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 بَ ًبم خذا

پذيرش با مديريت آقاي دكتر مسيح هاشمي تاسيس شد. در همان سال  7661بخش چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي در سال    

ء هيئت علمي و امكانات پژوهشي و آموزشي و دستياران ، اعضاو بتدريج در طي سالها بر تعداد  شروع بخش دستيار در اين 

 افزوده شد.  آن درماني 

ويتره ـ 2ـ سگمان قدامي 7زير مجموعه آموزشي كه شامل :  8نفر عضو هيئت علمي داراي  71ن اين بخش با داشت در حال حاضر  

 -1 انكولوژي -1 ـ گلوكوم6 پالستيک و ترميمی چشمو ـ اربيت 5ـ استرابيسم و چشم پزشكي اطفال 4ـ نوروافتالمولوژي 6 و رتين

سگمان قدامی ، ويتره و رتين، گلوکوم، پالستيک و ترميمی چشم ، استرابيسم كه زير مجموعه  می باشد يووئيت – 8پاتولوژی چشم  

 عالوه بر آموزش دستياران مجوز برگزاري دوره فلوشيپ در رشته خود را دارند.و چشم پزشکی اطفال 

ثَ ػْراآهْسػی، پژُّؼی ّ اخزائی هی ثبػذ. در ًگبُی هختـز ّظبیف ّ فؼبلیت ُبی ُز  ػْرایایي گزٍّ دارای طَ    

 ػزذ سیز هی ثبػذ:

داًؼدْیبى پشػکی ، ثبسثیٌی ثزًبهَ ُب،  ،دطتیبراى چؼن فلْػیپ ُب ، آهْسػی: تؼییي ثزًبهَ ُبی آهْسػی  ػْرایالف(    

 ّ ثزًبهَ ریشی خِت ارتمبء کیفیت آهْسػی  هظتوز ارسػیبثی

دطتیبراى، ثجت ّ  ، فلُْبپژُّؼی: هظئْلیت ایدبد ّ زفع هسیظ داًغ پژُّی خِت اػضبء ُیبت ػلوی  ػْرایة(    

ًگِذاری فؼبلیت پژُّؼی اػضبء، ثزًبهَ ریشی خِت راٍ اًذاسی کٌگزٍ ُب ّ کبرگبُِب، ًظبرت ثز چگًْگی اًتخبة ّ 

 هَ ُب ّ طززِبی تسمیمبتی ّ ارتمبء کیفیت پژُّغ گزٍّ.اًدبم پبیبى ًب

ًظبرت ّ طبسهبًذُی فؼبلیت آهْسػی، پژُّؼی، درهبًی ّ تِیَ ثزًبهَ ُبی اطتزاتژیک گزٍّ، اخزایی:  ػْرایج(    

اخزایی اػضبء، ثزًبهَ ریشی ّ فزاُن کزدى اهکبًبت آهْسػی ّ پژُّؼی، زـْل اطویٌبى اس اخزای ؿسیر همزرات 

ی، پژُّؼی ّ اًضجبطی، ثجت ّ ًگِذاری فؼبلیت ُبی اػضبء ُیبت ػلوی در طَ زیطَ آهْسػی، پژُّؼی ّ آهْسػ

 اخزایی ّ ًظبرت ثز ارتمبء طبلیبًَ ّ هزتجَ ػلوی اطبتیذ، تبهیي ّ ثِیٌَ طبسی هٌبثغ آهْسػی .

ثبػٌذ. ثذیِی اطت ػزکت  ضزّری اطت ُز یک اس اػضبء ُیبت ػلوی زذالل در یکی اس کویتَ ُبی فْق ػزکت داػتَ   

 در ارسیبثی فؼبلیتِبی ایؼبى ًمغ خْاُذ  داػت. ػْراُبفؼبل در 

ُبی فْق ثـْرت هزتت ّ هٌظن تؼکیل ػذٍ ّ در پبیبى ُز خلظَ ؿْرت خلظَ تٌظین ّ ػْراضزّری اطت خلظبت    

 .زددًگِذاری ّ در خلظبت ثؼذی پیگیزی تـویوبت گزفتَ ػذٍ اًدبم گیک ًظخَ اس آى در گزٍّ 

هبٍ یکجبر ثب ارائَ گشارع اس فؼبلیت ُز طَ دّ گزٍّ چؼن ُز  ػْرای ػوْهیثَ تؼکیل خلظبت پیؼٌِبد هی ػْد  ثب تْخَ   

 تؼکیل ػْد. ػْرا

   

 



 آهْسضی  ضْرای

دطتیبراى چؼن ّ داًؼدْیبى گزٍّ پشػکی ّ ّاثظتَ  اطبتیذ، فلُْب، آهْسػی تٌظین ثزًبهَ آهْسػی یػْراُذف اس تؼکیل    

دطتیبراى ّ فلْػیپ ُب، ثز اطبص اُذاف آهْسػی، تٌظین ّ ثجت فؼبلیت ُبی آهْسػی ّ ارتمبء کیفیت آهْسع داًؼدْیبى، 

 داًغ آهْختگبى هی ثبػذ.

 هزاکش آهْسضی:

ثب اخزا هی ػْد.  ّ درهبًی زضزت رطْل اکزم )ؽ(  در زبل زبضز در هزکش آهْسػی ّ فلْػیپی ثزًبهَ دطتیبری   

، راٍ اًذاسی خْاُذ ػذػٌمزیت تْخَ ثَ آهْسػی ػذى هزکش درهبًی فیزّسآثبدی ، آهْسع داًؼدْئی در آى هزکش ًیش 

ػالٍّ ثز آى گزٍّ چؼن دارای درهبًگبٍ الوبری در ثیوبرطتبى لْالگز هی ثبػذ کَ درزبل زبضز فمظ تْطظ اطبتیذ ادارٍ 

 یؼْد ّ در آیٌذٍ خِت آهْسع رسیذًتِب ًیش اطتفبدٍ خْاُذ ػذ. ه

در هزکش آهْسػی ّ درهبًی زضزت رطْل اکزم )ؽ( ثزای ثزًبهَ ُبی آهْسػی گزٍّ چؼن هْارد سیز هؼخؾ    

 گزدیذٍ اطت:

 در هزکش آهْسػی ّ فلُْب هذت سهبى زضْر دطتیبراى   -1

 آهْسػیدر هزکش ّ فلُْب ّظبیف ّ هظئْلیت ُبی دطتیبراى  -2

ثب یکذیگز ّ دطتیبراى طبیز گزُِّب در ارتجبط ثب فؼبلیتِبی آهْسػی ّ ّ فلُْب خؾ ثْدى راثطَ دطتیبراى هؼ -3

 هزالجت اس ثیوبراى

ّ در دطتزص  ػذٍثزای توبم دّرٍ ُبی آهْسػی دطتیبراى تِیَ  Course Planهدوْػَ هْارد فْق تست ػٌْاى  -4

 اػضبء ّ دطتیبراى لزار هیگیزد.

  هی ثبػذ. ًظبرت ثز ثزًبهَ فْق ثزػِذٍ هظئْل آهْسع دطتیبراى کَ تْطظ ػْرای آهْسػی تؼییي گزدیذٍ  -5

توبهی ثزًبهَ ُبی آهْسػی دطتیبری ثزهجٌبی کْریکْلْم آهْسػی هـْة دثیزخبًَ ػْرای تخــی تٌظین  -6

 گزدیذٍ اطت. 

  :ضْرای آهْسضی عببرتٌذ اساعضبء 

 )هؼبّى آهْسػی گزٍّ اس ثیي اػضبء گزٍّ ثب زکن هذیز گزٍّ هٌـْة هی گزدد( هؼبّى آهْسػی -1

 رئیض ثخغ  -2

 هذیز ثزًبهَ آهْسع دطتیبری    -3

السم اطت یک ًفز اس اػضبء ُیبت ػلوی ثؼٌْاى هذیز ثزًبهَ آهْسػی هظئْلیت ثزًبهَ را ثزػِذٍ داػتَ  -

 ثبػذ.

ّ ثب زکن ؿبدر اس خبًت هذیز تؼییي  ػْراثب رای اکثزیت توبهی اػضبء  ػْرای آهْسػیایي فزد ثَ پیؼٌِبد  -

 .گزٍّ هٌـْة هی گزدد



 بل ّ اًتخبة هدذد ّی ثالهبًغ اطتدّرٍ فؼبلیت هذیز ثزًبهَ دّ ط -

 هظئْل ثزًبهَ آهْسع داًؼدْیبى -4

اػضبء ُیبت  ثب تْخَ ثَ گظتزدگی فؼبلیت آهْسػی ػبهل آهْسع دطتیبری ّ د اًؼدْیی، تزخیسبً یک ًفز اس -

 ػلوی ثؼٌْاى هظئْل آهْسع داًؼدْیی اًتخبة هی ػْد.

هظئْل ثزًبهَ آهْسع داًؼدْیبى هظئْلیت اخزای ثزًبهَ آهْسػی داًؼدْئی اس ًظز تئْری ّ ػولی ّ  -

 ًظبرت ثز اخزای آى را ثزػِذٍ دارد.

 هظئْل ثزًبهَ آهْسع داًؼدْیبى تْطظ هؼبًّت آهْسػی گزٍّ اًتخبة هی گزدد. -

 ثزًبهَ آهْسػی فلْػیپی هظئْل -5

هظئْل ثزًبهَ آهْسع فلْػیپی تْطظ ػْرای آهْسػی ّ ثب رای اکثزیت اػضبء ػْرا ّ ثوذت دّ طبل ثب زکن هذیز    

 گزٍّ اًتخبة هی گزدد. 

هظئْل ثزًبهَ آهْسػی فلْػیپ ُب هظئْلیت اخزای ثزًبهَ آهْسػی ایؼبى اس ًظز تئْری ّ ػولی ّ ًظبرت  -

 ذٍ دارد.ثز اخزای آًزا ثزػِ

 طبیز اػضبء: -6

  اس اػضبء گزٍّ پٌح ًفززذالل  -

 تزخیسبً اس اػضبء داّطلت ثزای ػضْیت در آى اًتخبة هی ػًْذ.ػْرای آهْسػی اػضبء  ضیٍْ اًتخبة: -

ًوبیٌذٍ دطتیبراى  درؿْرت لشّمثب تْخَ ثَ اُویت هؼبرکت دطتیبراى در اهز تذّیي ّ اخزاء ثزًبهَ آهْسػی  -

 . خْاُذ داػتزضْر ػْرای آهْسػی )تزخیسبً دطتیبر ارػذ( در خلظبت 

 ضزایط هذیز بزًبهَ آهْسضی ّ اعضبء کویتَ آهْسضی:

 اس تْاًبیی ّ تدزثَ ثبلیٌی آهْسػی ّ پژُّؼی ّ اخزایی السم ّ هظتٌذ ثزخْردار ثبػذ.  -

 ثبلیٌی ّ اخزائی ثزخْردار ثبػذ.ثَ تؼخیؾ اػضبء گزٍّ اس تْاًبیی ّ تدزثَ آهْسػی ،  -

 آهْسضی: ضْرایّظبیف 

تؼییي اُذاف آهْسػی ثزای ُز یک اس طبلِبی آهْسػی، چزخغ ُبی اؿلی ّ دیگز دّرٍ ُبی ثزًبهَ  (1

 دطتیبری

چؼن در اختیبر اػضبء ّ دطتیبراى  ى ّ فلْػیپ ُب ّ داًؼدْیبىضزّری اطت هتي اُذاف آهْسػی دطتیبرا -

 لزار گیزد.

 ذاف آهْسػی تؼییي ػذٍهتٌبطت ثب اُّ فلُْب ّ داًؼدْیبى  دطتیبراىتِیَ ّ تٌظین ثزًبهَ ُبی آهْسػی  (2

ثزرطی تٌبطت ًْع آسهًِْب ّ اُذاف آهْسػی در ُز دّرٍ ارسیبثی رّػِبی طٌدغ اػوبل ػذٍ  (3

(Validity and reliability  ثبسخْرد آى ثَ دطتیبراى ّ اػضبء ُیبت ػلوی ّ )اهتسبًبت 



ّ درؿْرت لشّم ثبسثیٌی هستْای ثزًبهَ آهْسػی ّ تٌبطت  فلُْبسػیبثی هظتوز ثزًبهَ ُبی آهْسع ار  (4

 آى ثب اُذاف آهْسػی 

 ثزًبهَ ریشی خِت ارتمبء کیفیت ّ کویت ّ هیشاى اطتفبدٍ اس اثشارُبی کوک آهْسػی  (5

 زـْل اطویٌبى اس اخزای ؿسیر همزرات آهْسػی ّ اًضجبطی  (6

ری ػبهل کلیَ فؼبلیتِبی آهْسػی ّ پژُّؼی ایؼبى ّ ًتبیح ارسػیبثی درّى ثخؼی تِیَ پزًّذٍ ُبی دطتیب (7

 دّرٍ ای ّ طبلیبًَ ایؼبى

 ثزرطی کلیَ پیؼٌِبدات آهْسػی کَ اس هٌبثغ هختلف ثَ گزٍّ پیؼٌِبد هی ػْد.  (8

 تِیَ ّ تٌظین اُذاف آهْسع داًؼدْیی در چؼن پشػکی ػوْهی تِیَ ثزًبهَ آهْسػی سهبًجٌذی ػذٍ  (9

ّ دّرٍ ُبی آهْسػی ثَ ؿْرت هکتْة ّ  ّ رسیذًتی تِیَ طزذ درص ّ درطٌبهَ چؼن پشػکی ػوْهی  (11

 لزار دادى آى در اختیبر اػضبء ّ داًؼدْیبى

 ثزًبهَ ریشی خِت ارتمبء کیفیت آهْسع داًؼدْیی  (11

 هظئْلیت ثزگشاری اهتسبًبت تئْری ّ ػولی ّ تمظین ّظبیف اػضبء گزٍّ در ایي زْسٍ  (12

ولی ثَ تٌبطت ًْع آسهًِْب ّ اُذاف ػ رسیبثی رّػِبی طٌدغ داًؼدْیبى ثـْرت تئْری ّثزرطی ّ ا  (13

 هْرد ًظز ّ ثبسخْرد آًِب ثَ گزٍّ چؼن ّ فزاگیزاى 

 دطتیبری ثَ ؿْرت دّرٍ ای  ، فلْػیپی ّ تِیَ گشارع اس ثزًبهَ آهْسػی داًؼدْیی  (14

 ًظبرت ّ ارسیبثی فؼبلیتِبی آهْسػی اػضبء ُیبت ػلوی  (15

 د ّ پیگیزی اطتخذام اػضبء ُیبت ػلوی خذیذ هتٌبطت ثب ًیبسُبی ثزًبهَ آهْسػی پیؼٌِب (16

 ثزًبهَ ریشی خِت ثِجْد ػیٍْ ُبی تذریض (17

 ُز دّرٍ ضبهل: Course Planeًظبرت بز تِیَ فلُْب جذّل سهبًبٌذی چزخص دستیبراى ّ تٌظین 

 اُذاف ثزًبهَ  -1

 طلظلَ هزاتت ًظبرتی ایؼبى فلُْب ػزذ ّظبیف ّ هظئْلیت ُبی دطتیبراى ّ -2

 فؼبلیتِبی آهْسػی اًدبم ػذٍ ػبهل طخٌزاًی ُب ، کٌفزاًظِبی آهْسػی، ژّرًبل کالة  -3

 :هْارد سیز هی ببضذ دستیبراى ضبهلفلْضیپ ُب ّ رّضِبی ارسضیببی عولکزد 

تذّیي ػذٍ در ُز ثخغ ثزاطبص اُذاف آهْسػی  Log bookثزرطی فؼبلیت دطتیبراى اس طزیك  -1

 ُز طَ هبٍ یکجبر تْطظ هظئْل آهْسع رسیذًتی  ثخغ هزثْطَ

 )ثزای رسیذًت ُب(طبالًَ )دّ تب طَ ثبر در طبل( دّرٍ ای کتجی اهتسبًبت  -2

 ارسیبثی هبُبًَ تْطظ چک لیظت تْطظ اطبتیذ ّ ًوزٍ دُی تْطظ ایؼبى  -3

 )ثزای رسیذًت ُب( طبل(ثزگشاری اهتسبى آطکی )دّ ثبر در  -4

 ارسیبثی هبُبًَ اخالق ززفَ ای دطتیبراى تْطظ اطبتیذ  -5



 اهتسبى ارتمبء طبلیبًَ -6

  Case reportارسیبثی اس ًسٍْ ثزگشاری ّ ارائَ همبلَ در ژّرًبل کالة ّ  -7

 درخَ  361ارسیبثی  -8

 چزخؼیاػالم ًوزات ارسػیبثی دطتیبراى در پبیبى ُز دّرٍ  -9

 خوغ ثٌذی ًتبیح کلیَ رّػِبی طٌدغ دطتیبر در طْل یکظبل ّ اػالم ًوزات طبلیبًَ  -11

 رّضِبی ارسضیببی داًطجْیبى:

 ب ّ اطبتیذ اًدبم هی گیزد.ِاهتسبى کتجی ّ ارسیبثی هظتوز در طی دّرٍ تْطظ رسیذًت -1

 تطکیل جلسَ کویتَ آهْسضی:

 ػْد.ضزّری اطت خلظبت ثطْر هٌظن زذالل هبُی یکجبر تؼکیل  -

 اػضبء خِت رطویت خلظبت الشاهی اطت. 3/2زضْر زذالل  -

هْرد ّ الذاهبت اًدبم ػذٍ در پبیبى ُز خلظَ ؿْرتدلظَ تِیَ ػذٍ ّ در اثتذای خلظَ ثؼذ ًسٍْ اخزای آًِب  -

 ثزرطی هی گیزد.

 پژُّطی  ضْرای

ُیبت ػلوی ّ ایدبد رّزیَ ًمذ دطتیبراى ّ اػضبء هظئْلیت ایدبد ّ زفع هسیظ داًغ پژُّی خِت افشّدى داًغ     

پژُّغ ُبی ػلوی ّ ػبدت ثَ پزطؼگزی افزاد ثزػِذٍ داًؼکذٍ پشػکی، اػضبء ُیبت ػلوی ّ ثطْر خبؽ ثزػِذٍ کویتَ 

در ضوي هؼبًّت پژُّؼی الذاهبت السم خِت ُوبٌُگی هزکش تسمیمبت چؼن ّ ُوکبری هتمبثل  پژُّؼی گزٍّ هی ثبػذ.

 ًوبیذ.  هی را هذیزیت ثیي ایي گزٍّ ّ هزکش تسمیمبت

 :ضْرای پژُّطی عببرتٌذ اس  اعضبء

 هؼبّى پژُّؼی گزٍّ - 1

 پژُّؼی گزٍّ ثب زکن هذیز گزٍّ هٌـْة هی گزدد.  هؼبّى   

پژُّؼی گزٍّ ، هظئْلیت ثزًبهَ ُبی پژُّؼی را ثزػِذٍ  ؼبّىیک ًفز اس اػضبء ُیبت ػلوی ثَ ػٌْاى ه -

 دارد.

 طبیز اػضبء:-2

 اػضبء گزٍّپٌح ًفز اس زذالل  -

 .اػضبء کویتَ تزخیسبً اس اػضبء داّطلت ثزای ػضْیت در ایي کویتَ اًتخبة هی ػًْذ ضیٍْ اًتخبة : -



 درؿْرت لشّم ًوبیٌذٍ دطتیبراى ًیش در خلظبت پژُّؼی ػزکت هی ًوبیذ. -

 پژُّطی : ضْرایضزایط اعضبء 

 ثبػذ.ػضْ ُیبت ػلوی  -

 اخزائی السم ّ هظتٌذ ثزخْردار ثبػذاس تْاًبیی ّ تدزثَ ثبلیٌی آهْسػی ّ پژُّؼی ّ  -

 زذالل طَ طبل ػضْ ُیبت ػلوی گزٍّ چؼن ثبػذ.  -

 ّ اخزایی ثزخْردار ثبػذ.ّ پژُّؼی ثَ تؼخیؾ اػضبء گزٍّ اس تْاًبیی ّ تدزثَ آهْسػی ثبلیٌی  -

 پژُّطی: کویتَ ّظبیف 

یک ًفز اس اػضبء ُیبت ػلوی ثؼٌْاى هظئْل پیگیزی طززِبی پژُّؼی رسیذًت ُب اًتخبة ّ گشارع هبُبًَ آى را ثَ    

 هؼبًّت پژُّؼی ثذُذ. 

   ثزرطی ّ تؼییي اّلْیت ُبی پژُّؼی گزٍّ  -1

آًِب ثزرطی پبیبى ًبهَ ُبی دطتیبری ثزاطبص ضْاثظ هؼبًّت پژُّؼی داًؼگبٍ، ارائَ پیؼٌِبدات ّ تـْیت  -2

  بًّت پشُّؼی داًؼکذٍ پشػکیخِت ارائَ ثَ هؼ

ًظبرت ثز زظي اخزای پبیبى ًبهَ ُبی دطتیبراى ّ ارائَ پبیبى ًبهَ ُب در خلظبت دفبػیَ ّ چبپ همبلَ تِیَ ػذٍ  -3

 هطلْة اطت یک ًظخَ اس همبالت ّ ًیش پبیبى ًبهَ ثَ گزٍّ ارائَ گزدد.  .تْطظ دطتیبر هزثْطَ 

کَ تْطظ اػضبء گزٍّ ّ یب دطتیبراى ثَ داًؼکذٍ پشػکی ارائَ هیؼْد. ارائَ ثزرطی طززِبی تسمیمبتی  -4

 ًؼکذٍ پشػکی پیؼٌِبدات السم ّ تـْیت یب رد آًِب لجل اس ارائَ ثَ هؼبًّت پژُّؼی دا

  (دّ تب چِبرُفتَ)زذاکثز سهبى ثزرطی پزّپْسال تسمیمبتی  تؼییي -5

 خِت ًگِذاری در آرػیْ گزٍّ  هؼبًّت پژُّؼی ّ هزکش تسمیمبتارائَ گشارع ًِبئی ثَ  -6

درؿْرت ارائَ طزذ تسمیمبتی ثَ هزاکش غیزداًؼکذٍ پشػکی داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ایزاى ارائَ یک ًظخَ  -7

 پزّپْسال ّ گشارع ًِبئی 

ّرًبل ثجت ّ ًگِذاری کلیَ فؼبلیتِبی پژُّؼی اػضبء ّ دطتیبراى در هزکش آهْسػی ػبهل کٌفزاًظِب، ژ -8

کالة، کٌگزٍ ُب ّ کبرگبُِب ّ تِیَ پزًّذٍ پژُّؼی خِت اػضبء ُیبت ػلوی ّ دطتیبراى ػبهل تبلیف ّ 

همبالت داخلی ّ خبرخی، ػزکت ّ طخٌزاًی در کٌگزٍ ُب، طززِبی تسمیمبتی )تـْیت یب تزخوَ کتت، چبپ 

 ثب ُوکبری هزکش تسمیمبت چؼناخزا ػذٍ( ، پبیبى ًبهَ ُب ّ داّری همبالت 

ثزًبهَ ریشی خِت راٍ اًذاسی طویٌبرُبی ػلوی، کٌگزٍ ُبی ثبسآهْسػی، ُوبیؼِبی هلی یب ثیي الوللی ّ  -9

 ثب ُوکبری هزکش تسمیمبت چؼن کبرگبُِب

ًظبرت ثز هٌذرخبت ّ تِیَ ّ تٌظین هطبلت ّة طبیت ّ ثْلتي خجزی گزٍّ چؼن ، تؼبهل ثب کویتَ آهْسػی  -11

 خِت هطبلت آهْسػی ّ ًِبیتبً ارتمبء کیفیت هطبلت آهْسػی ّ پژُّؼی 



ارتجبط ثب هؼبًّت پژُّؼی داًؼکذٍ ّ داًؼگبٍ خِت اػالم ًظزات اػضبء ّ ارائَ ثبسخْرد ّ پیؼٌِبدات  -11

 هزثْط ثَ گزٍّ چؼنّرٍ ُبی ثبسآهْسی ثزگشاری د

ًظبرت ثزکظت هِبرتِبی تسمیمبتی اػضبء ّ دطتیبراى ّ درؿْرت لشّم پیؼٌِبد تؼکیل کبرگبُِبی هختلف  -12

 هزثْطَ

 تِیَ لیظت اهکبًبت پژُّؼی هزاکش هختلف ػبهل کبهپیْتز، ایٌتزًت ّ ژّرًبلِبی الکتزًّیکی  -13

داًؼگبٍ )ثخغ خـْؿی، طبسهبًِبی ثیي الوللی ّ طبیز  ثزًبهَ ریشی خِت کظت اهکبًبت پژُّؼی خبرج -14

 طبسهبًِبی دّلتی(

 ثزًبهَ ریشی خِت ارتجبط ثب طبیز هزاکش تسمیمبتی داخلی ّ خبرخی -15

 ارطبل آى ثَ داًؼکذٍ پشػکی ّ داًؼگبٍتِیَ گشارع پژُّؼی گزٍّ ثَ ؿْرت دّرٍ ای ّ  -16

 ثب ُوکبری هزکش تسمیمبت چؼن ارائَ کوکِبی هؼْرتی ثزای تِیَ هتي، ارطبل ّ چبپ همبالت -17

 ثزرطی کلیَ پیؼٌِبدات پژُّؼی کَ اس هٌبثغ هختلف ثَ گزٍّ پیؼٌِبد دادٍ هی ػْد. -18

یک ًفز اس اػضبء ُیبت ػلوی ثؼٌْاى هظئْل آهْسع هذاّم اًتخبة ػْد ّ هظئْل ثزگشاری طویٌبرُب را ثب  -19

 هزکش تسمیمبت ثزػِذٍ داػتَ ثبػذ. 

تسمیمبت چؼن ّ راٍ اًذاسی ُظتَ ُبی پژُّؼی در هزکش تسمیمبت ّ راثطَ ثزگشاری خلظبت هٌظن ثب هزکش  -21

 تٌگبتٌگ ثب هزکش تسمیمبت

 تطکیل جلسبت کویتَ پژُّطی:

 یکجبر تؼکیل ػْد دّ هبٍضزّری اطت خلظبت ثطْر هٌظن زذالل  -

 اػضبء خِت رطویت خلظَ الشاهی اطت 3/2زضْر زذالل  -

 در اثتذای خلظَ ثؼذًسٍْ اخزای آًِب هْرد ثزرطی لزار هیگیزد.در پبیبى ُز خلظَ ؿْرت خلظَ تِیَ ػذٍ ّ  -

 اجزائی ضْرای

 ػْراهظئْلیت اخزای ثزًبهَ ُبی آهْسػی، پژُّؼی ّ درهبًی گزٍّ در ثزػِذٍ کویتَ اخزایی هی ثبػذ. فؼبلیتِبی ایي    

طٌدغ ّ ارتمبء دطتیبراى، فؼبلیتِبی داًغ ثزًبهَ، ػبهل ًظبرت ثز کلیَ فؼبلیتِبی آهْسع هزاکش آهْسػی هختلف، ارسیبثی 

 پژُّی اػضبء ّ دطتیبراى ّ ثجت ّ ًگِذاری هذارک هزثْطَ در گزٍّ ّ ًظبرت ثز فؼبلیتِبی اخزائی اػضبء ُیبت ػلوی 

 :ضْرای اجزائی عببرتٌذ اساعضبء 

ؼن ّ طَ ًفز اس اػضبء ، هؼبّى اخزائی، رئیض ثخغ چپژُّؼی  هؼبّىآهْسػی،  هؼبّى(، ػْراهذیز گزٍّ )رئیض      

 هزتجَ داًؼیبری دارًذ، هی ثبػذ.  ّطبل طبثمَ کبر  5ُیبت ػلوی کَ زذالل 

 



 اجزائی: ضْرایّظبیف 

شیک ثزًبهَ ریشی ّ آیٌذٍ ًگزی درهْرد پیؼزفت ّ تْطؼَ فؼبلیت ُبی گزٍّ چؼن ّ تِیَ ثزًبهَ اطتزات -1

 طبلَ  5

 آئیي ًبهَ ُب ّ همزرات داخلی گزٍّ، داًؼکذٍ، داًؼگبٍ ّ ّسارت ثِذاػت تٌظین ّ اخزای -2

 ًظبرت ثز اخزای هـْثبت کویتَ ُبی آهْسػی ّ پژُّؼی  -3

پیؼٌِبد ّ پیگیزی درخْاطت افشایغ اػضبء ُیبت ػلوی ثزاطبص ًیبسُبی درهبًی گزٍّ چؼن ّ پیگیزی  -4

 آهْسػی خِت ًیبسُبی آهْسػی گزٍّدرخْاطت افشایغ تؼذاد اػضبء درؿْرت درخْاطت کویتَ 

ثزرطی کلیَ درخْاطتِبی ػضْیت در گزٍّ ّ هذارک هزثْطَ ّ اّلْیت ثٌذی خِت اػالم فزاخْاى  -5

 طبلیبًَ ّ تبییذ ًِبئی 

تِیَ پزًّذٍ اػضبء ُیبت ػلوی ّ ًگِذاری آى در گزٍّ ػبهل هذارک ػلوی، کلیَ فؼبلیتِبی آهْسػی،  -6

 هزثْطَپژُّؼی ّ ثبلیٌی ّ هظتٌذات 

ثزرطی پزًّذٍ ُبی اػضبء ُیبت ػلوی ّ تِیَ چک لیظت ُبی هٌبطت خِت ارتمبء طبلیبًَ اػضبء ُیبت  -7

 .ػلوی 

هطلْة اطت کلیَ فؼبلیتِبی اػضبء ُیبت ػلوی در طَ زیطَ آهْسػی، پژُّؼی ّ اخزایی در ارتمبء طبلیبًَ  -

 ایؼبى ًمغ داػتَ ثبػذ.

تمبء هزتجَ ػلوی ُیبت ػلوی هطبثك ضْاثظ ارائَ ػذٍ اس ثزرطی هذارک ّ پزًّذٍ اػضبء گزٍّ خِت ار -8

 ّسارت ثِذاػت خِت ارائَ ثَ کویتَ ارسیبثی داًؼگبٍ 

کلیَ فؼبلیتِبی اػضب در طَ زیطَ آهْسػی، پژُّؼی ّ اخزایی در ارتمبء هزتجَ ػلوی اػضبء  هطلْة اطت  -

 ًمغ داػتَ ثبػٌذ

زرطی گشارػبت ریبطت ثخغ چؼن، تِیَ چک ًظبرت ثز اخزای فؼبلیتِبی ثبلیٌی اػضبء اس طزیك ث -9

 لیظتِبی هٌبطت 

 ًظبرت ثز تـویوبت هذیزگزٍّ در چِبرچْة آئیي ًبهَ ُبی داخلی، داًؼکذٍ ّ داًؼگبٍ  -11

تِیَ لیظت هٌبثغ آهْسػی هزاکش ثب تْخَ ثَ ضزّرت در دطتزص ثْدى فضب ّ تدِیشات هٌبطت خِت  -11

اػضبء ُیبت ػلوی گزٍّ ّ ثزًبهَ ریشی خِت ثِیٌَ اخزای ثزًبهَ ُبی آهْسػی ّ پژُّؼی دطتیبراى ّ 

 طبسی هٌبثغ آهْسػی

ثزرطی درخْاطت فزؿتِبی هطبلؼبتی اػضبء گزٍّ ّ هذارک هزثْطَ ّ تِیَ هؼزفی ًبهَ خِت ارائَ  -12

 ثَ هؼبًّت پژُّؼی داًؼکذٍ ّ داًؼگبٍ 

خبثدبئی هسل خذهت، ثزرطی درخْاطتِب ّ پیؼٌِبدات اػضبء ُیبت ػلوی ّ دطتیبراى هبًٌذ تؼییي یب  -13

 هِوبى ػذى، هظبئل رفبُی ّ .... ّ تبییذ ّ یب رد آًِب

 تِیَ گشارع اس فؼبلیتِبی اخزایی ثـْرت دّرٍ ای  -14



 اجزایی: ضْرایتطکیل جلسبت 

خلظبت ثطْر هٌظن زذالل هبُی یکجبر تؼکیل ػًْذ ّ هـْثبت ُز خلظَ در پبیبى آى تِیَ ّ تٌظین  السم اطت -

 ػْد. 

 بت ُز خلظَ در خلظَ ثؼذی ثزرطی ػًْذ. اطت هـْث هطلْة -

هطلْة اطت هـْثبت طبیز کویتَ ُب ًیش در کویتَ اخزایی هْرد ثزرطی لزار گزفتَ تب ثز زظي اخزای آى  -

 ًظبرت ػذٍ ّ درؿْرت لشّم ثزًبهَ ُبی اخزایی آًِب تِیَ ّ تٌظین ػًْذ.

  :کبرکٌبى بزًبهَ

 هذیز گزٍّ: 

 ی فؼبلیتِبی آهْسػی، پژُّؼی ّ اخزایی گزٍّ را ثزػِذٍ دارد.هذیز گزٍّ هظئْلیت اخزاء ، ًظبرت، ُذایت ّ ُوبٌُگ   

 :هذیز گزٍُّب ّ ّظبیف  هسئْلیت

 اختـبؽ دادى ّلت کبفی خِت اًدبم ّظبیف هسْلَ -2

ًظبرت ثز اخزای آئیي ًبهَ ُبی داخلی گزٍّ ػبهل همزرات ّ ضْاثظ هزثْط ثَ اخزای  -3

ثزًبهَ گزٍّ ّ رًّذ تـوین گیزی کَ ثب کوک اػضبء تٌظین ػذٍ ّ ثـْرت هکتْة ّ هظتٌذ 

 در گزٍّ هْخْد هی ثبػذ.

 تِیَ ّ تٌظین ثزًبهَ ُبی اطتزاتژیک گزٍّ ّ ارائَ ثَ کویتَ اخزائی خِت ثزرطی ّ تـْیت  -4

 آهْسػی، پژُّؼی ّ اخزائی ػْرایریبطت کویتَ اخزائی ّ ًظبرت ّ ُوبٌُگی ثیي طَ  -5

 گزٍّ

ُبی فْق ّ زـْل ػْراّ درؿْرت لشّم ػزکت در  ػْراًظبرت ثز تؼکیل خلظبت طَ  -6

 اطویٌبى اس تسمك اُذاف آهْسػی ّ پژُّؼی 

ّ ًظبرت ثز زظي اخزای  ػْراّ ُذایت خلظبت گزٍّ، ثزرطی گشارع طَ  تؼکیل هٌظن -7

 هـْثبت

ػذٍ ثـْرت هزتت تؼکیل اطت خلظبت گزٍّ هطبثك ثزًبهَ ّ اُذاف اس پیغ تؼییي  السم -8

 ػْد. 

اطت ؿْرتدلظبت ثـْرت هکتْة در گزٍّ هْخْد ثبػذ ّ در ُز خلظَ هـْثبت  السم -9

 لجل پیگیزی گزدًذ. 

ُّؼی ّ پؼتیجبًی داًؼکذٍ ّ داًؼگبٍ هطبثك ارتجبط فؼبل ّ هذاّم ثب هؼبًّیي آهْسػی، پژ -11

 لْاًیي،؛ ضْاثظ ّ آئیي ًبهَ ُبی هْخْد ّ ػزکت در خلظبت

 ثز ثزًبهَ ُبی تْطؼَ اػضبء ّ تْاًوٌذ طبسی آًِب ػبهل:ًظبرت  -11



 ػزکت اػضبء گزٍّ در کٌگزٍ ُبی داخلی -

 ػزکت اػضبء گزٍّ در کٌگزٍ ُبی خبرخی  -

 هؼبرکت فؼبل در ثزًبهَ ُبی ثبسآهْسی هذّى  -

 راٍ اًذاسی ّ هؼبرکت در کبرگبٍ آهْسػی داخلی -

 راٍ اًذاسی ّ هؼبرکت در کبرگبٍ آهْسػی خبرخی -

 اطتفبدٍ اس فزؿتِبی هطبلؼبتی -

 تالع خِت خذة اػضبء ُیبت ػلوی  -

 اطالع اس آئیي ًبهَ ُب ّ لْاًیي ّسارتخبًَ، داًؼگبٍ ّ داًؼکذٍ  -12

اطت تـویوبت هذیز گزٍّ در چِبرچْة لْاًیي داًؼگبٍ ّ داًؼکذٍ ّ ًیش آئیي ًبهَ  السم -13

 ُبی داخلی گزٍّ ّ هٌطجك ثزاُذاف ؿْرت گیزد. 

تْرالؼول ُبی هزثْط ثَ تؼْیك ّ تٌجیَ اػضبء ُیبت ػلوی ّ دطتیبراى تِیَ ّ تٌظین دط -14

 ثزاطبص گشارػبت کویتَ ُبی هزثْطَ

 ثیي طَ هؼبًت گزٍّ ثب اًتخبة هذیزگزٍّ یب ػْرای اخزائی گزٍّ دراطت یک ًفز اس  السم -15

 گزٍّ کلیَ ّظبیف ایؼبى را ػِذٍ دار ػْد. زغیبة هذی

اخزایی گزٍّ  ػْرای ْی اػضبء گزٍّ اس طزیكًظبرت ثز فؼبلیتِبی هذیزگزٍّ اس ط -16

   ؿْرت گیزد.

 اعضبء ُیبت علوی :

ًفز اس ایي اػضبء در هزکش فیزّسآثبدی ّ هبثمی در  4ًفز هی ثبػذ کَ  21درزبل زبضز تؼذاد اػضبء ُیبت ػلوی گزٍّ    

 هزکش آهْسػی ّ درهبًی زضزت رطْل اکزم )ؽ( هؼغْل ثکبر هی ثبػٌذ.

  ضزایط:

 ػضْ ُیبت ػلوی: السم اطت

 هؼتجز در ایزاى در رػتَ چؼن ثبػذّ فلْػیپ دارای داًؼٌبهَ تخــی   -

 اس تْاًبئی آهْسع ثبلیٌی ّ داًغ پژُّی السم ثزخْردار ثبػذ. -

 ّظبیف:

  السم اطت ػضْ ُیبت ػلوی  : 

ارتمبء  در سهیٌَ تذّیي ّ اخزای ثزًبهَ آهْسػی هطبثك اُذاف آهْسػی، ًظبرت ثز دطتیبراى، ارسیبثی ّ -

 ایؼبى، فؼبلیتِبی داًغ پژُّی ّ هزالجت اس ثیوبراى ثب هذیزگزٍّ ُوکبری ًوبیٌذ.



در ثزًبهَ آهْسع داًؼدْیی، در تذّیي اُذاف، تِیَ طزذ درص، اخزای کالطِبی آهْسع تئْری ّ ػولی ّ  -

 طٌدغ ایؼبى ًمغ فؼبل داػتَ ثبػٌذ.

اى اختـبؽ دٌُذ ّ در آهْسع ّ ًظبرت ثز هذت سهبى کبفی ثزای آهْسع ّ ًظبرت ثز ػولکزد دطتیبر -

 ػولکزد ایؼبى هؼبرکت فؼبل داػتَ ثبػٌذ.

 در خِت ارتمبء تْاًبئی در آهْسع ثبلیٌی ّ تذریظی خْد تالع ًوبیٌذ ّ در کبرگبُِبی هزثْطَ ػزکت ًوبیٌذ.  -

 در فؼبلیتِبی داًغ پژُّؼی ػزکت ًوبیٌذ.  -

اخزایی ػزکت فؼبل داػتَ  ػْرایآهْسػی ّ پژُّؼی ّ درؿْرت لشّم در  ػْرایزذالل در یکی اس دّ  -

 ثبػٌذ.

هبٍ ثَ گزٍّ هزثْطَ اػالم ًوبیٌذ تب در پزًّذٍ  6کلیَ فؼبلیتِبی آهْسػی، پژُّؼی ّ اخزایی خْد را ُز  -

 ایؼبى ثجت ػذٍ ّ در خِت ارتمبء طبلیبًَ ّئ هزتجَ ػلوی ایؼبى اطتفبدٍ ػْد. 

 دستیبراى: 

 ستیبر:پذیزش د

پذیزع دطتیبر اس طزیك آسهْى پذیزع دطتیبر کَ تْطظ دثیزخبًَ ػْرای آهْسع پشػکی ّ ثزاطبص همزرات ّ رّػِبی    

 هـْة ثزگشار هی ػْد ؿْرت هی گیزد. 

 ظزفیت پذیزش دستیبر:

زذاکثز ظزفیت پذیزع دطتیبر ثزاطبص تؼذاد ّ تْاًبئیِبی ػلوی ّ ززفَ ای اػضبء ُیبت ػلوی ، تؼذاد ّ تٌْع ثیوبراى ّ    

 هٌبثغ ّ اهکبًبت هزثْطَ تؼییي هی گزدد. 

 ًظبرت :

ؿْرت هٌبطت اػضبء ُیبت ػلوی ضزّری اطت کلیَ فؼبلیتِبی دطتیبراى ّ خذهبت ارائَ ػذٍ ثَ ثیوبراى تست ًظبرت    

گیزد ّ دطتیبراى اهکبى دطتزطی طزیغ ثَ پشػکبى ًبظز خْد اػن اس اػضبء ُیبت ػلوی ّ دطتیبراى هبفْق خْد را داػتَ 

 ثبػٌذ.

 سبعبت ّ ضزایط کبر:

طبػت کبر دطتیبراى ثزاطبص ًیبسُبی آهْسػی هؼخؾ هی گزدد. تؼذاد کؼیکِب ایؼبى ًیش ثزاطبص ضْاثظ اػالم ػذٍ    

 6کؼیک ّ طبل چِبرم  8کؼیک، طبل طْم  11کؼیک، طبل دّم  12هؼخؾ هی گزدد کَ ثزای طبل اّل ثزای ُز طبل 

 کؼیک هی ثبػذ کَ ثززظت ًیبس اضبفَ هی گزدد. 

 



 دستیبر هِوبى:

هْافمت ػْرای اخزائی گزٍّ ثب درًظز گزفتي اهکبًبت آهْسػی ّ پژُّؼی گزٍّ هی پذیزع دطتیبر هِوبى هٌْط ثَ    

 ثبػذ. 

 هطبرکت در تذّیي بزًبهَ ُبی آهْسضی ّ پژُّطی :

هیتْاًٌذ ًظزات خْد را اس طزیك  ّهمتضی اطت دطتیبراى در تذّیي ثزًبهَ آهْسػی ّ پژُّؼی هؼبرکت داػتَ ثبػٌذ    

 ػزکت ًوبیٌذٍ دطتیبراى در خلظبت کویتَ آهْسػی ّ پژُّؼی هطزذ ًوبیٌذ. 

 هطبرکت دستیبراى در اجزای بزًبهَ آهْسضی:

همتضی اطت دطتیبراى در آهْسع دطتیبراى طبل پبئیي ّ طبیز رػتَ ُب ػزکت داػتَ ثبػٌذ . ضزّری اطت هذیز گزٍّ ّ    

 اػضبء ُیبت ػلوی ثز فؼبلیتِبی تذریظی دطتیبراى ًظبرت کٌٌذ ّ آى را ارسیبثی ًوبیٌذ. 

 فعبلیتِبی پژُّطی:

پزّژٍ ُبی تسمیمبتی ثؼٌْاى پبیبى ًبهَ در یک پزّژٍ دیگز ًیش  السم اطت در طْل دّرٍ چِبرطبلَ دطتیبراى ػالٍّ ثز   

ػزکت داػتَ ثبػٌذ. چبپ همبالت پزّژٍ ُبی تسمیمبتی اًدبم ػذٍ اخجبری اطت. ُوچٌیي هؼبرکت در تِیَ همبلَ گشارع 

 هْردی ّ چبپ آى در هدالت طبلی یکجبر اخجبری هی ثبػذ. 

 پزًّذٍ ُبی دستیبری:

ام اس دطتیبراى یک پزًّذٍ در گزٍّ ػبهل رسّهَ ، فؼبلیتِبی آهْسػی ّ پژُّؼی، ًتبیح همتضی اطت خِت ُزکذ   

 اهتسبًبت درّى ثخؼی، دّرٍ ای، کتجی، آطکی ، تؼْیك ّ تٌجیَ ُبی ایؼبى تؼکل ػْد. 

 سبیز کبرکٌبى گزٍّ:

ُذایت ّ  کَ ثزای اهْر اداری، اخزاییهدزة افزاد هتخـؾ، کبرکٌبى  ،ضزّری اطت ثزًبهَ دطتیبری -

 آهْسع ثزًبهَ دطتیبری هْرد ًیبس اطت در چِبرچْة ضْاثظ ّ همزرات در اختیبر داػتَ ثبػذ.

تؼذاد ّ ؿالزیت تکٌظیٌِب ّ طبیز کبرکٌبى ثبیذ هتٌبطت ثب زدن کبر ّ فؼبلیتِبی آهْسػی هزکش آهْسػی،  -

 ثزطجك اطتبًذارد ػٌبختَ ػذٍ هزاکش آهْسػی ّ درهبًی ثبػذ.

ثؼٌْاى هٌؼی در اختیبر گزٍّ ثبػذ کَ اطالػبت هزثْط ثَ ثزًبهَ آهْسػی را گزدآّری، السم اطت فزدی  -

 دطتَ ثٌذی، رّسآهذ ّ ًگِذاری ًوْدٍ ّ در هْالغ لشّم ارائَ ًوبیذ.
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