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 صَرتجلسِ ًشست هذیراى تحصیالت تکویلی داًشگبّْبی علَم پسشکی کشَر

 30/1/96تبریخ  

هفضلِ ؼٍم آقهَى  ثفگكاـیثفًبهِ ـيكی ٍ ّوبٌّگي  خْت تطّيالت تىويلي هٌبعك آهبيٍي هطتفم ًٍىت هؽيفاى 

هطل ؼـ  30/1/96 هَـظـٍق زْبـٌٌجِ  14لغبيت 10اق وبػت   96وبل  (.Ph.D)ؼوتفی تػّّي  (هّبضجِ)

  .ثِ ٌفش ؾيل ثفگكاـ گفؼيؽ ّوىبـاىثب ضضَـ ، عجمِ ويكؼّن، وبلي غؽيف Cٍقاـت ثْؽاٌت، ثلَن 

خٌبة آلبی ؼوتف ػجؽاللْي ؼثيفهطتفم ٌَـای آهَقي ؼاـٍوبقی  ٍ تػّّي؛ خٌبة آلبی ؼوتف پَـوبظوي  :حبضریي جلسِ

هَقي ػلَم پبيِ پكٌىي، ثْؽاٌت آهطتفم ٌَـای  ـئيه هطتفم هفوك وٌدً آهَقي پكٌىي؛ خٌبة آلبی ؼوتف ضبختي ؼثيف

ّيبت ػلوي ؼاًٍگبُ ػلَم پكٌىي تْفاى ٍ هىئَل وبـگفٍُ ثبقًگفی ثفًبهِ ػضَ هطتفم ٍ تػّّي ؛ وفوبـغبًن ؼوتف غىفٍی 

ضجيجِ ػجبوي وبـٌٌبن هطتفم آقهَى ؼثيفغبًِ ٌَـای آهَقي ػلَم پبيِ پكٌىي، وفوبـ غبًن ّبی آهَقٌي ؼثيفغبًِ؛ 

 ثِ ٌفش ؾيلؼاًٍگبّْبی ػلَم پكٌىي ٌت ٍ تػّّي  ٍ ّوسٌيي هؽيفاى هطتفم تطّيالت تىويلي ثْؽا

 

 ػليفضب ايفج پَـخٌبة آلبی ؼوتف  اِفْبى  هطوؽ اهيفیخٌبة آلبی ؼوتف  ٌبّفٍؼ

 وفوبـغبًن ؼوتف ففضٌبق ًَـٍقی ًيب اـٍهيِ ٌْفام اػتوبؼی ففخٌبة آلبی ؼوتف  ٌْفوفؼ

 ػليفضب اٍلي پَـ خٌبة آلبی ؼوتف اَّاق ؼوتف ٌبّيي ٌبؼًيب خٌبة آلبی ٌْيؽ ثٍْتي

 ػلي هظبّفی ًكاؼ خٌبة آلبی ؼوتف ايفاى وفوبـغبًن ؼوتف قّفُ هّغفَی پَـ ٌيفاق

 خٌبة آلبی ؼوتف  يَوف يطيي پَـ ثبثل وفوبـغبًن ؼوتف وْيال ٌٍْْبًي پَـ ػلَم ثْكيىتي ٍ تَاًجػٍي

 هطوؽ ـضب ـئيىَى خٌبة آلبی ؼوتف ثيفخٌؽ  ـيفيخٌبة آلبی ؼوتف  اضوؽ پَـي لكٍيي

 خٌبة آلبی اهيف هيفی ثميِ الِ هطوَؼ ِفبـیخٌبة آلبی ؼوتف  وبٌبى 

 خالل ضٌبييخٌبة آلبی ؼوتف  تجفيك هطوَؼ والُ ؼٍقاى خٌبة آلبی ؼوتف وفؼوتبى 

 هؽیخٌبة آلبی ؼوتف  فضل الِ اش تفثيت هؽـن وفوبـغبًن ؼوتف ففيجب ٌفيفي فف وفهبى

 ّبٌوي هاليفی خٌبة آلبی ؼوتف تفثيت هؽـن خٌبة آلبی ؼوتف اضىبى ِبؼلي وفهبًٍبُ

 غَاًىبـیلبضي هطوَؼ  خٌبة آلبی ؼوتف تْفاى ػليدبى تجفائي خٌبة آلبی ؼوتف گلىتبى 

 خٌبة آلبی ؼوتف ػلي ـوتوي قًدبى  هٌَّـ ـًدجف خٌبة آلبی ؼوتف هبقًؽـاى 

 وفوبـغبًن ؼوتف هفوؽُ غؽيف وبقهبى اًتمبل غَى ضل غَاخَی ـاؼخٌبة آلبی ؼوتف اثَالف هٍْؽ

 وفوبـغبًن ؼوتف ففيؽُ ايكؼی ثبثت ووٌبى خٌبة آلبی ؼوتف  ضٍوت الِ عبّفغبًي ّوؽاى

 خٌبة آلبی ؼوتف خبثف وفيوي ٌبّؽ خٌبة آلبی ؼوتف  هٌَّـ اووؼيلي ؼّح يكؼ

 

: دستَر جلسِ
 ضجِ ؼـ هٌبعك آهبيٍيثطث ٍ ثفـوي ؼـ غََّ الگَی تَقيغ هّب .1

 هفٍـی ثف الؽاهبت اخفايي ؼاًٍگبّْبی ثفگكاـ وٌٌؽُ هّبضجِ .2

آييي ًبهِ هفضلِ ؼٍم آقهَى ثطث ٍ ثفـوي ؼـ غََّ  .3
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 بحث ٍ بررسی در خصَص الگَی تَزیع هصبحبِ در هٌبطق آهبیشی: هَضَع اٍل
هؽيفاى تطّيالت تىويلي  غيف همؽم ثِػفْ ضوي په اق تالٍت آيبتي اق والم اهلل هديؽ، خٌبة آلبی ؼوتف ضبختي 

 آقهَى هّبضجِ ثفگكاـی تَقيغ الگَی غََّ ؼـ آى اق په، ًوَؼًؽ اـائِ ًٍىت، اّؽاف غََّ ؼـ تَضيطبتي

ّب  ؼاًٍگبُ وليِ اًتػبة اهىبى خولِ اق آى هكايبی ٍؼـ هٌبعك آهبيٍي ؼـ وبل خبـی ( Ph.D) یتػُّ ؼوتفی

 .ُ لفاـ ؼاؼًؽًىبتي ـا هَـؼ اٌبـ ؼاٍعلت ّف ثفای

ؼـ  تىويلي تطّيالت هطتفم هؽيفاى ؼـيبفتي پيٌٍْبؼات ٍ ًظفات غىفٍی ؼوتف غبًن وفوبـ ثؼؽی ثػً ؼـ

 . ًوَؼًؽ اـائِ ـا غََّ تَقيغ اًدبم هّبضجِ ؼـ ؼاًٍگبّْبی هػتلف

: تحصیالت تکویلی  هحتشم ًظشات هذیشاى

 .ثبٌؽ هتٌبوت ًٌؽُن ثفگكاـ ؼاًٍگبُ ٍ پؿيفًؽُ ؼاًٍگبّْبی ؼـ اوبتيؽ تؼؽاؼ -

 .ثبٌؽ زفغٍيؼـ وبلْبی آتي ثِ َِـت  پؿيفًؽُ ؼاًٍگبّْبی ثيي ؼـ هّبضجِ ثفگكاـی -

 .ٌَؼ ٌفبف هّبضجِ تين هىئَل ٍ ًوبيٌؽگبى ٍظبيف ٌفش -

 .ٌَؼ هٍػُ آهبيٍي هٌبعك اغتيبـات ٍ ٌؽُ اًدبم لجل اق هّبضجِ تين اػضبی ثيي ّوبٌّگي -

 .ٌَؼ تبييؽ ؼاٍعلت تَوظ هفثَعِ لپَـتب ؼـ پمٍٍّي ٍ آهَقٌي وَاثك ِطت -

 هَخت تب ثبٌؽ هٌغمِ آى ٌؽُ هطَل هبهَـيت ـاوتبی ؼـ ؼاًٍگبُ ثِ هّبضجِ ثفای ٌؽُ ٍاگؿاـ ّبی ـٌتِ -

 .گفؼؼ اـتمب

 ؼـ لجَلي يب ٍ اًتمبل اهىبى ثبٌؽ القم ضؽًّبة اق ووتف غبِي ؼاًٍگبُ ؼـ ٌؽگبى لجَل تؼؽاؼ زٌبًسِ -

 .گفؼؼ هيىف ؼيگف ؼاًٍگبُ

 .گيفؼ اًدبم هتوفوك َِـت ثِ پمٍٍّي ٍ آهَقٌي وَاثك ثِ هفثَط اقاهتي -

 .پؿيفؼ َِـت ثفگكاـی اق په لفًغيٌِ ؼاٍعلت غىتگي اق خلَگيفی خْت -

 .ثبٌؽ ؼاٌتِ اٍلَيتثَؼى آى  ثفزفغٍي هّبضجِ  ثفگكاـیويفيت  -

  

هرٍری بر اقذاهبت اجرایی داًشگبّْبی برگسار کٌٌذُ هصبحبِ : هَضَع دٍم
-97 وبل تػّّي ؼوتفی آقهَى ثفگكاـی ثِ هفثَط فؼبليتْبی ثٌؽی قهبى خؽٍل ضبختي ؼوتف آلبی غًايي ة ؼـ

 .ٌؽ اًدبم پيَوت خؽٍل عجك القم تغييفات ثفـوي ٍ ثطث اق په .ًوَؼًؽ اـائِ ـا 96

 

 ٍ ؼلت ثف ،گؿٌتِ وبل هّبضجِ غََّ ؼـٍ گكاـي  تَضيطبتاـايِ  ضوي پَـوبظوي ؼوتف آلبی خٌبة وپه

هَـؼ ًيبق خْت ثجت  هؽاـنؼليك  ثفـوي ثف ايٍبى ييىّور. ًوَؼًؽ تبويؽ هّبضجِ ًوفات ثبـُ زٌؽ ثفـوي ٍ ِطت

 .ًوَؼًؽ تبويؽ( اق خولِ ففاغت اق تطّيل اق همغغ لجل)  ؼـ ؼاًٍگبُ ؼاٍعلتًبم 

 

بحث ٍ بررسی در خصَص آییي ًبهِ هرحلِ دٍم آزهَى : هَضَع سَم
 ثف اوبن)اهتيبقات  آييي ًبهِ ًىجت ثِ وبل گؿٌتِ ثِ ٍيمُ ؼـ خؽٍل تغييفات ؼـ ايي ثػً آلبی ؼوتف ضبختي ثِ

. پيَوت هي ثبٌؽ  96-97آييي ًبهِ اخفايي آقهَى هفضلِ ؼٍم وبل تطّيلي . ًوَؼًؽ اٌبـُ( هَّثِ هدله
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 جلسِ هصَببت

ى يىي اق اػضبی ثِ ػٌَا ٍقاـتػبًِ ًوبيٌؽُ ٍ ثَؼُ هّبضجِ هىئَل ػْؽُ ثِ هّبضجِّؽايت تين  هىئَليت -

تين هّبضجِ ؼـ يىي اق ايىتگبّْب هىتمف ثَؼُ ٍ ؼـ ػيي ضبل هىئَل اـايِ گكاـي ؼـ غََّ ـًٍؽ اًدبم 

 . هّبضجِ ثِ ؼثيفغبًِ هي ثبٌؽ

( وٌٌؽُ ثفگكاـ ًٍگبُاق خولِ ؼا)اػضبی تين هّبضجِ ثِ تؼؽاؼ يىىبى اق ّفيه اق ؼاًٍگبّْبی پؿيفًؽُ  -

 .اًتػبة غَاٌّؽ ٌؽ

 وظؼـ قهبى اـوبل تَ وَاثكؼـج وِ ِطت  اـتمب ؼاؼُ ٌَؼ ثِ ًطَی پمٍٍّي ٍ آهَقٌي وَاثكج ؼـپَـتبل  -

اـوبل وَاثك تَوظ ؼاٍعلجبى قٍؼتف اًدبم ٌَؼ تب قهبى ثيٍتفی ثفای ثفـوي وَاثك  .ٌَؼ تبييؽ ؼاٍعلت

 .تَوظ ؼاًٍگبُ ٍخَؼ ؼاٌتِ ثبٌؽ

 ًوَؼى آهبؼُ ثب آًْب لفًغيٌِ خبی ثِ ٍاىت هيؼـ ففايٌؽ هّبضجِ  ؼاٍعلجبى غىتگي اق خلَگيفی خْت -

 .ًوَؼثفًبهِ ـيكی ٍ اًتػبة وَال ؼـ ّف ايىتگبُ ثِ ليؽ لفػِ  هّبضجِـای اًدبم ة زٌؽثفاثف وَاالت

 یتػُّ ؼوتفی آقهَى هّبضجِ ثفگكاـی تَقيغاـائِ ٌؽُ ؼـ غََّ  خؽٍل ثِ تَخِ ثبؼاًٍگبّْب ثبيؽ  -

(Ph.D )تيوْبی ؼاًٍدَ، پؿيفي ظففيتؼاًٍگبّْبی ؼاـای گي ثب ّوبّيّوسٌيي  ٍ ؼـ هٌبعك آهبيٍي 

 .ًوبيٌؽ تؼييي ـا هفثَعِ هىئَل ٍ هّبضجِ

ؼاًٍگبُ هدفی  ٍ ؼـ ضؽ هوىي اق عفيك ؼـ  هّبضجِ ثِ هفثَط اٍليِ ّوبٌّگيْبی ٍ خلىبتپيٌٍْبؼ ٌؽ  -

هوىي ثِ ـٍق هّبضجِ،  ؼـ ًكؼيىتفيي قهبى ٍ ٌؽُ اًدبم ّوبٌّگي ّبی اق ـاُ ؼٍـ ثب اوبتيؽ وبيف ؼاًٍگبّْب

 .پؿيفؼ اًدبم خلىِ ّوبٌّگي ًْبيي ثب ضضَـ وليِ اػضبی تين هّبضجِ

خلىِ ای ؼـ ؼثيفغبًِ  ضك الكضوِ اوبتيؽ ٍ ّكيٌِ ّبی هّبضجِ پفؼاغت زگًَگي ٍ ّب ّكيٌِ غََّ ؼـ -

 .ايؽًطَُ اًدبم وبـ ـا هٍػُ ًنهؼبٍى هطتفم اخفايي هؼبًٍت آهَقٌي   ،اغَاى ؼوتف آلبی خٌبة ثب

هّبضجِ اوبتيؽ ًففثبٌؽ ٍ تؼؽاؼ  4ًفف  ٍ ضؽاوثف  3هّبضجِ وٌٌؽُ اق ّف ؼاًٍگبُ ضؽالل اوبتيؽ تؼؽاؼ  -

 .ًففثبٌؽ 4ًفف ٍ ضؽاوثف  2وٌٌؽُ ؼـ ّف ايىتگبُ ضؽالل 

وِ اًدبم ٌؽ ( Ph.D)قهبى ثٌؽی فؼبليتْبی هفثَط ثِ ثفگكاـی آقهَى ؼوتفی تػّّي  خؽٍل  تغييفاتي ؼـ -

 (پيَوت ٌوبـُ يه). ٌػُ ٌؽُ اوتثب ـًگ لفهك م

پيَوت ) .پيَوت هي ثبٌؽ( هّبضجِ)غََّ آييي ًبهِ ٍ خؽٍل اهتيبقات هفضلِ ؼٍم آقهَى  ؼـ تغييفات -

 (2ٌوبـُ 

ّبی تٌظين ٌؽ ٍ همفـ گفؼيؽ خْت وبًّ ّكيٌِ ( 3پيَوت ٌوبـُ )تمَين ثفگكاـی هّبضجِ ؼـ هٌبعك  -

ّف هٌغمِ ّوكهبى  ٍ يب ؼليمب ثؼؽ  Ph.D by Researchؼاٍعلجبى ٍ ّوسٌيي وَْلت ثفگكاـی، هّبضجِ 

 (3پيَوت ٌوبـُ ) .ؼـ ّوبى هٌغمِ َِـت پؿيفؼ Ph.D by courseاق هّبضجِ 

پيٌٍْبؼ ّبی ؼاًٍگبّْب ؼـ هَـؼ تَقيغ ثفگكاـی هّبضجِ تَوظ ؼثيفغبًِ ثفـوي ٍ خؽٍل ًْبيي تْيِ ٍ  -

 (.4پيَوت ٌوبـُ )اـوبل غَاّؽ ٌؽ

 

. ـ يه ِلَات غبتوِ يبفتثب ؾن 14خلىِ وبػت 
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 96-97سبل   (.Ph.D)ثشگضاسی آصهَى دكتشی تخصصی فعبلیتْبی هشثَط ثِ  صهبى ثٌذیجذٍل  :1پیَست شوبرُ 
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 2/10/95 2/9/95 *    ؼثيفغبًِ ثِ ؼاًٍگبّْب وَی اق ؼوتفی ؼٍـُ ؼاًٍدَی پؿيفي ظففيت اػالم  .1

 20/11/95 10/11/95   *  وٌدً وبيت ؼـ ؼاًٍدَ پؿيفًؽُ ؼاًٍگبّْبی اػالم  .2

 20/11/95 10/11/95    * وٌدً هفوك ثِ آقهَى ؼـ ٌفوت ـاٌّوبی ؼفتفزِ اـوبل ٍ تؽٍيي  .3

 30/11/95 20/11/95   *   آقهَى ؼـ ٌفوت ثفای ؼاٍعلجبى ًبم ثجت  .4

 9/12/95 30/11/95    * وٌدً هفوك ثِ ؼثيفغبًِ تَوظ ظففيتْب اػالم  .5

 13/12/95 9/12/95  *   خؽيؽ ًبم ثجت ٍ ًبم ثجت ٍيفايً ثفای هْلت  .6

 1/3/96 1/2/96    * آى ثفگكاـی قهبى ٍ هّبضجِ ثفای هٌغمِ ّف ثِ هفثَط ّبی ـٌتِ ىتؼيي  .7

8.  
 ثفًبهِ ٍ هّبضجِ تين تٍىيل / هّبضجِ هىئَل اففاؼ اضىبم ِؽٍـ ٍ تؼييي

 وٌٌؽُ هّبضجِ گفٍّْبی وبقی تَاًوٌؽ ففايٌؽ اـتمبی ٍ ـيكی
  *  1/2/96 1/3/96 

  4/3/96   *  ؼثيفغبًِ  ّوىبـی ثب وٌدً هفوك تَوظ وتجي آقهَى ثفگكاـی  .9

  7/3/96  *  * وتجي آقهَى اٍليِ وليؽ اػالم  .10

 20/3/96 10/3/96  *   هّبضجِ ٌفايظ ٍ اهىبًبت غََّ ؼـ القم ّبی ثيٌي پيً  .11

 17/3/96 16/3/96    * وتجي آقهَى اػتفاضبت ثِ ـويؽگي خلىبت ثفگكاـی  .12

  20/3/96  *  * وتجي آقهَى ًْبيي وليؽ اػالم  .13

 5/4/96 1/3/96 *     ثٌؽی ثبـم ثب هّبضجِ ثِ هفثَط ًْبيي ففهْبی ٍ ايىتگبّْب ليىت زه تْيِ  .14

 28/3/96 25/3/96  *   ؼاٍعلجبى تَوظ هطل ـٌتِ اًتػبة  .15

 30/3/96 28/3/96     ٍيفايً ٍ هطل ـٌتِ اًتػبة توؽيؽ  .16

17.  
 هٌبعك ثِ ـٌتِ ـُ ؼـ هّبضجِ اًدبم ثفای ٌفايظ ٍاخؽ ؼاٍعلجبى اوبهي اػالم

 وٌدً تَوظ ؼاٍعلجبى ٍ آهبيٍي
 *   7/4/96 7/4/96 

 13/4/96 10/4/96 *    هّبضجِ ثفگكاـی ٌفايظ ثَؼى آهبؼُ ًْبيي ثفـوي  .18

ـٍق لجل اق هّبضجِ  3تب  1 *    آقهَى ثفگكاـی ٌفايظ ًوَؼى ًْبيي ثفای هّبضجِ تين ًٍىت ثفگكاـی  .19

20.  
 ٌؽُ اػالم زبـزَة ٍ ضَاثظ اوبن ثف یآهبيً هٌبعك تَوظ هّبضجِ ثفگكاـی

 ؼثيفغبًِ وَی اق
  *  14/4/96 18/5/96 

ـٍق وبـی  4 *     آهبيٍي هٌبعك تَوظ ؼثيفغبًِ ثِ ًوفات ـيك ٍ آقهَى ثفگكاـی گكاـي اػالم  .21

 31/5/96 28/5/96    * وٌدً هفوك ثِ ؼثيفغبًِ اق هّبضجِ ًوفات اػالم  .22

23.  
 هؼؽل) تطّيلي وَاثك ، وتجي ًوفات ثػً وِ تدويغ ثب ًْبيي ًتبيح اوتػفاج

  هّبضجِ ٍ هَّة قثبى ، لجلي همغغ
 *   1/6/96 12/6/96 

  15/6/96   *  وٌدً هفوك تَوظ ًْبيي ٌؽگبى پؿيففتِ اوبهي اػالم ٍ وبـًبهِ ِؽٍـ  .24

 22/6/96 20/6/96*     ؼاًٍگبّْب ؼـ ؼاٍعلجبى ًبم ثجت  .25

 29/6/96 22/6/96 *    وٌدً هفوك ثِ ٌؽگبى تِپؿيفف ًْبيي ًبم ثجت گكاـي اػالم  .26
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: 2یَست شوبرُ پ

 (.Ph.D) تخصصی دکتری دٍرُ ٍرٍدی آزهَى ًبهِ آئیي
 تخصصی ٍ بْذاشت  دًذاًپسشکی، پسشکی، پبیِ علَم ّبی رشتِ

 

 هقذهِ

 ٍيمُ ثِ پكٌىي ػلَم آهَقي ؼـ ًَآٍـی ٍ تطَل ّبی ثىتِ ٍ والهت ػبلي آهَقي ًظبم ؼـ قؼايي توفوك  ويبوت ثِ تَخِ ثب

 ؼوتفی ؼٍـُ آقهَى خؽيؽ ًبهِ آئيي تىويلي، تطّيالت همبعغ ثف تبويؽ ثب پكٌىي ػلَم ؼاًٍدَيبى پؿيفي ًظبم تطَل ثىتِ

 اثالؽ 96-97 تطّيلي وبل اق اخفا خْت تػّّي ٍ ثْؽاٌت ،ؼًؽاًپكٌىي پكٌىي، پبيِ ػلَم ّبی ـٌتِ (.Ph.D) تػّّي

 .ٌَؼ هي

 

  تعبسیف -1 هبدُ

 پكٌىي آهَقي ٍ ؼـهبى ثْؽاٌت، ٍقاـت :ٍصاست -لفا

  پكٌىي آهَقي وٌدً هفوك :سٌجش هشكض -ة

  تػّّي ٍ ثْؽاٌت پكٌىي، پبيِ ػلَم آهَقي ٌَـای ؼثيفغبًِ :دثیشخبًِ -ج

 گىتفي ٌَـای اق ؼٍـُ اخفای هدَق ؼاـای ؼوتفی ؼٍـُ ؼاًٍدَی پؿيفًؽُ ػبلي آهَقي هَوىِ يب ؼاًٍگبُ :داًشگبُ -د

 .اوت پكٌىي ػلَم ّبی ٌگبُؼاى

 .ثبٌؽ هي تبييؽ هَـؼ تطّيلي هؽـن ؼاـای وِ ؼوتفی آقهَى ؼـ ٌفوت هتمبضي :داٍعلت -ّـ

 (.Ph.D) تػّّي ؼوتفی ؼٍـُ ٍـٍؼی آقهَى :آصهَى -ٍ

  هّبضجِ :دٍم هشحلِ آصهَى-ص

  وفقهيي آهبيً  وٌؽ اوبن ثف ؼاًٍگبّْب ثٌؽی هٌغمِ :آهبیشی هٌغقِ  -ح

 

 سیبستْب ٍ دافاُ -2 هبدُ

 ؼاًٍدَ پؿيفي ؼـ آهبيٍي هٌبعك ؼـ هػتلف ّبی ـٌتِ اوبتيؽ ٍ  ّب  ؼاًٍگبُ ثيٍتف هٍبـوت .1

 خْبًي تدفثيبت ٍ ػلوي هَاقيي ثفاوبن وٌدً اوتبًؽاـؼ ـٌٍْبی اق اوتفبؼُ .2

 ؼاٍعلجبى پمٍٍّي ٍ آهَقٌي ػلوي، وَاثك ثِ تف خؽی تَخِ .3

 پؿيفي ؼـ ؼاٍعلجبى ضفٍـی ایُ تَاًوٌؽی ٍ اوتؼؽاؼّب ػاليك، ًوَؼى لطبػ .4

  ؼاٍعلجبى تفيي ٌبيىتِ اًتػبة خْت پؿيفي ففآيٌؽ اـتمبی .5

 اوتبؼ ٍ ؼاٍعلت تطميمبتي قهيٌِ اًغجبق .6
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 آصهَى ثشگضاسی فشایٌذ -3 هبدُ

  ؼثيفغبًِ ثِ ؼاًٍگبّْب وَی اق ؼوتفی ؼٍـُ ؼاًٍدَی پؿيفي ظففيت اػالم .1

 ًيبق هَـؼ تؼؽاؼ ٍ پؿيفي ظففيت ثِ تَخِ ثب وٌدً هفوك ثِ اػالم ٍ ؼثيفغبًِ تَوظ ظففيتْب تبييؽ ٍ ثفـوي .2

 وٌدً هفوك تَوظ آقهَى ثفای ؼاٍعلجبى اق ًبم ثجت .3

  ؼثيفغبًِ  ّوىبـی ثب وٌدً هفوك تَوظ وتجي آقهَى ثفگكاـی .4

 ـٌتِ اًتػبة ثفای هَّة ضؽًّبة وىت اوبن ثف هّبضجِ ثِ هدبق اففاؼ ًوَؼى هٍػُ ٍ ؼاٍعلجيي وبـًبهِ ِؽٍـ .5

 هطل

 ؼاٍعلجبى تَوظ هطل ـٌتِ اًتػبة .6

   وٌدً هفوك تَوظ آهبيٍي هٌبعك ثِ ـٌتِ ّف ؼـ  هّبضجِ اًدبم ثفای ٌفايظ ٍاخؽ ؼاٍعلجبى اوبهي اػالم .7

 وٌدً هفوك ٍ آهبيٍي هٌبعك ّوبٌّگي ثب  ؼثيفغبًِ تَوظ هػتلف ؼاًٍگبّْبی ؼـ هّبضجِ ثفگكاـی تمَين تْيِ .8

  ؼثيفغبًِ وَی اق ٌؽُ اػالم زبـزَة ٍ ضَاثظ اوبن ثف آهبيٍي هٌبعك تَوظ هّبضجِ ثفگكاـی .9

  آهبيٍي هٌبعك تَوظ ؼثيفغبًِ ثِ ًوفات ـيك ٍ آقهَى ثفگكاـی گكاـي اػالم .10

 وٌدً هفوك ثِ ؼثيفغبًِ تَوظ هّبضجِ ًوفات اػالم  .11

 وٌدً هفوك تَوظ ؼاٍعلجبى ....( ٍ تبفل) هَّة قثبى ًوفُ ٍ  تطّيلي وَاثك ثِ هفثَط ًوفات تْيِ .12

   %(30) هّبضجِ ٍ %(20) پمٍٍّي آهَقٌي وَاثك ،%(50) وتجي ًوفات ثػً وِ تدويغ ثب ًْبيي ًتبيح وتػفاجا .13

 وٌدً هفوك تَوظ ًْبيي ٌؽگبى  پؿيففتِ اوبهي اػالم  .14

 آهبيٍي هٌبعك تَوظ (هّبضجِ) آقهَى ؼٍم هفضلِ اػتفاضبت ثِ ـويؽگي  .15

  ؼثيفغبًِ تَوظ اوت ًٍؽُ لجَل لبثل غگَييپبن ثِ هٌدف آهبيٍي هٌغمِ ؼـ وِ هَاـؼی ثِ ـويؽگي  .16

   وٌدً هفوك ثِ ٌؽگبى پؿيففتِ ًْبيي ًبم ثجت گكاـي اػالم .17

 

  علوی اسصیبثی ٍ سٌجش ّبی هالک -4 هبدُ

 ـػبيت ثب غيفؼٍلتي، ٍ ؼٍلتي اق اػن ػبلي، آهَقي هفاوك ٍ ّب ؼاًٍگبُ ؼوتفی ؼٍـُ ثِ ٍـٍؼ ؼاٍعلجبى ػلوي اـقيبثي ٍ وٌدً

 :گيفؼ هي اًدبم قيف هؼيبـّبی هجٌبی ثف ؼٍ، هبؼُ ؼـ جهٌؽـ اَِل

 .ًوفُ  هفضلِ ؼٍم هطبوجِ غَاّؽ ٌؽ% 50ًوفُ وتجي ٍ % 50ًتبيح ًْبيي آقهَى ثف اوبن   1396ثفای وبل  .1

 .ثبٌؽ ثفـوي وَاثك آهَقٌي، پمٍٍّي ثِ ػٌَاى ثػٍي اق هفضلِ ؼٍم آقهَى ثِ ػْؽُ ؼاًٍگبُ  هٌبعك آهبيٍي هي .2

 .ًوفُ قثبى هَـؼ تبييؽ ؼاٌتِ ثبٌٌؽ( هغبثك آييي ًبهِ خبـی) ی ٌفوت ؼـ آقهَى ثبيؽ ؼاٍعلجبى ثفا .3
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 دثیشخبًِ ٍظبیف  -5 هبدُ

 ػلَم ّبی ؼاًٍگبُ گىتفي ٌَـای اق ؼٍـُ اخفای هدَق ؼاـای ؼاًٍگبّْبی) اق ؼاًٍدَ پؿيفي ظففيت اٍليِ اوتؼالم .1

 (پكٌىي

 ًبم ثجت ؼفتفزِ ؼـ ؼـج ثفای وٌدً هفوك ثِ هػتلف ّبی ـٌتِ ؼـ ؼاًٍدَ پؿيفًؽُ ؼاًٍگبّْبی فْفوت اػالم .2

 وَال عفش خلىبت ثفگكاـی ٍ ّوبٌّگي ـيكی، ثفًبهِ  .3

 ؼاًٍگبّْب ثِ آى اثالؽ ٍ وٌدً هفوك ّوبٌّگي ثب آقهَى ؼٍم هفضلِ اخفايي ففايٌؽ تْيِ .4

 آقهَى ؼٍم هفضلِ اعالػيِ هَؼىى آهبؼُ ٍ وٌدً هفوك ٍ ؼاًٍگبّْب ّوبٌّگي ثب هّبضجِ ثفگكاـی قهبًي تمَين تْيِ .5

 وٌدً هفوك ثِ اـايِ خْت

  هّبضجِ ثفگكاـی ففايٌؽ ؼـ ٌفوت ثفای ؼاًٍگبّْب ثِ ـيكی ثفًبهِ ٍ اـقٌيبثي هوتطٌِ، ّبی ّيبت ًوبيٌؽگبى هؼففي .6

 (آهبيٍي هٌغمِ ّوبى اق "تفخيطب)

  هّبضجِ ٍ وتجي آقهَى اخفای ضىي ثف ًظبـت .7

 ًيبق َِـت ؼـ القم ّبی ففم تْيِ ٍ  آهبيٍي هٌبعك تَوظ تفاضبتاع ثِ ـويؽگي ففايٌؽ ثيٌي پيً .8

  وٌدً ثِ القم ّبی ثفـوي اق په ؼٍم هفضلِ آقهَى ًوفات اػالم .9

 .اوت ًٍؽُ لجَل لبثل پبوػگَيي ثِ هٌدف آهبيٍي هٌغمِ ؼـ وِ هَاـؼی ثِ ـويؽگي .10

 

   .شَد هی اًجبم هشثَعِ دثیشخبًِ ٍسظت داسٍسبصی ٍ دًذاًپضشکی ّبی سشتِ ثِ هشثَط اقذاهبت است ركش ثِ الصم

 

   سٌجش هشكض ٍظبیف  - 6هبدُ

 هػتلف ًْبؼّبی ٍ ؼثيفغبًِ ّوبٌّگي ثب آقهَى ًبم ثجت ؼفتفزِ تْيِ .1

  آقهَى ثفای ؼاٍعلجبى اق ًبم ثجت .2

 هفثَعِ ؼثيفغبًِ ّوبٌّگي ثب آقهَى وَاالت ؼفتفزِ تْيِ .3

 هفثَعِ يفغبًِؼة ٍ آهبيٍي هٌبعك ّوىبـی ثب وتجي آقهَى ثفگكاـی .4

 وٌدً هفوك وبيت عفيك اق آقهَى وليؽ اػالم .5

 آقهَى ًْبيي ًتيدِ اوتػفاج خْت وتجي ًوفُ ًوَؼى تفاق ٍ هطبوجِ .6

 هطل ـٌتِ اًتػبثي اٍلَيتْبی ٍ اوتىبثي ًوفُ ثِ تَخِ ثب ؼاٍعلجبى ثَؼى غيفهدبق يب هدبق اػالم .7

 آقهَى ؼٍم هفضلِ اعالػيِ ِؽٍـ .8

 ًْبيي ًتيدِ اوتػفاج خْت ؼاٍعلت (هَّة قثبى ًوفُ ٍ لجلي همغغ هؼؽل) تطّيلي قوَاة ًوَؼى تفاق ٍ هطبوجِ .9

  آقهَى
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 ٌؽُ اػالم ًْبيي ًوفُ ٍ تطّيلي وَاثك ًوفُ وتجي، ًوفُ وِ ًوَؼى لطبػ ثب آقهَى ًتبيح ًْبيي اوتػفاج ٍ هطبوجِ .10

 ؼثيفغبًِ وَی اق هّبضجِ

  ؼاًٍگبُ ثِ ًْبيي ٌؽگبى  پؿيففتِ اوبهي اػالم .11

 ًْبيي وبـًبهِ ـِؽٍ .12

 

 هصبحجِ ثشگضاسی دس آهبیشی هٌبعق ٍظبیف - 7 هبدُ

 هٌغمِ ؼثيفغبًِ تَوظ آهَقي تطَل عفش هٌغمِ والى اػتجبـات هطل اق القم اًىبًي ًيفٍی ٍ اػتجبـات ثيٌي پيً .1

 آهبيٍي

 ػلَم ّبی اُؼاًٍگ گىتفي ٌَـای اق هدَق ؼاـای ّبی ـٌتِ اوبن ثف) ؼٍـُ ؼاًٍدَی پؿيفي ظففيت اٍليِ اػالم .2

  ّب ؼاًٍگبُ تَوظ (پكٌىي

  آهبيٍي هٌغمِ ؼـ ّب ؼاًٍگبُ ؼـ آقهَى ؼٍم هفضلِ ثفگكاـی ثف ًظبـت ٍ اخفا ّوبٌّگي، .3

 آهبيٍي هٌغمِ ّبی ؼاًٍگبُ وبيف لكٍم َِـت ؼـ ٍ پؿيفًؽُ ؼاًٍگبّْبی وليِ هٍبـوت ثب هّبضجِ گفٍّْبی تٍىيل .4

 (4 ٌوبـُ پيَوت) ثِ تَخِ ثب

 ُآهبيٍي هٌغمِ ًٍَؼ تبهيي آهبيٍي هٌغمِ اق وٌٌؽُ هّبضجِ تين ػلوي ّيبت وِ تيَِـ ؼـ :تجّف 

 . ًوبيؽ الؽام هٌبعك وبيف ػلوي ّيبت اػضبی اق ؼػَت ثِ ًىجت تَاًؽ هي

 ـػبيت خْت ؼـ هّبضجِ ثفگكاـی ًطَُ ٍ ففايٌؽ غََّ ؼـ پؿيفًؽُ گفٍّْبی ػلوي ّيبت اػضبی ٍ هؽيفاى تَخيِ  .5

 هوىي ضؽ تب اػتفاضبت ثفٍق اق پيٍگيفی ٍ ؼاٍعلجبى ثفای ثفاثف ّبی ففِت ايدبؼ ٍ ضَاثظ ؼليك

 هػتلف ّبی ؼاًٍگبُ ؼـ هّبضجِ قهبى تٌظين ثفای وٌدً هفوك ٍ  ؼثيفغبًِ ثب ّوبٌّگي .6

  هفوكوٌدً اق ٌؽُ اػالم قهبى ثِ تَخِ ثب هّبضجِ ثفگكاـی .7

  ثيفغبًِؼ ثِ ؼٍم هفضلِ آقهَى ًوفات ـيك ٍ آقهَى ثفگكاـی گكاـي اػالم .8

 ٌؽُ ثيٌي پيً ففايٌؽ اوبن ثف هّبضجِ ثِ اػتفاضبت ثفـوي .9

 وٌدً هفوك اػالم اوبن ثف ًْبيي ٌؽگبى پؿيففتِ اق ًبم ثجت .10

 وٌدً هفوك ٍ هفثَعِ ؼثيفغبًِ ثِ هبًؽُ ثبلي ّبی ظففيت ٍ ٌؽُ ًبم ثجت اففاؼ ًْبيي تؼؽاؼ اػالم .11

      

 پبيِ ػلَم آهَقي ٌَـای ًٍىت ًَقؼّويي تَّيت ثِ 22/12/1395 تبـيع ـؼ ٍ تٌظين ثٌؽ 65 ٍ هبؼُ  7 ؼـ ًبهِ آييي ايي

 .اوت اخفا لبثل اثالؽ تبـيع اق ٍ ـويؽ تػّّي ٍ ثْؽاٌت پكٌىي
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 :ًبهِ آییي 1 شوبرُ پیَست
 

 ّب داًشگبُ در (هصبحبِ) دٍم هرحلِ آزهَى برگساری اجرایی ًبهِ شیَُ
 

هَى پؿيفي ؼاًٍدَ ؼـ ـٌتِ ّبی ػلَم پبيِ پكٌىي، ثْؽاٌت ٍ آق( هّبضجِ)ثب تَخِ ثِ ٍاگؿاـی هفضلِ ؼٍم 

ثِ ؼاًٍگبّْب،  ايي ٌيَُ ًبهِ خْت ٍضؽت ـٍيِ ؼـ ًطَُ اخفا ٍ ( .Ph.D)تػّّي ؼـ همغغ ؼوتفی تػّّي 

.  ّوسٌيي خلَگيفی اق ّفگًَِ ًبّوبٌّگي وِ هٌدف ثِ ثفٍق ًبـضبيتي ٍ اغتالل ؼـ ـًٍؽ پؿيفي گفؼؼ، اثالؽ هي ٌَؼ

. گفؼؼ هّبضجِ ؼـ ؼُ هٌغمِ آهبيٍي ثفگكاـ هي

 

اعضبی تین هصبحجِ كٌٌذُ 

اػضبی تين هّبضجِ هتٍىل اق اػضبی ّيبت ػلوي ؼاًٍگبّْبی پؿيفًؽُ ؼاًٍدَ  ٍ ؼـ َِـت ًيبق وبيف  .1

ّبی ؼاـای هدَق ٍ  يب وبيف ؼاًٍگبّْب ؼـ هٌغمِ آهبيٍي ٍ ًوبيٌؽُ ؼثيفغبًِ ٌَـای آهَقي ػلَم  ؼاًٍگبُ

 .پكٌىي، ثْؽاٌت ٍ تػّّي هي ثبٌؽپبيِ 

 .ًفف ٍ اق ّوبى گفٍُ تػّّي ؼاًٍگبُ ّبی  هٌبعك آهبيٍي غَاٌّؽ ثَؼ 10اػضبی تين هّبضجِ ضؽالل  .2

 .ٌَؼ ًفف ٍ اق ّوبى گفٍُ تػّّي ثفای تٍىيل تين هّبضجِ ؼـ ًظف گففتِ  3اق ّف ؼاًٍگبُ پؿيفًؽُ ضؽالل  .3

 .ًٌَؽ ثب ـتجِ ؼاًٍيبـ ٍ ثبالتف اًتػبة هياػضبی تين هّبضجِ اق ثيي اػضبی ّيبت ػلوي  .4

 ُوبل وبثمِ  3ؼـ َِـت ًجَؼى ؼاًٍيبـ ثِ تؼؽاؼ وبفي هي تَاى اق اوتبؼيبـاى ثب ضؽالل : تجّف

 .ؼػَت ًوَؼ

يه ًفف ثِ ػٌَاى ًوبيٌؽُ  اق ّيبت هوتطٌِ، اـقٌيبثي ٍ ثفًبهِ ـيكی ّوبى ـٌتِ ثب ضك ـای اق وَی  .5

 .ضجِ افكٍؼُ هي ٌَؼؼثيفغبًِ هؼففي ٍ ثِ تين هّب

 .اضىبم اػضبی تين هّبضجِ تَوظ ـييه ؼثيفغبًِ هٌغمِ آهبيٍي ثفگكاـ وٌٌؽُ آقهَى ِبؼـ غَاّؽ ٌؽ .6

تفخيطب يىي اق هؽيفاى گفٍّْبی آهَقٌي ـٌتِ )ـئيه ؼثيفغبًِ هٌغمِ آهبيٍي ؼـ ّف ـٌتِ يه ًفف ـا  .7

 .ثِ ػٌَاى هىئَل ثفگكاـی هّبضجِ تؼييي هي ًوبيؽ( ؾيفثظ

 

هبت الصم قجل اص اًجبم هصبحجِ اقذا

 .هّبضجِ ؼـ هٌبعك آهبيٍي ثف اوبن تمَين اػالم ٌؽُ تَوظ هفوك وٌدً ثفگكاـ هي ٌَؼ .1

ايبة ٍ ؾّبة )ثفای وليِ اػضبی هؽػَ تين هّبضجِ هٌغمِ آهبيٍي ....( البهت ٍ ) پيً ثيٌي اهىبًبت ـفبّي  .2

 .(ثبٌؽ ثِ ػْؽُ ؼاًٍگبُ اػكام وٌٌؽُ هي

 ّب ٍ زه ليىتْبی هّبضجِ ثِ عَـ اغتّبِي ثفای ّف ؼاٍعلتآهبؼُ وبقی ففم  .3

 القم ثفای اًدبم آقهَى ؼـ ّف يه اق ـٌتِ ّب ( ايىتگبّْبی) پيً ثيٌي فضبّبی هَـؼ ًيبق  .4

 پيً ثيٌي اهىبًبت هَـؼ ًيبق ٍ ػَاهل اخفايي وبفي  ثفای ثفگكاـی هّبضجِ   .5

 ـٌتِ ّب  ففاّن ًوَؼى فضبی آـام ٍ هٌبوت ثفای هّبضجِ ّف يه اق .6

پيً ثيٌي فضبی اًتظبـ هٌبوت ثِ ًطَی وِ اـتجبعي ثيي ؼاٍعلجبى هّبضجِ ٌؽُ ثب اففاؼ ؼـ اًتظبـ اًدبم  .7

 .هّبضجِ ثفلفاـ ًٍَؼ
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ؼـ عَل هّبضجِ ثب پيً ثيٌي اهىبًبت وػت افكاـی ٍ ًفم افكاـی ؼـ  onlineففاّن ثَؼى اهىبًبت اتّبل  .8

 گفٍّْب 

 علجبى ٍ تين هّبضجِ وٌٌؽُ ثف ضىت عَل هؽت هّبضجِپيً ثيٌي پؿيفايي هتؼبـف اق ؼاٍ .9

 تؼييي ٍظبيف ػَاهل اخفايي ٍ تَخيِ آًبى ؼـ غََّ اًدبم ِطيص ٍظبيف .10

 ( خْت اًدبم هّبضجِ اوتبًؽاـؼ)تَخيِ ػَاهل اخفايي ؼـ غََّ ثفغَـؼ هٌبوت ثب ؼاٍعلجبى  .11

گبُ ٍ ًّت تبثلَّبی ـاٌّوب پيً ثيٌي ّبی القم اق لجيل هٍػُ ًوَؼى هطل ّبی هّبضجِ ؼـ وبيت ؼاًً .12

 ثفای ّؽايت ؼاٍعلجبى ثِ هطل هّبضجِ 

 ـوبًي وبهل ٍ ؼليك ؼـ ـاثغِ ثب قهبى ٍ هىبى هّبضجِ اعويٌبى اق اعالع .13

 .ثبٌؽ هىئَليت ضىي اًدبم هفاضل هّبضجِ ثِ ػْؽُ هىئَل ثفگكاـی هّبضجِ هي .14

 

فشایٌذ اجشایی هصبحجِ  

 ّبی پيً ثيٌي ٌؽُ ٍ هفاضل هػتلف اًدبم هّبضجِ  ـاٌّوبيي ؼاٍعلجبى خْت اوتمفاـ ؼـ هطل  .1

 اضفاق َّيت ؼاٍعلجبى ثب اِل وبـت هلي يب ٌٌبوٌبهِ   .2

 هؼففي ؼاٍعلجبى ثب ـػبيت تفتيت تّبؼفي .3

 ـػبيت ؼليك قهبى ثٌؽی ايىتگبّْب ثفای ّوِ ؼاٍعلجبى .4

 يف ؼاٍعلجبىّؽايت ؼاٍعلجبى هّبضجِ ٌؽُ ثِ غبـج اق هطل ثفگكاـی ثؽٍى ثفلفاـی اـتجبط ثب وب .5

 تىويل ففم ؼاٍعلجيي غبيت ؼـ هّبضجِ  .6

 

ٍظبیف تین هصبحجِ كٌٌذُ  

ثفًبهِ ـيكی ٍ ّوبٌّگي ؼـ غََّ تفتيت ايىتگبّْب،  وَاالت ّف ايىتگبُ ٍ هفاضل ففآيٌؽ اخفايي  .1

 هّبضجِ اق ؼاٍعلجبى ٍ ًمً اػضبی تين هّبضجِ لجل اق ٌفٍع هّبضجِ اق ؼاٍعلجبى

 ثِ ؼٍـ اق ّفگًَِ اوتفن ٍ اضغفاة  ثفلفاـی هطيغي ؼٍوتبًِ ٍ .2

 ًوفُ ؼّي ؼاٍعلجبى وبهال ثف اوبن ففم هّبضجِ ٍ زه ليىت ّبی هفثَعِ  .3

 ثفلفاـی ٌفايظ يىىبى ٍ هٍبثِ ثفای توبهي ؼاٍعلجبى اق خولِ ـػبيت هؽت قهبى يىىبى ثفای ّف ؼاٍعلت .4

 ـػبيت ضؽالل ّب ٍ ومف اهتيبقّب  .5

 .تگبُ  ثِ َِـت هىتمل ثِ هٌظَـ پبيبيي ًوفاتاهتيبق ؼّي ّف يه اق اػضب ؼـ ّف ايه .6

 اختٌبة اق پفويؽى وَاالت  غيف هفتجظ .7

 

فشایٌذ ثعذ اص هصبحجِ 

ّبی ًْبيي ؼـ ضضَـ ّوِ اػضبی تين  ّبی ايىتگبّْب ٍ ٍاـؼ وفؼى ًوفات ؼـ ثفگِ خوغ آٍـی ثفگِ .1

 هّبضجِ

 اهضبی وليِ ففهْبی ايىتگبّْب ٍ خوغ ثٌؽی ٌؽُ تَوظ تين هّبضجِ .2

  Excelًوَؼى ًوفات ؼـ ًفم افكاـ ٍ فبيل  ٍاـؼ .3

 اـوبل ًوفات ثِ ؼثيفغبًِ .  4

ًگْؽاـی يه ًىػِ اق توبهي هىتٌؽات هفاضل هػتلف ؼـ ضَقُ هؼبًٍت آهَقٌي هٌغمِ آهبيٍي .  5
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:آییي ًبهِ 2پیَست شوبرُ   

 96 -97 تحصیلی سبل بْذاشت ٍ پسشکی پبیِ علَم ّبی رشتِ (.Ph.D) تخصصی دکترای دٍرُ  آزهَى هصبحبِ فرم
 

مًاد آزمًن شفبَي وًع سىجش رديف 
حذاكثر 

 وحًٌ امتيبزدَي  امتيبز

1 

ود
 ش

می
ی 

ده
از 

متی
ب ا

طل
داو

ط 
وس

ه ت
شد

ه 
رای

ت ا
دا

ستن
س م

سا
ر ا

ب
. 

سبثقٍ تحصيلي ي فعبليت 

َبي آمًزشي 

3 
– دي امتيبز  18.01-19 –سٍ امتيبز  19.01 -20)معذل آخريه مقطع تحصيلي 

( صفر 17كمتر از  –يبز يک امت 18-17 

امتيبز   25/0مرتبط  بٍ ازاي َر ياحذ  داوشگبَيياحذَبي درسي ( يب کبرآمًزي)تذريس وظري يب عملي  -الف 7

 .مربًطٍ ببشذ( داوشگبٌ)معبين آمًزشي داوشكذٌ  مًرد تبييذکليٍ گًاَي َبي تذريس ببيذ  :تجصرٌ

2 

سبثقٍ فعبليت َبي پژيَشي 

ي فىبيري 

 

 

30 

(                 امتيبز  2حذاكثر تب )طرح تحقيقبتي مصًة داوشگبٌ ثعىًان مسئًل يب َمكبر   –ف ال

مقبالت ثرگرفتٍ ازپبيبن وبمٍ ي يب در ارتجبط مًضًعي ثب رشتٍ مقطع قجل   -ة

: يبراي َرمقبلٍ( امتيبز 25حذاکثر تب ) 

....  ي   Medlineي  ISIجملٍ در مقبالت ومبيٍ شذٌ در ومبيٍ َبي گريٌ يک يزارت بُذاشت از  -

( امتيبز 3حذاکثرتب )؛ وفرات بعذي براسبس تعذاد وفرات (امتيبز 7حذاکثر تب )وفر ايل يب وًيسىذٌ مسئًل  

...   ي  Chemical Abstractsي  SCOPUSومبيٍ َبي گريٌ دي يزارت بُذاشت از جملٍ در در مقبالت ومبيٍ شذٌ -

( امتيبز 2حذاکثرتب )؛ وفرات بعذي براسبس تعذاد وفرات (امتيبز 4اکثر تب حذ)وفر ايل يب وًيسىذٌ مسئًل 

....  ي   IRAN MEDEXي  ISCمقبالت ومبيٍ شذٌ در ومبيٍ َبي گريٌ سٍ ي چُبر يزارت بُذاشت از جملٍ در  -

( امتيبز 1حذاکثرتب )؛ وفرات بعذي براسبس تعذاد وفرات (امتيبز 3حذاکثر تب )وفر ايل يب وًيسىذٌ مسئًل  

( امتيبر براي وفر ايل يب وًيسىذٌ مسئًل 2حذاکثر تب )مقبالت اوگليسي در مجالت علمي پژيَشي -

( امتيبز براي وفر ايل يب وًيسىذٌ مسئًل 5/1حذاکثر تب )مقبالت فبرسي در مجالت علمي پژيَشي  -

( امتيبز 2حذاكثر تب )سخىراوي يب پًستر در كىگرٌ َبي علمي  -ج

( امتيبز 1حذاکثر تب )در کىگرٌ بيه المللي ( سخىراوي يب پًستر)قبلٍ ارايٍ َر م -

 (امتيبز 5/0حذاکثر تب )در کىگرٌ ملي ( سخىراوي يب پًستر)ارايٍ َر مقبلٍ  -

( امتيبز 7حذاكثر تب )اختراعبت ي اكتشبفبت ثجت شذٌ  -د

( امتيبز 4حذاکثر تب )؛ داخلي (امتيبز 7حذاکثر تب )بيه المللي  -

حذاكثر )جمٍ ي تبليف كتت دررشتٍ مرثًطٍ ي ثب تبييذ اوجمه علمي مرثًط ي يب معبيوت پژيَشي داوشگبٌ تر -ٌ

 (امتيبز  3تب 

3 

(
س 

سا
ر ا

و ب
د 

رمن
ختا

سا
ه 

حب
صا

ا م
ب

ود
 ش

می
ی 

ده
از 

متی
ت ا

یس
ک ل

چ
. 

ييژگيُبي فردي دايطلت 
شبمل شخصيت اجتمبعي ، 

تعبمل، قذرت تجسيٍ 
تحليل ي قذرت ثيبن ي 

اوتقبل مفبَيم ي تًاوبيي 
مطبلت علمي 

تسلط ثٍ زثبن اوگليسي 
تخصصي 

60 

 

( امتيبز 15)ايستگبٌ ميسان تسلط دايطلت ثر پبيبن وبمٍ ي مقبلٍ اصلي مستخرج از آن   .1

( امتيبز10) (Scientific Presentation)ايستگبٌ ارايٍ شفبَي مطبلت علمي  .2

( امتيبز 5)ايستگبٌ جستجًي مىبثع علمي  .3

( امتيبز 20) *َبي تخصصي رشتٍ  ايستگبٌ تًاومىذي .4

  (امتيبز 10) ** ايستگبٌ اختصبصي زثبن اوگليسي .5

  100 مجمًع  

ـا هي تَاى ؼـ لبلت زٌؽ ايىتگبُ عفاضي ٍ ايىتگبُ ثفـوي تَاًوٌؽيْبی اغتّبِي ثف اوبن ًظف تين هّبضجِ ّف ـٌتِ،   *.

 .اخفا ًوَؼ

. اغتّبَ هي يبثؽ( عجك ؼفتفزِ ثجت ًبم)ثِ ًوفُ آقهَى قثبى هَّة  اهتيبق ايي ايىتگبُ 3 **.
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: آییي ًبه3ِپیَست شوبرُ 

 در هٌطقِ آهبیشی ( هصبحبِ)ترکیب کویتِ هسئَل برگساری آزهَى هرحلِ دٍم

  اجرایی اقذاهبت ٍ هسئَلیتْب 

 
 تشکیل كویتِ ثشگضاسی آصهَى هٌغقِ آهبیشی( الف
 

 :اعضب

 (ـئيه وويتِ)آهبيٍي هؼبٍى آهَقٌي هٌغمِ  .1

 (ؼثيف وويتِ)هؽيف تطّيالت تىويلي ؼاًٍگبُ هٌغمِ آهبيٍي  .2

 هؽيفاى تطّيالت تىويلي ؼاًٍگبّْبی پؿيفًؽُ ؼاًٍدَی ؼوتفی تػّّي .3

 هؽيفاى هفوك هغبلؼبت ٍ تَوؼِ آهَقي پكٌىي .4

 وِ ًفف ػضَ هٌتػت اق هؽيفاى گفٍّْبی آهَقٌي پؿيفًؽُ ؼاًٍدَ اق هٌغمِ آهبيٍي .5

 :ٍظبیف

 ـايِ گكاـي الؽاهبت ّف هفضلِ ثِ ؼثيفغبًِ ٌَـای ػلَم پبيِ پكٌىي ثْؽاٌت ٍ تػّّيا .1

 اعالع ـوبًي ؼـٍى ؼاًٍگبّي ٍ ؼـٍى هٌغمِ ی آهبيٍي .2

 اهىبى وٌدي، ٌٌبوبيي ٍ ًطَُ اوتفبؼُ اق ظففيت ّبی ػلوي اخفايي ؼاًٍگبّْبی هٌغمِ آهبيٍي .3

آهبيٍي  تؼييي هطل ّبی ثفگكاـی آقهَى ؼـ ؼاًٍگبّْبی هٌغمِ .4

( تفخيطب هؽيف تطّيالت تىويلي ؼاًٍگبُ هٌغمِ آهبيٍي)تؼييي هىئَل ثفگكاـی آقهَى  .5

 

 ثشًبهِ سیضی جْت تَاًوٌذی سبصی گشٍّْبی آهَصشی پزیشًذُ داًشجَ( ة
 

 هفوك هغبلؼبت ٍ تَوؼِ آهَقي پكٌىي ؼاًٍگبُ  :هسئَل

گفٍّْبی آهَقٌي پؿيفًؽُ ؼاًٍدَ ثب ّوبٌّگي ّيبت  ثفًبهِ ـيكی ثفای اخفای وبـگبّْبی آهَقٌي خْت اػضب ّيبت ػلوي

 هوتطٌِ، اـقٌيبثي ٍ ثفًبهِ ـيكی ـٌتِ آهَقي پكٌىي

 

 تذٍیي ثشًبهِ اجشایی ثشگضاسی آصهَى( ج

 

 :شبهل

 خؽٍل قهبًجٌؽی آقهَى ـٌتِ ّبی هػتلف .1

 تٍىيل تين اػضبی ّيبت ػلوي عفاش ٍ هّبضجِ وٌٌؽُ .2

 تٍىيل تين اخفايي ٍ پٍتيجبًي آقهَى .3

ػييي ٍ تدْيك هطل ّبی ثفگكاـی آقهَى ؼـ گفٍّْبی آهَقٌي يب فضبّبی آهَقٌي ؼاًٍگبّْبی پؿيفًؽُ ؼاًٍدَ ؼـ ت .4

هٌغمِ آهبيٍي 

 تٌظين گكاـي ًمبط لَت ٍ ضؼف ثفگكاـی آقهَى .5
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: 3پیَست شوبرُ 

  96-97سبل تحصیلی ٍ دکتری پژٍّشی در هٌبطق آهبیشی(  Ph.D)تقَین برگساری هصبحبِ دکتری تخصصی 

 تبسیخ سٍص
هٌغقِ 

آهبیشی 

/ دكتشی تخصصی

پظٍّشی دكتشی 
 (هحل ثشگضاسی هصبحجِ)هٌغقِ آهبیشی

زْبـٌٌجِ ٍ 

 پٌدٌٍجِ
 دكتشی تخصصی  15-14/4/96

ـٌتِ ّبی هفتجظ ثب ؼثيفغبًِ ؼاـٍوبقی 

ٌيَُ ًبهِ ثفگكاـی هّبضجِ تَوظ ؼثيفغبًِ ٌَـای آهَقي )

 (.ؼاـٍوبقی ٍ تػّّي اـوبل غَاّؽ ٌؽ

     

ٌٌجِ، 

يىٌٍجِ، 

 ؼٌٌٍجِ

لغبيت  17/4/96

19/4/96 
 (تْفاى) 10 دكتشی تخصصی 10

، وِ ٌٌجِ

زْبـٌٌجِ ٍ 

 پٌدٌٍجِ

لغبيت  20/4/96

22/4/96 
 پظٍّشیدكتشی  10

اًتمبل غَى، اًىتيتَپبوتَـ، ايفاى، ) 10هٌغمِ  هفاوك تطميمبتي

، ثميِ الِ، ػلَم ثْكيىتي ٍ تْفاى، ٌْيؽثٍْتي، خْبؼ ؼاًٍگبّي

ًَثت ِجص ٍ ػّف  6ؼـ  (تَاًجػٍي

     

ٌٌجِ ٍ 

 يىٌٍجِ
 دكتشی تخصصی 7 25-24/4/96

آهَقي ثْؽاٌت، پفوتبـی، ثبوتفی ٌٌبوي، وتبثؽاـی، )اِفْبى 

 (ثْؽاٌت هطيظ

 پظٍّشیدكتشی  7 26/4/96 ؼٌٌٍجِ

اپيؽهيَلَلی، فبـهبوَگٌَقی، ػلَم اػّبة، فيكيَلَلی )اِفْبى

آهَقي  ،  علَم تغزیِؼاـٍيي، ٍـقي، لًتيه، ثيَتىٌَلَلی 

ثْؽاٌت، آهبـ، اًگل ٌٌبوي، هَاؼ ؼًؽاًي، هٌْؽوي پكٌىي، 

، ثيٌَيوي، ايوٌي ٌٌبوي)، ٌْفوفؼ(فيكيَلَلی، پكٌىي هَلىَلي

 (، پفوتبـیعلَم تغزیِ)؛ (وبٌبى علَم تغزیِ،)، يكؼ(فبـهبوَلَلی

     

 (ًبًَفٌبٍـی ؼاـٍيي)، قًدبى (ًيـٍاًٌٍبوي ثبلي)اـان  پظٍّشیدكتشی  6 28/4/96 زْبـٌٌجِ

 پظٍّشیدكتشی  4 28/4/96 زْبـٌٌجِ 
ثبكتشی ػلَم تغؿيِ، ػلَم اػّبة، لبـذ ٌٌبوي پكٌىي، )اَّاق

 (، ثيٌَيوي ثبكتشی شٌبسی)؛ لفوتبى (شٌبسی

     

ٌٌجِ ٍ 

 يىٌٍجِ

31/4/96- 

1/5/96 
 (ی، ثبوتفی ٌٌبويػلَم اػّبة، هبهبيي، ػلَم تغؿيِ، ثيٌَين)تجفيك  دكتشی تخصصی 2

 پظٍّشیدكتشی  2 2/5/96ؼٌٌٍجِ 

ًبًَفٌبٍـی ؼاـٍيي، ًبًَفٌبٍـی پكٌىي، فبـهبوَگٌَقی، ايوٌي )تجفيك

ٌٌبوي، اپيؽهيَلَلی، آهبـ قيىتي، فيكيَلَلی، پكٌىي هَلىَلي، 

؛ (قيىت فٌبٍـی پكٌىي، قيىت هَاؼ ؼاـٍيي، ثيٌَيوي ٍ ػلَم تغؿيِ

( ون ٌٌبوي)اـٍهيِ 

     

                                                           
 
 .هی ثبشذ 27/4/95ٍ  26، 25 ،(7دس هٌغقِ ) هصبحجِ دكتشی پظٍّشی سشتِ علَم تغزیِ تبسیخ  

. هی ثبشذ 27/4/95ى لشستب تبسیخ هصبحجِ دكتشی پظٍّشی سشتِ ثبكتشی شٌبسی   
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ـٌٌجِ ٍ زْب

پٌدٌٍجِ 
 دكتشی تخصصی 9 5-4/5/96

ایوٌی فيكيه پكٌىي، فيكيَلَلی، پفوتبـی، عت وٌتي، )هٍْؽ 

(   شٌبسی

 پظٍّشیدكتشی  9 4/5/96زْبـٌٌجِ 
فبـهبويَتيىه، ٌيوي ؼاـٍيي، هَاؼ  ، ایوٌی شٌبسی)هٍْؽ 

( ؼًؽاًي

     

( هت ؼـ ثاليبعت وٌتي، اًگل ٌٌبوي، وال)وفهبى دكتشی تخصصی 8 7/5/96 ٌٌجِ

 پظٍّشیدكتشی  8 7/5/96 ٌٌجِ
ػلَم ، فیضیَلَطیػلَم اػّبة، هَاؼ ؼًؽاًي، فبـهبويَتيىه، )وفهبى

( ٍ اپجؽهيَلَلی  فیضیَلَطی)؛ ـفىٌدبى (ولَلي وبـثفؼی

     

ٍ  ؼٌٌٍجِ

 وِ ٌٌجِ 
 پظٍّشیدكتشی  3 10-9/5/96

ػلَم ون ٌٌبوي، )؛ ّوؽاى (اپيؽهيَلَلی، ثبوتفی ٌٌبوي)ايالم 

ثيٌَيوي ثبليٌي، ٌيوي ؼاـٍيي، هٌْؽوي )؛ وفهبًٍبُ (اػّبة

؛ وفؼوتبى (پكٌىي، اپيؽهيَلَؤی، ػلَم اػّبة، ثْؽاٌت هطيظ

 (فبـهبوَلَلی)

     

 (لبـذ ٌٌبوي)هبقًؽـاى  دكتشی تخصصی 1 12/5/96 ٌٌجِپٌح

 پظٍّشیدكتشی  1 12/5/96 ٌٌجِپٌح
؛ (ٌٌبوي، ثيٌَيوياًگل )؛ وبـی(ون ٌٌبوي، اهبـ قيىتي)ثبثل

 (اپيؽهيَلَلی)؛ گيالى (فيكيَلَلی، ايوٌي ٌٌبوي)ووٌبى 

     

ٌٌجِ ٍ يه

 ٌٌجِ ؼٍ
 دكتشی تخصصی 5 16-15/5/96

فيكيَتفاپي، ػلَم تٍفيطي، هؽيفيت غؽهبت، قيىت فٌبٍـی، )ٌيفاق 

 (پكٌىي هَلىَلي

 پظٍّشیدكتشی  5 17/5/96 ٌٌجِوِ 

؛ (ضٍفُ ٌٌبويٌٌبوي،  ايوٌي)؛ ٌيفاق (ثْؽاٌت هطيظ)ثٌَْف

ًبًَفٌبٍـی، اًگل ٌٌبوي، لبـذ  ،ٍيفٍن ٌٌبوي، ػلَم اػّبة

ٌٌبوي، فبـهبوَگٌَقی، عت وٌتي، ثيٌبيي وٌدي، ون ٌٌبوي، 

 ( ثيَتىٌَلَلی ؼاـٍيي، ثْؽاٌت ضففِ ای

     

ـٌتِ ّبی هفتجظ ثب ؼاًٍگبُ آقاؼ  دكتشی تخصصی  18/5/96زْبـٌٌجِ 

 

ثِ ؼٍـُ ّبی ؼوتفی تػّّي ٍ ؼوتفی پمٍٍّي ثفای ّف ؼاًٍگبُ ؼـ ثبقُ قهبًي هٍػّي ثف اوبن خؽٍل فَق هّبش

ثفًبهِ ـيكی ٌؽُ اوت وِ تَقيغ اًدبم هّبضجِ تَوظ گفٍّْبی آهَقٌي ٍ هفاوك پمٍٍّي ثِ ٍويلِ هؽيفيت 

هٌؼىه غَاّؽ  اًدبم ٌؽُ ٍ ثفًبهِ هَـؼ ًظف خْت اػالم ثِ ؼاٍعلجبى ثِ ؼثيفغبًِ ّف ؼاًٍگبُ  تطّيالت تىويلي

 .ٌؽ
 

                                                           
. هی ثبشذ 5/5/95 هشْذ سشتِ ایوٌی شٌبسی تخصصیتبسیخ هصبحجِ دكتشی    
. هی ثبشذ 4/5/95تبسیخ هشْذ سشتِ ایوٌی شٌبسی  پظٍّشیتبسیخ هصبحجِ دكتشی   
 .هی ثبشذ 8/5/95سفسٌجبى تبسیخ  فیضیَلَطیتبسیخ هصبحجِ دكتشی پظٍّشی سشتِ     
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جذٍل تَزیع هحل ّبی برگساری هصبحبِ :  4پیَست شوبرُ

 سشتِ ّبی یک هٌغقِ ای

 ـٌتِـؼيف 
تؼؽاؼ 

 هطل

ظففيت 

 پؿيفي
 هٌبعك

ؼاًٍگبُ هطل 

ثفگكاـی 

 10 10 11 2 التّبؼ والهت 1

 10 10 2 1 ثيٌبيي وٌدي 2

 10 10 2 1 تَوىيي ّبی هيىفٍثي 3

 10 10 3 1 ضٍفُ ٌٌبوي پكٌىي 4

 10 10 26 4 ـٍاًٌٍبوي ثبليٌي 5

 10 10 7 1 ـٍاًٌٍبوي ًظبهي 6

 10 10 3 1 قيىت پكٌىي وبهبًِ ای 7

 10 10 6 2 وبلوٌؽٌٌبوي 8

 10 10 4 1 والهت ٍ ـفبُ اختوبػي 9

 10 10 8 3 ٌٌَايي ٌٌبوي 10

 10 10 2 1 فيكيَلَلی ٍـقٌي 11

 10 10 6 2 وبـؼـهبًي 12

 10 10 5 2 گفتبـؼـهبًي 13

 10 10 3 1 هؽؼوبـی اختوبػي 14

 10 10 4 1 هٍبٍـُ تَاًجػٍي 15

 10 10 2 1 (ـثبتيه)هٌْؽوي پكٌىي  16

 10 10 14 4 ّوبتَلَلی 17

 10 10 3 1ثْؽاٌت ٍ ايوٌي هَاؼ غؿايي  18
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 سشتِ ّبی دٍ هٌغقِ ای

 ـٌتِـؼيف 
تؼؽاؼ 

 هطل

ظففيت 

 پؿيفي
ؼاًٍگبُ هطل ثفگكاـی  هٌبعك

 10 10-7 7 3 اػضبی هٌَّػي 1

 10 10-9 9 3 اًفَـهبتيه پكٌىي 2

 10 10-7 12 3 آهَقي پكٌىي 3

 10 10-2 11 2 ػلَم ٍ ٌِبيغ غؿايي 4

 7 10-7 12 3 وتبثؽاـی پكٌىي 5

 2 4-2 12 2 هبهبيي 6

 10 10-7 16 3 هٌْؽوي پكٌىي 7

 10 10-2 20 4 ًبًَفٌبٍـی 8

 10 10-4 14 3 ٍيفٍن ٌٌبوي 9

 

سشتِ ّبی سِ هٌغقِ ای 

 ـٌتِـؼيف 
تؼؽاؼ 

 هطل

ظففيت 

 پؿيفي
 هٌبعك

ؼاًٍگبُ 

هطل 

ثفگكاـی 

تَقيغ ؼاًٍگبّْب ؼـ 

هٌبعك ثفگكاـی 

  10 5-8-10 19 5 اپيؽهيَلَلی 1

  10 6-5-10 16 4 اغالق 2

  10 10-5-3 17 5 ثْؽاٌت ضففِ ای 3

  10 10-9-7 18 7 لًتيه پكٌىي 4

  10 10-7-2 7 3 تغؿيِويبوتْبی غؿا ٍ  5

  10 10-8-2 16 4 ويبوتگؿاـی والهت 6

 10ٍ  5 10-5-4 30 7 فيكيَتفاپي 7
ؼـ ٌيفاق   5ٍ  4

 10ثميِ ؼـ هٌغمِ 

  1 10-4-1 12 4 لبـذ ٌٌبوي پكٌىي 8

  10 10-5-2 19 7 ػلَم ولَلي وبـثفؼی 9

  10 10-7-2 12 4 هؽيفيت اعالػبت والهت 10
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 یهٌغقِ ا 4سشتِ ّبی 

 ـٌتِـؼيف 
تؼؽاؼ 

 هطل

ظففيت 

 پؿيفي
 هٌبعك

ؼاًٍگبُ 

هطل 

ثفگكاـی 

تَقيغ ؼاًٍگبّْب ؼـ 

هٌبعك ثفگكاـی 

  10 10-5-3-2 15 4 اـگًََهي 1

  10 10-9-8-3 17 6 آهبـ قيىتي 2

  10 10-9-7-1 34 6 ثْؽاٌت ثبـٍـی 3

  10 10-7-5-2 20 7 ثيَلَلی تَليؽهثل 4

8ٍ  10 10-8-7-5 28 9 والهت ؼـ ثاليب ٍ فَـيتْب 5  
ؼـ وفهبى  8ٍ  7ٍ  5  

 10ثميِ ؼـ هٌغمِ 

  9 10-9-7-4 22 6 فيكيه پكٌىي 6

  10 10-7-6-1 20 5 هغبلؼبت اػتيبؼ 7

  10 10-7-5-2 21 8 هٌْؽوي ثبفت 8

 32 8 فيكيَلَلی 9
2-4-5-7-

9-10 
10  ٍ9  

ؼـ  9ٍ  7ٍ  5ٍ  4

 هٍْؽ

 10ؼـ هٌغمِ  10ٍ  2
 

 ای هٌغقِ 5سشتِ ّبی 

 ـٌتِـؼيف 
تؼؽاؼ 

 هطل

ظففيت 

 پؿيفي
 هٌبعك

ؼاًٍگبُ هطل 

ثفگكاـی 

تَقيغ ؼاًٍگبّْب ؼـ 

هٌبعك ثفگكاـی 

2ٍ  10 10-8-5-3-2 33 8 ػلَم اػّبة 1  
ؼـ تجفيك  8ٍ  5ٍ  3ٍ  2

 ثميِ ؼـ تْفاى
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 هٌغقِ ای 6سشتِ ّبی 

 ـٌتِـؼيف 
تؼؽاؼ 

 هطل

ظففيت 

 پؿيفي
 هٌبعك

ؼاًٍگبُ هطل 

ثفگكاـی 

ٍقيغ ؼاًٍگبّْب ؼـ ت

هٌبعك ثفگكاـی 

9ٍ  10 10-9-7-4-2-1 24 8 ايوٌي ٌٌبوي پكٌىي 1  
ؼـ هٍْؽ 9ٍ  7ٍ  4ٍ  1  

 10ؼـ هٌغمِ  10ٍ  2

2 
آهَقي ثْؽاٌت ٍ اـتمبء 

 والهت
11 48 2-3-5-7-9-10 10  ٍ7  

ؼـ اِفْبى 9ٍ  7ٍ  5ٍ  3  

 10ؼـ هٌغمِ  10ٍ  2

5ٍ  10 10-9-8-5-4-2 39 10 ػلَم تٍفيطي 3  

ؼـ  9ٍ  8ٍ   5ٍ  4ٍ  2

 ٌيفاق

 10ثميِ ؼـ هٌغمِ 

2ٍ  10 10-9-7-5-4-2 42 9 ػلَم تغؿيِ 4  
ؼـ تجفيك 9ٍ  5ٍ7ٍ  4ٍ  2  

 10ثميِ ؼـ هٌغمِ 

5 
هؽيفيت غؽهبت ثْؽاٌتي 

 ؼـهبًي
8 37 2-5-7-8-9-10 10 ٍ5  

ؼـ  9ٍ  8ٍ  7ٍ  5ٍ  2

 10ٌيفاق ثميِ ؼـ هٌغمِ 

 هٌغقِ ای 7سشتِ ّبی 

 ٌتِــؼيف 
تؼؽاؼ 

 هطل

ظففيت 

 پؿيفي
 هٌبعك

ؼاًٍگبُ 

هطل 

ثفگكاـی 

تَقيغ ؼاًٍگبّْب ؼـ هٌبعك 

ثفگكاـی 

8ٍ  10 10-8-7-5-4-3-1 38 11 اًگل ٌٌبوي پكٌىي 1  

ؼـ  8ٍ  7ٍ  5ٍ  4ٍ  3

 وفهبى

 10ؼـ هٌغمِ  10ٍ  1

2ٍ  10 10-9 - 8-5-4-3-2-1 46 13 ثيٌَيوي ثبليٌي 2  

ؼـتجفيك 9ٍ   8ٍ  5ٍ  4ٍ  2  

 10ؼـ هٌغمِ  10ٍ  3ٍ  1

5ٍ  10 10-9-7-5-3-2-1 52 13 قيىت فٌبٍـی پكٌىي 3  

ؼـ ٌيفاق 9ٍ  7ٍ  5ٍ  3ٍ  2  

 10ؼـ هٌغمِ  10ٍ  1

  10 10-9-7-6-5-2-1 42 10 فبـهبوَلَلی 4

2-3 42 11 ثْؽاٌت هطيظ 5 -4-5-7-8-10 10  ٍ7  
ؼـ   8ٍ  7ٍ  5ٍ   3ٍ  2

ؼـ تْفاى 4ٍ  10اِفْبى ٍ   
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 هٌغقِ ای  8ّبی سشتِ 

 ـٌتِ 
تؼؽاؼ 

 هطل

ظففيت 

 پؿيفي
 هٌبعك

ؼاًٍگبُ هطل 

ثفگكاـی 

تَقيغ ؼاًٍگبّْب ؼـ 

هٌبعك ثفگكاـی 

1 
ثبوتفی ٌٌبوي 

 پكٌىي
15 49 2-3-4-5-7-8-9-10 10  ٍ7  ٍ2  

ؼـ تجفيك9ٍ  4ٍ  3ٍ  2  

ؼـ اِفْبى 8ٍ  7ٍ  5  

 10ؼـ هٌغمِ  10

5ٍ  10 10-9-7-6-5-3-2-1 41 14 پكٌىي هَلىَلي 2  

ؼـ  ٌيفاق 9ٍ  7ٍ  5ٍ  1  

ؼـ   10ٍ  6ٍ  3ٍ  2

 10هٌغمِ 
 

 هٌغقِ ای 9سشتِ ّبی 

 ـٌتِـؼيف 
تؼؽاؼ 

 هطل

ظففيت 

 پؿيفي
 هٌبعك

ؼاًٍگبُ هطل 

ثفگكاـی 

تَقيغ ؼاًٍگبّْب ؼـ 

هٌبعك ثفگكاـی 

9ٍ  7ٍ  10 10-9-8-7-5-4-3-2-1 93 20 پفوتبـی 1  

ؼـ  8ٍ  7ٍ  5ٍ  4ٍ 3

 اِفْبى

ؼـ هٍْؽ 9ٍ  2ٍ  1  

 10ؼـ هٌغمِ  10

 عت وٌتي 2
ؼـ ضبل 

 ثفـوي

ؼـ ضبل 

 ثفـوي
 هتؼبلجب اػالم هي ٌَؼ 8ٍ  9ٍ  10 1-2-3-5-6-7-8-9-10

 

 

 
 

 

 

 


