
 

 

اػضبء ّیئت ػلوی آهَزضی داًطگبّْب ٍ داًطکذُ ّبی ػلَم پسضکی ٍ هؤسسبت ٍظبیف  ٍ ضفبف سبزی ًقطْب

 ٍاثستِ ٍزارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَزش پسضکی

، خوـ ثٌذی هَاسد صیش ثٌؾش ضشٍسی هی ٍؽبیفثب تَخِ ثِ اّویت ٍ تٌَؿ ًمـْب ٍ ٍؽبیف افضبی ّیأت فلوی ٍ لضٍم اعالؿ افضبء ّیأت فلوی خذیذالَسٍد اص ایي 

دػتیبثی ثِ تَػقِ ای پبیذاس ٍ هذاٍم دس ٍحلِ اٍل هٌَط ثِ ثبٍس  ،خَاّذ گشدیذتَػقِ حیبت آوبدهی آگبّی دلیك ثِ ایي هَاسد ػجت استمبی فولىشد ،  صیشا ،سػیذ

دس ثخؾ ّبی آهَصؿی ٍ  ای وِى آهَصؿی ٍ پظٍّـی وـَس اػت. تَػقِ داؿتي ًیبص ثِ ایي تَػقِ دس ثیي افضبی ّیئت فلوی ٍ ًیض دس ثیي تلوین گیشا

گشٍُ  ٍ ثش اػبع ثشًبهِ ساّجشدی داًـگبُ، داًـىذُ، هَػؼِ ٍّوبٌّگی ثیي ًیبصّبی داًـگبّْب ٍ داًـىذُ ّبی فلَم پضؿىی ٍ هَػؼبت ٍاثؼتِ ثب پظٍّـی 

 .ثذػت آهذُ ثبؿذ

تَسؼِ فردی، فؼبلیت ّبی اخرایی ٍ هذیریتی، ارائِ خذهبت درهبًی فرٌّگی، آهَزش، تحقیق ٍ پژٍّص،  عیف گؼتشدُ ٍؽبیف فضَ ّیئت فلوی دس ّفت حیغِ

ثرگرفتِ از آئیي ًبهِ اداری استخذاهی اػضبی ّیأت ػلوی ٍ آئیي ًبهِ ارتقبی اػضبی ). هی ثبؿذ تخصصی در خبرج از داًطگبٍُ ارتقبء سالهت ٍ فؼبلیت ّبی 

 :ؿبهل ّؼتٌذ ثشایي حیغِ ّب  (99ٍیرایص ًْبیی سبل  –بت آهَزضی ٍ پژٍّطی ػلَم پسضکی خوَْری اسالهی ایراى ّیبت ػلوی داًطگبّْب ٍ هَسس

َاّذ ثَد. لجَل هؼئَلیت اػتبد ساٌّوب یب هـبٍس داًـدَیبى، ػشپشػتی خ ؿبهل تذسیغ دسٍع ًؾشی، فولی، وبسگبّی، آصهبیـگبّی ٍ آهَصؽ ثبلیٌی آهَزش:   -9

، تذٍیي ٍ عشاحی ثشًبهِ ّبی دسػی ٍ آصهبیـگبُ، ثبصًگشی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ دسٍع، ٍ گضاسؽ كجحگبّی آهَصؿی گشٍُپبیبى ًبهِ ّب، تذسیغ ٍ یب ؿشوت دس وٌفشاًغ ّبی 

اص خولِ  )فقبلیتْبی داًؾ پظٍّی آهَصؿی(شوت دس ثشًبهِ ّبی آهَصؿی فوَم هشدم، تَلیذ ًشم افضاسّب ٍ لَح ّبی فـشدُ چٌذ سػبًِ ای عشح سٍؿْبی اهتحبًی ٍ ثشگضاسی اهتحبًبت، ؿ

 فضَ ّیئت فلوی خَاّذ ثَد. فقبلیت ّبی آهَصؿی یه

فقبلیت ّبی تحمیمبتی ؿبهل ثشسػی اٍلَیت ّبی پظٍّـی، اخشای عشح ّبی پظٍّـی، ساُ اًذاصی آصهبیـگبُ ّبی تحمیمبتی، اسائِ همبلِ  تحقیق ٍ پژٍّص:  -2 

ثتىبس خذیذ ٍ ، اختشاؿ ٍ اهتٌبػت ثب ثشًبهِ آهَصؿی ٍ سؿتِ تخللی هشثَعِ تشخوِ وتتدس ػویٌبسّب ٍ ّوبیؾ ّبی داخلی ٍ خبسخی، چبح ٍ اًتـبس همبالت، وتت فلوـی ٍ 

ٍ اسائِ عشح ّبی هـتشن ٍ اخز  اسائِ فقبلیت ّبی ًَیي دس حیغِ ّبی هختلف هی ثبؿذ. دس ایي استجبط ّوىبسی ثب هشاوض ٍ هَػؼبت آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍ كٌبیـ داخلی ٍ خبسخی

پبیبى ًبهِ ّبی پظٍّـی ٍ ٍیشاػتبسی هدالت ٍ وتت فلوی اص همَالت ، عشح ّب ٍ ی همبالتسگشاًت ٍ خزة هٌبثـ هبلی خبسج اص داًـگبُ ثبیذ هذًؾش لشاس گشفتِ ؿَد. داٍ

 دیگش فقبلیت ّبی پظٍّـی اػت.

تشثیتی ٍ اختوبفی،  –ایي فقبلیتْب ؿبهل تذٍیي وتبة، همبلِ، ٍ تَلیذ اثش ثذیـ ٍ اسصًذُ ٌّشی ثب سٍیىشد اػالهی دس حَصُ ّبی فشٌّگی  ترثیتی ٍ اختوبػی: –فرٌّگی  -3

ػیبػتْب ولی ثشًبهِ پٌح ػبلِ تَػقِ ٍ ؿَسای اػالهی ؿذى داًـگبّْب ٍ هشاوض پیَػت فشٌّگی ثشای ولیِ فقبلیتْب ٍ ّوىبسی هَثش دس اخشای اهَس فشٌّگی ثشاػبع تْیِ ٍ تذٍیي 

 –فقبل، اػتبد هـبٍس فشٌّگی ثب حىن هقبٍى داًـدَییآهَصؿی، اسائِ هـبٍسُ فشٌّگی ٍ یب ّوىبسی هَثش ثب تـىلْبی لبًًَوٌذ داًـدَیبى ٍ افضبی ّیأت فلوی ٍ ًْبدّبی فشٌّگی 

افتمبدی ٍ ......، ؿشوت دس فشٌّگی هَػؼِ، ثشًبهِ سیضی ٍ عشاحی دس ایي اهَس، تـىیل خلؼبت ّن اًذیـی اػبتیذ ٍ داًـدَیبى خْت تجییي هجبحث ٍ هـىالت ٍ سفـ ؿجْبت 

 اختوبفی ثب اسائِ گَاّی هقتجش –تشثیتی  -یٌِ فشٌّگیوبسگبّْبی داًؾ افضایی ٍ تَاًوٌذػبصی افضبی ّیأت فلوی دس صه

تالؽ ثِ هٌؾَس افضایؾ تَاًبیی ّبی فشدی)داًؾ ٍ هْبست ّب( یه فضَ ّیئت فلوی وِ فْذُ داس هؼئَلیت ّبی هذسع، پظٍّـگش، دسهبًگش  تَسؼِ فردی: -4  

تبیح حبكل اص اسصؿیبثی ػبلیبًِ خَد ػقی دس ثشًبهِ سیضی ثِ هٌؾَس سفـ وبػتی ٍ حفؼ ػالهت خبهقِ خَاّذ ثَد، هی ثبؿذ. افضبی ّیئت فلوی هی ثبیذ ثشاػبع ً

اًذى دٍسُ ّبی وَتبُ ّبی احتوبلی ٍ اص ثیي ثشدى ًمبط ضقف ٍ تمَیت ًمبط لَت ٍ ًیض ثِ سٍص ًوَدى آگبّی ّبی فوَهی ٍ تخللی خَد ثٌوبیٌذ. دس ایي استجبط گزس

هـبسوت دس ثشًبهِ ّبی تَاًوٌذ ػبصی افضبی ّیأت فلوی ) وبیؾ ّب ٍ وبسگبُ ّبی هختلف ٍ آهَصؽ اص ساُ دٍسهذت ٍ هیبى هذت داخلی ٍ خبسخی، ؿشوت دس ّ

 بسمه تعالی



ثبیذ دس ًؾش گشفتِ ؿَد. فضَ ّیئت فلوی هَؽف اػت دس ػٌَات هـخق ؿذُ ستجِ فلوی ثبالتش سا وؼت ًوبیذ ٍ فالٍُ ثش استمبء  ٍآهَصؽ هذاٍم گشٍّْبی هـوَل(

 الصم سا خْت اًتمبل داًؾ خَد ثِ فشاگیشاى سا وؼت ًوبیذ. داًؾ فشدی هْبست ّبی

ثب تَخِ ثِ ػبختبس داًـگبّْب دس ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی، پزیشؽ هؼئَلیت ّبی اخشایی ٍ هذیشیتی یىی  فؼبلیت ّبی اخرایی ٍ هذیریتی: -5 

ذ. دس ایي استجبط لجَل هؼئَلیت ّبی هختلف دس ثخؾ، گشٍُ، داًـىذُ، ثیوبسػتبى ٍ داًـگبُ، اص ٍؽبیف هْن افضبی ّیئت فلوی وِ تَاًبیی ایي اهش سا داسًذ هی ثبؿ

یشیت اػتشاتظیه اص فضَیت دس ؿَساّب ٍ وویتِ ّبی هختلف، لجَل هؼئَلیت دس حَصُ ّبی ػتبدی ٍصاست هتجَؿ ٍ ؿَساّب ٍ هدبهـ آى، هـبسوت دس ثشًبهِ سیضی ٍ هذ

فٌبٍسی، عشاحی ٍ ساُ اًذاصی آصهبیـگبُ یب وبسگبُ فٌی،  –ثشپبیی ًوبیـگبّْبی پظٍّـی ؿبهل: اخشایی  -ْبی فلویفقبلیتفٌبٍیي وِ  ثبؿذاّن ایي ٍؽبیف هی 

یت ٌیبى، ایدبد ؽشفوتبثخبًِ تخللی، ؿجىِ تخللی سایبًِ ٍ ّوىبسی دس تبػیغ داًـگبُ، هشاوض تحمیمبتی، پبسوْبی فلن ٍ فٌبٍسی، هشاوض سؿذ ٍ ؿشوتْبی داًؾ ث

سػوی وـَس، دثیشی  –ّیأت تحشیشیِ ًـشیِ ّبی فلوی هقتجش ٍ سیبػت لغجْبی فلویفقبل دس خزة داًـدَیبى خبسخی، هذیش هؼئَلی، ػشدثیشی ٍ فضَیت دس 

 -ْبی آهَصؿیدس وبسگبٍّ ؿشوت تذسیغ ، یدبد سؿتِ ّبی خذیذ ثخلَف هیبى سؿتِ ای، عشاحیّوبیـْب، ؿشوت دس ؿَساّب، وویتِ ّب ٍ ّیأت ّبی سػوی، ا

 هی ثبؿذ. فشٌّگی

دس داًـگبّْب ٍ داًـىذُ ّبی فلَم پضؿىی ثشخی اص افضبی ّیئت فلوی ٍؽیفِ هؼتمین اسائِ خذهبت دسهبًی سا ثش  ارائِ خذهبت درهبًی ٍ ارتقبء سالهت:  -6 

داسًذ. دس استجبط ثب اسائِ خذهبت دسهبًی، اًدبم ثشًبهِ ّبی  فْذُ داسًذ، ٍلی ثغَس ولی افضبی ّیئت فلوی ایي داًـگبّْب ثِ ًحَی دس استمبء ػالهت خبهقِ ًمؾ

یىی هختلف)ؿبهل ٍیضیت ثیوبساى دس ثخؾ ٍ دسهبًگبُ، اًدبم فول ّبی خشاحی هختلف، ؿشوت دس تیوْبی خشاحی، اًدبم هـبٍسُ ّبی پضؿىی، اًدبم اهَس پبساولیٌ

 لت ٍ فشٍق ٍ...( ٍ ؿشوت دس ثشًبهِ ّبی وـیه ؿجبًِ)آًىبلی( اص اّن ایي فقبلیت ّب هی ثبؿٌذ.فقبلیتْبی آصهبیـگبّی، سادیَلَطی، اًذٍػىَپی، افوبل تـخیلی ل

اسائِ خذهبت غیش هؼتمین دس استجبط ثب تخلق ٍ ؿغل فشد ثب اًتؾبسی وِ اص اٍ هی سٍد دس ایي حیغِ لشاس  فؼبلیت ّبی تخصصی در خبرج از داًطگبُ:  -7 

هَػؼـِ آهَصؿـی ٍ یب خبهقـِ اسائِ گشدد. اص ایي فقبلیت ّب هی تَاى هـبسوت دس اًدوي ّب ٍ گشٍُ ّبی حشفِ ای، اسائِ خذهبت  هی گیـشد. ایي خذهـبت هی تَاًذ ثِ

 هـبٍسُ ای فلوی ٍ تخللی ثِ خبهقِ، ؿشوت دس گشدّوبیی ّب ٍ هَاسدی اص ایي لجیل سا ًبم ثشد.

 چگًَگی تؼییي ضرح ٍظبیف اػضبء ّیئت ػلوی

ت ٍضقیت ثب ٍؽبیف ػبالًِ فضَ ّیئت فلوی ثش اػبع ػیبػتْب ٍ ساّجشدّبی داًـىذُ ٍ داًـگبُ عی خلؼِ ای دس ؿشٍؿ ػبل تحلیلی ثب هذیش گشٍُ آهَصؿی)حؼ

خَاّذ ؿذ چِ هیضاى اص سئیغ ثخؾ( تقییي هی گشدد. هجٌبی ایي خلؼِ تفبّن اػت اهب دس كَست فذم تفبّن، ًؾش هذیش گشٍُ لغقی خَاّذ ثَد. دس ایي خلؼِ هـخق 

گبًِ فَق خَاّذ گشدیذ ٍ ًَؿ هؼئَلیتْب دس خلَف ٍؽبیف آهَصؿی، پظٍّـی، خذهبت دسهبًی ٍ ػبیش حیغِ  ّفتاٍلبت فضَ ّیئت فلوی كشف ّش یه اص فقبلتْبی 

ایي ٍؽبیف هتٌبػت ثب ػَاثك خذهت دس داًـگبُ، هشتجِ  ّب دلیمبً هـخق خَاٌّذ گشدیذ. دس تقییي ؿشح ٍؽبیف فضَ ّیئت فلوی هَاسد صیش هذًؾش لشاس خَاّذ گشفت.

ؽ تذسیغ ٍ هقبدل داًـگبّی، تقذاد فشاگیشاى ٍ ٍاحذّبی هَؽف گشٍُ دس ػبل تحلیلی دس ًؾش گشفتي تقذاد هٌبػت فشاگیش دس گشٍُ آهَصؽ گیشًذُ ثب تَخِ ثِ سٍ

ّذ ثَد. ٍصى ّش وذام اص حیغِ ّب ثش اػبع ًیبصػٌدی گشٍُ ٍ داًـىذُ هشثَعِ ٍ ثش ػبصی ثش اػبع فقبلیت ّبی هختلف فضَ ّیئت فلوی دس ّشیه اص حیغِ ّب خَا

غِ آهَصؿی اسائِ اػبع ثشًبهِ سیضی ساّجشدی گشٍُ، داًـىذُ ٍ داًـگبُ خَاّذ ثَد. ثذیْی اػت وِ یه فضَ ّیئت فلوی آهَصؿی ثبیذ ثیـتشیي فقبلیت سا دس حی

 ًوبیذ.

)افن اص فضَ ّیئت فلوی گشٍُ، سئیغ ثخؾ، هذیش گشٍُ(  گبًِ فَق یب تلفیمی اص آى ثِ فضَ ّیئت فلوی دادُ هی ؿَد ّفتف دس ًتیدِ حؼت هؼئَلیتی وِ اص ٍؽبی 

 ثش ٍ شیت اًتؾبس خَاّذ سفتٍؽبیف ٍی تقییي هی ؿَد. هثالً اص فضَ ّیئت فلوی فوذتبً اًتؾبس آهَصؽ، پظٍّؾ ٍ دسهبى ٍ اص هذیش گشٍُ فالٍُ ثش هَاسد لجل فوذتبً هذی

ٍ افضبی ّیئت فلوی ٍ پبیؾ حضَس فیضیىی افضبء ّیئت فلوی تبویذ هی گشدد. ایي پبیؾ هتٌبػت ثب اهىبًبت داًـىذُ، ثیوبسػتبى ٍ گشٍُ ٍ ثب سفبیت ؿئَى داًـگبُ 

 هی ثبؿذ: ثذیي ؿشحٍ اًدبم هی گیشد ثِ ًحَ هٌبػت 



ػبفت ٍ وبسآهَصی دس فشكِ ٍ  51ػبفت، وبسآهَصی  34ػبفت، فولی یب آصهبیـگبّی  17ًؾشی هیضاى دسػی اػت وِ هفبد آى ثِ تشتیت ثلَست ّر ٍاحذ آهَزضی: 

 (آئیي ًبهِ اداسی اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی،  5)هبدُ  ػبفت دس عَل یه ًین ػبل تحلیلی یب دٍسُ تبثؼتبًی تذسیغ هی ؿَد. 68وبسٍسصی 

 (آئیي ًبهِ اداسی اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی،  6)هبدُ  ی ثبؿذ.ػبفت فقبلیت پظٍّـی دس ّفتِ ه 4هقبدل  ّر ٍاحذ پژٍّطی:

آئیي ًبهِ اداسی ،  7)هبدُ ثِ خذهتی اعالق هی ؿَد وِ اسصؽ آهَصؿی آى ثب ٍاحذّبی تذسیغ هَؽف داًـگبّی هقبدل ػبصی ؿذُ اػت. ٍاحذ هؼبدل آهَزضی: 

 (اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی

 

 ػبفت دس ّفتِ عجك ثشًبهِ تٌؾیوی هَػؼِ  40 :توبم ٍقتسبػبت هَظفی اًدبم ٍظبیف اػضبء ّیأت ػلوی 

ػبفت دس ّفتِ عجك ثشًبهِ تٌؾیوی هَػؼِ ثذٍى حك اًدبم وبس اًتفبفی خبسج اص  54 :توبم ٍقت خغرافیبییسبػبت هَظفی اًدبم ٍظبیف اػضبء ّیأت ػلوی 

 هَػؼِ

 

 اػضبء ّیأت ػلوی سبػبت هَظف تذریسٍاحذ ٍ  17تب  10ثذٍى ٍؽبیف هذیشیتی ثشاػبع ًیبص هَػؼِ  یأت ػلوی توبم ٍقتتؼذاد ٍاحذ هَظفی اػضبی ّ

 آئیي ًبهِ اداسی، اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی(  104هبدُ ) :هی ثبضذ طجق خذٍل زیر

ّیأت ػلوی  سبػت هَظف تذریس در ّفتِ هرتجِ داًطگبّی ردیف

 توبم ٍقت

ّیأت ػلوی  تذریس در ّفتِسبػت هَظف 

 % ثیـتش اص توبم ٍلتی ّب(20)خغرافیبیی توبم ٍقت

 ػبفت 5/20تب  18 ػبفت 17تب  15 هشثی آهَصؿیبس 9

 ػبفت 19تب  17 ػبفت 16تب  14 هشثی 2

 ػبفت 17تب  5/14 ػبفت 14تب  12 اػتبدیبس 3

 ػبفت 5/14تب  12 ػبفت 12تب  10 داًـیبس 4

 ػبفت 12تب  10 ػبفت 10تب  8 اػتبد 5

  

  



 ، آئیي ًبهِ اداسی، اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی(5، تجلشُ 104هبدُ ) خسء هقبهبت سیبسی ٍ یب سوتْبی اخراییتؼذاد ٍاحذ هَظفی اػضبی ّیأت ػلوی  

% اص 50هـشٍط ثش ایٌىِ  ثبیذ ثب ػبفبت هَؽفی فَق هٌغجك گشدد، ثشاػبع دػتَسالقول لبثل هقبدل ػبصی ّؼتٌذوِ افضبی ّیأت فلوی اهَصؿی ولیِ فقبلیتْبی 

 ، آئیي ًبهِ اداسی، اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی(1،  تجلشُ 104.) هبدُ ثبؿذٍاحذّبی هَؽفی اص دسٍع تئَسی 

استمبی افضبی ّیبت فلوی داًـگبّْب ٍ هَػؼبت آهَصؿی ٍ پظٍّـی فلَم پضؿىی خوَْسی آئیي ًبهِ  2) پیَػت : فؼبلیت ّبی آهَزضیهؼبدل سبزی 

 (:اػالهی ایشاى

ًفش داًـدَ یب دػتیبس ثش حؼت هَضَؿ هشثَط( ثِ ؿشح  2ػبیش فقبلیتْبی آهَصؿی غیش هذٍى ) ثِ ؿشط حضَس حذالل تقذاد ٍاحذ هقبدل ثشای آهَصؽ ثبلیٌی ٍ  –الف 

 صیش هی ثبؿذ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍاحذ هَظف تذریس هقبهبت سیبسی ٍ سوت ّبی اخرایی ردیف

هدلغ ؿَسای اػالهی، ٍصسا ، ًوبیٌذگبى هدلغ سٍػبی ػِ لَُ، هقبًٍیي سئیغ خوَْس، ًَاة سییغ  9

 ؿَسای اػالهی، اػتبًذاساى ٍ ػفشا ، هقبًٍیي ٍصسا

 ٍاحذ 0

 ٍاحذ 1 سٍػبی داًـگبّْبی فلَم پضؿىی، سٍػبی ػبصهبًْبی هؼتمل ٍ هـبٍسیي ٍصیش 2

ػتبدی ٍصاست سٍػبی داًـىذُ ّبی هؼتمل، هقبًٍیي داًـگبّْب، هـبٍسیي ٍ هقبًٍیي ٍصیش، هذیشاى ول  3

 ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی ٍ سییغ داًـىذُ پضؿىی

 ٍاحذ 2

 ٍاحذ 3 سٍػبی ػبیش داًـىذُ ّب ٍ هقبًٍیي داًـىذُ ّبی فلَم پضؿىی هؼتمل 4

 ٍاحذ 4 هقبًٍیي داًـىذُ ّب، سٍػبی ثیوبسػتبى ّب، هذیشاى ػتبد داًـگبُ 5

 ٍاحذ 5 ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىیهـبٍسیي سییغ داًـگبُ ٍ هقبًٍبى اداسات ول   6

 ٍاحذ 9 هقبًٍیي هذیشاى داًـگبُ، هذیشاى گشٍُ 7

 ػبفت هقبدل یه ػبفت ًؾشی 1 آهَصؽ ػشپبیی 9

 ػبفت هقبدل یه ػبفت ًؾشی 2 ساًذ )دس ثخؾ ثیوبساى ثؼتشی( 2

 ػبفت هقبدل یه ػبفت ًؾشی 2 اتبق فول 3

ٌفشاًغ پضؿىی اص خولِ دس ثشًبهِ ّبی آهَصؿی وِ اهتیبص ثبصآهَصی داسًذ ٍ و 4

 وبسگبّْبی تَاًوٌذػبصی افضبی ّیأت فلوی )ّش هَضَؿ(

 ػبفت ًؾشی 1

 ػبفت ًؾشی 1 تْیِ ّش عشح دسع )ّش هَضَؿ( 5

اداسُ ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ؿبهل گضاسؽ كجحگبّی، طٍسًبل والة، گشاًذ ساًذ    6

 )ّشخلؼِ(

 ػبفت ًؾشی 1

 ػبفت ًؾشی 1 اداسُ ػویٌبس ) ّش هَضَؿ( 7

 ؿت یه ٍاحذ 15 وـیه ؿت ثشای گشٍّْبی خشاحی ٍ ثیَْؿی 8

 ؿت یه ٍاحذ 30 وـیه ؿت ثشای گشٍّْبی داخلی)ثلَست آًىبل( 9



 

 :ؿشح صیش هی ثبؿذثشاثش ٍاحذ دسػی ثِ  5/1تقذاد ٍاحذ هقبدل ّش دسع ثشاػبع تقذاد داًـدَیبى والع حذاوثش  -ة

 تؼذاد ٍاحذ هؼبدل تؼذاد داًطدَ در ّر کالس )ًفر(

دسع ًؾشی اكلی ٍ ًؾشی 

 تخللی

 دسع ًؾشی فوَهی دسع ًؾشی پبیِ

 ٍاحذ دسع×  00/1 ًفش ٍ ووتش 100 ًفش ٍ ووتش 75 ًفش ٍ ووتش 50

ثِ  05/0ًفش افضایؾ  10ثِ اصای ّش 

 ضشیت ٍاحذ دسػی افضٍدُ هی گشدد

ثِ  05/0ًفش افضایؾ  02ثِ اصای ّش 

 ضشیت ٍاحذ دسػی افضٍدُ هی گشدد

ثِ  05/0ًفش افضایؾ  03ثِ اصای ّش 

 ضشیت ٍاحذ دسػی افضٍدُ هی گشدد

 ٍاحذ دسع..... × 

 ٍاحذ دسع×  5/1 ًفش 371ثیـتش اص  ًفش 256ثیـتش اص  ًفش 141ثیـتش اص 

 

 ٍّـی تقییي هی گشدد وِ ایي هیضاى ثب تَخِ ثِ هشاتت فلوی ٍ ػوت اخشایی ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ:ظٍاحذ پ 9تب  6تقذاد ٍاحذ هَؽف افضبی ّیأت فلوی پظٍّـی 

 ، آئیي ًبهِ اداسی، اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی(105)هبدُ 

 ٍاحذ هَظف هرتجِ داًطگبّی ّیأت ػلوی پژٍّطی ردیف

 ٍاحذ 9 هشثی پظٍّؾ 9

 ٍاحذ 8 اػتبدیبس پظٍّؾ 2

 ٍاحذ 7 پظٍّؾداًـیبس  3

 ٍاحذ 6 اػتبد پظٍّؾ 4

 

 آئیي ًبهِ اداسی، اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی( ، 108)هبدُ ٍاحذّبی هبزاد ثر سبػبت هَظفی اػضبء ّیأت ػلوی هَسسِ 

ٍاحذ ًؾشی یب هقبدل فولی آى ثلَست حك التذسیؼی تذسیغ ًوبیٌذ ٍ دس  8افضبی ّیأت فلوی ؿبغل) افن اص ایٌىِ ػوت اخشایی داؿتِ یب ًذاؿتِ ثبؿٌذ( هی تَاًٌذ، 

وثش هیضاى پشداختی حك التذسیغ ثشای ٍاحذ اضبفی ًیض تذسیغ ًوبیٌذ ٍ حذا 4هَاسد اػتثٌبیی ثِ پیـٌْبد سٍػبی داًـىذُ ّب ٍ تلَیت ؿَسای هَػؼِ هی تَاًٌذ تب 

ٍاحذ  12ٍاحذ ثِ تشتیت ثشای اػتبدیبس، داًـیبس ٍ اػتبد دس ّش تشم خَاّذ ثَد، ثِ ّش حبل هیضاى حك التذسیغ لبثل پشداخت دس ّش تشم ثیـتش اص  12، 10، 8پبیبًٌبهِ ّب  

 ًؾشی یب هقبدل فولی پبیبًٌبهِ ًخَاّذ ثَد. 

 آئیي ًبهِ اداسی، اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی( ، 107)هبدُ  ػبل ػي داسًذ، دٍ ٍاحذ اص ٍاحذّبی هَؽفی آًْب ون هی ؿَد. 60 افضبی ّیأت فلوی وِ ثبالی 

 

 



ظ ابه عنوان واحد معادل آموزشی محسوب و در ترفیع ساالنه و ارتقاء لحEDO و   EDCمراکس توسعه آموزش در  فعالیت اعضای هیأت علمی

 ( ، آئیي ًبهِ اداسی، اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی 4تجلشُ ، 104)هبدُ  می گردد.

 EDCشرح وظايف عضى هيات علمي 
 )مصىبه نهمين جلسه شىراي كشىري تىسعه آمىزش پسشكي(

 
 آهَزش –الف 

  عشاحی دٍسُ ّبی آهَصؿی وَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت ثشای افضبی ّیبت فلوی 

  ّبی آهَصؽ پضؿىیدٍسُ ّبی وَتبُ هذت دس لبلت وبسگبُ دس تذسیغ 

  )تذسیغ دسٍع دٍسُ ّبی هذٍى )دٍسُ وبسؿٌبػی اسؿذ آهَصؽ پضؿىی ٍ دسٍع ثب گشایؾ آهَصؿی سؿتِ ّبی هختلف 

 

 پژٍّص -ة

 ؿىی ِ پضاًدبم هغبلقِ ٍ ثشسػی دس صهیٌِ ًیبصّبی آهَصؿی افضبی ّیبت فلوی، هشاوض تَػقِ، گشٍّْبی آهَصؿی ٍ داًؾ آهَختگبى سؿتِ ّبی هختلف خبهق 

 اًدبم پظٍّؾ دس هؼبئل آهَصؽ پضؿىی ٍ ثىبسگیشی ًتبیح دس فقبلیتْبی هَسد ًیبص 

 ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ پبیبى ًبهِ ّبٍعشح ّبی پظٍّـی دس صهیٌِ آهَصؽ پضؿىی 

 ّوىبسی دس تْیِ ، تبلیف ٍ تشخوِ وتبة، همبلِ ٍ ًـشیبت آهَصؽ پضؿىی 

 

 خذهبت داًطگبّی )فؼبلیتْبی اخرایی ٍ هطبٍرُ( –ج 

 کوك ثِ ثْجَد ًظبم هذیریت آهَزضی در سطَح هختلف آهَزش در داًطگبُ ّب از طریق :

 تدضیِ ٍتحلیل هـىالت آهَصؿی ٍ اسائِ ساُ حل ّبی فلوی ٍ هؤثش ثِ هشاخـ ریشثظ دس خْت استمبی ویفی آهَصؽ 

  ِّبی هختلف ٍ اسائِ پیـٌْبد دس خْت ثْجَد ثشًبهِ ّبووه ثِ ثبصًگشی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی سؿت 

 ُووه دس تْیِ عشح دسع دس ثخؾ ّبی هختلف داًـگب 

 اسائِ ثبصخَسد ًتـبیح ثغـَس    ووه ثِ ًؾبست ٍ اسصؿیبثی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی افن اص اػتبد، داًـدَ، آصهَى ّب، فضب، لَاًیي ٍ هٌبثـ، هذیشیت ، ثشًبهِ ّب ، فقبلیت ّب ٍ  ... ٍ

 بػتهٌ

 اسائِ خذهبت هـبٍسُ ای دس صهیٌِ ّبی آهَصؿی اص خولِ اسصیبثی داًـدَ، تذٍیي ٍ اخشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ تْیِ عشح دسع 

 ُووه ثِ ثْجَد سٍؽ ّب ٍ في آٍسی آهَصؿی دس ػغح داًـگب 

 ُووه ثِ اخشای ؿیَُ ّبی ًَیي آهَصؿی دس ػغَح هختلف داًـگب 

 

  



 خوغ آٍری هستٌذات:

  آهَزش   -9

دسهبًگبّی( ٍ فیلذ وِ تَػظ ٍی تذسیغ ؿذُ ثب روش ًَؿ  -اسائِ ثشًبهِ تذسیغ والػْبی ًؾشی ٍ فولی ٍ دس كَست استجبط ؿبهل آهَصؽ ثبلیٌی)ثیوبسػتبًی  -
 سٍؽ آهَصؿی ٍ تقذاد فشاگیشاى ٍ ًحَُ اسصیبثی آًبى وِ ثِ گَاّی سئیغ ثخؾ ٍ هذیش گشٍُ هشثَعِ سػیذُ ثبؿذ.

 ٍ اسػبل یه ًؼخِ ثِ داًـىذُ ٍ تَخیِ فشاگیشاى دس ؿشٍؿ ّش والع Course Plan تذٍیي  -

 اسائِ هتَى آهَصؿی ٍ یب ًَاسّبی آهَصؿی كَتی یب تلَیشی یب لَح ّبی فـشدُ آهَصؿی -

 هؼتٌذاتی وِ حبوی اص دػتیبثی فشاگیشاى ثِ اّذاف آهَصؿی افالم ؿذُ دسع هشثَعِ ثبؿذ.  -

 فضَ ّیئت فلوی ثشای فشاگیشاى دس عَل دٍسُ آهَصؿی ثشای پبػخگَیی ثِ ػؤاالت آًْب ثبؿذ.هؼتٌذاتی وِ حبوی اص دس دػتشع ثَدى  -

 اثذاؿ ٍ ًَآٍسی دس فقبلیت ّبی آهَصؿی. -

 اسائِ ًتبیح اسصیبثی فشاگیشاى اص ًحَُ تذسیغ فضَ ّیئت فلوی. -

 ٍ تغییش وشدُ اػت. لیؼت ٍ ؿشح دسٍػی وِ ًحَُ تذسیغ آًْب تَػظ فضَ ّیئت فلوی هَسد ثبصًگشی لشاس گشفتِ  -

 لیؼت ػبفبت ٍ فٌبٍیي تذسیغ ؿذُ دس دٍسُ ّبی آهَصؽ هذاٍم ّوشاُ ثب روش سٍؽ آهَصؿی  -

 گضاسؽ فقبلیت ّبی هـبٍسُ ای ثشای فشاگیشاى. -

 ًْب.ػبفبت حضَس دس ثشًبهِ ّبی آهَصؿی گشٍُ) طٍسًبل والة، گضاسؽ كجحگبّی، گشاًذ ساًذ، گشاصؽ هشي ٍ هیش...( ٍ ًحَُ فقبلیت دس آ -

 شا هی ثبؿٌذ.تقذاد ٍ فٌبٍیي ٍ همبعـ تحلیلی پبیبى ًبهِ ّبیی وِ تحت ػشپشػتی فضَ ّیئت فلوی دس همبعـ صهبًی یىؼبل ثِ پبیبى سػیذُ ٍ یب دس دػت اخ -

  تحقیق ٍ پژٍّص  -2 

 ػبل تحلیلی.ّش افالم فقبلیت ّبی پظٍّـی خَد ثِ هذیش گشٍُ ٍ اص آى عشیك ثِ داًـىذُ دس   -

 ثیي الوللی( ّوشاُ ثب وپی همبلِ. -فٌبٍیي همبالت چبح ؿذُ دس هدالت پضؿىی ثب روش ًَؿ هدلِ)داخلیتقذاد ٍ   -

 تقذاد ٍ فٌبٍیي خالكِ همبالت اسائِ ؿذُ دس ّوبیؾ ّب ٍ هدبهـ داخلی ٍ خبسخی ّوشاُ ثب وپی خالكِ همبالت.  -

 وتبة یب فلل وتبة تبلیف یب تذٍیي یب تشخوِ ؿذُ. -

 ة دس حبل اخشا ثب روش دسكذ تمشیجی پیـشفت ٍ هیضاى اٍلبتی وِ كشف آًْب دس عی یىؼبل ؿذُ اػت.عشح ّبی پظٍّـی هلَ -

 اختشافبت ٍ اوتـبفبت ّوشاُ ثب گَاّی تبییذ آى. -

خَاّذ  دس هذت هقیي پغ اص پبیبى ػبل تحلیلی اهتیبصات هشثَط ثِ فقبلیت ّبی پظٍّـی فَق پغ اص هحبػجِ تَػظ داًـىذُ ثِ فضَ ّیئت فلوی هٌقىغ -
 ؿذ.

 فرٌّگی:  -3 

ٍ تَلیذ اثش ثذیـ  ٍ اسصًذُ ٌّشی ثب سٍیىشد اػالهی دس حَصُ ّبی فشٌّگی ٍ  وتبة ی اصوتبة یب فلل تذٍیي یب تشخوِ، تبلیفهشثَط ثِ  اسائِ گَاّی ّبی هشتجظ -
 تشثیتی ٍ اختوبفی –

ّوىبسی هَثش دس اخشای اهَس فشٌّگی ثشاػبع ػیبػتْب ولی ثشًبهِ پٌح ػبلِ  اسائِ هؼتٌذات هشثَط ثِ تْیِ ٍ تذٍیي پیَػت فشٌّگی ثشای ولیِ فقبلیتْب ٍ -
 ی ؿذى داًـگبّْب ٍ هشاوض آهَصؿیتَػقِ ٍ ؿَسای اػاله

 اسائِ گَاّی هشثَط ثِ هـبٍسُ فشٌّگی ٍ یب ّوىبسی هَثش ثب تـىلْبی لبًًَوٌذ داًـدَیبى ٍ افضبی ّیأت فلوی ٍ ًْبدّبی فشٌّگی فقبل -

 فشٌّگی هَػؼِ –َط ثِ اػتبد هـبٍس فشٌّگی ثب حىن هقبٍى داًـدَییاسائِ احىبم هشث -

 گَاّی ػبفتی هشثَط ثِ ثشًبهِ سیضی ٍ عشاحی دس اهَس فشٌّگی -

 ت ٍ سفـ ؿجْبت افتمبدی ٍ ......اسائِ هؼتٌذات هشثَط ثِ تـىیل خلؼبت ّن اًذیـی اػبتیذ ٍ داًـدَیبى خْت تجییي هجبحث ٍ هـىال -

 اختوبفی  –تشثیتی  -ت دس وبسگبّْبی داًؾ افضایی ٍ تَاًوٌذػبصی افضبی ّیأت فلوی دس صهیٌِ فشٌّگیاسائِ گَاّی هقتجش ؿشو -



 

 تَسؼِ فردی: -4

 گَاّی ؿشوت دس دٍسُ ّب، ػویٌبسّب، ّوبیؾ ّبی تخللی ٍ وبسگبُ ّبی هختلف.    -

 ًوَدُ اػت.ػبفبتی وِ فضَ ّیئت فلوی كشف هغبلقِ دس سؿتِ تخللی هشثَط خَد دس ّش هبُ     -

 هیضاى اػتفبدُ ٍ ًحَُ آهَصؽ اص سٍؿْبی اص ساُ دٍس.    -

 گَاّی اػتفبدُ اص فشكت ّبی هغبلقبتی داخل یب خبسج وـَس ثشاثش ضَاثظ هلَة.    -

 اسائِ گضاسؽ الذاهبت اًدبم ؿذُ ثشای ثشعشف وشدى ًمبط ضقف دس اسصؿیبثی ٍ تمَیت ًمبط لَت.    -

 ِ ثبالتش)دس كَست استمبء(.اسائِ تبییذیِ استمبء ثِ هشتج    -

 

 فؼبلیت ّبی اخرایی ٍ هذیریتی: -5 

 گشٍُ آهَصؿی، داًـىذُ یب داًـگبُاسائِ احىبم هؼئَلیتْبی ّش فضَ ّیئت فلوی دس ثخؾ،   -

 اسائِ احىبم هؼئَلیتْبی خبسج اص داًـگبُ.  -

 اسائِ ػبفبت كشف ؿذُ دس ّش هبُ خْت فقبلیت ّبی اخشایی ثِ گَاّی هؼئَل ٍی.  -

 اسائِ ػبفبت كشف ؿذُ دس ّش هبُ خْت ؿشوت دس وویتِ ّب ٍ ؿَساّبی هختلف.  -

 

 ارائِ خذهبت درهبًی ٍ ارتقبء سالهت:  -6 

  اًدبم آى عجك  هیضاى ػبفت كشف ؿذُ دس ّش هبُ ثشای اسائِ خذهبت دسهبًی) ٍیضیت ثیوبساى، اتبق فول، اًدبم سٍؿْبی تـخیلی ٍ دسهبًی هختلف ...( ٍ ًحَُ -

 هذیش گشٍُ ٍ هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى.گَاّی  -

 تقذاد وـیه هبّیبًِ دس ّشهبُ ٍ ًحَُ اًدبم آى عجك گَاّی هذیش گشٍُ ٍ هقبٍى آهَصؿی ثیوبسػتبى. -

 بى.بسػتتقذاد سٍص حضَس دس دسهبًگبُ ّوشاُ ثب ػبفبت آى دس ّش خلؼِ) ثِ تفىیه آهَصؿی ٍ غیش آهَصؿی( عجك گَاّی هذیش گشٍُ ٍ هقبٍى آهَصؿی ثیو  -

 هیضاى ٍ ًحَُ هـبسوت دس ثشًبهِ ّبی استمبء ػالهت.  -

 

 فؼبلیت ّبی تخصصی در خبرج داًطگبُ:  -7 

 فضَیت دس ّیئت هوتحٌِ داًـٌبهِ ٍ گَاّیٌبهِ تخللی ٍ ػبیش اهتحبًبت وـَسی هشتجظ. -

 اص وـَس، فشٌّگؼتبى ٍ ... فضَیت ٍ ؿشوت دس هدبهـ فلوی تخللی وـَسی ٍ ثیي الوللی افن اص اًدوي ّبی فلوی داخل یب خبسج -

 تقذاد ٍ ػبفبت ػخٌشاًی ّبی فوَهی دس صهیٌِ ّبی فلوی ٍ تخللی هشثَعِ دس كذا ٍ ػیوب ٍ ػبیش هدبهـ. -

 لیؼت همبالت هٌتـش ؿذُ دس ًـشیبت فوَهی ٍ سٍصًبهِ ّب دس ساثغِ ثب هَضَفبت پضؿىی. -

 اسائِ گَاّی فقبلیت ّبی فَق ثِ هذیش گشٍُ ٍ داًـىذُ. -

 



ٍ چگًَگی ارزضیبثی ٍ ًحَُ پبیص فؼبلیتْبی اػضبء ّیئت ػلوی آهَزضی داًطگبّْب ٍ داًطکذُ ّبی ػلَم پسضکی ٍ هؤسسبت کلیبت  

 ٍاثستِ ٍزارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَزش پسضکی:

 ثررسی هستٌذات ٍ اػالم اهتیبز کست ضذُ: -9 

فقبلیتْبی اًدبم ؿذُ دس حیغِ ّبی هختلف دس ػبل تحلیلی گزؿتِ سا ثِ هذیش گشٍُ لجل اص ؿشٍؿ ّش ػبل تحلیلی ّش فضَ ّیئت فلوی هؼتٌذات خَد دس صهیٌِ 

ًفشُ  5تب  3ًفش( ایي هؼئَلیت ثش فْذُ یه ؿَسای  10تحَیل هی دّذ. هذیش گشٍُ هؼئَلیت ثشسػی ایي هؼتٌذات سا داسد. دس گشٍّْبی آهَصؿی ثضسي)تقذاد ثیؾ اص 

هشثَعِ تقییي هی ؿًَذ، خَاّذ ثَد: سئیغ ایي ؿَسا سا هذیش گشٍُ آهَصؿی ٍی ثش فْذُ داسد. ثشسػی اهتیبص وؼت ؿذُ وِ ثب اًتخبة اوثشیت افضبی گشٍُ آهَصؿی 

ًفش ثش فْذُ ؿَسایی هتـىل اص هقبٍى گشٍُ، یه فضَ ّیئت فلوی ّوبى گشٍُ  10تَػظ خَد هذیش گشٍُ ثش فْذُ ؿَسای پیـگفت ٍ دس گشٍّْبی آهَصؿی ووتش اص 

 شیت افضبی گشٍُ آهَصؿی هشثَط ٍ یىی اص هقبًٍیي داًـىذُ خَاّذ ثَد.ثِ اًتخبة اوث

ذی ثبیذ تَخِ داؿت وِ ّش هذیش گشٍُ یب ؿَسای روش ؿذُ ًؼجت ثِ هحبػجِ هیضاى فقبلیتْب ٍ اهتیبص ثٌذی هؼتٌذات ّش فضَ ّیئت فلوی الذام خَاّذ وشد. دس اهتیبص ثٌ 

م ؿذُ ٍ ثش اػبع گضاسؽ ّبی خَد ٍ گَاّی ّبی اسائِ ؿذُ اهتیبص هی گیشد ٍ ایي اهش ثبفث هی ؿَد تب حمَق اوثشیت فشد ثش اػبع ؿشح ٍؽبیفی وِ لجالً ثِ ٍی افال

 دس لجبل ػتبسُ ّبی فلوی دس ّش گشٍُ پبیوبل ًگشدد.

 داًـگبّی اثالك خَاّذ ؿذ. اػبع ایي اهتیبص ثٌذی ٍ هقبدل ػبصی فقبلیتْبی یه فضَ ّیئت فلوی دس حیغِ ّبی هختلف تَػظ هقبًٍت آهَصؿی ٍ اهَس

ْذُ ؿَسای ؽشف هذت هـخق، ًتبیح اهتیبص وؼت ؿذُ تَػظ هذیش گشٍُ ثِ ّش فضَ ّیئت فلوی افالم هی ؿَد. دس گشٍّْبیی وِ هؼئَلیت ثشسػی هؼتٌذات ثش ف

ا، ًتیدِ سا دس خلؼِ ای حضَسی ثِ اعالؿ فضَ ّیئت هٌتخت گزاؿتِ ؿذُ، ایي ؿَسا ًتبیح سا ثِ هذیش گشٍُ افالم هی وٌذ ٍ هذیش گشٍُ پغ اص ثشسػی گضاسؽ ؿَس

كحِ هی گزاسد ٍ دس  فلوی هی سػبًذ. دس ایي خلؼِ فضَ ّیئت فلوی چٌبًچِ ًتیدِ اهتیبص ثٌذی سا لجَل داؿت ثب اهضبی كَستدلؼِ هشثَعِ، ثش ًتبیح اهتیبص ثٌذی

 یش گشٍُ افالم هی وٌذ.كَستیىِ دس خلَف اهتیبص ثٌذی افتشام داؿت افتشام خَد سا وتجبً ثِ هذ

ذُ ثِ ًوبیٌذگی اص افتشاضبت افضبی ّیئت فلوی دس وویتِ ای وِ ثب حضَس هذیش گشٍُ، ػِ ًفش فضَ ّیئت فلوی اص ّوبى گشٍُ آهَصؿی ٍ یه ًفش اص هقبًٍیي داًـى

ت افضبی وویتِ)ٍ دس غیبة فضَ ّیئت فلوی هقتشم( عشف سئیغ داًـىذُ ٍ ثب حضَس، فضَ ّیئت فلوی هقتشم تـىیل هی گشدد، ثشسػی خَاّذ ؿذ. ثب سای اوثشی

 اهتیبص ًْبیی هـخق ٍ تلوین ایي وویتِ لغقی خَاّذ ثَد.

 ذ.ذیش گشٍُ هَؽف اػت دس هذت هـخق ًتبیح ًْبیی اهتیبصات وؼت ؿذُ تَػظ افضبی ّیئت فلوی گشٍُ سا ثِ داًـىذُ خْت الذام همتضی اسػبل ًوبیه

 ًحَُ ارزضیبثی: -2 

ی هَخَد ٍ تشیي ًَؿ اسصؿیبثی آهَصؿی، اسصؿیبثی یه فضَ ّیئت فلوی ثبؿذ. فلت ایي پیچیذگی دس استجبط ثب ًحَُ اػتفبدُ اص ٍػبیل ٍ سٍؿْبی اسصؿیبث ؿبیذ پیچیذُ

دس ایي اسصؿیبثی اػتفبدُ اص ّوِ  ًَؿ ایي سٍؿْب ٍ اختالف ًؾش دس هَسد پبیبیی ٍ سٍایی آًْب ٍ دس فیي حبل اّویت ًتبیح حبكل دس ایي ًَؿ اسصؿیبثی اػت. ثْویي دلیل

 ثشای یه فشآیٌذ اسصؿیبثی هٌغمی چْبس هشحلِ لبثل تلَس اػت:  هٌبثـ اعالفبتی هَخَد ثشای وبػتي اص خغبّب ضشٍسی اػت.

 تقییي هقیبسّبی یه هذسع خَة     -1

 داؿتي اػتبًذاسدّبی فولىشد ثش اػبع ایي هقیبسّب     -2

 بػت ثب اػتبًذاسدّبی فولىشدی فَق الزوشخوـ آٍسی دادُ ّبی هتٌ     -3

 تلفیك دادُ ّب ثب یىذیگش ثِ هٌؾَس دػتیبثی ثِ یه لضبٍت ًْبیی     -4



ـی ثشای اسصؿیبثـی دس خلَف هقیبسّبی یه هذسع خَة ٍ اػتبًذاسدّبی فولىشدی هجتٌی ثش آى اختالف ًؾشّبی فشاٍاًی ٍخَد داسد اهب ثِ فٌَاى اػتبًذاسدّبی اكل 

 ئت فلوی اص ًؾش آهَصؿـی هی تَاى ثِ ایي اػتبًذاسدّب اؿبسُ وشد:افضبی ّی

 تقْذ افضبی ّیئت فلوی دس ساثغِ ثب فشاگیشاى ٍ یبدگیشی آًْب     -1

 داًؼتي ًحَُ كحیح تذسیغ ٍ چگًَگی آهَصؽ هجبحث ثِ فشاگیشاى     -2

 ّبی یبدگیشی هختلففْذُ داس ثَدى هؼئَلیت ایدبد ٍ ّذایت یبدگیشی فشاگیشاى دس هحیظ      -3

 ثشسػی هذاٍم پیـشفت تحلیلی فشاگیشاى ٍ تدضیِ ٍ تحلیل ًتبیح آى     -4

 تغجیك سٍؿْبی آهَصؽ خَد دس خْت ثْجَد هیضاى یبدگیشی فشاگیشاى     -5

 تقْذ هذسػیي دس همبثل استمبء هذاٍم ٍ سؿذ حشفِ ای خَؽ     -6

 ( Professionalism)ًوبیؾ دسخِ ثبالیی اص تخلق گشایی     -7

  

 طراحی سیستن ارزضیبثی استبد:

 ثشای عشاحی ػیؼتن هٌبػت اسصؿیبثی دس ّش هَػؼِ آهَصؽ فبلی ثبیذ ثِ ًىبت صیش تَخِ داؿت:

یبثی ثبیذ دلیمبً دس سصؿػیؼتن اسصؿیبثی ثبیذ ًوبیبًگش اسصؿْب ٍ اٍلَیتْبی هَػؼِ آهَصؽ فبلی ثبؿذ. ّش هَػؼِ آهَصؽ فبلی سػبلتْبیی سا ثش فْذُ داسد. ػیؼتن ا  -1

د احتشام ّؼتٌذ وِ دس ایي ساػتب تقشیف ؿذُ ثبؿذ وِ آیب هَػؼِ آهَصؽ فبلی ثِ سػبلتْبی خَد دػت یبفتِ یب خیش. ّوچٌیي دس ّش هَػؼِ آهَصؽ فبلی اسصؿْبیی هَس

 ًؾبم اسصؿیبثی ثبیذ ثِ ایي اسصؿْب ثْب داد.

 ػبصهبى دّی ػیؼتن اسصؿیبثی ًمؾ داؿتِ ثبؿٌذ.ثبیذ ّش یه اص افضبء ّیئت فلوی دس عشاحی ٍ   -2

ثبؿذ.  ػیؼتن اسصؿیبثی ثبیذ ثشای سؿذ ٍ تَػقِ فشدی افضبی ّیئت فلوی ٍ فشاّن آٍسدى اعالفبت الصم خْت تلوین گیشی ّبی ؿخلی آًْب ًیض وبس آهذ  -3

 بؿذ وِ ًمبط لَت ٍ ضقف ّش فشد سا ثِ ٍی ثٌوبیبًذ.ثٌبثشایي ًتبیح آى ثبیذ ثشای ّشیه اص آًْب لبثل ٍكَل ثبؿذ ٍ ثِ ًحَی عشاحی ؿذُ ث

       ثشای یه فضَ ػیؼتن اسصؿیبثی ثبیذ ایي لذست سا داؿتِ ثبؿذ وِ اعالفبت ٍ دادُ ّبی ٍاكلِ اص هٌبثـ هتقذدی وِ ًبؿی اص عیف گؼتشدُ فقبلیتْبی هتلَس   -4

 ّیئت فلوی اػت سا پَؿؾ دّذ.

 افتوبد ثبؿذ ٍ اهىبى اؿتجبُ دس آى ثِ حذالل ثشػذ.ػیؼتن اسصؿیبثی ثبیذ لبثل   -5

 تبویذ ثش اػتفبدُ اص هؼتٌذات ثِ خبی تبویذ ثش ؿٌبختْبی فشدی هی تَاًذ دس ایي ساػتب ساُ گـب ثبؿذ.  

 



 ًکبت اصلی ٍ کلیذی در سیستن ّبی ارزضیبثی استبد: 

هَصؿی ثبیذ ثِ ًحَی عشاحی ٍ اخشا گشدد وِ هذیشیت هَػؼِ سا اص هیضاى ٍكَل ثِ اّذاف ٍ دس هذیشیت سػبلتوذاس توبم فقبلیتْب ٍ اص خولِ اسصیبثی دس هَػؼبت آ

ثِ فقبلیت ثیـتش دس  سػبلتْبی هَػؼِ، آگبُ ػبصد ٍ دس فیي حبل خَد ثِ اثضاسی ثشای ایدبد اًگیضُ دس ثیي افضبی ّیئت فلوی آى هَػؼِ دسآیذ وِ آًْب سا تـَیك

 ساػتبی اّذاف آى هَػؼِ ثٌوبیذ.

ٍ ثىبسگیشی دسػت ٍ ثب  دس حبل حبضـش اص ٍضقیت ًبثٌْدـبس ًجَد ػیؼتن اسصیبثی دس داًـگبّْب دس حبل گزاس ثِ هشحلِ تبػیغ ایي ػیؼتن ّب ٍ ثىبسگیشی آًْب ّؼتین

اًذ ثبفث ثْجَد ویفیت آهَصؽ، ثشًبهِ سیضی كحیح ػیؼتن ّب ٍ ثىبسگیشی آًْب ّؼتین ٍ ثىبسگیشی دسػت ٍ ثب ثشًبهِ سیضی كحیح ػیؼتن ّبی اسصیبثی هی تَ

دس داًـگبُ هجذل وٌذ ثِ پظٍّؾ ٍ خذهبت ثِ فٌَاى ػِ سػبلت اكلی داًـگبّْب گشدد. ثقضی اص ًىبت هْوی وِ هی تَاًذ اسصیبثی سا ثِ اثضاسی وبسآهذ ٍ لبثل افتوبد 

 ایي ؿشح ّؼتٌذ.

 رٍضي ًوَدى ضرح ٍظبیف ػضَ ّیئت ػلوی  -9 

اثتذا ثذسػتی ٍ ثِ كَست ؿفبف ٍ دلیك ثذاًذ وِ چِ چیضی اص اٍ خَاػتِ ؿذُ ٍ چِ چیضی هَسد اسصیبثی لشاس خَاّذ گشفت خَاّذ تَاًؼت خَد اگش فضَ ّیئت فلوی اص 

َلـ هی سٍد وِ فلوی تسا ثب اّذاف ٍ سػبلتْبی داًـگبُ تغجیك دّذ ٍ اسصیبثی اٍ هفَْم سٍؿٌی خَاّذ داؿت. دس حبل حبضش دس ثؼیبسی اص داًـگبّْب اص فضَ ّیئت 

بً ٍؽیفِ ّیئت فلوی خَدؽ ٍؽبیف خَدؽ سا ثـٌبػذ. ّوچٌیي ثیي هذیشاى داًـگبُ)وِ اسصیبثی فضَ ّیئت سا ثش فْذُ داسًذ.( ٍ فضَ ّیئت فلوی، ثش ػش ایٌىِ دلیم

سصیبثی لشاس دّذ وِ فضَ ّیئت فلوی آى سا اكَالً دس یه همغـ صهبًی چیؼت تفبّوی كَست ًوی پزیشد ٍ ّویي اهش ثبفث هی ؿَد وِ اسصیبثی وٌٌذُ چیضی سا هَسد ا

 ٍؽیفِ خَد ًوی داًؼتِ اػت.

 تبثیر ًتبیح ارزیبثی در ًظبم تطَیق، پبداش ٍ ًَع استخذام در داًطگبُ -2 

اسصیبثی افضبی ّیئت فلوی ًذستبً دس  داًـگبّْب اهىبًبت هتقذدی ثشای پبداؽ ٍ تـَیك افضبی ّیئت فلوی خَد داسًذ وِ ثذسػتی هَسد اػتفبدُ لشاس ًوی گیشد ٍ ًتبیح

هىبًیضم ّبیی غیش  چٌیي تلوین گیشی ّبیی هذًؾش لشاس دادُ هی ؿَد. ثشای اسائِ ثَسع ّبی تحلیلی، افضایؾ حمَق ّب ٍ استمبّبی فشضی فضَ ّیئت فلوی هقوَالً

ىِ دًجبل ثْجَد ویفیت فولىشد خَد ثبؿذ، دس پی یبفتي ساُ حل ّبی دیگشی اص اسصیبثی دس ًؾش گشفتِ هی ؿًَذ ٍ ّویي ثبفث هی ؿَد وِ فضَ ّیئت فلوی ثِ خبی ایٌ

ـَق آًْب ثبؿذ اهب اص ثبؿذ. ثىبسگیشی افضبی ّیئت فلوی ثب اػتخذام لغقی ّش چٌذ هی تَاًذ ًَفی اعویٌبى خبعش ثشای افضبی ّیئت فلوی فشاّن آٍسد ٍ دس ًتیدِ ه

ي سفتي اًگیضُ ّب ٍ ًذاؿتي ًـبط ٍ فذم استمبی عَلی ٍ فشضی افضبی ّیئت فلوی ؿَد. دس ثقضی اص وـَسّب ثشای ػَی دیگش خَد ایي اهش هی تَاًذ هٌدش ثِ اص ثی

ی سا هٌحلش ثِ هٌبعك خلَگیشی اص افت فقبلیتْبی یه فضَ ّیئت فلوی، اػتخذام لغقی سا تٌْب ثب وؼت اهتیبصات الصم داًـیبسی هوىي ػبختِ اًذ ٍ یب اػتخذام لغق

ثب افضبی  اًذ وِ اهىبى خزة ّیئت فلوی دائن دس آًْب ووتش اػت ٍ دس فَم ثب اسصؿیبثی ّبی ػبلیبًِ ًؼجت ثِ توذیذ لشاسداد ػبلیبًِ ٍ یب دٍػبالًِ هحشٍهی وشدُ

 ّیئت فلوی خَد الذام وشدُ اًذ تب ثذیي ٍػیلِ اًگیضُ ٍ ًـبط الصم سا دس ثیي افضبی ّیئت فلوی خَد حفؼ ًوبیٌذ.

 ش: تَخِ ثِ آهَز -3 

هحَسی داسد ٍ فشق  دس ًؾبم اسصیبثی ثبیذ ثِ فقبلیتْبی آهَصؿی فضَ ّیئت فلوی ثْبی هٌبػجی دادُ ؿَد، چَى دس ثیي ػِ سػبلت اكلی داًـگبّْب، آهَصؽ خبیگبُ

صی خَد ثشای تذسیغ ٍلت كشف هی داًـىذُ ثب پظٍّـىذُ ٍ داًـىذُ ثب هَػؼبت خذهبتی دس ایي هحَسیت اػت. ویفیت آهَصؿی ٍ اٍلبتی وِ هذسع ثشای آهبدُ ػب

ًوی گیشد. فقبلیتْبی وٌذ ٍ آهَصؽ دسٍع ثبلیٌی، اص اهَسی ّؼتٌذ وِ اسصیبثی آًْب چٌذاى آػبى ًیؼت ٍ ثِ ّویي دلیل دس اسصیبثی ّبی فقلی چٌذاى هذ ًؾش لشاس 

 خاللیتْب ٍ اًگیضُ ّب دس حیغِ آهَصؿی گشدًذ.چـوگیش آهَصؿی ٍ خاللیتْبی فشدی دس ایي حیغِ ثبیذ ثِ خَثی تـَیك ؿًَذ تب ثبفث افضایؾ 

 



دس یه ًؾبم اسصیبثی ّوبًگًَِ وِ فضَ ّیئت فلوی ثبیذ پبػخگَی هذیشاى دس اخشای كحیح ؿشح ٍؽبثف اثالغی ثبؿذ، هذیشاى ًیض ثبیذ   ارزیبثی هذیراى: -4  

، تَصیـ كحیح ثَدخِ ّب، ثشًبهِ سیضی ساّجشدی، خلت هـبسوت افضبی ّیئت پبػخگَی افضبی ّیئت فلوی دس وبسآهذی ٍ فشاّن آٍسدى اهىبًبت وبفی ثشای هَػؼِ

ٌٌذ ٍ ًتبیح ایي اسصیبثی فلوی ٍ خالكِ ّش آًچِ وِ ٍؽیفِ یه هذیش دس ػیؼتن آهَصؽ فبلی اػت ثبؿٌذ. افضبی ّیئت فلوی ًیض ثبیذ ثتَاًٌذ هذیشاى خَد سا اسصیبثی و

 دس سًٍذ پبداؽ هذیشاى ًمؾ آفشیي ثبؿذ.

دس اسصیبثـی اهَسی وِ لبثل تـخیق ّؼتٌـذ هقوـَالً ًبخَدآگـبُ ثیـتـش هـَسد تَخـِ لشاس هی گیشًذ. فقبلیتْبی ػذم تَخِ ثِ ثیص از حذ پژٍّص:  -5 

ػٌدیذُ هی ؿًَذ. پظٍّـی ّش فضَ ّیئت فلوی ثب تقذاد همبالت چبح ؿذُ، اسائِ گضاسؽ دس هدبهـ فلوی، تبلیف وتبة، تقذاد عشح پظٍّـی هلَة ٍ... ثِ آػبًی 

یذ ًیض اص ّوبى ایي اهش ثِ كَست ًبخَدآگبُ ثبفث ؿذُ دس ًؾبم اسصیبثی فقلی ثِ خبی هحَسیت آهَصؽ، ثِ پظٍّؾ هحَسیت دادُ ؿَد. حتی افضبی ّیئت فلوی خذ

مبء پیذا وٌٌذ ٍ ایي اهش یىی اص فلل افت آهَصؽ ثِ اثتذا ثِ خبی تالؽ ثشای فشاگیشی هْبستْبی الصم ثشای تذسیغ ثذًجبل فقبلیتْبی پظٍّـی ّؼتٌذ تب ساحت تش است

 دس حذ خَد ثْب دادُ ؿَد. ٍیظُ دس ػبلْبی اخیش هی ثبؿذ ٍ الصم اػت ثِ ایي حیغِ

هشاوض اسصیبثی فشاگیشاى اص هذسػیي وِ اص حذٍد چْبس دِّ پیؾ ثِ تذسیح ٍاسد داًـگبّْب ٍ :ػذم تبکیذ ثیص از حذ ثر ارزیبثی ثذست آهذُ از فراگیراى -6

ؿی داؿتِ ثبؿذ تب ثذیي آهَصؽ فبلی خْبى ؿذ، دس اثتذا ثِ ایي هٌؾَس عشاحی گشدیذ وِ فضَ ّیئت فلوی ثبصخَسد هٌبػجی اص هیضاى هَفمیت خَد دس اًدبم ٍؽبیف آهَص

دٍس افتبد، ثِ ًحَی وِ اهشٍصُ ایي اسصیبثی تَػظ  ٍػیلِ الذام ثِ تلحیح ٍ ثْجَد ویفیت فقبلیتْبی آهَصؿی خَد ًوبیذ. اهب ثِ تذسیح ایي اثضاس اص اّذاف اكلی خَد

ػَْلت اػتفبدُ ٍ ثبٍس  هذیشاى ٍ ػتبد داًـىذُ ّب اًدبم هی ؿَد ٍ فضَ ّیئت فلوی اص ًتبیح آى فمظ ثِ كَست ولی اعالؿ پیذا هی وٌذ. ّوضهبى ایي اثضاس ثِ لحبػ

شیي افشاد ثشای اسصیبثی هذسػیي ّؼتٌذ، ثبفث ؿذُ وِ اثضاس اكلی اسصیبثی دس ثؼیبسی اص ًبدسػت ایي تئَسی وِ فشاگیشاى ثقٌَاى هـتشی دس داًـىذُ ّب هحمك ت

ص داًـدَ، سٍؽ تذسیغ ٍ داًـىذُ ّب هٌحلش ثِ ّویي ًَؿ اسصیبثی ثبؿذ. تحمیمبت هتقذدی ًـبى دادُ اًذ ایي ًَؿ اسصیبثی ثش هحتَای آهَصؿی، ًحَُ اسصیبثی هذسع ا

داسد ٍ ثبفث هی ؿَد آصادی فول هذسع دس آهَصؽ هحذٍد ؿَد. فَاهلی هبًٌذ ؿْشت ٍ افتجبس، خلَكیبت ؿخلی ٍ خٌؼیت هذسع،  اػتبًذاسدّبی آهَصؿی اثش هٌفی

ایي سٍؽ ثِ فٌَاى تقذاد داًـدَیبى دس والع، ٍیظگی ّبی ؿخلیتی، خٌؼیت ٍ ٍضقیت تحلیلی داًـدَ ایي اسصیبثی سا ثِ ؿذت تحت تبثیش لشاس هی دّذ. الجتِ ثِ 

 اص ًؾبم اسصیبثی ثبیذ تَخِ داؿت، اهب ًوی تَاى آى سا تٌْب هجٌب لشاس داد. خضیی

حتی اگش فضَ ّیئت فلوی تلوین خذی ثشای اًدبم كحیح ٍؽبیف  کبّص یب ثرطرف ًوَدى ػَاهل هتؼذد هذاخلِ گر در اًدبم ٍظبیف اسبتیذ: -7 

س ایي ساػتب هَثش ّؼتٌذ وِ اهىبى وٌتشل آًْب ثشای فضَ ّیئت فلوی ّویـِ هیؼش ًیؼت. ثِ خَد داؿتِ ثبؿذ ّویـِ ایي اهش اهىبى پزیش ًیؼت ٍ فَاهل هتقذدی د

وِ افضبی فٌَاى هثبل اػتفبدُ هٌبػت اص ٍػبیل ووه آهَصؿی تَػظ فضَ ّیئت فلوی هٌَط ثِ ٍخَد چٌیي ٍػبیلی دس داًـىذُ ٍ دس دػتشع ثَدى آى ثشای ّ

یه والع ًؾش هذسػیي ٍ ثش اػبع تلویوبت هشوض تقییي هی گشدًذ. ثبیذ دس اسصیبثی ثِ ایي فَاهل هذاخلِ گش تَخِ  ّیئت فلوی اػت. دس هَسد تقذاد فشاگیشاى دس

 ؿَد دس غیش ایي كَست، تالؽ ٍ صحوبت هذسع هوىي اػت ثِ خَثی ؿٌبختِ ًـذُ ٍ پبداؽ الصم سا ًگیشد.

ّش چٌذ اسصیبثی ٍ پبػخگَیی ثشای ّش وؼی ًَفی   ٍ رٍضْبی ارزیبثی:ایدبد ثبٍر در اػضبی ّیئت ػلوی ٍ گرٍّْبی آهَزضی ثِ سیبستْب  -8 

ػیبػتگضاسی ّبی آى، الضام ٍ هحذٍدیت ایدبد هی وٌذ اهب ّوِ افضبی ّیئت فلوی ثالخشُ ضشٍست آى سا لجَل هی وٌٌذ. هْن ایي اػت وِ دس عشاحی ًؾبم اسصیبثی ٍ 

یئت فلوی تَخِ داؿت ٍ دس چبسچَة ػیبػتْب ٍ اػتبًذاسدّبی ولی، ثِ گشٍّْبی آهَصؿی ایي اختیبس سا داد وِ تقییي اػتبًذاسدّب ٍ هدشیبى اسصیبثی، ثِ ًؾش افضبی ّ

گبُ اػت وِ ثب تغجیك ثب تلَیت اوثشیت افضبی خَد، خَدؿبى ثشای افضبی ّیئت فلوی ًَفی ػیبػتگضاسی اسصیبثی داؿتِ ثبؿٌذ. الجتِ ایي ٍؽیفِ داًـىذُ ّب ٍ داًـ

 یْب ثب ػیبػتْبی والى داًـگبُ ٍ ٍصاست هتجَؿ ٍ ثب پیگیشی ّبی هؼتوش ثش كحت ٍ سٍؽ اسصیبثی ّش گشٍُ آهَصؿی ًؾبست داؿتِ ثبؿٌذ.ایي ػیبػتگضاس

اسصیبثی ثبیذ ثِ ًحَی عشاحی ؿَد وِ اوثشیتی وِ فوذُ ثبس آهَصؿی سا ثش فْذُ داسًذ ثِ تَخِ ثِ اکثریت اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ًِ فقط ثِ ستبرُ ّب:  -9 

 ًحَی هٌبػجی هَسد تـَیك ٍ پبداؽ لشاس گیشًذ. الجتِ دس وٌبس آى ثبیذ ثِ ػتبسُ ّبی فلوی ٍ تخللی دس ّش داًـگبُ ًیض تَخِ وشد. 



اػتفبدُ اص آئیي ًبهِ اداسی اػتخذاهی افضبی ّیأت فلوی  تىویل ثب پضؿىی تْشاى ٍ اص ػبیت هشوض هغبلقبت ٍ تَػقِ آهَصؽ فلَم:  گردآٍری هطبلت

91ٍیشایؾ ًْبیی ػبل  ، ًؼخٍِ آئیي ًبهِ استمبی افضبی ّیبت فلوی داًـگبّْب ٍ هَػؼبت آهَصؿی ٍ پظٍّـی فلَم پضؿىی خوَْسی اػالهی ایشاى  


