضکی:

 -1عشاحی ٍ اخشای آصهَى  DOPSدس هْبستْبی هٌتخت ثشای دػتیبساى استَپذی ٍ ثشسػی تبثیشآى دس یبدگیشی آًبى اصدیذگبُ
اػبتیذ ٍدػتیبساى
 -2تذٍیي اثضاس اسصؿیبثی فولىشد آهَصؿی – پظٍّـی داًـدَیبى همغـ دوتشای تخللی ) (PhDسؿتِ ّبی تحلیلی داًـىذُ
هذیشیت ٍ اعالؿ سػبًی پضؿىی
 -3اسصؿیبثی دٍسُ  MPHپضؿىی خبًَادُ ثش اػبع هذل وشن پبتشیه دس داًـگبُ فلَم پضؿىی تجشیض 1392
 -4ثشسػی ٍضقیت آهَصؽ پبػخگَ دس گشٍّْبی آهَصؿی ثبلیٌی داًـگبُ فلَم پضؿىی تجشیض
5

 -5ثشسػی ٍضقیت تحلیلی (هَفمیت ،فذم هَفمیت ٍ پیـشفت تحلیلی) ٍ ؿٌبػبیی ثشخی تقیي وٌٌذُ – پیـگَیی وٌٌذُ ّب دس
داًـدَیبى ٍسٍدی ػبّبی  1377تب  1387داًـىذُ ثْذاؿت ٍ تقزیِ داًـگبُ فلَم پضؿىی
 -6تذٍیي اثضاس اسصؿیبثی فولىشد آهَصؿی – پظٍّـی داًـدَیبى همغـ دوتشای تخللی ) (PhDسؿتِ ّبی تحلیلی داًـىذُ
هذیشیت ٍ اعالؿ سػبًی پضؿىی
 -7اسصؿیبثی دٍسُ  MPHپضؿىی خبًَادُ ثش اػبع هذل وشن پبتشیه دس داًـگبُ فلَم پضؿىی تجشیض 1392
 -8ثشسػی ٍضقیت آهَصؽ پبػخگَ دس گشٍّْبی آهَصؿی ثبلیٌی داًـگبُ فلَم پضؿىی تجشیض
 -9ثشسػی ٍضقیت تحلیلی (هَفمیت ،فذم هَفمیت ٍ پیـشفت تحلیلی) ٍ ؿٌبػبیی ثشخی تقیي وٌٌذُ – پیـگَیی وٌٌذُ ّب دس
داًـدَیبى ٍسٍدی ػبّبی  1377تب  1387داًـىذُ ثْذاؿت ٍ تقزیِ داًـگبُ فلَم پضؿىی
 -10ثشسػی تبثیش آهَصؽ الىتشًٍیىی المبی ّبیپَتشهی خفیف ثقذ اص ایؼت للجی دس همبیؼِ ثب آهَصؽ هجتٌی ثش ػخٌشاًی ثش داًؾ
دػتیبساى عت اٍسطاًغ
 -11هیضاى اًغجبق ثشًبهِ آهَصؿی دٍسُ وبسآهَصی ٍوبسٍسصی پضؿىی اختوبفی ثب ًمؾ ّب ٍٍؽبیف پضؿىبى فوَهی

.11

تعذاد هطاٍرُ ّای اًجام ضذُ تَسط آلای دکتز اهیٌی – آلای دکتز غفاری – سالک

ثب دس ًؾش گشفتي پبیبًٌبهِ ّبی داًـدَیی ثیؾ اص  30هَسد

 دفتز استعذادّای درخطاى
.55


ضٌاسایی استعذادّای درخطاى ٍ ًخبگاىً 554 -فز
ثشسػی ؿشایظ هبدُ  2داًـدَیبى ثجت ًبم ؿذُ ثش اػبع آییي ًبهِ



ثشسػی ایتن ّب ی ؿشیظ فضَیت هبدُ دٍ ،ثشای ثجت ًبم وٌٌذگبى



ثشسػی ٍضقیت تحلیلی اص عشیك ػیؼتن ػوب ٍ تلوین گیشی ثش اػبع آییي ًبهِ



ثشسػی هقذل ول ثش اػبع سؿتِ ٍ همغـ



ثشسػی هقذلْبی ّش تشم ثش اػبع سؿتِ ٍ همغـ



ػتقالم اص وویتِ اًضجبعی



پی گیشی خَاة ًبهِ ّب



تبییذ هَلت ; ً 91فش



دس دػت ثشسػی ; ً 16فش



تقذاد سد ؿذگبى ثقلت فزم احشاص ؿشایظ ; ً 115فش
6



دس كَست ٍاخذ ؿشایظ ثَدى  ،تبییذ ًْبیی; ً 147فش



ثجت اٍلیِ ; ً 51فش



تقذاد داًـدَیبى ؿٌبػبیی ؿذُ ثٌیبد هلی ًخجگبى ; ً 43فش



.51

ثجت ػبیش فقبلیتْبی داًـدَیی
دس كَست ٍاخذ ؿشایظ ًجَدى  ،فذم احشا
بزگشاری حذالل  25ساعت دٍرُ تَاًوٌذ ساسی بزای  % 155اس ًخبگاى ٍ استعذادّای درخطاى در هیٌِ

بزًاهِ ّای هعاًٍت آهَسضی در ّز سال اس بزًاهِ


هـخق ًوَدى فٌبٍیي والػْبی فَق ثشًبهِ ٍ اػبهی اػبتیذ هذسع



دٍیي ثؼتِ آهَصؿی



اعالؿ سػبًی ثِ داًـدَیبى



ثجت ًبم داًـدَیبى



هـخق ًوَدى ساثغیي وبسگبّْب اص ثیي داًـدَیبى اص ولیِ داًـىذُ ُ



سصسٍ ػبلي



دسخَاػت ٍػبیل هَسد ًیبص خْت ثشگضاسی وبسگب



تـىیل والػْب دس داًـىذُ ّب یب دس هشوض هغبلقبت



سصؿیبثی وبسگبّْب



كذٍس گَاّی ٍ حك التذسیغ اػبتیذ ٍ داًـدَیبى
ثشگضاسی تقذاد  40وبسگبُ  3ػبفتِ هختلف دس صهیٌِ  ، EBM /همبلِ ًَیؼی ً ،مـِ هفَْهی  ،اػتذالل ثبلیٌی  ،هذیشیت ًؾبم
ػالهت  ،پشٍپَصال ًَیؼی ٍ غیشُ
خشیذ تقذاد  200خلذ وتبة هَسد ًیبص فضَ دفتش اػتْذاد ّبی دسخـي ٍ اّذا اص عشف دفتش ثِ اسصؽ  10هیلیَى تَهبى

.22

هعزفی  %155داًطجَیاى عضَ دفتز استعذادّای درخطاى بِ تحصیالت در سطَح باالتز در همطع کارداًی بِ

کارضٌاسی


افالم فشاخَاى دس اثتذای ّش ًیوؼبل



ثشسػی هذاسن داًـدَیبى



.23

اسػبل اػبهی ثِ ػبصهبى ػٌدؾ ٍصاست فلَم
ثجت ًبم هـشٍط داًـدَیبى ٍ اسػبل هذاسن ثِ ّؼتِ گضیٌؾ هشوضی
 .هعزفی  %155داًطجَیاى عضَ دفتز استعذادّای درخطاى بِ تحصیالت در سطَح باالتز در همطع کارضٌاسی

بِ کارضٌاسی ارضذ= ً 15فز


ثجت ًبم داًـدَیبى هتمبضی
7



ثشسػی هذاسن داًـدَیبى



اسػبل اػبهی ٍاخذ ؿشایظ اص عشیك ػبیت



كذٍس گَاّی ثجت ًبم ثشای پزیشفتِ ؿذگبى

.24

هعزفی  %155داًطجَیاى عضَ دفتز استعذادّای درخطاى بِ تحصیالت در سطَح باالتز در همطع کارضٌاسی

ارضذ بِ دکتزا= ً 15فز




ثجت ًبم داًـدَیبى هتمبضی
ثشسػی هذاسن داًـدَیبى
تىویل فشم ؿوبسُ  3ثشای ٍاخذیي ؿشایظ

 .25هعزفی  %155داًطجَیاى عضَ دفتز استعذادّای درخطاى بِ تحصیالت در سطَح باالتز در همطع دکتزای
حزفِ ای بِ آسهَى دستیاری دًذاًپشضکی= ً 55فز


ثجت ًبم داًـدَیبى هتمبضی



ثشسػی هذاسن داًـدَیبى




اسػبل اػبهی داًـدَیبى ٍاخذ ؿشایظ ثب ػبصهبى ػٌدؾ ٍصاست ثْذاؿت
اسػبل اػبهی ٍ هذاسن داًـدَیبى ٍاخذ ؿشایظ ًـؼت 66

 .26هعزفی  %155داًطجَیاى عضَ دفتز استعذادّای درخطاى بِ تحصیالت در سطَح باالتز در همطع دکتزای
حزفِ ای بِ آسهَى دکتزای تخصصی دارٍساسی = ً 15فز


ثجت ًبم داًـدَیبى هتمبضی



ثشسػی هذاسن داًـدَیبى



تىویل فشم ؿوبسُ  3ثشای ٍاخذیي ؿشایظ

ٍ احذ E-learning
 .57تعییي ٍ اٍلَیت بٌذی ( ًیاسسٌجی) در سهیٌِ بزًاهِ ّای آهَسش الکتزًٍیکی تا پایاى سال 1111
دٍ هَرد همالِ تحمیماتی :
 چبلـْبی آهَصؽ الىتشًٍیىی اص دیذگبُ افضبء ّیبت فلوی

 ساّىبسّبی تَػقِ آهَصؽ الىتشًٍیىی اص دیذگبُ داًـدَیبى داًـگبُ فلَم پضؿىی تجشیض
.54

ارتما سیز ساختْای هَرد ًیاس بزای تَسعِ آهَسش الکتزًٍیکی تا پایاى سال  -11بذیل عذم تخصیض بودجه انجام نشذ

كشفب خشیذ  10دػتگبُ وبهپیَتش
 .51تَاًوٌذساسی ساالًِ  %52اساتیذ در سهیٌِ آهَسش الکتزًٍیک


اًدبم ًیبصػٌدی
8



اعالؿ سػبًی ثشگضاسی وبسگبّْب دس هشوض ٍ ٍة ػبیت داًـگبُ



ثجت ًبم اص هتمبضیبى



دفَت اص هذسػیي وبسگبّْب



آهبدُ ًوَدى ثؼتِ آهَصؿی وبسگبُ



اسصؿیبثی



كذٍس گَاّی

.30





.11

ارائه مشاوره برای اعضای هیات علمی در زمینه طراحی و تولیذ محتوا

اعالؿ سػبًی ثِ گشٍّْبی آهَصؿی داًـگبُ ثب اسػبل ًبهِ
ثشسػی ًیبصّب ٍ ٍیظگیْبی هَسد دسخَاػت ؿذ
اسائِ ساّىبسّبی هٌبػت دس كَست ٍخَد اهىبًبت دس داخل داًـگبُ
اسخبؿ ثِ هٌبثـ فلوی ٍ اخشایی هٌبػت ٍ هقتجش دس كَست فذم ٍخَد اهىبًبت دس داخل داًـگبُ
بزگشاری آسهایطی حذالل یک درس دٍ ٍاحذی اس ّز داًطکذُ بِ صَرت الکتزًٍیکی در سیستن هذیزیت

یادگیزی الکتزًٍیکی در سال اٍل


اسػبل ًبهِ ثِ داًـىذّب دس خلَف هقشفی اػتبد ٍ دٍسُ ای وِ لبثلیت اسائِ ثِ كَست الىتشًٍیىی سا داؿتِ ثبؿذ



ثشگضاسی خلؼِ تَخیْی ثب اػبتیذ هشثَعِ



اخز فبیل لیؼت داًـدَیبى اص اػبتیذ



ایدبد دٍسُ هَسد ًؾش دس ػبهبًِ هذیشیت یبدگیشی الىتشًٍیىی



ایدبد ًبم وبسثشی اػبتیذ ٍ داًـدَیبى دس ػبهبًِ هذیشیت یبدگیشی الىتشًٍیىی



ثبسگزاسی هحتَای الىتشًٍیىی دس دٍسُ ّبی هَسد ًؾش



پـتیجبًی اص ػبهبًِ هذیشیت یبدگیشی دس عَل ثشگضاسی ثشًبهِ



ثشگضاسی خلؼبت هٌؾن یه ّفتِ دس هیبى ثِ هذت  8هبُ خْت تذٍیي آییي ًبهِ آهَصؽ الىتشًٍیىی داًـگبُ ٍ ثِ اؿتشان
گزاؿتي آییي ًبهِ هشثَعِ ثب هؼئَلیي دفبتش تَػقِ آهَصؽ ٍ هقبًٍیي آهَصؿی داًـىذُ ّب ( ثِ كَست ثشگضاسی خلؼِ )
ثشگضاسی ػِ خلؼِ ثب داًـىذُ پضؿىی ثِ كَست هدضا دس ایي خلَف ٍ مصًب ومًدن دستًالعمل وُایی اجراء آمًزش
الکتريویکی داوشگاٌ در شًرای آمًزش داوشگاٌ

ٍ احذ ارسضیابی
 .15اًتمال ارسضیابی اس ًزم افشار فاراى بِ ًزم افشار سیستن سوا در تواهی داًطکذُ ّا تا تزم اٍل سالتحصیلی -11
15



دفَت اص هؼئَلیي اسصؿیبثی داًـىذُ ّب خْت آهَصؽ ًشم افضاس ػوب
ثشگضاسی دٍسُ
9



تقییي فضب

 .11ارسضیابی  155درصذ اساتیذ در داًطکذُ ّا
 .15تحلیل  155درصذ آسهَى ّای داًطکذُ ّا – بجش داًطکذُ ّا بْذاضت  ،تغذیِ  ،هذیزیت بذلیل هطکالت
سخت افشاری ٍ تغییز ٍ تحَالت کالى داًطکذُ
 .12اًجام ارسضیابلی درًٍی  %155گزٍّْای آهَسش علَم پایِ تا آخز سال


تذٍیي ًـبًگشّب ٍ هقیبسّبی اسصؿیبثی دسًٍی گشٍّْبی آهَصؿی



تذٍیي اثضاسّبی خوـ آٍسی اعالفبت



اسػبل اثضاسّبی تذٍیي ؿذُ ثِ داًـىذُ ّب



هـخق وشدى ساثغیي اسصؿیبثی دسًٍی اص وبسؿٌبػبى هشوض هغبلقبت



حضَس دس خلؼبت داًـىذُ ّب خْت تَخیِ هؼئَلیي دفبتش تَػقِ ٍ هذیشاى گشٍّْب ثٌب ثِ دسخَاػت داًـىذُ ّب



پیگیشی اًدبم اسصؿیبثی دسًٍی تَػظ ساثغیي هشوض هغبلقبت دس هشحلِ خوـ آٍسی اعالفبت



پیگیشی اًدبم اسصؿیبثی دسًٍی تَػظ ساثغیي هشوض هغبلقبت دس هشحلِ تْیِ گضاسؽ ًْبیی



پیگیشی اًدبم اسصؿیبثی دسًٍی تَػظ ساثغیي هشوض هغبلقبت دس هشحلِ تحلیل ًتبیح ٍ اػتخشاج ًفبط لَت ٍ ضقف



پیگیشی اًدبم اسصؿیبثی دسًٍی تَػظ ساثغیي هشوض هغبلقبت دس هشحلِ تـىیل



خلؼبت ؿَساّبی آهَصؿی داًـىذُ ّب خْت استمبء آهَصؽ

 .11ارسضیابی عولکزد ضص هاِّ دفاتز تَسعِ داًطکذُ ّا در ّز سال در طَل بزًاهِ




تذٍیي چه لیؼت اسصیبثی فولىشد دفبتش تَػقِ
اسػبل چه لیؼت تذٍیي ؿذُ ثِ دفبتش تَػقِ
تذٍیي ثشًبهِ حضَس دس داًـىذُ ّب



اسػبل ثشًبهِ حضَس دس دفبتش تَػقِ ثِ داًـىذُ ّب



حضَس دس دفبتش ٍ تىویل چه لیؼتْب عجك ثشًبهِ افالم ؿذُ



اسػبل پؼخَساًذ ثِ داًـىذُ ّب ٍ دفبتش تَػقِ



تحلیل ًتبیح اسصؿیبثی دفبتش تَػقِ



اسػبل ًتبیح تحلیل ثِ هؼئَلیي ریشثظ



پیگیشی الذاهبت داًـىذُ ّب خْت استمبء ًمبط ضقف هـخق ؿذُ

 .93ارتماء آسهَى ّای دستیاری

10



تحلیل آصهَى دػتیبسی ػبل  93ثِ كَست خضء ثِ خضء ٍ تحلیل آى ٍ ػپغ تقییي ؿبخق ّبی خذیذ ثشای اهىبى همبیؼِ گشٍُ ّب
ثب ّن دس عی حذٍد  7خلؼِ دس خَد هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ آهَصؽ فلَم پضؿىی ثب هـبسوت گشٍُ آهَصؽ پضؿىی ٍ اػبتیذ
اسصؿیبثی داًـگبُ تجشیض



ثشگضاسی حذٍد  4خلؼِ ثب ّوىبسی ٍ هـبسوت داًـىذُ پضؿىی ٍ هذیشاى گشٍُ ّبی آهَصؿی خْت ثیبى هؼئلِ ٍ ّوچٌیي عشح
هـىالت هَخَد دس سًٍذ عشاحی ٍ ویفیت آصهَى ّبی استمبء دػتیبسی دس حبل حبضش



ثشگضاسی یه وبسگبُ ثب ّوىبسی داًـگبُ اكفْبى دس هَسد اخشای ثَدخِ ثٌذی ػَاالت اهتحبى استمبء ثشای هذیشاى گشٍُ ّبی
آهَصؿی ٍ هقشفی ًشم افضاس ًدوب ٍ هشٍس هجبًی تحلیل آصهَى



ثشگضاسی یه خلؼِ ثب حضَس هذیشاى گشٍُ ّب خْت ثشسػی ٍ اسػبل گشٍُ ّب ثشای ثَدخِ ثٌذی ػَاالت اهتحبى استمبء ثب
ّوىبسی ٍ هذیشیت داًـىذُ پضؿىی



ثشگضاسی اٍلیي خلؼِ ّوبٌّگی ثشای اخشای آصهَى استمبء تَػظ داًـىذُ پضؿىی



خوـ آٍسی ثَدخِ ثٌذی ػَاالت اص گشٍُ ّبی آهَصؿی تَػظ داًـىذُ پضؿىی هقبًٍت تخللی ٍ فَق تخللی



اسائِ ساّىبسّبی استمبء ویفیت آصهَى دػتیبسی ػبل 94



ٍاحذ بزًاهِ ریشی درسی

.14


راُ اًذاسی ضَرای آهَسضی پاسخگَ درسِ هاُ دٍم سال 11
پیـٌْبد افضبء ؿَسای فبلی آهَصؽ پبػخگَی داًـگبُ ثِ هقبًٍت آهَصؿی داًـگبُ



اثالك افضبء ؿَسای فبلی آهَصؽ پبػخگَی داًـگبُ تَػظ سیبػت داًـگبُ



ثشسػی ٍ هغبلقِ ٍضقیت اهَصؽ پبػخگَی داًـگبُ



.11




تـىیل دٍ خلؼِ ؿَسای فبلی آهَصؽ پبػخگَی داًـگبُ تب پبیبى ػبل -تـىیل یه خلؼِ
اسائِ گضاسؽ ٍضقیت آهَصؽ پبػخگَ دس خلؼِ ؿَسای فبلی آهَصؽ پبػخگَی داًـگبُ( ًمبط  ،ضقف  ،لَت ٍ ) ......
تکویل  % 25اس طزح درسْای تذٍیي ًطذُ در طَل بزًاهِ
ثشسػی هیضاى عشح دسػْبی تذٍیي ؿذُ داًـىذُ ّب
هىبتجِ ثبسٍػبی داًـىذُ ّب دس خلَف ٍضقیت عشح دسػْبی تذٍیي ؿذُ
تلَیت تذٍیي عشح دسػْبی تذٍیي ًـذُ ٍ ثبسگزاسی ثش سٍی ٍة ػبیت داًـىذُ "



هىبتجِ ثب( ) EDOدفتش تَػقِ آهَصؽ دس خلَف پیگیشی عشح دسػْبی تذٍیي ًـذُ



پیگیشی ثبس گزاسی عشح دسػْبی تذٍیي ؿذُ خذیذ



پیگیشی تذٍیي عشح دسػْبی تذٍیي ًـذُ دس خلؼبت ّن اًذیـی  EDCثب EDO
11




هىبتجِ ثب داًـىذُ ّب دس خلَف اسائِ عشح دسػْب تَػظ اػبتیذ ثِ داًـدَیبى اثتذای ّش تشم
تديیه تقریبی  022طرح درس در سال  ( 39کٍ َمراٌ با  022طرح درس تديیه شدٌ در سالُای قبل  ،در مجمًع
طرح درسُای تديیه شدٌ تقریبی دوشگاٌ  0222عىًان درسی خًاَد بًد )

 الوپیاد
 .55بزگشاری الوپیاد علوی درٍى داًطگاّی داًطجَیاى داًطگاُ علَم پشضکی تبزیش سال1111



عشاحی ٍ تْیِ ٍ تٌؾین ثٌش ،اػتٌذ ٍ فشاخَاى
فقبل ػبصی ػبیت ثجت ًبم ثشای الوپیبد



ّوبٌّگی ثب دفتش اػتقذادّبی دسخـبى خْت ؿٌبػبئی داًـدَیبى حبئض ؿشایظ ٍ توبع ثب آًْب خْت ثجت ًبم دس الوپیبد



ّوبٌّگی ٍ ثشًبهِ سیضی ثب  EDOداًـىذُ ّب خْت تـىیل خلؼِ تَخیْی الوپیبد ثشای داًـدَیبى هوتبص دس داًـىذُ ّب



تـىیل وویتِ اخشائی الوپیبد



تـىیل وویتِ ّبی فلوی الوپیبد



تقییي هؼئَل ثشای ّشحیغِ




ّوبٌّگی ثب وویتِ فلوی ٍ اخشایی خْت ثشگضاسی وبسگبّْب
ثشًبهِ سیضی ٍثشگضاسی وبسگبّْب



كذٍس گَاّی ثشای اػبتیذ ٍ داًـدَیبى



احشاص ستجِ اٍل وـَسی ثِ كَست اًفشادی ٍ دسیبفت ػِ هذال عال دس حیغِ ثبلیٌی



دسیبفت یه هذال عال ٍ یه هذال ًمشُ دس حیغِ فلَم پبیِ



احشاص ستجِ اٍل وـَسی ثِ كَست اًفشادی ٍ دسیبفت ػِ هذال عال دس حیغِ هذیشیت -وؼت ستجِ ػَم وـَسی ثِ كَست تیوی
ٍ گشٍّی

 .41بزگشاری آسهَى درٍى داًطگاّی ٍ اًتخاب ًفزات بزتز


تقییي صهبى ثشگضاسی آصهَى دسٍى داًـگبّی ٍ اعالؿ سػبًی ثِ داًـدَیبى



ّوبٌّگی ثب هؼئَلیي حیغِ ّب خْت تـىیل هٌؾن خلؼبت وویتِ فلوی ٍ عشاحی ػئَالت ٍ آهبدُ ًوَدى ػَاالت آصهَى



ّوبٌّگی ٍ ثشًبهِ سیضی خْت اًتخبة  ،اهٌیت ٍ تىثیش ػَاالت



ّوبٌّگی ٍ ثشًبهِ سیضی ثِ هٌؾَس آهبدُ ػبصی فضبی فیضیىی ٍ اهٌیت ٍ ثشگضاسی



ّوبٌّگی ٍ ثشًبهِ سیضی خْت اكالح ػَاالت ٍ افالم ًتبیح



اًتخبة ػِ ًفش ثشگضیذُ ّش حیغِ ثشحؼت ثیـتشیي اهتیبص وؼت ؿذُ

هَارد سیز بٌا بِ ضزٍرت ّای همتضی داًطگاُ ٍ خارج اس بزًاهِ استزاتژیک ٍ عولیاتی هزکش اًجام ضذ :
12

.55

بزًاهِ ریشی ٍ اجزا طزح رتبِ بٌذی آهَسضی داًطگاّْا ( راد )

ایي عشح ثب ّوىبسی هقبًٍت هحتشم آهَصؿی داًـگبُ  ،داًـىذُ ّبی تبثقِ  ،هذیش ول هحتشم آهَصؽ ٍ تحلیالت تىویلی  ،هشوض
ITداًـگبُ  ،وویتِ خزة افضبء ّیبت فلوی  ،هقبًٍت تَػقِ ٍ پـتیجبًی ( ثشًبهِ سیضی ثَدخِ )  ،دثیشخبًِ آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ  ،ؿَسای
داًـگبُ  ،هؼئَلیي  EDOداًـىذُ ّب  ،هقبًٍت هحتشم تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًـگبُ  ،اػبتیذ ٍ افضبء ّیبت فلوی دس  19ؿبخق صیش
اًدبم ٍ هؼتٌذات هشثَعِ ثش سٍی ٍة ػبیت افالهی اص ٍصاست ثبسگزاسی گشدیذ
.51

تحلیل ٍضعیت داًطگاُ در  1دٍرُ الوپیاد کطَری

.55

تحلیل ٍضعیت دفتز استعذاد ّای درخطاى داًطگاُ

.52

گزٍُ اخالق داًطگاّی:

گشٍُ اخالق حشفِ ای داًـگبّی ثٌب ثِ ثش ضشٍست داًـگبُ ،ثِ كَست یه گشٍُ هدبصی دس هشوض تَػقِ ٍ هغبلقبت آهَصؽ پضؿىی
تـىیل ٍ اثالك افضبی هحتشم گشٍُ اص ػَی سیبػت هحتشم داًـگبُ كبدس ٍ الذاهبت صیش كَست گشفت:


ثشگضاسی هشتت خلؼبت گشٍُ (ثِ كَست یه ّفتِ دس هیبى) – تب وٌَى  5خلؼِ



ثجت وبهل هَاسد هغشح ؿذُ اص ػَی اػبتیذ هحتشم فضَ گشٍُ ثِ كَست گضاسؽ خلؼِ خْت اػتفبدُ دس ػیبػت گزاسی ٍ

تٌؾین ثشًبهِ اػتشاتظیه


اسائِ تحلیل ٍضقیت هَخَد دس چْبس حیغِ ،اخالق دس آهَصؽ  ،اخالق دس پظٍّؾ  ،اخالق دس هشالجت ّبی پضؿىی ٍ اخالق

دس هذیشیت اص ػَی هذیش هحتشم هحتشم گشٍُ ٍ ًؾش خَاّی اص افضبی هحتشم گشٍُ دس ایي خلَف خْت تقییي اٍلَیت ّب ٍ چبلؾ
ّبی هَخَد


آغبص تذٍیي ثشًبهِ اػتشاتظیه گشٍُ ثب تَخِ ثِ اٍلَیت ّبی صیش ٍ عشح ٍ پیـٌْبد تقشیف گشٍُ ،سػبلت ،دٍسًوب ،اسصؽ ّب ٍ

اّذاف گشٍُ اخالق حشفِ ای اص ػَی هذیش هحتشم گشٍُ ثب ًؾش خَاّی اص افضب هحتشم گشٍُ:
-1

حفؼ لذاػت ٍ افتجبس پضؿه

-2

سفبیت گبیذ الیي ّب ٍ ًحَُ پبیؾ آًْب

-3

هذاخالت پضؿىی (اًذیىبػیَى ّبی غیش ضشٍسی)

-4

سٍؽ آهَصؽ ٍ ًؾبست اػبتیذ ثش آهَصؽ سصیذًتْب دس هجبحث فولی اخالق حشفِ ای

-5

تَخِ ثِ اًذیىبػیَى ّبی غیش ضشٍسی تلَیش ثشداسی ٍ آصهبیـگبّی

-6

هلشف ٍ تدَیض ثی سٍیِ ٍ غیش هٌغمی داسٍ



ثشًبهِ سیضی خْت ثشگضاسی وبسگبُ ّبی اخالق حشفِ ای خْت داًـدَیبى وبسؿٌبػی اسؿذ گشٍُ آهَصؽ پضؿىی ٍ افضبی

ّیئت فلوی فاللوٌذ دس دٍ ػغح همذهبتی ٍ پیـشفتِ ثب هحَسیت ثشسػی هجبًی ،چبلؾ ّب ٍ ساّىبسّبی اخالق حشفِ ای دس فشكِ
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هشالجت ثبلیٌی دس داًـگبُ ،اخالق دس آهَصؽ ،اخالق دس پظٍّؾ ٍ اخالق دس هذیشیت تحت فٌَاى ولی :رٍش ّای ًیاس سٌجی ،بزًاهِ
ریشی ،آهَسش ٍ ارتما اخالق حزفِ ای



ثشًبهِ سیضی خْت ثشگضاسی وبسگبُ ّبی همذهبتی ٍ پیـشفتِ اخالق حشفِ ای داًـگبّی



الذام دس خلَف تْیِ  3فٌَاى وتبة هشتجظ ثب حیغِ اخالق خْت ؿشوت وٌٌذگبى دس وبسگبُ ّب



عشاحی ٍة ػبیت گشٍُ اخالق حشفِ ای ثب دٍ ػغح دػتشػی ؿبهل هخبعجیي فبم ( خْت اسائِ هفبّین آهَصؿی ٍ سفشاًغ ّبی

هشتجظ ،ثشًبهِ وبسگ بُ ّب ٍ  ٍ ) ....هخبعجیي خبف ؿبهل اػبتیذ هحتشم گشٍُ (خْت دػتشػی ثِ ثشًبهِ ساّجشدی ،ثشًبهِ وبسگبُ ّب،
كَستدلؼبت ٍ ) .....
51. Research & Development in Medical Education Journal (RDME) :.


ثِ سٍص سػبًی ٍة ػبیت هدلِ دس ساػتبی اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی ػیؼتن ّبی ایٌذوؼیٌگ هقتجش ثِ ٍیظُ  Pubmedثِ ؿشح صیش:
-1

ایدبد هٌَی  ٍ Editorial Policyثبسگزاسی هحتَا هٌغجك ثب خظ هـی اًتـبساتی ًبؿش (داًـگبُ فلَم پضؿىی تجشیض ٍ

فقبل ػبصی لیٌه هشثَعِ پغ اص ّوبٌّگی ثب ػشدثیش هحتشم
-2

 Reviseهحتَا ٍ عشاحی خذیذ ٍ ثبسگزاسی فلَچبست پشٍػِ داٍسی

-3

ثبسگزاسی ٍ فقبل ػبصی لیٌه ّبی هشتجظ ثب ًشم افضاسّبی ػشلت فلوی ٍ ثجت doi

-4

فقبل ػبصی لیٌه ّبی هشتجظ ثب  .... ٍ CONSORT ،ICMJE ،COPEدس كفحبت هشتجظ

-5

افضٍدى لؼوت ٍ Competing Interests

 Plagiarism detectionثِ هحتَای هٌَی ٍ Ethics

Instruction to
Authors
-6


ایدبد هٌَی  ٍ Call for Papersتْیِ ٍ ثبسگزاسی هحتَا

فمذ تفبّن ًبهِ هشتجظ ثب ػیؼتن ّبی

 Ithenticate ، cross mark ،cross checkتَػظ ػشدثیش هحتشم خْت اهىبى

چه ٍ ثشسػی ػشلت فلوی ٍ ًیض اهَس هشثَط ثِ ثجت  doiتَػظ دفتش هدلِ ،ثبسگزاسی لَگَّبی هشثَعِ


تْیِ گضاسؽ ٍضقیت همبالت ٍسٍدی ثِ هدلِ ؿبهل تقذاد همبالت دسیبفتی ،پزیشؽ ٍ چبح ؿذُ ،سد ؿذُ ٍ ثشگـتی اص اٍلیي
ؿوبسُ تب ؿوبسُ خبسی



ایدبد ػیؼتن وذیٌگ ثشای ثجت همبالت خْت لبثلیت اسػبل ثِ داٍسی ثِ كَست  ٍ blindثجت ولیِ همبالت دس Brief
 ٍ Detailed Report ٍ Reportثِ سٍص سػبًی هشتت خْت اهىبى ثبصیبثی ػشیـ ٍضقیت همبالت ثِ هٌؾَس پبػخگَیی ثِ
ًَیؼٌذگبى ٍ ًیض اسائِ دس خلؼبت داخلی ٍ Editorial Board
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ایدبد ػیؼتن  back upثشای همبالت ثِ هٌؾَس لبثلیت سدیبثی هؼیش همبالت دس كَست ثشٍص اؿىبل دس پَستبل هدلِ



تـىیل خلؼِ داخلی هدلِ (اػفٌذ  ٍ )93اتخبر تلویوبت صیش خْت ثْجَد سًٍذ ثشسػی همبالت دسیبفتی:
 كذٍس اثالك ثشای آلبیبى دوتش سضب غفبسی ثِ فٌَاى Associate Editor
 كذٍس اثالك ثشای فشًَؽ فالح ثِ فٌَاى Managing Editor
 كذٍس اثالك ثشای دوتش هشین ثشادساى ثِ فٌَاى Statistical Consultant
 اًدبم  Initial Checkثشای ثشسػی اٍلیِ ولیِ همبالت دسیبفتی اص لحبػ ٍ Content ، Design ،Method ، Scope
 Languageدس خلؼِ داخلی ثب حضَس ػشدثیش ٍ هـبٍسیي ػشدثیش ،تقییي داٍساى دس خلؼِ ٍ  Fast Rejectهمبالت
ضقیف
 ثشسػی دلیك ٍ هتٌبػت ثب اػتبًذاسدّب دس خلَف همبالت Reviewٍ Systematic Review
 چه وبهل ٍ هلضم ػبختي ًَیؼٌذگبى ثِ سفبیت هَاسد اخالق ًـش ( ، Ethical Considerations
) Plagiarism Avoidance ،Informed Consent ، Competing Interests 
 تبویذ ثش اًدبم پشٍػِ داٍسی ثِ كَست double blind
 تَخِ ثِ دسكذ همبالت پزیشؽ ؿذُ داسای  Local affiliationثب تَخِ ثِ چه لیؼت اًذیىغ ّبی هقتجش ثیي الوللی



ثشًبهِ سیضی خْت اًدبم فشاخَاى ثِ كَست اسػبل  Call for Paperخْت خزة ًَیؼٌذگبى ثیي الوللی



ثشًبهِ سیضی خْت اًدبم فشاخَاى ثِ كَست اسػبل  Call for Paperخْت خزة ًَیؼٌذگبى اص ػبیش داًـگبُ ّبی وـَس



ثشًبهِ سیضی خْت اًتـبس ٍیظُ ًبهِ الوپیبد



اسائِ هـبٍسُ ثِ ًَیؼٌذگبى همبالت دس خلَف ًحَُ  submitهمبلِ دس پَستبل هدلِ



اسائِ هـبٍسُ ثِ ًَیؼٌذگبى همبالت دس خلَف ًحَُ  submitهمبلِ  reviseؿذُ دس پَستبل هدلِ



ثجت ًبم ٍ اسائِ هـبٍسُ ثِ داٍساى دس خلَف هؼیش داٍسی دس پَستبل هدلِ



اًدبم پشٍػِ سٍتیي همبالت دسیبفتی ؿبهل عشح همبلِ دس خلؼِ خْت تقییي داٍس یب  ، Fast Rejectاسػبل ثِ داٍسی ،پیگیشی ٍ

یبدآٍسی ثِ داٍساى ،اسػبل ًؾشات داٍس ثِ ًَیؼٌذُ ،اسػبل فبیل تلحیح ؿذُ ثِ داٍس ًْبیی ،چه فٌی ،چه ػشلت فلوی ،چه صثبى
ًگبسؽ ٍ ثبسگزاسی همبالت پزیشؽ ؿذُ دس ػبیت هدلِ


چه ػشلت فلوی تَػظ ًشم افضاس هشتجظ ٍ تفؼیش ًتبیح حبكل اص ًشم افضاس ٍ اًقىبع ثِ ًَیؼٌذُ ٍ فذم پزیشؽ تب سفـ هَاسد



تْیِ پوفلت هقشفی هدلِ ٍ فشاخَاى پزیشؽ همبلِ خْت ّوبیؾ آهَصؽ پضؿىی وـَس



تْیِ  2خلذ چبپی اص آخشیي ؿوبسُ هدلِ ٍ اسائِ ثِ هقًَت آهَصؿی خْت اسػبل ثِ ّوبیؾ آهَصؽ پضؿىی وـَس
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 .57کویتِ داًص پژٍّی
تـىیل دٍ خلؼِ وویتِ داًؾ پظٍّی دس ػبل 93
تخلیق اهتیبص داًؾ پظٍّی ثِ  6فشایٌذ دس تبسیخ 93/2/4
تخلیق اهتیبص داًؾ پظٍّی ثِ  7فشایٌذ دس تبسیخ 93/10/26
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