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 ثِ ًبم اٍ وِ خبى را فىزت آهَخت

 پيطگفتاس

ساء ٍ ؽيَُ ًگبرػ آى تَخِ ثِ ايي اج السم اعتوٌٌذگبى آى ؽبهل اخشايي اعت وِ تذٍيي( Curriculum)ّز ثزًبهِ درعي 

 .هجذٍل ًوبيٌذ ٍيضُ

وٌٌذگبى گزاهي ّب ثِ ؽىل يه چبرچَة هؾخص ارائِ ؽَد تب تْيِدر ايي هدوَػِ راٌّوب عؼي ؽذُ اعت وِ اخشاي ثزًبهِ

 :ايي هدوَػِ ؽبهل فصَل سيز اعت. را اس للن ًيٌذاسًذاي ثزًبهِ، در حيي تذٍيي ثزًبهِ هزتجظ ثب خَد، ًىتِ

 
 .ضًَذّای هحتشم تذٍيي تكويل هياست كِ تَسط كويتِ( Box)اًِ خ17 ضاهل: (كليات)فصل اٍل 

 :ّا ػباستٌذ اصػٌاٍيي خاًِ

تِ تؼشيف سش –ػٌَاى سضتِ بِ فاسسي ٍ اًگليسي  –هقذهِ  –كٌٌذگاى بشًاهِ كٌٌذگاى ٍ تصَيبهطخصات تذٍيي

 –تاسيخچِ ٍ سيش تكاهلي سضتِ دس جْاى ٍ ايشاى  –هَاد اهتحاًي ٍ ضشائب آى  –ًحَُ پزيشش  –دس هقطغ هشبَطِ

-پياهذّای هَسد اًتظاس بشای داًص –اًذاص چطن –سسالت  –فلسفِ –آهَختگاى ّای ضغلي داًصجايگاُ يا جايگاُ

–آهَختگاى اصلي  داًص ٍهْاستْای ديْاىتَاًن –آهَختگاى ای داًصّا ٍ ٍظايف اصلي حشفًِقص –آهَختگاى 

 اسصيابي فشاگيشاى–اًتظاسات اخالقي اص فشاگيشاى  –ساّبشدّا ٍ سٍضْای آهَصضي 

 

 :بِ ضشح صيش است( Box)خاًِ  5ضاهل (: ًياصّا)فصل دٍم 

-جوؼيت –اص فضاّای تخصصي هَسد ًي –فضاّای ػوَهي هَسد ًياص  –كاسكٌاى هَسد ًياص  –ّيات ػلوي هَسد ًياص 

 ای هَسد ًياصتجْيضات سشهايِ -ّای هَسد ًياص 

  (:ساختاس دٍسُ)فصل سَم 

 اختصاصي فشاگيشاى سٍضْای اسصيابي –هٌابغ دسسي  –هطخصات دسٍس  –سشفصل دسٍس 

 (: استاًذاسدّای بشًاهِ)فصل چْاسم 

 : (اسصضيابي بشًاهِ )پٌجنفصل 

هتَلي  –هشاحل اسصضيابي  –ّای اسصضيابي ًْايي ضاخص -ييضشايط اسضيابي ًْا–يا دسًٍياسصضيابي تكَيٌي 

 ًحَُ باصًگشی بشًاهِ –اسصضيابي 

 .ضاهل هٌابؼي است كِ دس تذٍيي بشًاهِ اص آًْا استفادُ ضذُ است: هٌابغ

 ضوائن هشتبط با اًتظاسات اخالقي ٍ  هقشسات ٍ ضَابط ػوَهي ٍاختصاصي هقطغ هشبَطِضاهل : ضوائن بشًاهِ

 

 سيضی ػلَم پضضكيضَسای ػالي بشًاهِدبيشخاًِ 
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 اٍل فصل
 

 

 

 

 ................در مقطع ................ ترنامه آموزشي رشته 
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 : ...............................آهَسضي تزًاهِ تذٍيياساهي اعضاي كويتِ 
ستثٗ   ٔاَ ٚ ٔاَ خأٛادگي   

 دأطگاٖ  

  

  

  

  

  

 :تِ ّواٌّگياساهي اعضاي كوي
  

  

  

  

  

 :ضَراي هعييريشي علَم پشضكي ٍ ضَراي عالي تزًاهِاساهي ّوكاراى 
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 ضشٚست –٘ا تإٌذگي –٘ا پيطشفت –تٛضيحات وٍي دس ِٛسد سضتٗ )ضاًِ : هقذهِ 

مجٍٗ  –تاصٔگشي تذٚيٓ يا ِشاحً  –تاصٔگشي  تذٚيٓ يا وّيتٗ  –٘ا أگيضٖ –تاصٔگشي 

 (پايأي

 

 

 

 

 

 

ضٛد ٚ تغيري ٔاَ دس ايٕجا ٔاَ ِصٛب آٚسدٖ ِي): عٌَاى رضتِ تِ فارسي ٍ اًگليسي

 (:است ٔياصِٕذ ِصٛتٗ جذيذ

 

 

روش ِٛضٛع  –روش سضتٗ اصٍي وٗ دٚسٖ اص آْ ِٕطؼة ضذٖ )ضاهل : تعزيف رضتِ

 (آِٛختگاْخذِات حمٛسي دأص –سي ٚاصٍي ٚ ِح

 

 

 ايذ؟٘ايي اجناَ دادٖتشاي اػّاي تغيريات ِٛسد ٔياص دس تشٔاِٗ چٗ فؼاٌيت
تيمي اجناَ ضذٖ ِطاٌؼات تط –جٍسات واسضٕاسي تشگضاسضذٖ  –٘اي اجناَ ضذٖ ٔياصسٕجي)

 (ٚ ٔظري آْ
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 :ضزايط ٍ ًحَُ پذيزش در دٍرُ

تٛإٔذ دس ٘ا ٚ ِماطؼي وٗ ِيِذاسن ِٛسد پزيشش ٔاَ سضتٗدس لسّت صيش )

 (آصِْٛ دٚسٖ ضشوت منايٕذ روش مناييذ

 

 

 :هَاد اهتحاًي ٍ ضزاية آى

اص طشيك وٕىٛس سشاسشي ٚ آصِْٛ ٘اي واسدأي ٚ واسضٕاسي پيٛستٗ دس دٚسٖ)

٘اي واسضٕاسي دس دٚسٖ. تاضذصي تٗ روش ِٛاد اِتحأي ٚ ضشاية منئيا

٘اي ٔاپيٛستٗ ٚ ِٛاد اِتحأي اص طشيك وٕىٛس سشاسشي دٚسٖآصِْٛ ٔاپيٛستٗ 

٘اي واسضٕاسي اسضذ ٔاپيٛستٗ جمّٛع ضشائة دس دٚسٖ. ضٛٔذٚ ضشاية روش ِي

-دس دٚسٖ. ضٛديجمضا حماسثٗ َ 3يا  2تاضذ ٚ ضشية صتاْ ػِّٛي ِي 12يا  8،10

 .تاضذِي 15يا  10جمّٛع ضشاية ( .Ph.D)٘اي دورتي ختصصي 

 

 

 

سري  –چگٛٔگي پيذايص )ضاًِ : تاريخچِ ٍ سيز تكاهلي دٍرُ در جْاى ٍ ايزاى

دس  ِٛلؼيت فؼٍي دس جٙاْ ٚ ايشاْ تٗ تفىيه، حذاوثش –پيطشفتٙا  –تىاٍِي 

 (يه صفحٗ

 

 ضریة ماده امتحاني ردیف
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 :هَختگاىآّاي ضغلي داًصجايگاُ يا جايگاُ

 

 

 

٘ايي وٗ دس آِٛصش دٚسٖ تش آهنا تاويذ اسصش)ضاًِ (: ّا ٍ تاٍرّاارسش)فلسفِ 

ويفيت صٔذگي  -وشاِت أسأي -سالِت حمٛسي –أي اهلي ٚ ِؼٕٛي بَ: ضٛٔذ ٔظريِي

 –ٔگشي جاِؼٗ -ٔگشيجاِغ  –ػذاٌت دس تٛصيغ سالِت  –٘اي ٍِي اٌٚٛيت –

(:اي ٚ ٔظايش آْاخالق حشفٗ –صدْ اجتٕاب اص أگ  

 

 

 

 

 

 

 (:اًذاسچطن)دٍرًوا 

تٌٛيذ  –آي ٚ واِال ِطٍٛب اص سضتٗ دس سٗ حيطٗ آِٛصضي دٚسمنا ِٕظشٖ ايذٖ

تٛإٔذ اص گشٖٚ تذٚيٓ ِي. است( ساي آيٕذٖ 10ِثال )فىش ٚ خذِات دس آيٕذٖ 

 .صيش استفادٖ منايٕذ ِثاي

 

 

 

 

 :ؽٛد٘بي صيش تبويذ ِيدس تذٚيٓ ايٓ ثشٔبِٗ، ثش اسصػ

 

 :ِثبي

عبي آيٕذٖ، ايٓ دٚسٖ دس وؾٛس ، اص حلبً اعتبٔذاسد٘بي  10دس 

تٌٛيذات پژٚ٘ؾي ٚ اسائٗ خذِبت پضؽىي ثٗ ِشدَ، دس ِٕيمٗ  آِٛصؽي،

 .دس سديف وؾٛس٘بي ثشتش ٚ ِيشذ خٛا٘ذ ثٛد



 ریسي علوم پسشكيدتيرخانه شوراي عالي ترنامه

 

   ....دس ِمطغ ..... سضتٗتشٔاِٗ آِٛصضي  9
 

 (:هاهَريت)رسالت 

٘ا است وٗ تيت ٔريٚي أسأي تا يه سشي ٚيژگيسساٌت اصٍي ٘ش تشٔاِٗ، تش

-چٕأچٗ ِنت صيش ِٛسد لثٛي گشٖٚ تذٚيٓ است، ِي. تايذ تٗ آْ اضاسٖ ضٛد

 .تٛإٔذ اص آْ استفادٖ وٕٕذ

 

 

 

 :آهَختگاى پياهذّاي هَرد اًتظار اس داًص

دس ايٓ لسّت تذٚيٓ وٕٕذگاْ أتظاسات خٛد سا اص ٔريٚيي وٗ تشتيت ِي وٕٕذ 

 .ٕٔذتياْ ن

 

 

 

 

 

 :آهَختگاى در جاهعِّاي داًصًقص

تذٚيٓ وٕٕذگاْ تش حسة سضتٗ، اص تني ٔمص ٘اي صيش ٔمطٙاي دأص آِٛختگاْ 

 .خٛد سا ِطخص ِي وٕٕذ

سعبٌت ايٓ دٚسٖ، تشثيت ٔريٚ٘بي آگبٖ ثٗ ِغبئً ٍّّي سٚص، 

تٛاسمٕذ، ِغئٌٛيت پزيش ٚ زغبط ثٗ عالِت افشاد ٚ خبِْٗ دس 

 دس ......٘بي اعت وٗ ختقـ خٛد سا دس صِيٕٗ..... زييٗ 

 .اختيبس خبِْٗ لشاس دٕ٘ذ

    :دأؼ آِٛختگبْ ايٓ دٚسٖ ثبيذ لبدس ثبؽٕذ

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 تطخيصي  اي  ِطاٚسٖپژٚ٘طي  آِٛصضي  

خذِات پيطگريي    ِشالثيتدسِأي   

 آصِايطگا٘ي 

 ............................    ِذيشييتٌِٛذ   
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 :تِ ضزح سيز است ًقصآهَختگاى تِ تزتية ّز اي داًصٍظايف حزفِ

لص ٚظايف حشفٗ اي دأص آِٛختگاْ سا دس ٘ش ْتذٚيٓ وٕٕذگاْ دس ايٓ لسّت 

تؼذاد ٚظيفٗ پيص تيين .)تٗ صٛست ػيين، ٚاضح ٚ لاتً أذاصٖ گريي روش ِي وٕٕذ

 (ضذٖ تشاي ٔمص ٘اي ِتفاٚت لاتً گسرتش است

 دس ٔمص آِٛصضي  -

-  

-  

-  

 دس ٔمص پژٚ٘طي -

-  

-  

-  

 ايدس ٔمص ِطاٚسٖ -

-  

-  

-  

 دس ٔمص تطخيصي  -

-  

-  

-  

 دس ٔمص دسِأي  -

-  

-  

-  
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 دس ٔمص ِشالثيت -

-  

-  

-  

 دس ٔمص پيطگريي -

-  

-  

-  

 آصِايطگا٘ي دس ٔمص خذِات -

-  

-  

-  

 دس ٔمص ٌِٛذ -

-  

-  

-  

 دس ٔمص ِذيشييت  -
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 تظارّاي اصلي هَرد اىّاي ٍ هْارتتَاًوٌذي

(Expected Competencies) 

( General Competencies :)هَرد اًتظار ّاي عوَهي تَاًوٌذي: الف

 .ٍسط گشٍُ تذٍيي بشًاهِ اصالح ضَدّا با يك سضتِ يا دٍسُ اًطباق ًذاضت ٍ يا ٍاجذ كاستي بَد بايذ تچٌاًچِ ايي تَاًوٌذی

 :آهَختگبى ايي همغغ ػجبرتٌذ اسهَرد اًتظبر ثزاي داًؼػوَهي تَاًوٌذيْبي  

 هْبرتْبي ارتجبعي 

  آهَسػ 

 ًگبرػ همبالت ػلوي ٍ پضٍّؼ 

  ٍ  ًِّبي حل هغئلِهْبرتتفىز ًمبدا 

 ( ارسؽيبثي -ٍ وٌتزلپبيؼ، ًظبرت  -عبسهبًذّي -ثزًبهِ ريشي -عيبعتگذاري)  ّبي هذيزيت هْبرت

 هجتٌي ثز ؽَاّذ

 حزفِ اي گزايي 

 (Special Competencies :)تَاًوٌذي ّاي اختصاصي هَرد اًتظار: ب

 :آهَختگبى ايي همغغ ػجبرتٌذ استَاًوٌذيْبي اختصبصي هَرد اًتظبر ثزاي داًؼ

  ًظيزتفغيز آسهبيؾبت: 

 اي هبًٌذ وبر در آسهبيؾگبّيّبي حزفِوبر در هحيظ 

 اي وبر ثب حيَاًبتُهْبرت 

 عبسي فيشيىي ٍ رٍاًي هحيظ وبرعبلن 

 ًظيز   اعتفبدُ اس ٍعبيل: 

 ُگيزيْبي رايح ٍ وبليجزاعيَى اثشاراًذاس 
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 :(Expected Procedural Skills) هَرد اًتظار  هْارتْاي عولي: ج

 .ؽَدآٍردُ هيؽتِ ثبؽذ، در صَرتيىِ خشٍ ثزًبهِ آهَسؽي ر ( Procedural Skills)در ايي لغوت هْبرتْبي ػولي 

 حذاقل تعذاد موارد انجام مهارت تراي یادگيري مهارت
 كل دفعات انجام مستقل كمك در انجام مشاهذه

     

     

     

     

     

 

 :Educational Strategies     :راّثزدّاي آهَسضي

سا٘ربد٘بي ِشتجو ثب خٛد سا أتخبة ٚ ، ٘بي تذٚيٓ گشٖٚ

 .سا ززف خٛإ٘ذ سمٛد ثميٗ ِٛاسد

 

 

 

 

 :ايي ثزًبهِ ثز راّجزدّبي سيز اعتَار اعت

  تلفيمي اس داًؾدَ ٍ اعتبد هحَري    ( Task based)هجتٌي ثز ٍظبيف  يبدگيزي
 ( community oriented)ًگز يبدگيزي خبهؼِ  ( Problem based)يبدگيزي هجتٌي ثز هؾىل 
 ( hospital based)آهَسػ ثيوبرعتبًي   ( Subject directed)يبدگيزي هجتٌي ثز هَضَع 
 يبدگيزي عيغتوبتيه   ( evidence based)يبدگيزي هجتٌي ثز ؽَاّذ 

 elective ٍ در ثخؼ وَچىي اس دٍرُ  compulsoryآهَسػ   ديغيپليٌزي ّوزاُ ثب ادغبم هَضَػي در صَرت ًيبس 
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 :ّا ٍ فٌَى آهَسضيرٍش

 

 

 

 

 ت اخالقي اس فزاگيزاىاًتظارا

 :سٚد وٗ فشاگرياْأتَبس ِي

 (1)دس فٛستيىٗ ثب ثيّبس عش ٚ وبس داسٔذ، ِٕؾٛس زمٛلي -

 .ثيّبساْ سا دليمًب سّبيت سمبيٕذ
،  ثيّبساْ Safety))ِمشسات ِشتجو ثب زفبٍت ٚ اميين  -

 .وبس سا دليمًب سّبيت سمبيٕذوبسوٕبْ ٚ حميو 

 .سا سّبيت سمبيٕذ Dress Code (3)ِمشسات ِشتجو ثب  -

ِشتجو سا   (4)دس فٛست وبس ثب زيٛأبت، ِمشسات اخاللي -

 .دليمًب سّبيت سمبيٕذ

-اص ِٕبثِ ٚ جتٙيضاتي وٗ حتت ٘ش ؽشايو ثب آْ وبس ِي -

 .وٕٕذ، حمبفَت سمبيٕذ

يشاْ ديگش ٘ب ٚ فشاگدٚسٖثٗ اعتبداْ، وبسوٕبْ، ُ٘ -

آِيض دس اصمبد خٛ فّيّي ٚ ازرتاَدس ازرتاَ ثگزاسٔذ ٚ 

 .حميو وبس ِؾبسوت سمبيٕذ

اي سا ٘ب، ِالزَبت اخالق اختّبّي ٚ زشفٗدس ٔمذ ثشٔبِٗ -

 .سّبيت وٕٕذ

، ٔىبت اخالق پژٚ٘ؼ دس اذمبَ پژٚ٘ؾٙبي ِشثٛه ثٗ سؽتٗ -

 .سا سّبيت سمبيٕذ

  أذآٚسدٖ ؽذٖدس خبؼ مّبمي ايٓ ثشٔبِٗ  4ٚ1،2،3ِٛاسد. 

 ٘ب ٚ فْٕٛ آِٛصؽي صيش هبشٖ گشفتٗ خٛا٘ذ ؽذدس ايٓ دٚسٖ، ّّذتًب اص سٚػ: 

 ٘بي ٚ ثني تبٔي، ثني سؽتٗأٛاُ وٕفشأغٙبي داخً خبؾي، ثني خبؾي، ثيّبسط

 دأؾگب٘ي ٚ مسيٕبس

 ٖٚژٚسٔبي والة ٚ وتبة خٛأي  –٘بي آِٛصؽي وبسگبٖ –٘بي وٛچه حبث دس گش-  

case presentation 

  آِٛصػ دس  –آِٛصػ عشپبيي  –سأذ٘بي وبسي ٚ آِٛصؽي  –گضاسػ فجسگب٘ي

 اتبق ًّّ يب اتبق الذاِبت ٍّّي

 ساٖ دٚس ثش زغت اِىبٔبت ٚ ؽجيٗ عبصي٘بي آِٛصػ اص اعتفبدٖ اص تىٕيه 

 ٖتش٘بي پبينيِؾبسوت دس آِٛصػ سد 

 self education, self study 

 سٚػ ٚ فْٕٛ آِٛصؽي ديگش ثش زغت ٔيبص ٚ ا٘ذاف آِٛصؽي 
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 Student Assessment:        ارسياتي فزاگيز

 

 

 

 

 

 

 سٚش اسصياتي  -اٌف

 .(ٌطفًا سٚضٙا ي ِٛسد ٔظش سا أتخاب وٕيذ ٚ ِاتمي سا حزف مناييذ)

 .اثي خٛإ٘ذ ؽذدعتيبساْ ثب سٚؽٙبي صيش اسصي

  OSCE اي آصِْٛ تْبٍِي سايبٔٗ  ؽفب٘ي   وتيب 

 OSLE   OSFE  

DOPS     ِْٛدسخٗ  360آص  

، ٔتبيح آصِٛهنبي (Log book)اسصيبثي وبسسمب : ؽبًِ( port folio)اسصيبثي وبسپٛؽٗ 

 .٘بي اذمبَ وبس ٚ َٔبيش آْ اعت٘ب ٚ تزوشات، گٛا٘ياذمبَ ؽذٖ، ِمبالت، تؾٛيك

  :دفؼات اسصياتي -ب

   ِغتّش ٗٔعبٌيب 
 ٖاي  دٚس هنبيي 
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 فصل دٍم
 (حذاقل ًياسّاي تزًاهِ)
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 (: رتثِ –گزايص  –تعذاد )حذاقل ّيات علوي هَرد ًياس 

 

 

 

 

 :كاركٌاى دٍرُ ديذُ يا آهَسش  ديذُ هَرد ًياس تزاي اجزاي تزًاهِ

 

 

 :عوَهي هَرد ًياسآهَسضي ٍ اهكاًات فضاّا 

 

 

 

 :رد ًياسفضاّاي اختصاصي هَ

 

 

- 

- 

- 
 
 

 :فنبي ِّّٛي ِٛسد ٔيبص ّجبستٕذ اص

ايٕرتٔت ثب   -اتبق وبسٚسصاْ    -والعٙبي دسعي   -

 عشّت وبيف

  -ثبيگبٔي آِٛصػ    -عبٌٓ وٕفشأظ   -

  -اتبق سايبٔٗ    -اتبق اعتبداْ   -
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 :جوعيتْاي هَرد ًياس

-ثيّبس، سمٛٔٗ: َِٕٛس مجْيتٙبي ِٛسد ٔيبص ثشاي آِٛصػ اعت، َٔري

 ٘بي غزايي، داسٚيي يب آسايؾي ٚ غريٖ٘بي آصِبيؾگب٘ي، سمٛٔٗ

 

 

 :ّا ٍ تخصصْاي هَرد ًياسرضتِ

 

 

 :ّاي آهَسضي هَرد ًياسعزصِ
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 فصل سَم
 

 

 

 

 مشخصات دوره و دروس
 

 .................در مقطع .... ..........ترنامه آموزشي رشته 
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 :هطخصات دٍسُ

 : ًام دٍسُ

 (  .Ph.D)، دوتزي تخصصي  ، وبرؽٌبعي ارؽذ ًبپيَعتِ ، وبرؽٌبعي ًبپيَعتِ ، وبرؽٌبعي پيَعتِ وبرداًي

 :طَل دٍسُ ٍ ضكل ًظام آهَصضي

 هصَة ؽَراي ػبلي ثزًبهِ ريشي ػلَم پشؽىي هيجبؽذ..... ثزاعبط آئيي ًبهِ ٍ ضَاثظ دٍرُ 

 :تؼذاد كل ٍاحذ ّای دسس

ٍاحذ  28-32ٍاحذ، وبرؽٌبعي ارؽذ ًبپيَعتِ  130ٍاحذ، وبرؽٌبعي پيَعتِ  65پيَعتِ ٍاحذ، وبرؽٌبعي ًب 64-68وبرداًي )

 (ٍاحذ 50-42( .Ph.D)ٍ دوتزي تخصصي 

 :ثبؽذ ٍاحذ اعت وِ ثِ ؽزح سيز هي .... تؼذاد ٍاحذّبي درعي در ايي دٍرُ 

 ٍاحذ....       (Core)ٍاحذّبي اختصبصي اخجبري 

 ٍاحذ   ....        (Non Core) ٍاحذّبي اختصبصي اختيبري

 ٍاحذ.....                   ًبهِ       پبيبى

 ٍاحذ ......                               جوغ كل    

 :ضَدركش هيدسٍس كوبَد ٍ يا جبشاًي جذٍل  .Ph.Dدس دٍسُ كاسضٌاسي اسضذ ًاپيَستِ ٍ 

 ........سضتِ ..... جذٍل الف ـ دسٍس كوبَد ياجبشاًي بشًاهِ آهَصضي دٍسُ  

پيطٌياص يا  تؼذاد ساػات دسسي تؼذاد  ٍاحذ  دسسي ًام دسس كذ دسس

 جوغ ػولي ًظشی ػولي ًظشی جوغ ّوضهاى

01 
عيغتن ّبي اعالع رعبًي 

 *پشؽىي

1 5/0 5/0 9 17 26 - 

        جوغ

 .اًذ ٍ گزساًذى آى دس ايي سضتِ ضشٍسی استاًطجَياى دس هقطغ تحصيلي قبلي آًْا سا ًگزساًذُهٌظَس دسٍسي است كِ د

وبرؽٌبعي ارؽذ )ٍاحذ 24داًؾدَ هَظف اعت ثب تؾخيص گزٍُ آهَسؽي ٍ تبئيذ ؽَراي تحصيالت تىويلي داًؾگبُ حذاوثز تؼذاد

 .را ثگذراًذ( دٍل الفج)اس درٍط ووجَد خجزاًي ( .Ph.Dدوتزي تخصصي )ٍاحذ  16( ًبپيَعتِ 

. گذراًذى ايي درط ثزاي ّوِ داًؾدَيبًي وِ لجالآى را ًگذراًيذُ اًذ الشاهي هي ثبؽذ *
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 ........رشته.........دوره . ترنامه آ موزشي( core)دروس اختصاصي اجثاري: جذول ب

پيشنياز یا  تعذاد ساعات درسي تعذاد  واحذ  درسي نام درس كذ درس

 همسمان
 جمع عملي نظري عملي نظري جمع

         

         

         

  مجغ

 

 .........رشته  .......دوره . ترنامه آ موزشي(  non core)دروس اختصاصي اختياري: جذول ج

 (گذراًذ السم اعت پيؾٌْبد ؽَدثزاثز تؼذاد ٍاحذّبيي وِ داًؾدَ هي 2حذالل )

كذ 

 درس

 پيشنياز د ساعات درسيتعذا تعذاد  واحذ  درسي نام درس

 جمع عملي نظري عملي نظري جمع

         

         

         

         

         

  مجغ

را هتٌبعت ثب هَضَع پبيبى ًبهِ هَردًظز، هَافمت اعتبد راٌّوب ٍ تبئيذ ( خذٍل ج)ٍاحذ اس درٍط فَق  ....داًؾدَ هي ثبيغت  *

 .گذراًذؽَراي تحصيالت تىويلي داًؾگبُ ة

 

 .در صفحبت ثؼذي تؼذادي ًوًَِ عزفصل درٍط ثِ ػٌَاى هثبل آٍردُ ؽذُ اعت*

 01: كذ دسسسساًي پضضكي       سيستوْای اطالع: ام دسسى

 ًذارد: پيص ًياص

 (ٍاحذ ػولي 5/0 -ٍاحذ ًظزي5/0) 1: تؼذاد ٍاحذ
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 ػولي  -ًظزي: ًَع ٍاحذ

اًذ اخشاء هختلف يه رايبًِ ؽخصي را ثؾٌبعذ ٍ ػولىزد ّزيه را ثذاًذ، داًؾدَ ثبيذ در پبيبى ايي درط ثتَ: ّذف كلي دسس

ّوچٌيي . ّبي وبرثزدي هْن را فزا گيزد ثب عيغتن ػبهل ٍيٌذٍس آؽٌب ثبؽذ، ثتَاًذ آى را ًصت ٍ رفغ ايزاد ثىٌذ ٍ وبر ثب ثزًبهِ

ػبتي هْن در رؽتِ تحصيلي خَد را داؽتِ اي ٍ رٍؽْبي هختلف خغتدَ درثبًىْبي اعال تَاًبيي اعتفبدُ اس الگَّبي وتبثخبًِ

اس خولِ اّذاف ديگز ايي درط آؽٌبيي ثب هزٍرگزّبي . اي داًؾگبُ هحل تحصيل خَد آؽٌب ؽَد ثبؽذ ٍ ثب عزٍيغْبي وتبثخبًِ

تِ اي وِ داًؾدَ ثتَاًذ ثب هَتَرّبي خغتدَ وبروٌذ ٍ ثب عبيتْبي هؼزٍف ٍ هفيذ اعالػبتي رػهؼزٍف ايٌتزًت اعت ثِ گًَِ

در پبيبى، داًؾدَ ثبيذ تَاًبيي ايدبد ٍ اعتفبدُ اس پغت الىتزًٍيىي خْت ارعبل ٍ دريبفت ًبهِ ٍ فبيل را داؽتِ . خَد آؽٌب ؽَد

 .ثبؽذ

ي ؽخصي، عيغتن ػبهل ٍيٌذٍس، ايٌتزًت، عبيتْبي هْن، پغت  در ايي درط داًؾدَ ثب اخشاي هختلف رايبًِ: ضشح دسس

ٍ اهىبًبت آى ثزاي هغبلؼِ ٍ تحميك در رؽتِ خَد   ؽَد تب ثتَاًذ ثِ عَر ػولي اس رايبًِ تي آؽٌب هيالىتزًٍيىي ٍ ثبًىْبي اعالػب

 . اعتفبدُ وٌذ

 (:ساػت ػولي 17 -ساػت ًظشی 9)سئَس هطالب 

 :ي ؽخصي آؽٌبيي ثب رايبًِ*

 .ؽٌبخت اخشاي هختلف عخت افشاري رايبًِ ؽخصي ٍ لَاسم خبًجي -1

 .س اخشاي عخت افشاري ٍ لَاسم خبًجيوبروزد ٍ اّويت ّزيه ا -2

 :اًذاسي عيغتن ػبهل ٍيٌذٍس آؽٌبيي ٍ راُ*

 .ّبي پيؾزفتِ خصَصب ٍيٌذٍس ي عيغتن ػبهل آؽٌبيي ثب تبريخچِ -1

 .ّبي عيغتن ػبهل ٍيٌذٍس لبثليت ٍ ٍيضگي -2

 .ٍيٌذٍس Helpي اعتفبدُ اس  ًحَُ -3

 .ّبي وبرثزدي هْن ٍيٌذٍس آؽٌبيي ثب ثزًبهِ -4

 .وبرثزدي رؽتِ تحصيلي -ايي ثب ثبًىْبي اعالػبتي هْن ٍ ًزم افشارّبي ػوليآؽي

 .رعبًي هؼزفي ٍ تزهيٌَلضي اعالع -1

 .آؽٌبيي ثب ًزم افشارّبي وتت هزخغ رؽتِ تحصيلي رٍي لَح فؾزدُ ٍ ًحَُ اعتفبدُ اس آًْب -2

ي خغتدَ در  ٍ ًحَُ... ٍ   Medline, Embase, Biological Abstract: آؽٌبيي ثب ثبًىْبي اعالػبتي ًظيز -3

 . آًْب
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 .هَخَد رٍي لَح فؾزدُ ٍ رٍؽْبي خغتدَ در آًْب Full-Textآؽٌبيي ثب هدالت الىتزًٍيىي  -4

 :آؽٌبيي ثب ايٌتزًت*

 .رعبًي ّبي اعالع آؽٌبيي ثب ؽجىِ -1

 .آؽٌبيي ثب هزٍرگزّبي هْن ايٌتزًت ٍ فزاگيزي اثؼبد هختلف آى -2

 .تٌظين هزٍرگز ايٌتزًت ثزاي اتصبل ثِ ؽجىِي  فزاگيزي ًحَُ -3

 .ي وبر ٍ خغتدَ ثب هَتَرّبي خغتدَي هْن ًحَُ -4

 .ي تحصيلي آؽٌبيي ثب چٌذ عبيت هؼزٍف ٍ هْن رؽتِ -5

 :هٌابغ دسس

1-Finding Information in Science, Technology and Medicine Jill Lambert, Taylor & Francis 

,latest edition 

 2- Information Technology Solutions for Healthcare Krzysztof Zieli´nski et al.,  ,latest edition  

 : فشاگيش ضيَُ اسصضيابي

 .ؽَد ارسؽيبثي داًؾدَ در اٍاعظ ٍ پبيبى دٍرُ ثصَرت تؾزيحي اًدبم هي: در حيغِ ؽٌبختي -

ادُ اس رايبًِ، عيغتن ػبهل ٍيٌذٍس ٍ خغتدَي ايٌتزًتي ثب آسهَى ػولي هْبرت داًؾدَ در اعتف: حزوتي -در حيغِ رٍاًي -

  .گيزد اعتفبدُ اس چه ليغت اًدبم هي
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 02: كذ دسس       اپيذهيَلَصياصَل : ًام دسس

ًذارد  :پيص ًياص

  2: تؼذاد ٍاحذ

ًظزي  :ًَع ٍاحذ

، تَاًبيي هحبعجِ ي اًذاسُ ّبي عالهت ٍ ّبي اپيذهيَلَصي آؽٌب ثبؽذدر پبيبى درط داًؾدَ ثبيذ ثب اصَل ٍ رٍػ :ّذف كلي دسس

هْبرت همذهبتي در . اًَاع هغبلؼبت اپيذهيَلَصيه ٍ هؾخصبت ٍ هَارد وبرثزد ّز يه را ثِ خَثي ثذاًذ. ثيوبري را وغت وزدُ ثبؽذ

.  اعتٌجبط ًمبداًِ هتَى اپيذهيَلَصي هزثَط ثِ عالهت خبهؼِ وغت وزدُ ثبؽذ

(: سیساػت ًظ 34) سئَس هطالبٍ ضشح دسس

  ( ّبي ثيوبريداهٌِ اپيذهيَلَصي ـ ؽذت ثيوبري ـ هذل)هفبّين ٍ هذلْبي اپيذهيَلَصي

  ( ريغه ، ؽبًظ ٍ هيشاى)اًذاسُ ّبي عالهت ٍ ثيوبري

  ( خغز ًغجي ٍ هغلك)اًذاسُ ّبي ثزآٍرد اثز

  ارسيبثي لذرت ٍ هحذٍديت هٌبثغ هختلف اعالػبت اپيذهيَلَصي

   اصَل عزاحي هغبلؼبت

 عؼي ٍ اوَلَصيه، لذرت ٍ هحذٍديت ّب  هغبلؼبت هك

  هغبلؼبت ّوگزٍّي، لذرت ٍ هحذٍديت ّب

  هغبلؼبت هَرد ؽبّذي، لذرت ٍ هحذٍديت ّب

   هغبلؼبت هذاخلِ اي، لذرت ٍ هحذٍديت ّب

    تفبٍت ارتجبط آهبري ٍ ػليت خغبي تصبدفي ، تَرػ ٍ هخذٍػ ؽذى در هغبلؼبت اپيذهيَلَصي

 اخجبري ، غزثبلگزي  هفبّين حغبعيت ، ٍيضگي ٍ ارسػ

 ًِي هزالجت عبهب

 ّب ثزرعي اپيذهي

: هٌابغ اصلي دسس

Gordis L.1-  Epdemiology.. W.B.Saunders Company, latest edition  

 آخزيي اًتؾبر:.ّبي وبرثزدي در ػلَم پشؽىيؽٌبعي پضٍّؼرٍػ .افضلي ح، هدذسادُ ر، فتَحي ا ٍ ّوىبراىهله-2

: فشاگيشيابي شضيَُ اسص

ي ول ًوزُ% 20................................................................  ػبليت ّبي والعيف

 ي ولًوزُ %80.................................................................. اهتحبى پبيبى تزم 
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 .....: كذ دسس          رٍػ تحميك ٍ آهبر پيؾزفتِ : ًام دسس

 ًذارد: يبسپيؼ ى

 ( ٍاحذ ػولي5/0-ٍاحذ ًظزي  5/2)ٍاحذ 3:تؼذاد ٍاحذ 

 ػولي -ًظزي  :ًَع ٍاحذ

داًؾدَ ثبيذ تَاًبئي اعتفبدُ اس الگَّبي وتبثخبًِ اي ٍ رٍػ ّبي هختلف خغتدَ در ثبًىْبي اعالػبتي هْن در رؽتِ :ّذف كلي دسس

اس خولِ اّذاف ديگز ايي درط آؽٌبيي . اُ هحل تحصيل خَد آؽٌب ؽَدتحصيلي خَد را داؽتِ ثبؽذ ٍ ثب عزٍيظ ّبي وتبثخبًِ اي داًؾگ

ثب هزٍرگزّبي هؼزٍف ايٌتزًت اعت ثِ گًَِ اي وِ داًؾدَ ثتَاًذ ثب هَتَرّبي خغتدَ وبر وٌذ ٍ ثب عبيت ّبي هؼزٍف ٍ هفيذ اعالػبتي 

 . وتزًٍيىي خْت ارعبل ٍ دريبفت ًبهِ ٍ فبيل را داؽتِ ثبؽذدر پبيبى، داًؾدَ ثبيذ تَاًبيي ايدبد ٍ اعتفبدُ اس پغت ال. رؽتِ خَد آؽٌب ؽَد

ّوچٌيي داًؾدَ ثتَاًذ ثب فزاگيزي اصَل آهبر ٍ اعتٌتبج آهبري هتغيزّبي يه تحميك را ًبم ثزدُ ٍ ؽبخص ّبي خالصِ عبسي هٌبعت 

ًزهبل ثَدى تَسيغ دادُ ّبي يه تحميك . يذًوَدار هتٌبعت ثب هتغييزّبي يه تحميك را ًبم ثزدُ ٍ آًزا رعن ًوب. آًْب را هحبعجِ ًوبيذ

را هَرد ثزرعي لزار دّذ، يبفتِ ّبي خبرج اس اًذاسُ را هؾخص وٌذ ٍ تغييز هتغييزّبي السم ثزاي ًزهبل وزدى تَسيغ دادُ ّب را اًدبم 

آسهَى ّبي آهبري . م ثجزدآسهَى هتٌبعت ثب هتغيزّب ٍ رٍػ تحميك يه هغبلؼِ را ًب. رٍؽْبي آهبري آسهَى فزضيِ را ًبم ثجزد. دّذ

ٍ ًيش در ايي درط . ًتبيح حبصل اس آسهَى ّبي آهبري را تفغيز وٌذ، ًتبيح را ثصَرت هٌبعت گشارػ وٌذ. اًتخبة ؽذُ را اًدبم دّذ

داًؾدَ ثب اخشاي هختلف رايبًِ ي ؽخصي، عيغتن ػبهل ٍيٌذٍس، ايٌتزًت، عبيت ّبي هْن، پغت الىتزًٍيىي ٍ ثبًه ّبي اعالػبتي 

 . آؽٌب هي ؽَد تب ثتَاًذ ثِ عَر ػولي اس رايبًِ ٍ اهىبًبت آى ثزاي هغبلؼِ ٍ تحميك در رؽتِ خَد اعتفبدُ وٌذ

 (:ساػت ػولي 17+ساػت ًظشی 43)ضشح دسس ٍسئَس هطالب 

ثبُ هتغيز ٍ پزاوٌذگي؛ ؽبخص ّبي توبيل ثِ هزوش؛ ؽبخص ّبي پزاوٌذگي؛ ؽبخص ّبي تَسيغ؛ اؽت:  تؼبريف ٍ هفبّين اٍليِ -1

 عيغتوبتيه، صحت ٍ دلت

 (Overlay)؛ ًوَدارّبي رٍي ّن (Scatter)ٍپزاوٌذگي  (line)؛ ًوَدارّبي خغي (Histogram) ّيغتَگزام : رعن ًوَدار  -2

 (Outliers)تغييز هتغيزّبي ؽبيغ؛ ًمبط پزت : تغييز هتغيز ٍ ًمبط پزت -3

ضيِ؛ همبيغِ هيبًگيي ٍ ٍاريبًظ دٍ ًوًَِ ثب ّن؛ ثزآٍرد تخويي آهبري ٍ هحذٍدُ اعويٌبى؛ آسهَى فز: تخويي ٍ آسهَى فزضيِ  -4

 ًغجتْب ٍ آسهَى فزضيِ آًْب؛ همبيغِ ًغجتْب در دٍ ًوًَِ هشدٍج ٍ غيز هشدٍج

 

رگزعيَى خغي عبدُ؛ ثزآٍرد پبراهتزّبي رگزعيَى؛ آسهَى فزضيِ پبراهتزّبي رگزعيَى؛ هٌحٌي آسادعبسي : رگزعيَى -5

 ى ثب ّوذيگز؛ رگزعيَى هؼىَط ٍ وبرثزد آى در هٌحٌي وبليجزاعيَى؛ پبيذاري دارٍّبدارٍيي؛ همبيغِ دٍ خظ رگزعيَ

 آًبليش ٍاريبًظ يىغزفِ؛ همبيغِ ّبي پظ اس آًبليش ٍاريبًظ: آًبليش ٍاريبًظ -6

ػييي عيٌزصيغن، آًبليش ٍاريبًظ دٍعزفِ؛ ت: هجبحث سيز ثز حغت اًتخبة داًؾدَيبى ٍ ثِ تٌبعت پبيبى ًبهِ آًْب ثزاي وبر گزٍّي -7

آًتبگًَيغن ٍ اثز خوؼي ثؼذ اس آًبليش ٍاريبًظ دٍعزفِ؛ آًبليش ٍاريبًظ در هؾبّذات هىزر؛ آًبليش ٍاريبًظ وٍَاريبًظ؛ آًبليش هٌحٌي 

پبعخ در پبعخْبي  پيَعتِ ٍ غيزپيَعتِ؛ ًغجت پَتٌغي دٍ دارٍ؛ ثْيٌِ عبسي ؛ رگزعيَى چٌذ هتغيزُ؛ رگزعيَى  -دٍس



 ریسي علوم پسشكيدتيرخانه شوراي عالي ترنامه

 

   ....دس ِمطغ ..... سضتٗتشٔاِٗ آِٛصضي  26
 

پبعخ؛ تحليل  عزي ّبي سهبًي؛  -د آى در هذلْبي فبرهبوَويٌتيه، هذلْبي ؽىغتِ يب تىِ اي ٍ هٌحٌي دٍسغيزخغي ٍ وبرثز

تحليل سهبى ثمبء؛ وٌتزل ويفيت آهبري؛ آسهَى ّبي غيز پبراهتزيه؛ آسهَى ّبي آهبري ثزاي ّن ارسي سيغتي؛ ثزرعي اػتجبر 

 رٍؽْبي اًذاسُ گيزي؛ ارسيبثي پزعؾٌبهِ

 

 هٌابغ اصلي 

آخزيي اًتؾبر. ثْذاؽتي ّبيؽبخص ٍ آهبري ّبيرٍػ. ٍ ًْبپتيبى ح، افضليهله ن، هحوذ-1

2-Rosner B. Fundamentals of Biostatistics. 6th Edition. Belmont, CA: 2- Thomson 

Brook/Cole, latest edition 

3-Daniel W. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. New Jersey: 

John Wiley & Sons, latest edition 

4-Dowdy S, Wearden S. Statistics for Research.. New York:4- Wiley, latest edition 

 ،آخزيي اًتؾبر“آهبر ثزاي ؽيوي تدشيِ“هيلز؛ . اى. هيلز ٍ ج. عي. ج-5

 ،آخزيي اًتؾبر“يىصذ آسهَى آهبري“ : وي خي-6

 ،آخزيي اًتؾبر“عبسهبى ثْذاؽت خْبًي WHOيغتوْبي ثْذاؽتي، تحميك در ط-7

8-Designing  and Conducting Health System Research Projects, Corlien M.Varkevisser  

,latest edition  

 : فشاگيش ضيَُ اسصضيابي

 حل هغئلِ%  10وبرگزٍّي در حيي تزم؛ %  40اهتحبى پبيبى تزم ثصَرت تؾزيحي؛ % 50  
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 هاي آموزشي برنامه ضرورياستانداردهاي 

ِٛسد اسصيبثي دس دعرتط ( Curriculum)آِٛصؽي   مشٚسي اعت ، ثشٔبِٗ*

 .ثگيشداّنبي ٘يئت ٍّّي ٚفشاگرياْ لشاس 

٘بي جمشي  مشٚسي اعت ، ىٛي دٚسٖ ، ىجك ِمشسات، تٛعو دأؾگبٖ *

 . سّبيت ؽٛد 

اثً لجٛي ، ِٕيك ثب ق (Log book) یوبسسمبمشٚسي اعت فشاگرياْ  *

ي ِٛسد اسصيبثي  ٘بي ِّّٛي ٚ اختقبفي ِٕذسج دس ثشٔبِٗ تٛاسمٕذي

 . دس اختيبس داؽتٗ ثبؽٕذ 

ثٗ ىٛس ِغتّش  تٛعو فشگرياْ تىّيً ٚ تٛعو  وبسسمبمشٚسي اعت ،  *

اعتبداْ ِشثٛىٗ پبيؼ ٚ َٔبست ؽٛد  ٚثبص خٛسد ِىتٛة الصَ ثٗ 

 .آهنب اسائٗ گشدد

٘بي ِٙبستعبي حتقيٍي ، ٔيُگرياْ ثش زغت مشٚسي اعت ، فشا *

الصَ سا ثش اعبط ِٛاسد ِٕذسج دس ثشٔبِٗ  اختقبفي ايِذاخٍٗ

خٛد ثجت سمٛدٖ ٚ ثٗ اِنبي  وبسسمبياذمبَ دادٖ ثبؽٕذ ٚ دس 

 .اعتبداْ ٔبٍش سعبٔذٖ ثبؽٕذ 

٘ب ٚ فْٕٛ آِٛصؽي  سٚػ% 70٘ب زذالً اص  مشٚسي اعت ، دس آِٛصػ *

 . اعتفبدٖ ؽٛد ِٕذسج دس ثشٔبِٗ ، 

دس ىٛي ٘فتٗ ىجك تْذاد سٚص٘بي ِٕذسج فشاگرياْ مشٚسي اعت ،  *

دس لٛأني خبسي دس حمً وبس خٛد زنٛس فْبي داؽتٗ ، ٍٚبيف خٛد 

سا حتت َٔش اعتبداْ ٚيب فشاگرياْ عبي ثبالتش اذمبَ دٕ٘ذ ٚ 

 . ي ٘فتگي يب ِب٘بٔٗ گشٖٚ دس دعرتط ثبؽذ  ثشٔبِٗ

ي تَٕيّي گشٖٚ ، دس  ، ىجك ثشٔبِٗ مشٚسي اعت ، فشاگرياْ *

خبؾي ،  ٘بي دسْٚ ، وٕفشأظ: ٘بي آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي َٔري ثشٔبِٗ

٘بي  مسيٕبس٘ب، اذمبَ وبس٘بي حتميمبتي ٚ ِؾبسوت دس آِٛصػ سدٖ

ي ٘فتگي يب ِب٘بٔٗ  تش زنٛس فْبي داؽتٗ ثبؽٕذ ٚ ثشٔبِٗ پبيني

 . آِٛصؽي گشٖٚ دس دعرتط ثبؽذ 

ٚازذ٘بي خبسج اص اْ ثش زغت عبي حتقيٍي ، مشٚسي اعت ، فشاگري *

 ِغئٛي ّشفٗگزسأذٖ ٚ اص ( دس فٛست ٚخٛد)سا  گشٖٚ آِٛصؽي
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ِشثٛىٗ گٛا٘ي دسيبفت سمٛدٖ ثبؽٕذ ِٚغتٕذات آْ ثٗ سٚيت گشٖٚ 

 .. اسصيبة سعبٔذٖ ؽٛد

 ٘بي آِٛصؽيگشٖٚ آِٛصؽي افٍي ٚ ديگش گشٖٚمشٚسي اعت ، ثني  *

ؽذٖ ٚخٛد داؽتٗ  سيضي ؽذٖ ٚ ثشٔبِٗ ثيين ٘بي ٍّّي اص لجً پيؼ شمىبسي

 . ٘ب ثبؽٕذ ، دس دعرتط ثبؽذ  ثبؽذ ٚ ِغتٕذاتي وٗ ِجني ايٓ شمىبسي

سا ( ِمشسات مّيّٗ) Dress codeمشٚسي اعت ، فشاگرياْ ِمشسات  *

 . سّبيت سمبيٕذ 

مشٚسي اعت ، فشاگرياْ اص وذ٘بي اخاللي ِٕذسج دس ثشٔبِٗ  آگبٖ  *

ثبؽٕذ ٚ ثٗ آْ ًّّ سمبيٕذ ٚ ًّّ آهنب ِٛسد تبئيذ گشٖٚ اسصيبة 

 .لشاس گريد 

مشٚسي اعت ، ِٕبثِ دسعي اُّ اص وتت ٚ جمالت ِٛسدٔيبص فشاگرياْ   *

دس دعرتط آٔبْ ثبؽذ  گشٖٚ آِٛصؽيٚ ٘يبت ٍّّي ، دس لفغٗ کتبة 

 . 

٘بي ِٕذسج دس  مشٚسي اعت ، فشاگرياْ دس ىٛي دٚسٖ خٛد ثٗ سٚػ *

ثشٔبِٗ ، ِٛسد اسصيبثي لشاس گرئذِٚغتٕذات آْ ثٗ گشٖٚ اسصيبة 

 . اسائٗ ؽٛد

٘بي  مشٚسي اعت ، فشاگرياْ دس ىٛي دٚسٖ خٛد ، دس  ثشٔبِٗ *

 .پژٚ٘ؾي ِؾبسوت داؽتٗ ثبؽٕذ ٚ ِغتٕذات آْ دس دعرتط ثبؽذ

وبس ثشاي وٍيٗ فشاگرياْ  سٖٚ آِٛصؽي افٍيگمشٚسي اعت ، دس  *

٘ب ،  تؾىيً ؽٛد ٚ ٔتبيح اسصيبثي( Portfolio)آِٛصؽي پٛؽٗ 

 ،٘بتؾٛيك٘بي آِٛصؽي خبسج اص گشٖٚ افٍي، فْبٌيت٘بي  گٛا٘ي

 . ِغتٕذات مشٚسي ديگش دس آْ ٔگٙذاسي ؽٛد  تزوشات ٚ

مشٚسي اعت ، گشٖٚ ثشاي تشثيت فشاگرياْ دٚسٖ ، ٘يبت ٍّّي  *

ي ِٕذسج دس ثشٔبِٗ  ٚسدٔيبص سا ثش اعبط تْذاد ، گشايؼ ٚ ستجَٗ

دس اختيبس داؽتٗ ثبؽذ ٚ ِغتٕذات آْ دس اختيبس گشٖٚ اسصيبة 

 .لشاس گريد 

مشٚسي اعت ، خبؼ ثشاي تشثيت فشاگرياْ دٚسٖ ، وبسوٕبْ  *

ديذٖ ِٛسدٔيبص سا ىجك ِٛاسد ِٕذسج دس ثشٔبِٗ دس اختيبس  دٚسٖ

 .داؽتٗ ثبؽذ 

فنب٘بي آِٛصؽي ِّّٛي ِٛسدٔيبص سا اص  ،ي اعت ، دٚسٖمشٚس *

والط دسط اختقبفي ، لفغٗ وتبة اختقبفي دس گشٖٚ ٚ : لجيً 
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وتبخببٔٗ ِّّٛي ، ِشوض وبِپيٛتش ٚ عيغتُ ثبيگبٔي ٍّّي دس 

 . اختيبس داؽتٗ ثبؽذ 

ِٛسدٔيبص سا ثش اعبط  اختقبفيمشٚسي اعت ، دٚسٖ ، فنب٘بي  *

دس عير  دأؾگبٖ دس اختيبس داؽتٗ  ِٛاسد ِٕذسج دس ثشٔبِٗ

 .ثبؽٕذ 

٘بي ِٛسد ٔيبص ثشاي اذمبَ مشٚسي اعت ، تْذاد ٚ تُٕٛ مجْيت *

پژٚ٘ؾٙب دس  حمً حتقيً فشاگرياْ ، ثش اعبط ِٛاسد ِٕذسج دس 

 . ثشٔبِٗ دس دعرتط ثبؽذ 

ثٗ تْذاد دس فٛست ٔيبص مشٚسي اعت ، ثٗ اصاي ٘ش فشاگري  *

( دس فٛست ٔيبص دٚسٖ ) ختت ثغرتي فْبي    ،ؽذٖ دس ثشٔبِٗ  ثيين پيؼ

 .دس اختيبس ثبؽذ 

مشٚسي اعت ، جتٙيضات ِٛسدٔيبص ِٕذسج دس ثشٔبِٗ دس اختيبس  *

جمشيبْ ثشٔبِٗ لشاس گشفتٗ ثبؽذ ٚ ويفيت جتٙيضات ،ِٛسد تبئيذ 

 .گشٖٚ اسصيبة ثبؽذ 

، ِٛسد تبئيذ  ٘بي آِٛصؽي خبسج اص گشّٖٚشفٗمشٚسي اعت ،  *

 . اسصيبة ثبؽٕذ  ٘بيٖليْي گشٚ

، يب ِشاوض آِٛصؽي ِٛسد اسصيبثيمشٚسي اعت ، دأؾگبٖ ريشثو  *

 . ٘بي ِٕذسج دس ثشٔبِٗ ثبؽذ  ٚاخذ ِالن

 

ِٛمُٛ ، ِٛسد تقٛيت ؽٛساي  ِْني  25اعتبٔذاسد٘بي فٛق ، دس 

سيضي آِٛصػ ٍَّٛ پضؽىي لشاس گشفتٗ ٚ خٙت  ؽٛساي ّبيل ثشٔبِٗ

. ؽٛد  ٚازذ٘بي ريشثو لشاس دادٖ ِي پيگريي ٚ اخشا دس اختيبس

٘بي ِقٛة آٚسدٖ  مًّٕب يه ٔغخٗ اص آْ دس أتٙبي وٍيٗ ثشٔبِٗ

 . خٛا٘ذ ؽذ 
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 ارزشياتي ترنامه آموزشي
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 ارسضياتي تزًاهِ

 (Program Evaluation) 

 

 :ًحَُ ارسضياتي تكَيٌي تزًاهِ

 

 :تزًاهًِْايي ضزايط ارسضياتي 

 

 

 

 :ّاي ارسضياتي تزًاهِضاخص

 : يبثي خٛا٘ذ ؽذايٓ ثشٔبِٗ دس ؽشايو صيش اسصػ

 عبي اص اخشاي ثشٔبِٗ...... گزؽت  -1

تغيريات ّّذٖ فٕبٚسي وٗ ٔيبص ثٗ ثبصٔگشي ثشٔبِٗ سا ِغدً  -2

 وٕذ

 تقّيُ عيبعتگزاساْ افٍي ِشتجو ثب ثشٔبِٗ -3

 

 

 :معيار:         شاخص

 آِٛختگبْ اص ثشٔبِِٗيضاْ سمبيت دأؼ     : .

 دسفذ

 ِِٗيضاْ سمبيت اّنبي ٘يبت ٍّّي اص ثشٔب    : 

 دسفذ

 ِِٗيضاْ سمبيت ِذيشاْ َٔبَ عالِت اص ٔتبيح ثشٔب  :

 دسفذ   

 آِٛختگبْ ِيضاْ ثشآٚسد ٔيبص٘ب ٚ سفِ ِؾىالت عالِت تٛعو دأؼ

 ی کٕٕذٖاسصيبةگشٖٚ ىجك َٔش : سؽتٗ

 آِٛختگبْ وّيت ٚ ويفيت تٌٛيذات فىشي ٚ پژٚ٘ؾي تٛعو دأؼ

 ی کٕٕذٖاسصيبةگشٖٚ ىجك َٔش : سؽتٗ
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 :ضيَُ ارسضياتي تزًاهِ

 

 

 :هتَلي ارسضياتي تزًاهِ

 

 

 :ًحَُ تاسًگزي تزًاهِ

 

 

 

 

 

 َٔشعٕدي اص ٘يبت ٍّّي دسگري ثشٔبِٗ، دعتيبساْ ٚ دأؼ-

  ٖ٘بي اص لجً تذٚيٓ ؽذآِٛختگبْ ثب پشعؾٕبِٗ

 ِٗ٘بي ِٛخٛد دس ٚازذ اسصؽيبثي ٚ اعتفبدٖ اص پشعؾٕب

 اّتجبسخبؾي دثريخبٔٗ

٘بي ٍَّٛ پضؽىي ثب ِتٛيل اسصؽيبثي ثشٔبِٗ، ؽٛساي گغرتػ دأؾگبٖ

٘بي آِٛصؽي ٚ ٔبِٗ ٚ عبيش دثريخبٔٗشمىبسي گشٖٚ تذٚيٓ يب ثبصٔگشي ثش

 .ثبؽٕذعبيش اّنبي ٘يبت ٍّّي ِي

 :ِشازً ثبصٔگشي ايٓ ثشٔبِٗ ثٗ تشتيت صيش اعت

 ٗاي، گشدآٚسي اىالّبت زبفً اص َٔشعٕدي، حتميمبت تيجيمي ٚ ّشف

 َٔشاْپيؾٕٙبدات ٚ َٔشات فبزت

 ِٗدسخٛاعت اص دثريخبٔٗ خٙت تؾىيً وّيتٗ ثبصٔگشي ثشٔب 

 ّبت گشدآٚسي ؽذٖ دس وّيتٗ ثبصٔگشي ثشٔبِٗىشذ اىال 

 ٔٛيظ ٘بي ِٛسد ٔيبص ثشٔبِٗ ٚ اسائٗ پيؼثبصٔگشي دس لغّت

سيضي آِٛصؽي ثبصٔگشي ؽذٖ ثٗ دثريخبٔٗ ؽٛساي ّبيل ثشٔبِٗثشٔبِٗ 

 ٍَّٛ پضؽىي 
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 1ضّيّٗ مشاسٖ 

 هٌطَرحقَق تيوار در ايزاى

 

 
 . دسيافت ِطٍٛب خذِات سالِت حك تيّاس است -1

 : اسائٗ خذِبت عالِت ثبيذ -

٘ب، اّتمبدات  ؽبيغتٗ ؽبْ ٚ ِٕضٌت أغبْ ٚ ثب ازرتاَ ثٗ اسصػ( 1-1

 فشٕ٘گي ٚ ِز٘يب ثبؽذ ؛

 ؛ي فذالت، أقبف،ادة ٚ شمشاٖ ثب ِٙشثبٔي ثبؽذ  ثش پبيٗ( 2-1

فبسٓ اص ٘شگٛٔٗ تجْيل اص مجٍٗ لِٛي، فشٕ٘گي، ِز٘يب، ُٔٛ ( 3-1

 ثيّبسي ٚ خٕغييت ثبؽذ ؛ 

 ثش اعبط دأؼ سٚص ثبؽذ ؛( 4-1

 ِجتين ثش ثشتشي ِٕبفِ ثيّبس ثبؽذ ؛( 5-1

دس ِٛسد تٛصيِ ِٕبثِ عالِت ِجتين ثش ّذاٌت ٚ اٌٚٛيت ٘بي ( 6-1

 ثبؽذ ؛  دسِبٔي ثيّبساْ

اسوبْ ِشالجت اُّ اص پيؾگريي، تؾخيـ، دسِبْ ٚ  ِجتين ثش شمبٕ٘گي( 7-1

 تٛأجخؾي ثبؽذ ؛

ثٗ شمشاٖ تبِني وٍيٗ اِىبٔبت سفب٘ي پبيٗ ٚ مشٚسي ٚ ثٗ دٚس اص ( 8-1

 مشٚسي ثبؽذ ؛ غري٘بي  حتّيً دسد ٚ سٔح ٚ حمذٚديت

پزيش خبِْٗ اص مجٍٗ  ٘بي آعيت اي ثٗ زمٛق گشٖٚ تٛخٗ ٚيژٖ( 9-1

ميبساْ سٚأي، صٔذأيبْ، ٍِْٛالْ ةداْ، وٛدوبْ،صٔبْ ثبسداس، عبملٓ

 ر٘ين ٚ خغّي ٚ افشاد ثذْٚ عشپشعت داؽتٗ ثبؽذ ؛

 تشيٓ صِبْ دمىٓ ٚ ثب ازرتاَ ثٗ ٚلت ثيّبس ثبؽذ ؛  دس عشيِ( 10-1

ثب دس َٔش گشفنت ِتغري٘بيي چْٛ صثبْ، عٓ ٚ خٕظ گرئذگبْ خذِت ( 11-1

 ثبؽذ ؛

ثذْٚ تٛخٗ ثٗ خذِبت ، (ٔظاٚسژا)٘بي مشٚسي ٚ فٛسي  دس ِشالجت( 12-1

ثش اعبط ( اٌىتيٛ)ٚسيغيشفٚاسد َدس . ي آْ فٛست گريد تأِني ٘ضيٕٗ

 مٛاثو تْشيف ؽذٖ ثبؽذ ؛

، دس فٛستي وٗ اسائٗ (اٚسژأظ)٘بي مشٚسي ٚ فٛسي  دس ِشالجت( 13-1

ي خذِبت مشٚسي ٚ  صَ اعت پظ اص اسائٗالخذِبت ِٕبعت دمىٓ ٔجبؽذ، 

 سدد؛ گي ثيّبس ثٗ ٚازذ جمٙض فشاُ٘ تٛميسبت الصَ، صِيٕٗ أتمب

دس ِشازً پبيبٔي زيبت وٗ ٚمْيت ثيّبسي غري لبثً ثشگؾت ٚ ِشگ ( 14-1

َِٕٛس اص . ِی ثبؽذثيّبس لشيت اٌٛلُٛ ِي ثبؽذ ٘ذف زفٌ آعبيؼ ٚي 

ختّبّي، اوب٘ؼ دسد ٚ سٔح ثيّبس، تٛخٗ ثٗ ٔيبص٘بي سٚأي،  ،آعبيؼ

ثيّبسدس . ثبؽذ ْ ازتنبس ِياػ دس صِب ِْٕٛي ٚ ّبىفي ٚي ٚ خبٔٛادٖ

خٛا٘ذ  س آخشيٓ حلَبت صٔذگي خٛيؼ ثب فشدي وٗ ِيدزبي ازتنبس زك داسد 

 . شمشاٖ گشدد

اطالػات تايذ تٗ حنٛ ِطٍٛب ٚ تٗ ِيضاْ وايف دس اختياس تيّاس لشاس  -2

 . گريد

 : حمتٛاي اىالّبت ثبيذ ؽبًِ ِٛاسد ريً ثبؽذ( 1-2

 صِبْ پزيشػ ؛ِفبد ِٕؾٛس زمٛق ثيّبس دس ( 1-2-2
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٘بي لبثً پيؼ ثيين ثيّبسعتبْ اُّ اص خذِبت  مٛاثو ٚ ٘ضيٕٗ( 2-1-2

ميٗ ٚ ِْشيف عيغتُ ٘بي محبييت دس صِبْ ةدسِبٔي ٚ غري دسِبٔي ٚ مٛاثو 

 پزيشػ ؛

اي اّنبي گشٖٚ پضؽىي ِغئٛي  ي زشفٗ ٔبَ، ِغؤٌٚيت ٚ ستجٗ( 3-1-2

٘ب  اي آْ تجبه زشفٗسعتبس ٚ دأؾدٛ ٚ اسپاسائٗ ِشالجت اص مجٍٗ پضؽه، 

 ثب يىذيگش؛

٘بي تؾخيقي ٚ دسِبٔي ٚ ٔمبه مْف ٚ لٛت ٘ش سٚػ ٚ ّٛاسك  سٚػ( 4-1-2

ي  ؽخيـ ثيّبسي، پيؼ آگٙي ٚ ّٛاسك آْ ٚ ٔيض وٍيٗتازتّبيل آْ ، 

 گريي ثيّبس ؛ گزاس دس سٚٔذ تقّيُ اىالّبت تأثري

ي دس ىٛي ي دعرتعي ثٗ پضؽه ِْبجل ٚ اّنبي افٍي گشٖٚ پضؽه رمٖٛ( 5-1-2

 دسِبْ ؛

 . ي الذاِبتي وٗ ِب٘يت پژٚ٘ؾي داسٔذ وٍيٗ( 6-1-2

 ٘بي مشٚسي ثشاي اعتّشاس دسِبْ ؛ اسائٗ آِٛصػ( 7-1-2

 : ي اسائٗ اىالّبت ثبيذ ثٗ فٛست ريً ثبؽذ  رمٖٛ( 2-2

اىالّبت ثبيذ دس صِبْ ِٕبعت ٚ ِتٕبعت ثب ؽشايو ثيّبس اص ( 1-2-2

سدي ٚي اص مجٍٗ صثبْ، حتقيالت ٚ تٛاْ ف٘بي  مجٍٗ اميشاة ٚ دسد ٚ ٚيژگي

 : وٗ دسن دس اختيبس ٚي لشاس گريد، ِگش ايٓ

ي اىالّبت فٛق عجت آعيت ثٗ  ي اسائٗ تأخري دس ؽشُٚ دسِبْ ثٗ ٚاعيٗ -

ٔتمبي اىالّبت پظ اص الذاَ مشٚسي، دس ادس ايٓ فٛست )ثيّبس گشدد؛ 

 .( اٌٚني صِبْ ِٕبعت ثبيذ اذمبَ ؽٛد

اىالُ اص زك دسيبفت اىالّبت، اص ايٓ اِش اِتٕبُ سغُ  ثيّبس ٍّي -

وٗ  ميبس حمرتَ مششدٖ ؽٛد، ِگش ايٓةسمبيذ وٗ دس ايٓ فٛست ثبيذ خٛاعت 

ّذَ اىالُ ثيّبس، ٚي يب عبيشيٓ سا دس ِْشك خيش خذي لشاس د٘ذ ؛ 

ي ثبٌيين  ؽذٖ دس پشٚٔذٖ ي اىالّبت ثجت تٛأذ ثٗ وٍيٗ ثيّبس ِي( 2-2-2

سا دسيبفت سمٛدٖ ٚ تقسير  ثبؽذ ٚ تقٛيش آْ خٛد دعرتعي داؽتٗ 

 . اؽتجب٘بت ِٕذسج دس آْ سا دسخٛاعت سمبيذ

گريي آصادأٗ تيّاس دس دسيافت خذِات سالِت  حك أتخاب ٚ تصّيُ -3

 . تايذ حمرتَ مششدٖ ضٛد

 : ثبؽذ گريي دسثبسٖ ِٛاسد ريً ِي حمذٚدٖ أتخبة ٚ تقّيُ( 1-3

ي خذِبت عالِت دس  وٕٕذٖ اسائٗ أتخبة پضؽه ِْبجل ٚ ِشوض( 1-1-3

 چبسچٛة مٛاثو ؛ 

 أتخبة ٚ َٔش خٛا٘ي اص پضؽه دَٚ ثٗ ّٕٛاْ ِؾبٚس ؛( 2-1-3

ؽشوت يب ّذَ ؽشوت دس٘ش گٛٔٗ پژٚ٘ؼ، ثب اىّيٕبْ اص ايٕىٗ (3-1-3

 گريي ٚي تأثريي دس تذاَٚ رمٖٛ دسيبفت خذِبت عالِت زمٛا٘ذ داؽت ؛  تقّيُ

ي پيؾٕٙبدي پظ اص آگب٘ي اص ّٛاسك لجٛي يب سد دسِبْ ٘ب( 4-1-3

ازتّبيل ٔبؽي اص پزيشػ يب سد آْ ِگش دس ِٛاسد خٛدوؾي يب ِٛاسدي وٗ 

د٘ذ؛  اِتٕبُ اص دسِبْ ؽخـ ديگشي سا دس ِْشك خيش خذي لشاس ِي

اّالَ َٔش لجٍي ثيّبس دس ِٛسد الذاِبت دسِبٔي آتي دس صِبٔي ( 5-1-3

ّٕٛاْ سإّ٘بي  ثجت ٚ ثٗ ثبؽذ گريي ِي وٗ ثيّبس ٚاخذ ٍشفيت تقّيُ

گريي ٚي ثب سّبيت ِٛاصيٓ  الذاِبت پضؽىي دس صِبْ فمذاْ ٍشفيت تقّيُ

گرئذٖ خبيگضيٓ  لبٔٛٔي ِذ َٔش اسائٗ وٕٕذگبْ خذِبت عالِت ٚ تقّيُ

.  ثيّبس لشاس گريد

 : ثبؽذ گريي ؽبًِ ِٛاسد ريً ِي ؽشايو أتخبة ٚ تقّيُ( 2-3
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س ثبيذ آصادأٗ ٚ آگب٘بٔٗ ، ِجتين گريي ثيّب أتخبة ٚ تقّيُ( 1-2-3

 ثبؽذ ؛( ِزوٛس دس ثٕذ دَٚ)ثش دسيبفت اىالّبت وبيف ٚ خبِِ 

پظ اص اسائٗ اىالّبت، صِبْ الصَ ٚ وبيف ثٗ ثيّبس خٙت ( 2-2-3

 . گريي ٚ أتخبة دادٖ ؽٛد تقّيُ

 

حك )اسائٗ خذِات سالِت تايذ ِثتين تش احرتاَ تٗ حشمي خصٛصي تيّاس -4

  .ت اصً ساصداسي تاضذٚ سػاي( خٍٛت

ي اىالّبت ِشثٛه ثٗ ثيّبس  سّبيت افً ساصداسي ساخِ ثٗ وٍيٗ( 1-4

 اٌضاِي اعت ِگش دس ِٛاسدي وٗ لبْٔٛ آْ سا اعتثٕب وشدٖ ثبؽذ ؛

ي ِشازً ِشالجت اُّ اص تؾخيقي ٚ دسِبٔي ثبيذ ثٗ زشمي  دس وٍيٗ( 2-4

ي  وٍيٗمشٚسي اعت ثذيٓ َِٕٛس. خقٛفي ثيّبس ازرتاَ گزاؽتٗ ؽٛد

اِىبٔبت الصَ خٙت تنّني زشمي خقٛفي ثيّبس فشاُ٘ گشدد؛ 

فمو ثيّبس ٚ گشٖٚ دسِبٔي ٚ افشاد جمبص اص ىشف ثيّبس ٚ افشادي ( 3-4

ؽٛٔذ ِيتٛإٔذ ثٗ اىالّبت دعرتعي داؽتٗ  وٗ ثٗ زىُ لبْٔٛ جمبص تٍمي ِي

 ثبؽٕذ؛

ِذ ثيّبس زك داسد دس ِشازً تؾخيقي اص مجٍٗ ِْبيٕبت، فشد ِْت( 4-4

شمشا٘ي يىي اص ٚاٌذيٓ وٛدن دس دتبَ ِشازً . خٛد سا شمشاٖ داؽتٗ ثبؽذ

٘بي پضؽىي  دسِبْ زك وٛدن ِي ثبؽذ ِگش ايٕىٗ ايٓ اِش ثش خالف مشٚست

 . ثبؽذ

 . دسرتسي تٗ ٔظاَ واسآِذ سسيذگي تٗ ضىايات حك تيّاس است -5

ْ ٘ش ثيّبس زك داسد دس فٛست ادّبي ٔمل زمٛق خٛد وٗ ِٛمُٛ اي( 1-5

ِٕؾٛس اعت، ثذْٚ اختالي دس ويفيت دسيبفت خذِبت عالِت ثٗ ِمبِبت ري 

 فالذ ؽىبيت سمبيذ ؛

ثيّبساْ زك داسٔذ اص رمٖٛ سعيذگي ٚ ٔتبيح ؽىبيت خٛد آگبٖ ( 2-5

 ؽٛٔذ ؛

خغبست ٔبؽي اص خيبي اسائٗ وٕٕذگبْ خذِبت عالِت ثبيذ پظ اص ( 3-5

 . ِبْ دمىٓ خرباْ ؽٛدتشيٓ ص سعيذگي ٚ اثجبت ِيبثك ِمشسات دس وٛتبٖ

دس اخشاي ِفبد ايٓ ِٕؾٛس دس فٛستي وٗ ثيّبس ثٗ ٘ش دٌيٍي فبلذ 

ِزوٛس دس ايٓ  -ي زمٛق ثيّبس گريي ثبؽذ، اّّبي وٍيٗ ٍشفيت تقّيُ

اٌجتٗ . ي لبٔٛٔي خبيگضيٓ خٛا٘ذ ثٛد گرئذٖ ي تقّيُ ثش ّٙذٖ -ِٕؾٛس

ِٔ دسِبْ ثيّبس ي خبيگضيٓ ثش خالف َٔش پضؽه، ِب گرئذٖ چٗ تقّيُ چٕبْ

تٛأذ اص ىشيك ِشاخِ ريشثو دسخٛاعت جتذيذ َٔش دس  ؽٛد، پضؽه ِي

 . گريي سا ثّٕبيذ تقّيُ

گريي اعت، اِب ِيتٛأذ  چٕبٔچٗ ثيّبسي وٗ فبلذ ٍشفيت وبيف ثشاي تقّيُ

دس خبؾي اص سٚٔذ دسِبْ ِْمٛالٔٗ تقّيُ ثگريد، ثبيذ تقّيُ اٚ حمرتَ 

.  مششدٖ ؽٛد
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 3ضّيّٗ مشاسٖ 

 

و اخالق حرفه اي دانشجويان  (  Dress Code)آيين نامه اجرايي پوشش 
باليني -در محيط هاي آزمايشگاهي

 

ثبيذ ثٗ * رمٖٛ پٛؽؼ ٚ سفتبس دتبِي خذِتگضاساْ دس ِؾبغً گشٖٚ پضؽىي

ٔٗ اي ثبؽذ وٗ مّٓ زفٌ ؽئْٛ زشفٗ اي، صِيٕٗ سا ثشاي استجبه ٚگ

اْ ثيّبساْ، شمىبساْ ٚ ِٕبعت ٚ ِٛثش زشفٗ اي ثب ثيّبساْ، شمشاٖ

 .اىشافيبْ دس حميو ٘بي آِٛصؽي فشاُ٘ عبصد

لشسات صيش ثشاي وٍيٗ ّضيضأي وٗ دس حميو ٘بي آِٛصؽي ٌَزا سّبيت 

اخاللب   ثبٌيين ٚ آصِبيؾگب٘ي دس زبي حتقيً يب اسائٗ خذِت ٘غتٕذ،

 .اٌضاِي اعت

 

 پَضص ًحَُ ٍ لثاس :اٍل فصل

ٚ  ثبٌيٕی ٘بی حميو ثٗ ٚيژٖ آِٛصؽي ٘بي حميو ثٗ ٚسٚد خٙت دأؾدٛيبْ ٌجبط

 :ثبؽذ صيش ٚيژگيٙبی جمّّٛٗ ؽبًِ ثٛدٖ ٚ اٌؾىً ِتسذ ثبيذ آصِبيؾگب٘ي

 صأٛ ٚ غري چغجبْ ثب آعتني ثٍٕذ زذ دس) ثٍٕذ عفيذ سٚپٛػ  -1

 دسِبٔی هبذاؽتی خذِبت ٚ پضؽکی ٍَّٛ دأؾگبٖ آسَ داسای ثبيذ سٚپٛػ -2

 .ثبؽذ ِشثٛىٗ

 ثيٛس آِٛصؽي ٘بي حميو دس زنٛس ِذت دتبَ دس يذثب سٚپٛػ ٘بی دکّٗ دتبِی -3

 .ثبؽذ ثغتٗ اًِک

 ٔبَ،ٔبَ اٚي زشف )داس زبٚی ّکظ ِْترب ؽٕبعبيی کبست اص اعتفبدٖ -4

ثش سٚي پٛؽؼ، دس ( سؽتٗ ٔبَ ٚ دأؾکذٖ خبٔٛادگی،ّٕٛاْ،ٔبَ

 ِی اٌضاِی آِٛصؽي ٘بی حميو دس زنٛس ِذت دتبَ دس ٔبزيٗ عيٕٗ مست چپ

 .ثبؽذ

 ثب سا ِٛ٘ب ٚ ، گشدْ، ٔٛازي صيش گشدْ عش دتبِی ثبيذ امنش دأؾدٛيبْ -5

 .ثپٛؽبٕٔذ پٛؽؼ ِٕبعت

ثبؽذ اعتفبدٖ اص  چغجبْ غري ٚ عبدٖ ٚ ِتْبسف ثٍٕذ ثبيذ ؽٍٛاس  -6

 .ؽٍٛاس٘بي خني پبسٖ ٚ َٔبيش آْ دس ؽبْ زشف پضؽىي ٔيغت

 .اعت مشٚسی ثپٛؽبٔذ سا پب عبق ٚ پب دتبِی کٗ عبدٖ خٛساة پٛؽيذْ -7
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و اخالق حرفه اي دانشجويان (  Dress Code)آيين نامه اجرايي پوشش 
باليني -در محيط هاي آزمايشگاهي

 

 .اعت دمُٕٛ تضييٕبت داسای يب ٚ تٛسی ٘بی خٛساة پٛؽيذْ  -8

 . ثبؽذ داؽتْٗفذا  سفنت ساٖ ٕ٘گبَ ثٛدٖ، ِٕبعت ٚ سازت ثبيذ وفؼ -9

 ٚ ثبؽذ ِتْبسف زذ دس ٚ ِشتت دتيض، سازت، ثبيذ کفؼ ٚ ٌجبط سٚپٛػ، -10

 .ثبؽذ ِتْبسف ٔب ٚصٕٔذٖ تٕذ سٔگٙبی داسای ٔجبيذ

 

َِٕٛس اص گشٖٚ پضؽىي، ؽبغٍني دس زشف پضؽىي، دٔذأپضؽىي، * 

داسٚعبصي، پشعتبسي، ِبِبيي، تٛأجخؾي، هبذاؽت، تغزيٗ، پرياپضؽىي، 

 .ٍَّٛ پبيٗ ٚ فٕبٚسيٙبي ٔٛيٓ ِشتجو ثب ٍَّٛ پضؽىي اعت

 

ثٗ زشفٗ پضؽىي ٚ آٚخينت آْ ثٗ  ٔبِشثٛه ٖ ٘بئؾبْ اص اعتفبدٖ -11

 ثبؽذ ِی ِـُّٕٛ کفؼ سٚپٛػ، ؽٍٛاسٚ

ثٕذ  گشدْ دعتجٕذ، ىال، أگؾرت گٛٔٗ ٘ش دادْ لشاس ديذ ِْشك دس ٚ اعتفبدٖ -12

 .ثبؽذ ِي دمُٕٛ ٘بي آِٛصؽي حميو دس ( زٍمٗ اصدٚاج خض ثٗ )ٚ گٛؽٛاسٖ

 ِي دمُٕٛ ًّّ اتبق جبض ِٛصؽيآ ٘بی حميو دس فٕذي ٚ دِپبيي اص اعتفبدٖ -13

 .ثبؽذ

 

 تْذاضت فزدي ٍ هَاسيي آرايص در هحيط ّاي آهَسضي كطَر :دٍم فصل
 
ٚاثغتگبْ ثٗ زشف پضؽىي اٌگٛ٘بي َٔبفت ٚ هبذاؽت فشدي ٘غتٕذ، ٌزا  -1

، ثذْٚ تشديذ دتيضي ٍب٘ش ٚ هبذاؽت  دس حميو ٘بي آِٛصؽي ٍَّٛ ٍَّٛ 

 .پضؽىي اص مشٚسيبت اعت

ثبيذ وٛتبٖ ٚ دتيض ثبؽذ آسايؼ ٔبخٓ ٘ب ثب الن ٚ ثشچغت ٔبخٓ ٘ب  -2

٘بي ٔبخٓ دس ٘ش ؽىٍي دمُٕٛ اعت اعتفبدٖ اص ٔبخٓ ٘بي ِقّٕٛي ٚ ٔبخٓ 

ثٍٕذ ِٛخت افضايؼ ؽبٔظ أتمبي ّفٛٔت ٚ ازتّبي آعيت ثٗ ديگشاْ ٚ 

 . جتٙيضات پضؽىي ِي ثبؽذ

ٖ پضؽىي آسايؼ عش ٚ فٛست ثٗ فٛست غري ِتْبسف ٚ دٚس اص ؽئْٛ زشف -3

 .دمُٕٛ ِي ثبؽذ

سمبيبْ سمٛدْ ٘شگٛٔٗ آسايؼ ثقٛست تبتٛ ٚ ثب اعتفبدٖ اص زٍمٗ يب  -4

 . ٔگني دس ثيين يب ٘ش لغّت اص دعتٙب ٚ فٛست دمُٕٛ اعت

ادٚوٍٓ ٚ ّيش٘بي ثب ثٛي تٕذ ٚ زغبعيت صا دس حميو ٘بي آِٛصؽي  -5

 .دمُٕٛ اعت
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 ي آهَسش پشضكيهَاسيي رفتار داًطجَياى در هحيط ّا :سَم فصل
سّبيت افٛي اخالق زشفٗ اي، تٛامِ ٚ فشٚتين دس ثشخٛسد ثب ثيّبساْ، -1

 .شمشا٘بْ ثيّبساْ، اعتبداْ، فشاگرياْ ٚ وبسوٕبْ اٌضاِي اعت

فسجت وشدْ دس حميو ٘بي آِٛصؽي ثبيذ ثٗ آساِي ٚ ثب ادة شمشاٖ -2

ت ٚ ٘شگٛٔٗ اصمبد عشٚ ٚ فذاي ثٍٕذ ٚ يب ثش صثبْ سأذْ وٍّب. ثبؽذ

 .وٗ دس ؽبْ زشفٗ پضؽىي ٔيغت، دمُٕٛ اعت

اعتّْبي دخبٔيبت دس وٍيٗ صِبْ ٘بي زنٛس فشد دس حميو ٘بي آِٛصؽي، -3

 .دمُٕٛ ِي ثبؽذ

خٛيذْ آداِظ ٚ َٔبيش آْ دس آصِبيؾگب٘ٙب، عبٌٓ وٕفشأظ ، سأذ -4

 .ثيّبساْ ٚ دسزنٛس اعبتيذ، وبسوٕبْ ٚ ثيّبساْ دمُٕٛ ِي ثبؽذ

والط ٘ب، آصِبيؾگب٘ٙب ٚ سأذ ثيّبساْ، تٍفٓ دس صِبْ زنٛس دس -5

شمشاٖ ثبيذ خبِٛػ ثٛدٖ ٚ دس عبيش صِبْ ٘ب، اعتفبدٖ اص آْ ثٗ زذ 

 .مشٚست وب٘ؼ يبثذ

اي ِّّٛي ِشتجو َٔري آعبٔغٛس، وبيف ؽبپ  دس ِکبٔٗ٘شگٛٔٗ حبث ٚ ؽٛخي -6

 . ٚ سعتٛساْ  دمٕـُٛ ِي ثبؽذ

 

 تخلف آئيي ًاهًِظارت تز اجزا ٍ پيگيزي هَارد  :چْارم فصل
 

َٔبست ثش سّبيت افٛي ايٓ آئني ٔبِٗ دس ثيّبسعتبْ ٘بي آِٛصؽي ٚ -1

عبيش حميو ٘بي آِٛصؽي ٍَّٛ پضؽىي ثبٌيين ثش ّٙذٖ ِْبْٚ آِٛصؽي 

ثيّبسعتبْ، ِذيش گشٖٚ، سئيظ خبؼ ٚ وبسؽٕبعبْ آِٛصؽي ٚ دأؾدٛيي 

 .ٚازذ ِشثٛىٗ ِي ثبؽذ

ْ آئني ٔبِٗ سا سّبيت ّٕٔبيٕذ افشادي وٗ اخالق زشفٗ اي ٚ افٛي اي -2

اثٕذا تزوش دادٖ ِي ؽٛد ٚ دس فٛست افشاس ثش اذمبَ ختٍف ثٗ ؽٛساي 

 .أنجبىي دأؾدٛيبْ اسخبُ دادٖ ِي ؽٛٔذ
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 4ضّيّٗ مشاسٖ 

 هقزرات كار تا حيَاًات آسهايطگاّي

زيٛأبت ٔمؼ ثغيبس ِّٙي دس استمبء ٚ گغرتػ حتميمبت ٍَّٛ پضؽىي 

لي ٚ تْبٌيُ اديبْ اهلي زىُ ِي وٕذ وٗ ثٗ سّبيت داؽتٗ ٚ ِجبٔي اخال

ثش ايٓ اعبط حمممني ثبيذ دس پژٚ٘ؼ ٘بيي وٗ . زمٛق آهنب پبيجٕذ ثبؽيُ

ثش سٚي زيٛأبت اذمبَ ِي دٕ٘ذ، ٍِضَ ثٗ سّبيت افٛي اخاللي ِشثٛىٗ 

روش وذ  ثبؽٕذ، ثٗ شمني ٍّت ٔيض ثش اعبط ِقٛثبت وّيغيْٛ ٔؾشيبت، 

ت پژٚ٘ؾي اسعبيل ثٗ ٔؾشيبت ٍّّي اٌضاِي ِي وّيتٗ اخالق دس ِمبال

ريال ثٗ افٛي ٚ ِمشسات وبس ثب زيٛأبت آصِبيؾگب٘ي اؽبسٖ ِي . ثبؽذ

 :ؽٛد

فنب ٚ عبختّبْ ٔگٙذاسي داساي اِىبٔبت الصَ ثشاي عالِت زيٛأبت  -1

 . ثبؽذ

ثش اعبط ُٔٛ ٚ گٛٔٗ، ؽشايو الصَ ثشاي  لجً اص ٚسٚد زيٛأبت،  -2

 . دٔگٙذاسي آهنب فشاُ٘ ثبػ

وف ٚ عبيش خبؼ ٘بي عبختّبٔي لبثً ؽغتؾٛ ٚ  ،ديٛاس ،لفظ ٘ب -3

 . لبثً مذ ّفٛٔي وشدْ ثبؽٕذ

دس فنبي ثغتٗ ؽشايو الصَ اص َٔش ٔٛس، اوغيژْ، سىٛثت ٚ دِب  -4

 .فشاُ٘ ؽٛد

دسفٛست ٔگٙذاسي دس فنبي ثبص، زيٛاْ ثبيذ داساي پٕب٘گبٖ  -5

 .ثبؽذ

 .فنب ٚ لفظ ثب گٛٔٗ زيٛاْ ِتٕبعت ثبؽذ -6

 .اِىبْ اعرتازت زيٛاْ سا داؽتٗ ثبؽٕذلفظ ٘ب  -7

دس محً ٚ ٔمً زيٛاْ، ؽشايو زشاست ٚ ثشٚدت، ٔٛس ٚ ٘ٛاي تٕفغي  -8

 .اص حمً خشيذ تب حمً دائُ زيٛاْ فشاُ٘ ثبؽذ

داساي ؽشايو ِٕبعت ثٛدٖ ٚ جمٛص الصَ سا  ٚعيٍٗ ٔمٍيٗ محً زيٛاْ، -9

 .داؽتٗ ثبؽذ

 . عالِت زيٛاْ، تٛعو فشد حتٛيً گرئذٖ وٕرتي ؽٛد -10

 . لشٔييٕٗ زيٛاْ تبصٖ ٚاسد ؽذٖ، سّبيت گشدد -11

 .زيٛأبت دس جمبٚست زيٛأبت ؽىبسچي خٛد لشاس ٔگرئذ -12

 .لفظ ٘ب دس ِْشك ديذ فشد ِشالت ثبؽٕذ -13
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 .اِىبْ فشاس زيٛاْ اص لفظ ٚخٛد ٔذاؽتٗ ثبؽذ -14

فذا٘بي امبيف وٗ ثبّث آصاس زيٛاْ ِي ؽٛٔذ اص حميو ززف  -15

 .ؽٛد

ثش خبجببيي ٚخٛد ٔذاؽتٗ اِىبْ آعيت ٚ خشازت زيٛاْ دس ا -16

 . ثبؽذ

 .ثغرت ٚ حمً اعرتازت زيٛاْ ثقٛست َُِٕ دتيض گشدد -17

فنبي ٔگٙذاسي ثبيذ ثٗ ىٛس پيٛعتٗ ؽغتؾٛ ٚ مذ ّفٛٔي  -18

 .ؽٛد

اص ِٛاد مذ  ،ثشاي دتيض وشدْ حميو ٚ عبمل عبصي ٚعبيً وبس -19

 .ّفٛٔي وٕٕذٖ اعتبٔذاسد اعتفبدٖ ؽٛد

 .ثبؽذ غزا ٚ آة ِقشيف زيٛاْ ِٕبعت ٚ هبذاؽيت -20

ذتٛيٗ ٚ ختٍيٗ فنٛالت ثٗ ىٛس پيٛعتٗ اذمبَ ؽٛد ثٗ رمٛي وٗ  -21

ثٛي آصاس دٕ٘ذٖ ٚ اِىبْ آٌشژي صايي ٚ أتمبي ثيّبسي ثٗ 

 .وبسوٕبْ، شمچٕني زيٛأبت آصِبيؾگب٘ي ٚخٛد ٔذاؽتٗ ثبؽذ

فنبي ِٕبعت ثشاي دفِ اخغبد ٚ الؽٗ زيٛأبت ٚخٛد داؽتٗ  -22

 .ثبؽذ

ي پشعًٕ اداسي، تىٕيغني ٘ب ٚ فنبي وبيف، سازت ٚ هبذاؽيت ثشا -23

 .ِشالجني ٚخٛد داؽتٗ ثبؽذ

دس پژٚ٘ؾٙب اص زيٛأبت ثيّبس يب داساي ؽشايو ٚيژٖ ِثً  -24

 .ثبسداسي ٚ ؽريد٘ي اعتفبدٖ ٔؾٛد

لجً اص ٘شگٛٔٗ الذاَ پژٚ٘ؾي، فشفت الصَ ثشاي عبصگبسي  -25

 .زيٛاْ ثب حميو ٚ افشاد فشاُ٘ ثبؽذ

 .ا ديذٖ ثبؽٕذوبسوٕبْ ثبيذ آِٛصػ وبس ثب زيٛأبت س -26

 ضزايط اجزاي پژٍّص ّاي حيَاًي

 ِٕبعت  ،گٛٔٗ خبؿ زيٛأي أتخبة ؽذٖ ثشاي آصِبيؼ ٚ حتميك

 .ثبؽذ

  زذالً زيٛاْ ِٛسد ٔيبص ثشاي فست آِبسي ٚ زميمي پژٚ٘ؾي ِٛسد

 .اعتفبدٖ لشاس گريد

  ٖاِىبْ اعتفبدٖ اص ثشٔبِٗ ٘بي خبيگضيين هبيٕٗ ثٗ خبي اعتفبد

 .ٔذاؽتٗ ثبؽذ اص زيٛاْ ٚخٛد
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  زذالً ، دس ِشازً خمتٍف حتميك ٚ دس سٚػ اتالف زيٛاْ پظ اص حتميك

 .آصاس ثىبس گشفتٗ ؽٛد

 دس وً ِذت ِيبٌْٗ وذ٘بي وبس ثب زيٛأبت سّبيت ؽٛد. 

 ٔتبيح ثبيذ ِٕدش ثٗ استمبء عير عالِت خبِْٗ گشدد . 

 


