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 امبم ػلی)ع( "ثه گشدش انذاختن و ثه کبس گشفتن انذیشه هنش است  "

 
  مقذمه

         ًفؼبى یه سبصهبى دس سًٍذ وِ توبهی ری است تَسظ هذیشیت سبصٍوبسیٍ  سبهبًِهذیشیت هطبسوتی ػجبست اص ثَخَد آٍسدى 

ٍ ثشسسی  شدس ٍالغ ًظبم پزیش ثب هذیشیت ّوىبسی ٍ هطبسوت ًوبیٌذ. ،ل ٍ هطىالت سبصهبىیگیشی ٍ حل هسبسبصی، تصویننتصوی

االت ؤل ٍ ایدبد سئّبی اًسبًی دس حل هسبی سشهبیِّبی رٌّی ٍ اًذیطِتَاى ثِ یبفتِپیطٌْبدّب تىٌیىی است وِ اص عشیك آى هی

 دست یبفت.  ،سبصی ٍ ثْجَد هستوش سبصهبىبی فشٌّگ تغییش ٍ ثِّبی ثْیٌِ دس ساستحلخذیذ ٍ ساُ

ضَسای ػبلی دس  15/12/1379ثب تَخِ ثِ اّویت هَضَع، استمشاس ًظبم پزیشش ٍ ثشسسی پیطٌْبدّب دس دستگبُ ّبی دٍلتی دس تبسیخ 

 ضذُ است..ط ثِ توبهی دستگبّْبی اخشایی دٍلتی ًیض اثالؽ 13/430اداسی ثِ تصَیت سسیذُ ٍ ثب ضوبسُ 

 اهذاف : 1مبده 

    ّذف اص اخشای ًظبم پزیشش ٍ ثشسسی پیطٌْبدّب ایدبد فضبی هٌبست ثشای هطبسوت ولیهِ وبسوٌهبى دس خْهت ت مهك اّهذاف سهبصهبًی      

 ثِ ضشح صیش هَسد ًظش است. ،سیضی صَست گشفتِهذت هتٌبست ثب ثشًبهِهذت ٍ ثلٌذهذت، هیبىوَتبُاّذاف  هی ثبضذ ٍ

 ه یظ خالق دس توبهی سغَح داًطگبُؼِ استمشاس ٍ تَس .1

   حس تؼلك ٍ اػتوبد هتمبثل سبصهبًی تمَیت فشٌّگ .2

 لِأِ وبسی ٍ افضایص لبثلیت حل هسى داًطگبّیبى، افضایص اًگیضُ، تطَیك سٍحیأاسج ًْبدى ثِ ضخصیت ٍ ض .3

 تشیي ّضیٌِّب ثب ووّب ٍ سٍشفشایٌذلِ دسخْت ثْجَد أحل هس هطىالت ٍ استفبدُ اص ساّىبسّبی ضٌبسبیی .4

 ّبی آًبىآگبّی هذیشیت اص تَاًبییٍ  سیضیثشًبهِ ،سبصیخلت هطبسوت داًطگبّیبى دس تصوین .5

 ٍسی ٍ ویفیت ٍ خلَگیشی اص اتالف هٌبثغافضایص ثْشُ .6

 ّب  گشدش وبسٍ ّبی وبسی، سبختبس سبصهبًیّب ٍ دستَسالؼولًبهِآئیيهمشسات، هستوش اصالح ٍ ثْجَد  .7

 تؼبسیف : 2مبده

، اخهشا ّبی فشایٌهذ ّب ٍ فؼبلیتدس ساستبی ثْجَد عشح ّش ًَع ًظش، ساّىبس ٍ فشدی یب گشٍّی ِ داٍعلجبًِ ئاسااص بد: ػجبست است پیطٌْ .1

   .ووی ٍ ویفی دس ٍضؼیت هَخَد ٍ دس ساستبی تؼبلی داًطگبُ ءل ٍ هطىالت ٍ استمبئاصالح ٍ ثش عشف ًوَدى هسب

 ضَد.  هی ًبهیذُ "ًظبم پیطٌْبدّب"ثِ اختصبس ًبهِ آئیيدس ایي وِ  ّبپیطٌْبد هٌذبمًظآٍسی ًظبم پزیشش ٍ ثشسسی پیطٌْبدّب: خوغ .2

 گیشًذ.پیطٌْبدّب هَسد اسصیبثی ٍ اهتیبصدّی لشاس هیًبهِ آئیيهؼیبسّبی ثشسسی پیطٌْبد: هغبثك خذٍل ضوبسُ یه ایي  .3

ًظهبم  فشدی یب گشٍّی ثهِ دثیشخبًهِ    صَستثِ ،ىتَةهوِ پیطٌْبدّبی خَد سا  ولیِ افشادیدٌّذُ )پیطٌْبددٌّذگبى(: ثِ پیطٌْبد .4

 گشدد.  ًوبیٌذ، اعالق هیِ هیئاساپیطٌْبدّب 

گیشی دس هَسد سبیش هَاسد هصشح دس افشاد داسای ساثغِ استخذاهی ثب داًطگبُ وِ ثشسسی پیطٌْبدّب ٍ تصوین ًظبم پیطٌْبدّب: وویتِ .5

 ضَد.ًبهیذُ هی "وویتِ"ًبهِ ثِ اختصبس آئیيدس ایي  ٍضًَذ طگبُ هٌصَة هیداًهٌبثغ اًسبًی اخشایی  ّیئتًبهِ اص سَی آئیيایي 

دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْبدّب: ثِ هٌظَس اداسُ اهَس خبسی ٍ ایدهبد استجبعهبت الصم ثهیي پیطهٌْبددٌّذگبى ثهب وویتهِ ًظهبم پیطهٌْبدّب،          .6

دس  ٍ ضهَد وویتِ ثب هسئَلیت سئیس وویتِ ایدبد ههی دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْبدّب ثذٍى ایدبد سبختبس سبصهبًی خذیذ دس صیش هدوَػِ 

   ضَد.ًبهیذُ هی "دثیشخبًِ"ًبهِ ثِ اختصبس آئیيایي 
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هَسد آى اص ًظش ه تَا، سٍش اخشا، ٍ ضشایظ هَخَد دس پیطٌْبدی لجل اص  ،وویتِپیطٌْبد تىشاسی: پیطٌْبدی است وِ ثِ تطخیص  .7

   ثبضذ.دادُ ضذُ ًظبم پیطٌْبدّب آى ثِ دثیشخبًِ  طبثِه ،گًَِ تغییشیثذٍى اًدبم ّیچ ،یه هَضَع هؼیي

هجٌبی پزیشش پیطٌْبد دس صَست احشاص سبیش ضشایظ ٍ ضَاثظ، صهبى ٍ  ،اسسبل ضذُ ثِ دثیشخبًِ تىشاسیدس هیبى پیطٌْبدّبی  :7-1

 ثبضذ.تبسیخ ثجت پیطٌْبد دس دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْبدّب هی

  گیشد.، هَسد پزیشش لشاس ًویوویتِتَسظ  وست اهتیبص الصملیل ػذم پیطٌْبد سد ضذُ: پیطٌْبدی است وِ ثِ د .8

لجَل ثَدى پیطٌْبد ٍی، ًظهش وویتهِ اص   هجٌی ثش هطبثِ ثَدى یب غیش لبثل ثِ ًتیدِ ثشسسی وویتِدس صَست اػتشاض پیطٌْبددٌّذُ  :8-1

 گشدد.  هیعشیك دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْبدّب ثب اسائِ دلیل ٍ هستٌذات وبفی ثِ ضخص اػالم 

   .گیشدهیلشاس  وویتِییذ أگفتِ هی ضَد وِ هَسد ت یپیطٌْبد هصَة: ثِ پیطٌْبد .9

  .وِ دس حبل حبضش اهىبًبت الصم ثشای اخشای آى فشاّن ًیست است هصَثی پیطٌْبد :پیطٌْبد هفتَح .10

لیل ووجَد ثَدخِ ٍ یب سهبیش هطهىالت   پیطٌْبدّبیی وِ صشفبً ثِ دگیشد هَسد ثشسسی لشاس هیوویتِ  دسدس هَسد پیطٌْبدّبیی وِ  :10-1

ّهبی تؼیهیي   ضهًَذ ٍ دس دٍسُ ای پیطٌْبدّب ثجت ههی اداسی دس صهبى اسصیبثی، غیش لبثل اخشا تطخیص دادُ ضًَذ دس فْشست ثبصثیٌی دٍسُ

اص حهَصُ اخهشای    گشدًذ ٍ ضخص اص هضایبی هبدی ٍ هؼٌَی ثِ غیشگیشًذ ایي پیطٌْبدّب هفتَح تلمی هیضذُ هَسد ثشسسی هدذد لشاس هی

 گشدد.هٌذ هیآى ثْشُ

 دامنه شمول: 3مبده

 دس ساثغهِ ثهب  پیطهٌْبد  ثهشای  ٍ داًطدَیبى  ،ػلوی، وبسوٌبىت أّی ءتوبهی اػضبضبهل ثشای پیطٌْبددٌّذگبى ًبهِ آئیي ایيداهٌِ ضوَل  

   ثبضذ.هیل ٍ اهَس داًطگبُ ئهسب ،ّبحَصُ یتوبه

  و اختیبساتوظبیف : 4مبده

 اخشایی هٌبثغ اًسبًی هی ثبضذ. ّیئتثش ػْذُ سئیس ّب دستَس پشداخت حك الضحوٍِ  وویتِ ءس احىبم اػضبهسئَلیت صذٍ .1

 ثبضذ.یسِ داًطگبُ هیئس ّیئتاخشای پیطٌْبدّبی هصَة ثش ػْذُ  ثشای گیشینتصوی هسئَلیت .2

 ثبضذ.  هی بًّظبم پیطٌْبد وویتِیس ئػْذُ سًبهِ ثِآئیياخشا ٍ پیگیشی اخشای وبهل ایي  هسئَلیت .3

 نظبم پیشنهبدهب کمیته ءنحوه انتخبة اػضب: 5مبده

 گشدًذ.  اخشایی داًطگبُ ثِ هذت دٍ سبل هٌصَة هی ّیئتیس ئس اثالؽثب  وویتِ ءیس ٍ اػضبئس

 :کمیته ثه ششح ریل می ثبشذ ءاػضبو ششایط تؼذاد : 6مبده

 ثبضٌذ.  ًفش هی 7ٍ حذاوثش  5حذالل  وویتِ ءاػضب .1

 ثبضٌذ.   داضتِبل سبثمِ خذهت دس داًطگبُ ثَػلی سیٌب س 5داسای حذالل  .2

 داسای هذسن ت صیلی وبسضٌبسی ٍ ثبالتش ثبضٌذ.   .3

 یبثذ.ثب حضَس سئیس وویتِ سسویت هی خلسبت وویتِ ثب حضَس حذالل دٍسَم اػضبء ٍ تجصشه:

 کمیته وظبیف صیش سا ثش ػهذه داسد:: 7مبده

 اخشایی ّیئتثِ  ّبی الصم ثشای ثْجَد ًظبم پیطٌْبدّب دس سغح داًطگبُلؼولدستَساتْیِ ًبهِ ٍ آئیيایي اصالح پیطٌْبد  .1

  اخشایی ّیئتثَدخِ هَسد ًیبص سبلیبًِ ًظبم پیطٌْبدّب ثِ  پیطٌْبد .2

   دٌّذگبى هطبسوت پیطٌْبدثشای خلت  سسبًیاعالعّبی هٌبست ِ سٍشئاسا .3

ثهشای اسصیهبثی ٍ ثشسسهی     ٍ دػهَت اص ایطهبى   گشٍُ وبسضٌبسی داًطگبُ ثشای تطىیل ءاص اػضبهتخصصبى  ٍفْشست وبسضٌبسبى  تْیِ .4

 ػلوی، فٌی ٍ اخشایی پیطٌْبدّب دس صَست لضٍم

 اص عشیك دثیشخبًِ اخشایی ّیئتهصَة ثِ  ثشسسی ضذُ ٍ پیطٌْبدّبی عاسخب .5

 پزیشد.ثشسسی پیطٌْبدّبی اسسبلی ثِ دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْبدّب ثِ صَست فصلی صَست هی :5-1

ٍ سهبیش   ّبتدلیهل دس ّوهبیص سهبالًِ ًظهبم پیطهٌْبد      ٍ ًفهشات ثشگضیهذُ خْهت    ّبشیي پیطٌْبدتاًتخبة ثْ تیبصدّی ٍاسصیبثی ٍ اه .6

   ّبّوبیص
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 داًطگبُداسای اٍلَیت اػالم هَضَػبت  تؼییي ٍ .7

 ثب ًظبم پیطٌْبدّب هشتجظّبی آهَصضی ٍ تْیِ خضٍات هختلف خْت اخشای سویٌبسّب ٍ وبسگبُ سیضیثشًبهِ .8

 اخشایی ّیئتثِ  ػولىشد ًظبم پیطٌْبدّب شاسائِ گضاس  .9

 اخشایی ّیئتثِ سئیس  ٍ اػضبء وویتِهذػَ  ىوبسضٌبسبى ٍ صبحت ًظشاالضحوِ پشداخت حكٍ ً َُ  هیضاى پیطٌْبد .10

 اخشایی ّیئتّب ثِ ِ ًتبیح ثشسسیئضَد ٍ اسااسخبع هی وویتِثِ  اخشایی ّیئتثشسسی هَاسدی وِ اص  .11

 ششح وظبیف دثیشخبنه: 8مبده

 پیگیشی استمشاس سبهبًِ الىتشًٍیىی ًظبم پیطٌْبدّب دس داًطگبُ .1

 ثِ ّوشاُ هستٌذات آى اص پیطٌْبد دٌّذگبى  فشم دسیبفت پیطٌْبد  دس لبلتدسیبفت پیطٌْبدّب  .2

 ٍ تىویل پیطٌْبدّب اص عشیك توبس ثب پیطٌْبد دٌّذگبى ًَالصسفغ  .3

 پیطٌْبدّب   ًگْذاسی سَاثك ٍ هستٌذات هشثَط ثِ ًظبم .4

 ّبی پیطٌْبد ثِ سئیس وویتِل فشمت َی .5

 پیطٌْبدّب   ای ًظبمن گضاسش ػولىشد دٍسُیتْیِ ٍ تٌظ .6

 وویتِخلسبت تْیِ ٍ تٌظین صَست .7

 وویتِ تطخیصثٌب ثِ  وویتِدػَت اص پیطٌْبد دٌّذُ ثشای حضَس دس خلسِ  .8

 اػالم ًتبیح ثشسسی پیطٌْبدّب ثِ پیطٌْبددٌّذگبى .9

 اخشایی ّیئتَة ثِ ِ ًتبیح اسصیبثی پیطٌْبدّبی هصئاسا .10

 گیشی هىبتجبتپی .11

 ًظش پیطٌْبد دٌّذگبى ٍ اًؼىبس ًتبیح ثشسسی ثِ هتمبضیبىدسیبفت تمبضبّبی تدذیذ .12

 وویتِِ گضاسش ثِ ئٍ اسا ّبی هصَةالضحوٍِ حكپیگیشی پشداخت پبداش  .13

 .َدضثِ دثیشخبًِ اثالؽ هی وویتِسئیس وِ اص سَی پیطٌْبدّب  هشثَط ثِ ًظبماًدبم سبیش اهَس  .14

 پیشنهبدپزیشش ػذم ششایط  :9مبده 

 .ثبضذداًطگبُ  خبسج اص حذٍد اختیبسات ٍ ّبهَسیت ٍ سیبستأهغبیش ثب ه پیطٌْبد .1

 .هغبیش ثب لَاًیي ٍ همشسات داًطگبُ ثبضذ پیطٌْبد .2

 .ًجبضذ ًذاضتِ تَخیِ التصبدی پیطٌْبد .3

 .اص ًظش ػلوی لبثل اًدبم ًجبضذ پیطٌْبد .4

 .تىشاسی ثبضذ پیطٌْبد .5

 .ثبضذٍ یب اخشا ضذُ ػٌَاى پشٍطُ تؼشیف ضذُ ثِ  ،دس دستَس وبس داًطگبُ لشاس داضتِ ْبدپیطٌ .6

ِ ًطهذُ ثبضهذ یهب ساّىهبس     ئه ّىهبس خبصهی ثهشای سفهغ یهب اصهالح آى اسا      ساثَدُ ٍ  ، اًتمبد یب ضىبیبتثیبًگش هطىل تٌْب پیطٌْبد .7

 .هطىل هغشح ضذُ دس پیطٌْبد سا حل ًٌوبیذ ،پیطٌْبدی
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 امتیبصثنذی پیشنهبدی ثشسسی و مؼیبسهب -1 جذول

 ضشح سدیف
حذالل ٍ 

 حذاوثش اهتیبص

اهتیبص وست 

 ضذُ

  0-15 ی ًظبم پیطٌْبدّب هغبثمت داسد؟وویتِضذُ تَسظ ّبی تؼییيّب ٍ اٍلَیتهأهَسیت ،آیب پیطٌْبد ثب اّذاف 1

  0-10 آیب پیطٌْبد ثب اهىبًبت داًطگبُ لبثل اخشا است؟ 2

  0-10 صُ هشثَعِ داسای ایذُ ًَ ٍ خذیذ است؟آیب پیطٌْبد دس حَ 3

  0-15 ضَد؟هی آیب پیطٌْبد هٌدش ثِ افضایص سضبیت ٍ اًگیضش داًطگبّیبى 4

  0-10 ضَد؟گشدش وبس هٌدش هی فشایٌذآیب پیطٌْبد ثِ ثْجَد  5

  0-10 ضَد؟هی ِ ویفیت خذهبت داًطگبُ هٌدشئآیب پیطٌْبد ثِ استمبء اسا 6

  0-5 ِ ضذُ ثِ خَثی صهیٌِ پیطٌْبد سا تطشیح وشدُ است؟ئاساآیب هستٌذات  7

  0-5 ًوبیذ؟آیب پیطٌْبد ثِ استمبء سالهت اداسی ووه هی 8

  0-10 ًوبیذ؟خَیی ووه تَاًذ ثِ دسآهذصایی، استفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ ٍ صشفِآیب پیطٌْبد هی 9

  0-10 ًوبیذ؟ّیبى ووه هیآیب پیطٌْبد ثِ سالهت ٍ ثْذاضت خسوی ٍ سٍاًی داًطگب 10

  0-100 خوغ اهتیبصات
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 هش مؼیبسامتیبصثنذی  و هبی اسصیبثیشبخص -2جذول 

 ًبم هؼیبسّب سدیف
 ً َُ اسصیبثی ّش هؼیبس)ضبخص(

 

اهتیبص 

 )ضبخص(

1 

هغبثمت پیطٌْبد 

، ثب اّذاف

هأهَسیت ّب ٍ 

ّبی تؼییي الَیت

ضذُ تَسظ 

 وویتِ

 ِ ضذُ است.ئّبی داًطگبُ اساّب ٍ اٍلَیتف، هأهَسیتپیطٌْبد وبهال دس ساستبی اّذا .1

 .ّبی داًطگبُ استّب ٍ اٍلَیتای اص اّذاف، هأهَسیتپیطٌْبد دس ثشگیشًذُ ثخص ػوذُ .2

 .ّبی داًطگبُ استّب ٍ اٍلَیتپیطٌْبد دس ثش گیشًذُ تمشیجبً ًیوی اص اّذاف، هأهَسیت .3

 .ّبی داًطگبُ استّب ٍ اٍلَیتیتپیطٌْبد دس ثشگیشًذُ ثخص ه ذٍدی اص اّذاف، هأهَس .4

 ّبی داًطگبُ ًذاسد.ّب ٍ اٍلَیتپیطٌْبد اًغجبق چٌذاًی ثب اّذاف، هأهَسیت .5

15-13 

12-10 

9-6 

5-3 

2-0 

2 
لبثلیت اخشایی 

 پیطٌْبد

ِ ضذُ تَسظ پیطٌْبددٌّذُ وبهال دسست ٍ لبثل اخشاسهت ٍ ولیهِ هٌهبثغ    ئساّىبسّبی اخشایی اسا .1

 ی، فیضیىی ٍ اًسبًی دس سبصهبى خْت اًدبم پیطٌْبد ٍخَد داسد.الصم اػن اص هٌبثغ هبل

ضذُ تَسظ پیطٌْبد دٌّذُ ثب تَخِ ثِ اهىبًبت هَخَد داًطگبُ ًیهبص ثهِ    اسائِساّىبسّبی اخشایی  .2

 ی داسد.ئاصالح ٍ یب تىویل خض

ثهِ   ضذُ تَسظ پیطٌْبد دٌّذُ ثب تَخِ ثِ اهىبًبت هَخَد داًطگبُ ًیهبص  اسائِساّىبسّبی اخشایی  .3

 اصالح ٍ تىویل اسبسی داسد.

 ضذُ ولی است ٍ ثخطی اص هٌبثغ الصم دس اختیبس ًیست. اسائِی ئساّىبسّبی اخشا .4

 ثبضذ.ضذُ ثب تَخِ ثِ اهىبًبت هَخَد داًطگبُ لبثل اخشا ًوی اسائِپیطٌْبد  .5

10-9 

 

8-5 

 

4-3 

 

2-1 

0 

3 
ٍ خذیذ  آٍسیًَ

 ثَدى پیطٌْبد

 ًطذُ است. اسائِِ ثَدُ ٍ هطبثْی دس سغح وطَس اص آى ضذُ وبهال ًَآٍساً اسائِپیطٌْبد  .6

 ضذُ دس سغح داًطگبُ خذیذ است. اسائِپیطٌْبد  .7

ضذُ هطبثْی دس داًطگبُ داضتِ ٍلی تغییشات اسبسی دس خْهت ثْجهَد دادُ ضهذُ     اسائِپیطٌْبد  .8

 است.

 ضَد.پیطٌْبد ثب الگَگیشی اص پیطٌْبدات هطبثِ ثَدُ اهب ثْجَد هٌبسجی دس آى دیذُ ًوی .9

 ی ًَآٍساًِ ًذاسد.پیطٌْبد ّیچگًَِ ایذُ .10

10-9 

8-5 

4-3 

2-1 

0 

4 

افضایص  .11

سضبیت ٍ اًگیضش 

 داًطگبّیبى

 ضَد.پیطٌْبد هٌدش ثِ ایدبد اًگیضش ٍ سضبیت داًطگبّیبى هی .12

 ضَد.پیطٌْبد فمظ هٌدش ثِ ایدبد اًگیضش هی .13

 ضَد.پیطٌْبد فمظ هٌدش ثِ ایدبد سضبیت هی .14

 ضَد.ثش سضبیت ٍ اًگیضش ًذاسد اهب هَخت حزف ًبسضبیتی هیثیش صیبدی أپیطٌْبد ت .15

 ثیشی ثش اًگیضش ٍ سضبیت داًطگبّیبى ًذاسد.أپیطٌْبد ت .16

15-12 

11-8 

7-4 

3-1 
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ّبی فشایٌذثْجَد 

گشدش وبس دس 

 داًطگبُ

   ّب، سهشػت دس اًدهبم وهبس ٍ صهشفِ خهَیی دس صههبى ٍ هٌهبثغ دس        پیطٌْبد هٌدش ثِ وبّص ّضیٌِ .17

 ضَد.سخَع هیهذت ثشای داًطگبُ ٍ اسثبةت ٍ ثلٌذهذوَتبُ

سخَع ثهش  هذت ثشای داًطگبُ ٍ اسثبةهذت ٍ ثلٌذپیطٌْبد فمظ هٌدش ثِ سشػت اًدبم وبس دس وَتبُ .18

 ضَد.حست داهٌِ فشاگیشی هی

   سخهَع  ههذت ثهشای داًطهگبُ ٍ اسثهبة    هذت ٍ ثلٌهذ پیطٌْبد فمظ هٌدش ثِ وبّص ّضیٌِ دس وَتبُ .19

 ضَد.هی

 ضَد.سخَع هیهذت ثشای داًطگبُ ٍ اسثبةٌْبد فمظ ثِ وبّص ٍ سشػت اًدبم وبس دس وَتبُپیط .20

 ّب ٍ سشػت اًدبم وبس ًذاسد.ثیش هلوَسی ثش وبّص ّضیٌِأپیطٌْبد ت .21

10-8 

 

7-5 

 

4-3 

2-1 
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ِ ویفیت ئافضایص اسا

 خذهبت داًطگبُ

 ضَد.ّب ٍ ویفیت هٌبثغ هی، ًتبیح فؼبلیتهٌدش ثِ ثْجَد دس ً َُ اًدبم وبس پیطٌْبد .1

 گشدد.هی 6هؼیبس  1پیطٌْبد هٌدش ثِ ثْجَد حذالل دٍ هَسد اص هَاسد لیذ ضذُ دس ثٌذ  .2

 گشدد.هی 6هؼیبس  1پیطٌْبد فمظ هٌدش ثِ ثْجَد یىی اص هَاسد لیذ ضذُ دس ثٌذ  .3

 وٌذ.یت خذهبت ایدبد ًویویف اسائِپیطٌْبد ثْجَد صیبدی دس  .4

 ویفیت خذهبتی ًمطی ًذاسد. اسائِپیطٌْبد دس افضایص  .5

10-8 

7-5 

4-3 

2-1 
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تطشیح ضذى صهیٌِ 

پیطٌْبد ثب تَخِ ثِ 

 ِ ضذُئهستٌذات اسا

 ضذُ هٌغمی ٍ وبهل است . اسائِپیطٌْبد داسای هستٌذات الصم ثَدُ ٍ تَضی بت  .1

 ضذُ پشاوٌذُ ٍ ًبلص است . اسائِپیطٌْبد داسای هستٌذات ٍ تَضی بت  .2

 ثبضذ.ّبی الصم ٍ وبفی ًویپیطٌْبد داسای هستٌذات ٍ تَصیِ .3

 .ًذاسدی تپیطٌْبد هستٌذا .4

4-5 

3-2 

1 

0 

8 
استمبء سالهت اداسی 

 ولیِ وبسوٌبى داًطگبُ

 ضَد.پیطٌْبد هٌدش ثِ پیطگیشی اص ثشٍص فسبد هبلی ٍ اداسی هی .1

 ضَد.افضایص پبسخگَیی دس ًظبم اداسی هی ّب ثشایپیطٌْبد هٌدش ثِ ضفبفیت فؼبلیت .2

  سخَع وبس یب وَتبّی دس اًدبم ٍظبیف دس لجبل اسثبةی پیطٌْبد هٌدش ثِ خلَگیشی اص وٌذ .3

 ضَد.هی

 ضَد.گشیضی یب ػذم اخشای ص یح همشسات هیپیطٌْبد هبًغ لبًَى .4

وبس یب هؼبهلِ  خذهت غیش ػبدی ثِ افشاد هؼیي دس اًدبم اسائِپیطٌْبد هٌدش ثِ خلَگیشی اص  .5

 ضَد.هی

 ثیشی دس استمبء سالهت اداسی ًذاسد.أپیطٌْبد ت .6

5 

4 

3 

2 

1 

0 

9 

ووه ثِ دسآهذصایی، 

استفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ 

 ٍ صشفِ خَیی

       خَیی دس داًطگبُ پیطٌْبد هَخت افضایص دسآهذصایی، استفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ ٍ صشفِ .1

 ضَد.هی

 ضَد.ٍ استفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ دس داًطگبُ هی پیطٌْبد هَخت افضایص دسآهذصایی .2

 ضَد.-پیطٌْبد هَخت افضایص دسآهذصایی دس داًطگبُ هی .3

 ضَد.پیطٌْبد هَخت افضایص صشفِ خَیی دس داًطگبُ هی .4

        خَیی دس داًطگبُ پیطٌْبد هَخت افضایص دسآهذصایی، استفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ ٍ صشفِ .5

 ضَد.ًوی

10-7 
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 ،سالهت ءاستمب

ثْذاضت خسوی ٍ 

 سٍاًی داًطگبّیبى

پیطٌْبد هَخت فضبی صویوی، صذالت، سضذ ٍ ضىَفبیی، سضبیت ضغلی ٍ سالهت خسوی  .1

 ضَد.ٍ سٍاًی وبسوٌبى هی

 ضَد.وبسی ٍ سفتبسّبی ًبدسست هیپیطٌْبد هَخت وبّص یب پشّیض اص اخالل سٍاًی، ون .2

 وٌذ.پیطٌْبد ثِ سالهت خسوبًی ووه هی .3

ثیشی دس ایدبد فضبی صویوی، صذالت، سضذ ٍ ضىَفبیی، سضبیت ضغلی ٍ سالهت أپیطٌْبد ت .4

 خسوی ٍ سٍاًی وبسوٌبى ًذاسد.
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 پیشنهبدهبپبداش  محبسجه: 10مبده  

 ضَد.هی تؼلك یبفتِ ه بسجِپبداش اص پیطٌْبدات تمذیش ٍ  ریلثش اسبس خذٍل  ثش اسبس اهتیبصات وست ضذُ 

 محبسجه پبداش متؼلقه ثه پیشنهبدات -3ذول ج
 پبداش داهٌِ اهتیبص سدیف

 *** اهتیبص 20تب  0اص  1

 اسصیبثی ػولىشد سبلیبًِضبخص هشثَعِ دس فشم  اهتیبصتؼلك ثبالتشیي سمف  اهتیبص 30تب  21اص  2

 هِبص هشثَعِ دس اسصیبثی ػولىشد سبلیبًِ + تمذیشًبتیه بسجِ اه اهتیبص 40تب  31اص  3

 پبداش ;A*Cه بسجِ اهتیبص هشثَعِ دس اسصیبثی ػولىشد سبلیبًِ + تمذیشًبهِ + پبداش ًمذی هغبثك فشهَل  اهتیبص 80تب  41اص  4

 ; پبداشA*C5/1* ه بسجِ اهتیبص هشثَعِ دس اسصیبثی ػولىشد سبلیبًِ + تمذیشًبهِ + پبداش ًمذی هغبثك فشهَل اهتیبص 100تب  81اص  5

 

 ضشیت پبداش سیبلی است.  Cٍ  1ى اهتیبص هىتسجِ هغبثك خذٍل هیضا  Aهمذاس

 ّیئهت گشدد وِ پس اص تصهَیت دس  یسِ داًطگبُ پیطٌْبد هیئس ّیئتاخشایی هٌبثغ اًسبًی ثِ  ّیئتتَسظ  ِضشیت پبداش سیبلی ّش سبل

 گیشد.داًطگبُ هالن ػول لشاس هی سئیسِ

    ثهِ ضهشح صیهش ػوهل    ثبضذ  (ثب پیطٌْبد دٌّذُ اصلی ًفش 3 دس خوغ) ًفش ّوىبس 2 چٌبًچِ پیطٌْبد حبصل وبس تیوی تب حذاوثش :1 تجصشه

 :هی ضَد

اهتیبص هىتسجِ، تمذیش ًبههِ   100تب  81ٍ دس داهٌِ اهتیبص وست ضذُ، تمذیشًبهِ تَسظ هذیش هٌبثغ اًسبًی ٍ پطتیجبًی  80تب  41دس داهٌِ 

ٍ پهبداش ًمهذی ثهب تَخهِ ثهِ       گهشدد ) پیطٌْبد دٌّهذُ اصهلی( صهبدس ههی     اٍل صشفبً ثشای ًفش ،ٍ پطتیجبًیهذیشیت تَسظ هؼبٍى تَسؼِ 

 .گیشددسصذ)ًسجت( هطبسوت افشاد وِ دس فشم هشثَعِ ثِ دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْبدّب اسسبل ضذُ است تؼلك هی

ثهِ ّیئهت اخشایهی هٌهبثغ     پیطٌْبد ثشسسی ٍ اسائِ ثبصثیٌی ٍ هبُ اص عشف وویتِ ًظبم پیطٌْبدّب لبثل  ضصًبهِ دس ّش آئیيایي  :2تجصشه 

 ثبضذ.    هیخْت تأییذ ٍ تصَیت ًطگبُ ااًسبًی د

 ثبضذ.  هی گیشیٍ تصوین دس ّیئت اخشایی هٌبثغ اًسبًی داًطگبُ لبثل ثشسسیهَضَع  ، ًبهِثیٌی ًطذُ دس ایي آییيهَاسد پیصدس : 11مبده 

قبثل سبل  2ثه مذت سسیذ و دانشگبه  اجشایی منبثغ انسبنی هیئتثه تصویت  13/07/99دس تبسیخ تجصشه  3 و مبده (11) دس نبمهآئیناین 

 اجشا می ثبشذ.


