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نیرضاح

روما ریدم  يورسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد  یلیمکت  ،) تالیصحت  و  یـشزومآ  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتـکد  ناـیاقآ 
دازآ و ياه  شزومآ هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک دیجم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ نسحم  رتکد  یشزومآ ،)

ياهدادعتسا هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  يزاجم ،)
، ییوجشناد روما  ریدم  داژن ( همیزخ  نیسح  رتکد  هاگشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  ناشخرد ،)

نـسح دمحم  رتکد  یمالسا ،) فراـعم  هورگ  ریدـم  ) یناید يدـهمدمحم  رتکد  ییوجـشناد ،) نواـعم  زا  یگدـنیامن  هب 
(، هیاپ مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا

سیدرپ یشزومآ  نواعم  یکویس ( یعـشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد 
یشزومآ نواعم  یعراز ( یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و 

سیئر هاوخرادید ( دوعـسم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  یناروت ( يدـهم  رتکد  رنه ،) ةدکـشناد 
یقیقح وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  و  یشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  نایارس ،) يزرواشک  هدکشزومآ 

( یشزومآ ياروش 

هعسوت ونیبیاغ هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر یلعدمحم  رتکد  و  هاگشناد ) ییوجشناد  نواعم  هدازدیشروخ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 
(، یشزومآ يزیر  همانرب

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تاسلج و صوصخ  رد  هدرک ، یناسر  عالطا ار  شجنس  نامزاس  طسوت  دوروون  نایوجشناد  ناگدش و  هتفریذپ مالعا  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  هسلج  يادتبا  رد 

دک ره  رد  هدش  یفرعم  نایوجشناد  دادعت  قیقد  شیاپ  یسررب و  موزل  رب  ناشیا  .دندرک  هئارا  یشرازگ  دوروون  نایوجشناد  زا  لابقتسا  مان و  تبث داتس  تامادقا 

.دننک یشیدنا  هراچ لقادح  زا  رتمک  ةدش  یفرعم  يوجشناد  دادعت  اب  ياه  هتشردک يارب  دنتساوخ  اه  هدکشناد یشزومآ  نینواعم  زا  هدرک  دیکأت  هتشر 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
انورک عویــش  لیلدــب  هـک  ینایوجــشناد  هـب  سرد  ود  زا  شیب  يارب  داتــسا  هـب  یفرعم  ناـکما  صوـصخ  رد 

هتفریذپ رتالاب  یلیصحت  عطاقم  رد  یفرط  زا  هدش و  هجاوم  لکـشم  اب  لیـصحت  زا  تغارف  يارب  ناش  يزیر همانرب
اهنآ صوـصخ  رد  هئارا و  هاگـشناد  یـشزومآ  ياروـش  هـب  يدروـم  تروـصب  اـه  تساوـخرد دـش  ررقم  دـنا ، هدـش

.دوش  يریگ  میمصت
یشزومآ روما  تیریدم 

2

زا هتسد  نیا  يارب  دش  ررقم  .دش  يرکفمه  رظن و  لدابت دوروون  نایوجـشناد  سورد  يرازگرب  ةویـش  صوصخ  رد 
هاگـشناد کینورتکلا  ياه  شزومآ هناـماس  قیرط  زا  يروضحریغ و  تروصب  سرد  ياـه  سالک زین  نایوجشناد 

دصرد ات 50  دـناوت  یم يزاجم  سالک  سرد ، سردـم  رظن  هب  هتـسب  هک  دـش  بوـصم  هوالعب  .دـشاب  ( LMS)
.دوش رازگرب  طخربریغ  ياه  هژورپ فیلاکت و  قیرط  زا  یقابلا  طخرب و  تروصب 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ
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3

، هاگشناد یلیصحت  میوقت  ساسا  رب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوروون ، نایوجشناد  سورد  يارب  يزیر  همانرب صوصخ  رد 
نامز رد  ـد  یاب زین  نایوج  ـ شناد زا  هت  ـ ـسد نیا  هب  طوبرم  ياه  سالک میراد و  رارق  یلی  ـ صحت لا  ـ ـسمین همین  رد 
.دوب ـد  هاوخ ریذ  ـ پان بانتجا هتفه  ره  رد  سرد  ياه  سالک فعاضم  يرازگرب  دسرب  نایاپ  هب  لاسمین  هد  ـ نامیقاب

فیرعتزاب اه ، سالک ـی  ـشزومآ تیفیک  ظفح  رب  تبقارم  نم  ـ ـض دیاب  ـی  ـشزومآ ياه  هورگ مرتحم  ناریدـم  اذـل 
نکمم لقادـح  هب  یـسرد  تاسلج  یناشوپمه  ات  دـنهد  رارق  رظندـم  ار  سرد  ياـه  سالک يرازگرب  يد  ـ نبناـمز
.دشاب هنیمک  تیعـضو  رد  زین  هاگـشناد  کینورتکلا  شزومآ  ۀـناماس  هب  یلیمحت  یکیفارت  راب  هدرک ، ادـیپ  شهاک 

هئارا سورد  صوصخ  رد  یلماـک  قیقد و  ینا  ـ ـسر عالطا ـی  ـشزومآ ياه  هورگ مرتحم  ناریدم  دـش  ررقم  هوالعب 
.دنهد ماجنا  دوروون  نایوجشناد  يارب  هدکشناد  تیاسبو  رد  سورد  يرازگرب  نامز  هد و  شـ

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

4

رد دیدرگ  ررقم  .دش  رظن  لدابت  لبق  تاونس  نایوجشناد  دوروون و  نایوجشناد  نیب  كرتشم  سورد  صوصخ  رد 
، تسا هدش  رازگرب  لبق  تاونس  نایوج  ـ شناد روضح  اب  دوروون  نایوج  ـ ـشناد ياه  سالک زا  یتا  ـ سلج هک  یتروص 
هدرک و رازگرب  دوروون  نایوج  ـ ـشناد يارب  هداعلا  قوف تروصب  ار  هسلج  دـنچ  دوش  هت  ـ ـساوخ مرتحم  نیـسردم  زا 

هدـش طبـض  تاسلج  زا  دـمآراک  هنیهب و  هدافتـسا  تهج  رد  ار  نایوجـشناد  زا  هت  ـ ـسد نیا  سرد ، یفرعم  نم  ضـ
لاسمین لاسمین ، نیا  هک  دن  ـ ـشاب هت  ـ ـشاد رظندم  مرتحم  ناراکمه  .دننک  ییامنهار   LMS ۀناماس رد  یسالک 

تبقارم و اذـل  .دوش  یم رازگرب  فعاضم  یگدرـشف  اـب  هک  تسا  نایوجـشناد  زا  هت  ـ ـسد نیا  یلی  ـ ـصحت نیزاـغآ 
.تسا تایرورض  زا  نایوجشناد  نیا  اب  ههجاوم  ةوحن  صوصخ  رد  مرتحم  ناسردم  هب  مزال  تارکذت 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

5
صیـصخت دیدج  يوگلا  صوصخ  رد  فتع  ترازو  یـشزومآ  نواعم  خروم 99/07/28  هرامش 2/156620  همان 

مرتحم نینواعم  دش  ررقم  .دش  رظن  لدابت نآ  دافم  صوصخ  رد  تئارق و  اه  هاگـشناد هب  وجـشناد  شریذپ  تیفرظ 
يرامآ قیقد  ياه  لیلحت مقر و  ددع و  رکذ  اب  ار  همان  نیا  صوصخ  رد  حرطم  تارظن  هطقن  اه  هدکشناد یشزومآ 

.دنیامن لاسرا  فتع  ترازو  اب  هبتاکم  موزل  تروص  رد  يریگ و  میمصت تهج  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هزوح  هب 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

6
رب ینبم  ییوجشناد 9312323004  هرامش  هب  ندعم  یسدنهم  هتشر  يوجشناد  هرهب  نیـسحریما  ياقآ  تساوخرد 

داتـسا طسوت  سرد  هرمن  تبث  يداع و  تیعـضو  هب  فذـح  تیعـضو  زا  يراتخاس  یـسانش  نیمز سرد  تشگزاب 
.دیدرگ تقفاوم  روبزم  تساوخرد  اب  یسدنهم  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  سرد و  داتسا  دییأت  هب  هجوت  اب  حرطم و 

یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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