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نیرضاح

ییوجشناد نواعم  هدازدیشروخ ( نسحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
(، یلیمکت تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ  نسحم  رتکد  یشزومآ ،) روما  ریدم  يورسخ ( نیسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،)
دهاش و داتس  ریدم  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد 

رتکد ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  دازآ ،) ياه  شزومآ هورگ  ریدـم  رگراـثیا و 
رتکد یمالـسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدـم  يرطاشدیفم (

یشزومآ نواعم  ادـفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  هداز ( یهلا نسح  دـمحم 
نواعم رف ( گنهرف نویاـمه  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاـپ ،) مولع  سیدرپ 
نواعم یعراز ( یلع  رتـکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یـضاق اضر  رتکد  يزرواشک ،) هدکشناد  یـشزومآ 
سیئر هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  نایارس ،) هدکشزومآ  یـشزومآ  نواعم  یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ 

یشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  و  سودرف ) ینف  ةدکشناد 

)نیبیاغ یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  ياقآ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

سورد کینورتکلا  ياه  شزومآ يارجا  يریگ و  میمصت دنیآرف  صوصخ  رد  یتاحیضوت  راضح ، یمامت  هب  مدقمریخ  زا  سپ  هاگشناد ، یـشزومآ  مرتحم  نواعم 

ار کینورتکلا  شزومآ  هناماس  يرازفا  مرن يرازفا و  تخـس ياه  تیدودحم ناشیا  .دندرک  هئارا  مهم  نیا  رد  هاگـشناد  یماگـشیپ  نایب  دـنجریب و  هاگـشناد  رد 

نواعم ياه  همان .دنتـشاد  هراشا  تاسلج  نیا  مهم  دافم  هدـش و  رازگرب  ریخا  ياه  هتفه یط  اه  تیدودـحم نیا  شهاـک  تهج  رد  هک  یتاـسلج  هب  هدرمـشرب ،

هراشا دروم  هاگشناد  یـشزومآ  نواعم  طسوت  صاخ  روطب  زین  تنواعم  نیا  يدنب  تسیب لمعلاروتـسد  صخالاب  ریخا و  هتفه  رد  فتع  ترازو  یـشزومآ  مرتحم 

.دش  دیکأت  اهنآ  مهم  تاکن  رب  هتفرگ ، رارق 

طسوت نارحب  عفر  یمسر  مالعا  نامز  ات  نایوجشناد ، هب  هاگباوخ  صیصخت  هب  تبسن  تنواعم  نیا  تیروذعم  هب  هراشا  اب  هاگشناد ، ییوجشناد  مرتحم  نواعم 

.دندرک  دیکأت  میشاب  دهاش  ار  هاگشناد  هب  وجشناد  هعجارم  لقادح  هک  يا  هنوگب یشزومآ  ثحابم  تیریدم  رب  انورک ، اب  هزرابم  یلم  هتیمک 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
ماجنا دش  ررقم  .دش  رظن  لدابت  يروضحریغ  یکینورتکلا  تاسلج  رد  نایوجـشناد  باـیغ  روضح و  صوصخ  رد 
ياروش زین  وجـشناد  زاجمریغ  ياه  تبیغ صوصخ  رد  .دـشاب  سرد  سردـم  میمـصت  ساسا  رب  بایغ  روضح و 

درک  . دهاوخ  يریگ  میمصت هاگشناد  یشزومآ 
یشزومآ تیریدم 

هاگشناد
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2

رد دش  ررقم  لاسمین  تاونـس  رد  باستحا  نودب  فذح  روطنیمه  سورد و  تیدودحم  نودب  فذـح  صوصخ  رد 
فذح تساوخرد  هتفه ،) تدم 2  هب   ) دادرخ تیاغل 9  تشهبیدرا  ینامز 27  هزاب  رد  صاخ ، روطب  يراج  لاـسمین 

رد لاسمین  تاونـس  رد  باستحا  نودب  فذـح  تساوخرد  روطنیمه  و  یلمع ) هچ  يرظن و  هچ   ) سرد دادـعت  ره 
فذـح سرد و  فذـح  هورگریدـم  دـییأت  تروص  رد  وجـشناد  تساوخرد  تبث  زا  سپ  .دوش  لاعف  اـیوپ ، ۀـناماس 

. دش دهاوخ  ماجنا  لاسمین 

یشزومآ تیریدم 
هاگشناد

3
سرد راهچ  رثکادح  ندنارذگ  اب  ًافرص  هک  ینایوجـشناد  مود 98-99 )  ) يراج لاسمین  رد  صاخ  روطب  دـش  ررقم 
داتـسا هب  یفرعم  تروصب  ار  سرد  راهچ  نیا  دـنناوت  یم هورگ  ریدـم  تقفاوم  اب  دـنوش  یم لیـصحتلا  غراف يرظن 

.دننارذگب
یشزومآ تیریدم 

هاگشناد

4
یگدامآ هب  هجوت  اب  يرکفمه و  یتاعالطا » ياـه  هاـگیاپ يزکرم و  هناـخباتک  اـب  ییانـشآ   » سرد صوصخ  رد 

يروضحریغ یکینورتکلا و  تروصب  اـه  سرد ریاـس  دـننامه  زین  سرد  نیا  دـش  ررقم  سرد ، مرتـحم  نیـسّردم 
.دوش رازگرب 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
يراتفر مولع 

5

رظن لدابت  یگدنز   تنوکس و  لحم  ياه  هاگشناد رد  دنجریب  هاگشناد  نایوجـشناد  ینامهیم  ناکما  صوصخ  رد 
ایوپ هناماس  قیرط  زا  نیدرورف  ياهتنا  ات  رثکادـح  یـضاقتم  نایوجـشناد  دـش  ررقم  .دـش  تقفاوم  نآ  تیلک  اب  و 

دـییأت و زا  سپ  هدرک ، حرطم  لاـسمین  سورد  تسیل  هارمهب  ار  دـصقم  هاگـشناد  هب  دوـخ  یناـمهیم  تساوـخرد 
هاگـشناد .دوش  رظن  مالعا  تساوخرد  لاسرا و  دصقم  هاگـشناد  هب  دنجریب  هاگـشناد  تقفاوم  هورگ ، ریدم  تقفاوم 

قبط رب  سورد  ندنارذگ  هاگباوخ و  هب  زاین  مدـع  طرـشب  اه  هاگـشناد ریاس  نایوجـشناد  ینامهیم  اب  زین  دـنجریب 
.درک  دهاوخ  تقفاوم  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  تابوصم 

یشزومآ تیریدم 
هاگشناد

6
تالیـصحت نایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  دش  ررقم  ریزو ، یـشزومآ  نواعم  يدـنب  تسیب لمعلاروتـسد  اب  تهج  مه 

دیدحالـص تقفاوم و  اب  دـنا ، هتـشاد ار  هلاسر  ای  همان  نایاپ زا  عافد  یگدامآ  اـمنهار ، داتـسا  دـییأت  هب  هک  یلیمکت 
عافد دوخ  همان  نایاپ زا  یکینورتکلا ، ای  يروضح و  همین  ةویش  هب  دنناوت  یم هدکشناد ، یلیمکت  تالیصحت  ياروش 

.دننک

یشزومآ نینواعم 
، اه هدکشناد اه و  سیدرپ

تالیصحت تیریدم 
یلیمکت

7
.دش رظن  لدابت  ثحب و  اه  هاگشیامزآ رد  هام  تشهبیدرا  يادتبا  زا  يرتکد  نایوجشناد  روضح  ناکما  صوصخ  رد 

دنهاوخ ار  اه  هاگشیامزآ زا  هدافتسا  ناکما  یتشادهب  ياه  لکتورپ تیاعر  طرشب  یموب  نایوجـشناد  طقف  دش  ررقم 
چیه هب  یتشادـهب  لیالد  هب  انب  هیذـغت  نیمأت  هاـگباوخ و  يراذـگاو  ناـکما  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  .تشاد 

.درادن  دوجو  ییوجشناد 

یشزومآ نینواعم 
، اه هدکشناد اه و  سیدرپ

تالیصحت تیریدم 
یلیمکت

8

مظعم ماقم  یگدنیامن  داهن  یشهوژپ  یشزومآ و  نواعم  همان  زا  ییاهدنب  تئارق  نمض  فراعم  هورگ  مرتحم  ریدم 
هورگ یموـمع  سورد  يرازگرب  صوـصخ  رد  خروـم 99/01/18 ،) هرامـشب 99/1/153   ) اه هاگـشناد رد  يربهر 

زا .دریگ  رارق  رظندم  سورد  زا  هتسد  نیا  يرازگرب  يارب  همان  نیا  دافم  دش  ررقم  .دنداد   هئارا  یتاحیـضوت  فراعم 
فراـعم هورگ  ناراـکمه  سرد  هئارا  یلـصا  یلوتم  سرد ، ياـه  سـالک يرازگرب ، زا  لکـش  نیا  رد  هک  ییاـجنآ 

سیردـتلا قح  لاسمین ، نایاپ  رد  سورد  لاکـشا  عفر  تاـسلج  يرازگرب  هب  طورـشم  دـش  ررقم  دوب  ، دـنهاوخن 
.دوش تخادرپ  هبساحم و  هتفه  تفه  يازا  هب  هورگ  نیا  ناراکمه 

هاگشناد یشزومآ  تنواعم 

9

تیفرظ لیمکت  دوروون  نایوجـشناد  ياه  سـالک لیکـشت  مدـع  رب  ینبم  هاگـشناد ، ياروش  هبوصم  دانتـسا  هب 
هدکـشناد هتـسویپان  یـسانشراک  عطقم  روطنیمه  یـسانشراک و  عطقم  نومزآ  نودب  ناگدش  هتفریذـپ   ) هام نمهب

یلیصحت 1399-1400 لاس  لوا  لاسمین  زا  نایوجشناد  زا  هتسد  نیا  لیـصحت  هب  عورـش  .دش  دیکأت  سودرف )
رد باستحا  نودب  یـصخرم  تروصب  نایوجـشناد  زا  هتـسد  نیا  يارب  يراج  لاسمین  تسا  یهیدـب  .دوب  دـهاوخ 

فاعم لاسمین  نیا  هیرهـش  تخادرپ  زا  زین  دـنب  نیا  لوشم  هنابـش  هرود  نایوجـشناد  .دـش  دـهاوخ  تبث  تاونس 
.دنتسه 

یشزومآ روما  تیریدم 

10

، يرظن سرد  دحاو  ره  يازا  هب  دـیدرگ  ررقم  .دـش  رظن  لدابت  يزاجم  ياه  سالک يرازگرب  هویـش  صوصخ  رد 
يزاس هریخذ مجح  تیدودـحم  هب  رظن  هوالعب  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  هقیقد  نامز 40  تدم  لقادـح  اب  طخرب  هئارا 
تأیه مرتحم  ياضعا  یسالک ، ياه  لیاف مجح  شهاک  تیمها  طخرب و  ياه  سالک ياهرورس  تازیهجت و  رد 

وجـشناد يریگدای  رد  يریثأت  هک  سالک  رد  يرورـضریغ  دراوم  هریخذ  زا  هک  دـنیامن  تیریدـم  يا  هنوگب یملع 
.دوش  بانتجا  درادن 

یشزومآ نینواعم 
، اه هدکشناد اه و  سیدرپ

هاگشناد یشزومآ  تنواعم 
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دـش ررقم  .تفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  یفیک  یمک و  ظاحل  هب  یـسرد  ياه  سالک شیاپ  دصر و  عوضوم 
ياه هورگ ناسانشراک  طسوت  هاگشناد  یـشزومآ  تنواعم  غالبا  ساسا  رب  طخرب  اه  سالک يرازگرب  یّمک  شرازگ 
ياه شزومآ رب  مکاح  ياهدرادناتـسا  تیاعر  ثیح  زا  اه  سالک یفیک  یبایزرا  صوصخ  رد  .دوش  ماـجنا  یشزومآ 

صوصخم داتـسا ، زا  وجـشناد  یبایزرا  مرف  هاگـشناد ، یبایزرا  تراظن و  رتفد  دـش  ررقم  زین  طخرب  کینورتکلا و 
هاگشناد یبایشزرا  هناماس  رد  هدومن ، یحارط  یشزومآ  تنواعم  هزوح  تروشم  اب  ار  اهدرادناتسا  زا  هتـسد  نیا  دصر 

رد مزال  ياه  یبایزرا زین  هاگشناد  يروضحریغ  کینورتکلا و  ياه  شزومآ یصصخت  میت  هوالعب  .دیامن  يرازگراب 
.داد دهاوخ  ماجنا  ار  رکذلا  قوف ياهدرادناتسا  اب  هدشرازگرب  ياه  سالک تیفیک  يرثکادح  قابطنا  تهج 

یشزومآ نینواعم 
، اه هدکشناد اه و  سیدرپ

هاگشناد یشزومآ  تنواعم 

12
دورو مکارت  زا  یشان  هک  حبص  یـسالک  مود  تقو  يادتبا  رد   LMS هناماس هب  لاصتا  لکـشم  زورب  هب  هجوت  اب 
دازآ ياه  شزومآ هورگ  طسوت  يرازفا  مرن تارییغت  يرازفا و  تخس  ءاقترا  زا  دعب  مزال  ياه  یسررب دش  ررقم  تسا ،

کیکفت هب  مود  تقو  رد  سالک  عورش  تاعاس  لکـشم ، موادت  تروص  رد  دریذپ و  تروص  هاگـشناد  يزاجم  و 
.ددرگ  غالبا  اه  سیدرپ اه و  هدکشناد هب  میظنت و  هلصاف  اب  توافتم و  ياه  نامز رد  اه  هدکشناد

دازآ و ياه  شزومآ هورگ 
يزاجم

يروضحریغ13 تروص  هب  هئارا  تیلباق  هک  یلمع  ياه  سرد زا  هتسد  نآ  هئارا  رب  ینبم  یـشزومآ  ياه  هورگ ياضاقت 
.تفرگ رارق  بیوصت  دروم  حرطم و  دراد  ار  یکینورتکلا  و 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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