ػولکطز ؾبل 1390
ذالنِ ػولکطز ؾِ هبِّ اٍل  1390هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف

هكبٍضُ

232

تبییسیِ
هتسٍلَغیک

هدوَع ٍاحسّبی
اضائِ قسُ
تحهیالت تکویلی

39

29

کبضگبّْبی ؾبیت
الکتطًٍیکی

3

ضٍـ تحمیك

2

کبضگبُ ثسٍى ضایبًِ

1

 -1ذسهبت هكبٍضُ هتسٍلَغی ٍ آهبضی:

هكبٍض :آلبی زکتط هطتضی لَخبظازُ
تؼساز هكبٍضُ 225 :هَضز
 -2هكبٍضُ خؿتدَی الکتطًٍیکی:

هكبٍض :آلبی زکتط ػجسالحؿي کبظوی
تؼساز هكبٍضُ 7 :هَضز
 -3ذسهبت تبئیسیِ هتسٍلَغیک پبیبى ًبهِ ّب:

تبئیسیِ هتسٍلَغی پبیبى ًبهِ ّبی زاًكدَیبى همغغ زٍضُ زکتطای ػوَهی ٍ زٍضُ ترههی ثبلیٌی ثِ تؼساز 39

هدوَع ٍاحسّبی اضائِ قسُ تحهیالت تکویلی زض ًیوؿبل زٍم 89-90
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دانشکده پزشکی

ثطًبهِ ظهبًی اهتحبًبت زاًكدَیبى هكرم قسُ ٍ ثب اتوبم کالؾْب اضظیبثی ٍ ًظطؾٌدی اظ زاًكدَیبى ثؼول
آهسُ ٍ ًتبیح عی هبّْبی آیٌسُ اػالم ذَاّس قس.

-

اضؾبل فطم ّبی حك التسضیؽ اؾبتیس هطثَط ثِ ؾِ هبِّ اٍل ؾبل  90خْت پطزاذت ثِ حؿبثساضی

-

پیگیطی ٍ اًدبم هکبتجبت الظم زض ذهَل اخطای ثطًبهِ ّبی ثحث آظاز زض الثطاتَاض ظثبى

 پیگیطی ٍ اضؾبل زػَتٌبهِ ثطای اؾبتیس هحتطم خْت افتتبح الثطاتَاض ظثبى -زضج ٍ ٍیطایف هغبلت زض پَضتبل خسیس زاًكکسُ

هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی:
 -1ثطگعاضی  3کبضگبُ آهَظقی (  2کبضگبُ خؿتدَ هٌبثغ الکتطًٍیکی ٍ  1کبضگبُ آهبض ٍ ًطم افعاضّبی آهبضی)
ً -2ظبضت ٍ هسیطیت ثطگعاضی کالؾْبی تحهیالت تکویلی زض هطکع زض ًین ؾبل زٍم ؾبل تحهیلی
ّ -3وکبضی ثب زاًكگبُ ًَیي ٍ ثطگعاضی کالؾْبی تحهیالت تکویلی ثطای زاًكدَیبى ایي زاًكگبُ
 -4نسٍض گَاّی قطکت زض کبضگبُ ثطای قطکت کٌٌسگبى ٍ اضؾبل هؿتٌسات هطثَط ثِ پطزاذت حك التسضیؿی
ثطای هسضؾیي
 -5اًدبم ّوبٌّگی ٍ پی گیطیْبی الظم ثطای ثطگعاضی خلؿِ قَضای ؾیبؾتگصاضی هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی
پػٍّف ثب هؼبًٍت پػٍّكی زاًكگبُ ٍ ًیع خلؿِ هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف ثب هؼبًٍت پػٍّكی
زاًكکسُ پعقکی
 -6هسیطیتً ،ظبضت ٍ ضاٌّوبیی هطاخؼیي ثِ هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی ثطای خؿتدَ ٍ شذیطُ ٍ
ًحَُ اؾتفبزُ اظ هٌبثغ الکتطًٍیکی پعقکی
 -7پبؾد گَیی ٍ اضائِ ذسهبت ثِ هطاخؼیي ثِ عَض هتَؾظ ّط ضٍظ ثِ  200هطاخؼِ
 -8عطاحی ؾبیت هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی ٍ پیگیطی ثطای لطاض گطفتي زض ٍة ؾبیت زاًكکسُ
پعقکی
 -9خوغ آٍضی ٍ هؿتٌس ؾبظی فؼبلیت ّبی  RDCCاظ ظهبى تبؾیؽ تب کٌَى اضؾبل ثِ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ
فٌبٍضی ثطای ایدبز چبضت ؾبظهبًی
-10

ثطًبهِ ضیعی ٍ ظهبًجٌسی کبضگبّْبیی کِ زض هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی زض قف هبُ اٍل

ؾبل ثطگعاض ذَاٌّس قس.
-11

ثطگعاضی ؾِ خلؿِ کبضقٌبؾی ثطای ًْبیی کطزى آییي ًبهِ خسیس ًحَُ پطزاذت حك التسضیؽ

هسضؾیي کبضگبّْب
اهَض کبضگبّْبی ترههی ٍ زؾتیبضی:
 -1ثطگعاضی کبضگبُ ضٍـ تحمیك همسهبتی ثطای زؾتیبضاى 2 ،کبضگبُ  10،ضٍظ
 -2ثطگعاضی کبضگبُ همبلِ ًَیؿی ،یک کبضگبُ ،زٍ ضٍظ
 -3ثطگعاضی آظهَى ٍضٍزی کبضگبُ ضٍـ تحمیك همسهبتی ،یک ًَثت
 -4ثطگعاضی آظهَى ذطٍخی کبضگبُ ضٍـ تحمیك همسهبتی ،زٍ ًَثت

 -5تهحیح اٍضاق آظهًَْبی ٍضٍزی ٍ ذطٍخی کبضگبُ ضٍـ تحمیك همسهبتی اؾفٌس  ٍ 89اػالم ًتبیح
 -6خوغ ثٌسی ًتبیح ًیبظ ؾٌدی اظ اػضب ّیئت ػلوی زاًكگبُ زض ذهَل کبضگبّْبی RDCC
ٍ -7ضٍز اعالػبت اػضبی ّئیت ػلوی ثِ پبیگبُ ٍ ًطم افعاض هطکع
ٍ -8ضٍز اعالػبت ؾبیط ثجت ًبم قسگبى ثِ ًطم افعاض
 -9عطاحی ٍ ضاُ اًساظی ًطم افعاض هكبٍضُ
-10

عطاحی ٍ ضاُ اًساظی ًطم افعاض تحهیالت تکویلی

-11

عطاحی هْط هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف

-12

تْیِ ثٌط اعالع ضؾبًی هؼبًٍت پػٍّكی زض ذهَل کبضگبّْبی ؾبل  ٍ 90اضؾبل آى ثِ کلیِ هطاکع

آهَظقی زضهبًی ثِ ّوطاُ تٌظین ثطًبهِ ظهبًجسی کبضگبّْب زض قف هبِّ اٍل ؾبل
-13

خوغ ثٌسی ًتبیح ثطضؾی پبیبى ًبهِ ّبی گطٍّْبی آهَظقی ظًبى ٍ زاذلی زض ؾبل  ٍ 88تْیِ گعاضـ

آى
-14

تْیِ پیف ًَیؽ اٍلیِ کَضؼ پلي چطذف پػٍّكی زؾتیبضاى

-15

تكکیل خلؿِ ٍ اًدبم هکبتجبت ٍ پیگیطی ّبی الظم زض ذهَل ایدبز قؼجِ  RDCCزض هطکع

آهَظقی زضهبًی هسًی
-16

ثطضؾی هؿتٌسات ؾبلْبی لجل ٍ نسٍض گَاّیْبی قطکت زض کبضگبّْبی ضٍـ تحمیك ؾبلْبی گصقتِ،

 33هَضز
-17

ًگبضـ لطاضزازّبی حك التسضیؽ هسضؾیي کبضگبّْبی ثطگعاض قسُ زض ؾِ هبِّ اٍل 90

-18

ّوکبضی ثب زفتط تَؾؼِ آهَظـ ثط حؿت زؾتَض ضیبؾت هحتطم زاًكکسُ

-19

نسٍض گَاّی کبضگبُ ضٍـ تحمیك ٍ همبلِ ًَیؿی فبضؾی

-20

نسٍض گَاّی هسضؾیي ٍ تٌظین ؾبػبت حك التسضیؽ

-21

ثبظًگطی زض عطاحی فطم ّبی ًظط ؾٌدی ٍ تْیِ اثعاض خسیس اضظقیبثی

-22

عطاحی ؾِ فطم ًظط ؾٌدی خسیس زض ًطم افعاض انلی هطکع ٍ اضائِ تغییطات زض عطاحی فطم

-23

تْیِ لیؿت کتت هطکع ٍ ایٌسکؽ فبیل ّب ٍ ّ cdبی آهَظقی هطکع خْت زؾتطؾی آؾبى

-24

اًدبم هکبتجبت ٍ الساهبت الظم ثطای ذطیس کتبة اظ ًوبیكگبُ کتبة ؾبل90

-25

تْیِ همبالت( 6همبلِ ) ٍ قطکت زض کٌگطُ زٍاظزّویي ّوبیف آهَظـ پعقکی هكْس

-26

خوغ ثٌسی ٍ اضؾبل گعاضـ ػولکطز کبضگبّْبی اکؿتطًی ثِ ازاضُ آهَظـ

-27

خوغ ثٌسی ٍ تْیِ گعاضـ ػولکطز ؾبل  88خْت اضائِ ثِ ًوبیٌسگبى ٍظیط

-28

عطاحی ؾطثطگ زاًكکسُ ػلَم پعقکی ًَیي
ذالنِ ػولکطز ؾِ هبِّ زٍم  1390هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف

 -1ذسهبت هكبٍضُ:
هكبٍض :آلبی زکتط هطتضی لَخبظازُ
تؼساز هكبٍضُ ثِ قطح شیل:
تیط

هطزاز

قْطیَض

کل

72

68

83

223

 -2ذسهبت تبئیسیِ هتسٍلَغیک پبیبى ًبهِ ّب:
 ثطاؾبؼ ههَثِ هؼبًٍت پػٍّكی اظ تبضید  90/1/31زضذَاؾت تبئیسیِ هتسٍلَغیک اًدبم ًوی قَز .ثب ایٌحبل پبیبىًبهِ ّبی زاًكدَیبى همغغ زٍضُ زکتطای ػوَهی ٍ زٍضُ ترههی ثبلیٌی ثِ تؼساز  15هَضز اظ ًظط تبییسیِ هتسلَغیک
ثطضؾی قس.
 -3تحهیالت تکویلی
 ثطًبهِ ضیعی ٍ ّوبٌّگی ثب گطٍّْب ٍ اؾبتیس هحتطم ثطای ثطگعاضی کالؾْبی تحهیالت تکویلی قطٍع کالؾْبی تحهیالت تکویلی(ؾیؿتن ّبی اعالع ضؾبًی ،آهبض ،اؾتفبزُ اظ ضایبًِ زض آًبلیع زازُ ّبی ثْساقتی،ضٍـ تحمیك ،کبهپیَتط ،تکٌَلَغی اعالع ضؾبًی ،همبلِ ًَیؿی ثِ ظثبى اًگلیؿی) ثطای گطٍّْبی پبیِ زاًكکسُ پعقکی
 -4ثطگعاضی کبضگبّْبی ترههی
 ثطگعاضی کبضگبُ همبلِ ًَیؿی پیكطفتِ ثِ ظثبى اًگلیؿی ثِ تؼساز ً 14فط اظ اػضبی ّیبت ػلوی-

تْیِ لیؿت اؾبهی ضظیسًتْب خْت ثطگعاضی کبضگبّْبی پػٍّكی زؾتیبضی ٍ اضؾبل ًبهِ ثِ گطٍّْبی ثبلیٌی

-

تْیِ ثؿتِ آهَظقی کبضگبّْبی ضٍـ تحمیك (ٍیطایف ثؿتِ آهَظقی ضٍـ پػٍّف زض ػلَم پعقکی ٍ اضؾبل آى ثِ
چبح ٍ تکثیط)

 ٍضٍز اعالػبت ثجت ًبم قسگبى خسیس کبضگبّْب زض ًطم افعاض-

تکویل ًطم افعاض هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف ٍ ٍضٍز اعالػبت ًظطؾٌدی ثِ نَضت کبهل

 ّوکبضی ثب زفتط ضیبؾت خْت تْیِ ػولکطز کلی زاًكکسُ پعقکی -5هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی
-12

ثطًبهِ ضیعی ،ظهبى ثٌسی ٍ هکبتجِ ثب گطٍُ ّب ٍ ثطگعاضی  3کبضگبُ آهَظقی:

الف :کبضگبُ آهبض ٍ ًطم افعاضّبی آهبضی ثِ هست  2ضٍظ
ة :کبضگبُ خؿتدَ هٌبثغ الکتطًٍیکی ثطای اػضبی ّئیت ػلوی گطٍُ ّبی پبیِ ٍ ثبلیٌی
ج :کبضگبُ ًطم افعاض ضفطاًؽ هٌیدط ثطای اػضبی هحتطم ّئیت ػلوی گطٍُ ّبی ثبلیٌی ٍ پبیِ
زّ :وکبضی زض ثطگعاضی کبضگبُ انَل زاٍضی همبالت ثِ هست  4ضٍظ
هسیطیتً ،ظبضت ٍ ضاٌّوبیی هطاخؼیي ثِ هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی ثطای خؿتدَ ٍ شذیطُ ٍ

-13

ًحَُ اؾتفبزُ اظ هٌبثغ الکتطًٍیکی پعقکی.
ثِ ضٍظ ضؾبًی ) (Up to dateؾبیت هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی ٍ پی گیطی ثطای لطاض گطفتي زض

-14

ٍة ؾبیت زاًكکسُ پعقکی ٍ زضلؿوت هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف.
-15

ّوکبضی ثب گطٍُ هحتطم خطاحی هغع ٍ اػهبة زض ثطگعاضی آظهَى  ASCIثطای زؾتیبضاى گطٍُ.

-16

ًهت ٍیسئَ پطٍغکتَض خسیس زض هطکع

-17

ّوکبضی ثب هؼبٍ ًت ترههی ٍ فَق ترههی زض ثطگعاضی آظهَى اضتمبی زؾتیبضاى کِ ثطای ایي هٌظَض 15

ػسز کبهپیَتط ثِ هست تمطیجب یک هبُ زض اذتیبض ایي هؼبًٍت هحتطم لطاض گطفت.
ّوکبضی ثب هطکع هغبلؼبت ٍ آهَظـ پعقکی زض ثطگعاضی کالؾْبی خؿتدَ هٌبثغ الکتطًٍیکی ثطای

-18

زاًكدَیبى قطکت کٌٌسُ زض الوپیبز ػلوی کكَضی ثِ هست  4خلؿِ .
ّوکبضی ثب هطکع ػلَم اػهبة زض ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَ ٍ کبضگبُ  Ende Noteثطای زؾتیبضاى ٍ اػضبء

-19

ّیئت ػلوی هحتطم ایي گطٍُ .
-20

ّوکبضی ثب اهَظـ زاًكکسُ پعقکی زض تطم تبثؿتبًی ثطای زاًكدَیبى هؼعظ قبّس ٍ ایثبضگط.

-21

ّوکبضی ٍ پكتیجبًی ثرف کبهپیَتطی ٍ زؾتطؾی ثِ ایٌتطًت زٍهیي کٌگطُ ثیي الوللی پعقکبى قوبلغطة

کكَض

ذالنِ ػولکطز ؾِ هبِّ ؾَم  1390هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف
اهَض هطثَط ثِ کبضگبّْب ٍ هكبٍضُ:
هدوَع ٍاحسّبی
هكبٍضُ

تبییسیِ هتسٍلَغیک

 380هَضز

 7هَضز

اضائِ قسُ تحهیالت
تکویلی
ٍ 36احس

کبضگبّْبی ؾبیت
الکتطًٍیکی
 4کبضگبُ

ضٍـ تحمیك
 3کبضگبُ

کبضگبُ ثسٍى ضایبًِ
 1کبضگبُ

فؼبلیت ّبی خٌجی:
عطاحی پَؾتط هطثَط ثِ اعالع ضؾبًی کبضگبّْبی آتی هطکع ٍ اضؾبل آى ثِ زاًكکسُ ّب ٍ ثیوبضؾتبًْب
تكکیل ثبًک اعالػبتی هطثَط ثِ قوبضُ توبؼ زؾتیبضاى زض ًطم افعاض  ٍ Maxnetاضؾبل  SMSگطٍّی خْت اعالع
ضؾبًی ثطًبهِ کبضگبّْب ٍ آظهًَْب
اعالع ضؾبًی ثِ زؾتیبضاى خسیسالَضٍز خْت قطکت زضکبضگبُ پػٍّف عی هبّْبی آثبى ٍ آشض
نسٍض گَاّی قطکت زض کبضگبُ ثطای زاًكدَیبى(حسٍز  20هَضز)
ٍضٍز اعالػبت ثجت ًبم کٌٌسگبى خسیس زض ًطم افعاض هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف
ٍضٍز اعالػبت زٍ کبضگبُ ثطگعاض قسُ زض ًطم افعاض(اظ لجیل اعالػبت اٍلیِ -اعالػبت ًظطؾٌدی)
تْیِ ٍ اضؾبل هؿتٌسات ًظطؾٌدی هطثَط ثِ ثطگعاضی کبضگبّْبی همبلِ ًَیؿی ثِ ظثبى اًگلیؿی پیكطفتِ ٍ انَل
زاٍضی همبالت
تٌظین حك التسضیؽ اؾبتیس ٍ گَاّی تسضیؽ اؾبتیس هسضؼ کبضگبُ ضٍـ تحمیك ٍ اضؾبل آى
ّوبٌّگی اٍلیِ خْت اخطای ثطًبهِ غٍضًبل کالة پػٍّكی :اعالع ضؾبًی ثِ گطٍّْبی آهَظقی ثبلیٌی زض هَضز
آهبزگی هطکع خْت ثطگعاضی غٍضًبل کالة پػٍّكی زض آى گطٍّْب ٍ پیگیطی زض هَضز ایي هؿبلِ
ّوبٌّگی ثب زاًكدَیبى ثطای تكکیل تین پػٍّكی ٍ اًدبم زازى اهَض هطثَط ثِ ایي هَضَع
تْیِ گعاضـ ػولکطز هبلی ٍ تْیِ زضذَاؾت ّبی ؾرت افعاضّبی هَضز ًیبظ هطثَط ثِ هطکع
تكکیل ثبًک اعالػبتی ٍ گطٍّجٌسی هطثَط ثِ آزضؼ ایویل کلیِ اػضبی ّیبت ػلوی زاًكگبُ ػلَم پعقکی تجطیع
ثطگعاضی آظهَى ٍضٍزی کبضگبُ ضٍـ تحمیك ؾِ زٍضُ هْط ٍ آثبى ٍ آشض هبُ
ثطگعاضی زٍ زٍضُ آظهَى ذطٍخی کبضگبُ ضٍـ تحمیك آثبى ٍ آشض هبُ
ثطگعاضی کبضگبُ ضٍـ تحمیك زؾتیبضی عی هبّْبی آثبى ٍ آشض هبُ ثِ هست  10ضٍظ (زٍ زٍضُ)
ثطًبهِ ضیعی خْت ثطگعاضی کبضگبُ آهبض ؾغح یک تَنیفی زض تبضیرْبی  27 ٍ 20زی هبُ
ثطًبهِ ضیعی خْت ثطگعاضی  4کبضگبُ ٍیػُ زاًكدَیبى کبضقٌبؾی اضقس تب آذط زیوبُ
ثطگعاضی کبضگبُ همبلِ ًَیؿی زض هطکع تحمیمبت کجس ٍ گَاضـ ٍ اضائِ گَاّی ثطای قطکت کٌٌسگبى زض ایي کبضگبُ
ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَی الکتطًٍیکی زض هَضذِ ٍ 90/9/17یػُ هطکع تحمیمبت زاًكدَیی
ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَی الکتطًٍیکی زض هَضذِ ٍ 90/9/21یػُ زاًكدَیبى ؾتبز قبّس ٍ ایثبضگط
ثطگعاضی کبضگبُ عطاحی پطایوط زض هَضذِ 90/9/22
ثطًبهِ ضیعی خْت ثطگعاضی کبضگبُ پطٍپَظال ًَیؿی زض تبضید  1زی هبُ ٍیػُ زاًكدَیبى هطکع تحمیمبت
زاًكدَیی
ثطًبهِ ضیعی خْت ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَی الکتطًٍیکی ٍیػُ زاًكدَیبى هطکع تحمیمبت زاًكدَیی زض تبضید 28
آشض هبُ

هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی:
ثطًبهِ ضیعی ،ظهبى ثٌسی ٍ هکبتجِ ثب گطٍُ ّبی ثبلیٌی ثطای ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَ هٌبثغ الکتطًٍیکی ٍیػُ
زؾتیبضاى خسیسالَضٍز
ثطًبهِ ضیعی ٍ ثطگعاضی کبضگبّْبی:
الف :کبضگبُ آقٌبیی ثب ثیَاًفَضهبتیک ثِ هست  1ضٍظ
ة :کبضگبُ خؿتدَ هٌبثغ الکتطًٍیکی ثِ هست  4ضٍظ
هسیطیت ٍ ًظبضت ثط ثطگعاضی ٍاحس ّبی زضؾی هطتجظ ثب ضایبًِ ٍ ًطم افعاضّبی کبهپیَتطی ٍیػُ زاًكدَیبى
تحهیالت تکویلی
هسیطیتً ،ظبضت ٍ ضاٌّوبیی هطاخؼیي ثِ هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی ثطای خؿتدَ ٍ ثبظیبثی اعالػبت ٍ
ًحَُ اؾتفبزُ اظ هٌبثغ الکتطًٍیکی پعقکی
ثطًبهِ ضیعیّ -وبٌّگی ٍ قطکت زض زٍهیي خلؿِ قَضای ؾیبؾتگصاضی هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف
تسٍیي ٍ آهبزُ ؾبظی پیف ًَیؽ «آئیي ًبهِ زیپلن پػٍّكگط ثبلیٌی» ثطای عطح زض خلؿِ قَضای ؾیبؾتگصاضی هطکع
تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف
ثطًبهِ ضیعیّ -وبٌّگی ٍ پیگیطی ثطای تْیِ ٍ ًهت ًطم افعاض  EndNoteثط ضٍی ؾیؿتن ّبی هطکع ثطای ثطگعاضی
زٍضُ آهَظقی ًطم افعاض  EndNoteزض  2خلؿِ ٍیػُ اػضبی ّیبت ػلوی ٍ ضظیسًت ّبی گطٍُ هحتطم ػلَم اػهبة
ّوکبضی زض ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَ هٌبثغ الکتطًٍیکی ٍیػُ زاًكدَیبى ؾتبز قبّس ٍ ایثبض گط (تؼساز قطکت
کٌٌسگبى ً 67فط)
ّوکبضی زض ثطگعاضی کبضگبُ عطاحی پطایوط
ّوبٌّگی ٍ ّوکبضی زض پكتیجبًی فٌی ؾیؿتن ّبی کبهپیَتطی هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی
ذسهبت هكبٍضُ هتسٍلَغی ٍ آهبضی ٍ تبییسیِ هتسٍلَغیک:

هكبٍضُ هتسلَغی ٍ آهبض :آلبی زکتط هطتضی لَخبظازُ  -تؼساز هكبٍضُ 380 :هَضز
هكبٍضُ خؿتدَی هٌبثغ :آلبی زکتط ػجسالحؿي کبظوی -تؼساز هكبٍضُ 3 :هَضز
تبئیسیِ هتسٍلَغی پبیبى ًبهِ ّبی زاًكدَیبى همغغ زٍضُ زکتطای ػوَهی ٍ زٍضُ ترههی ثبلیٌی ثِ تؼساز  7هَضز(ثب
تَخِ ثِ ایٌکِ زض ؾبل خسیس تبییسیِ هتسٍلَغیکی اخجبضی ًوی ثبقس).
ثطگعاضی ٍاحسّبی پػٍّف همبعغ تحهیالت تکویلی:
هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف ػالٍُ ثط ثطگعاضی کبضگبّْب ٍ اًدبم اهَض هطثَط ثِ هكبٍضُ ،هؿٍَلیت ثطگعاضی
تؼسازی اظ ٍاحسّبی زضؾی زاًكدَیبى تحهیالت تکویلی ضا ػْسُ زاض گطزیسُ اؾت کِ اظ عطیك هسضؾیي  ٍ RDCCپطزاذت

حك التسضیؽ اظ عطف هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف ثطگ عاض هی گطزز .ضیع ٍاحسّبی اضائِ قسُ ثِ زاًكدَیبى تحهیالت
تکویلی ثطای ًیوؿبل زٍم  1390-91ثِ ایي قطح هی ثبقس:
هدوَع ٍاحسّبی اضائِ قسُ تحهیالت تکویلی زض ًیوؿبل زٍم 90-91
36واحد
درسی

ٍ 2احس

ٍ 34احس

Ph.D

Ms
ٍ 10احس(ػولی-
ًظطی)
ؾیؿتن ّبی اعالع
ضؾبًی

 10واحد(نظزی)

ا واحد علوی

روش تحقیق

کاهپیوتز

 29واحد
 2واحد(نظزی-

درسی

 6واحد(نظزی)

عولی)
تکنولوژی اطالع

هقاله نویسی

رسانی

ٍ 1احس(ًظطی)

 6واحد(نظزی)

آًبلیع زازُ ّبی

آهار

ثْساقتی

 36واحد

4واحد

 2واحد

4واحد

 26واحد

ارس

دانشکده بهداشت و تغذیه

علوم نوین

دانشکده پزشکی

عطاحی ٍة ؾبیت خسیس هطکع ٍ هکبتجِ ثب هسیطیت آهبض ٍ اعالع ضؾبًی خْت لطاض زازى ٍة ؾبیت زض پَضتبل
زاًكگبُ
پیگیطی اهَض هبلی هطکع ٍ ّوبٌّگی ثب اؾبتیس ٍ حؿبثساضی زاًكکسُ

ًظطؾٌدی اظ زاًكدَیبى تحهیالت تکویلی ًیوؿبل اٍل  90-91اظ کیفیت ثطگعاضی ٍاحسّبی پػٍّكی اضائِ قسُ
تَؾظ هطکع
پیگیطی ٍ هکبتجبت ثب زاًكگبُ اضؼ هطتجظ ثب ٍاحسّبی تحهیالت تکویلی RDCC

ذالنِ ػولکطز زی هبُ  1390هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف
فؼبلیت:
ثطگعاضی آظهَى ٍضٍزی کبضگبُ ضٍـ تحمیك یک زٍضُ ٍیػُ زؾتیبضاى زٍضُ ؾَم
ثطگعاضی زٍ زٍضُ آظهَى ذطٍخی کبضگبُ ضٍـ تحمیك ٍیػُ زؾتیبضاى زٍضُ ؾَم
ثطگعاضی کبضگبُ پٌح ضٍظُ ضٍـ تحمیك ٍیػُ زؾتیبضاى گطٍّْبی هرتلف
ثطگعاضی کبضگبُ پٌح ضٍظُ ضٍـ تحمیك ٍیػُ زؾتیبضاى گطٍُ زاذلی
ثطگعاضی کبضگبُ یکطٍظُ انَل زاٍضی همبالت هَضذِ ٍ 90/10/25یػُ اػضبی ّیبت ػلوی ثِ تؼساز ً 40فط
ثطگعاضی کبضگبُ آهبض ٍ ًطم افعاض آهبضی ؾغح یک تَنیفی ( )Stataهَضخ ٍ 90/10/20 -27یػُ زاًكدَیبى
تحهیالت تکویلی
ثطگعاضی کبضگبُ پطٍپَظال ًَیؿی زض هَضذِ  10( 90/10/1ؾبػتِ) ٍیػُ هطکع تحمیمبت زاًكدَیی
ثطگعاضی کبضگبُ پطٍپَظال ًَیؿی زض هَضذِ  10( 90/10/8ؾبػتِ) ٍیػُ هطکع تحمیمبت زاًكدَیی
ثطگعاضی کبضگبُ پٌح ضٍظُ ضٍـ تحمیك همسهبتی هَضخ ٍ 90/10/10-14یػُ هطکع تحمیمبت زاًكدَیی
خوغ آٍضی هغبلت هطثَط ثِ کبضگبّْب خْت ثبضگصاضی زض ؾبیت هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف
آهبزُ کطزى ًتبیح ًظطؾٌدی هطثَط ثِ کبضگبّْب
ثطگعاضی اهتحبًبت زضٍؼ پػٍّكی زٍضُ تحهیالت تکویلی هطکع(ٍ 36احس زضؾی)
عطاحی ٍ آهبزُ ؾبظی ٍة ؾبیت هطکع ٍ ثبضگصاضی آى اظ ٍاؾظ ثْوي هبُ زض پَضتبل زاًكگبُ
اضائِ ذسهبت هكبٍضُ ثِ تؼساز  130هَضز
هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی
تسٍیي ٍ آهبزُ ؾبظی پیف ًَیؽ آئیي ًبهِ زپیلن پػٍّكگط ثبلیٌی خْت عطح زض خلؿِ ّیبت ضئیؿِ زاًكگبُ
ّوکبضی ثب آهَظـ زاًكکسُ زض ثطگعاضی آظهَى پبیبى تطم ٍاحس کبهپیَتط زاًكدَیبى ٍضٍزی  88ثِ تؼساز ً 150فط
ثطًبهِ ضیعی ،ظهبى ثٌسی خْت ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَی هٌبثغ الکتطًٍیکی ٍیػُ زؾتیبضاى ؾبل اٍل ٍ گطٍُ زاذلی
ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَی هٌبثغ الکتطًٍیکی ثِ هست  4ضٍظ
ثطگعاضی کبضگبُ  EndNoteثِ هست  2خلؿِ ٍیػُ اػضبی ّیبت ػلوی ٍ زؾتیبضاى هطکع تحمیمبت ػلَم اػهبة
ثطگعاضی کبضگبُ  Case Reportثِ هست  2خلؿِ ٍیػُ اػضبی ّیبت ػلوی ٍ زؾتیبضاى هطکع تحمیمبت ػلَم
اػهبة

ثطًبهِ ضیعی ،ظهبى ثٌسی ٍ هکبتجِ ثب گطٍُ ّبی آهَظقی خْت ثطگعاضی کبضگبُ آهَظقی ضفطاًؽ هٌیدط ٍیػُ
اػضبی ّیبت ػلوی توبم گطٍُ ّبی آهَظقی اػن اظ پبیِ ٍ ثبلیٌی
ّوکبضی ثب گطٍُ پعقکی اختوبػی زض ثطگعاضی کبضگبُ آهَظقی خؿتدَ هٌبثغ الکتطًٍیکی ٍ ٍ SPSSیػُ
زاًكدَیبى پعقکی ػوَهی
ّوکبضی ثب ثؿیح زاًكدَیی زاًكگبُ خْت ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَی هٌبثغ الکتطًٍیکی (ً 40فط)
هسیطیت ٍ ًظبضت ثط ثطگعاضی آظهًَْبی پبیبى زٍضُ ٍاحس ّبی زضؾی هطتجظ ثب کبهپیَتط ٍ ًطم افعاض ّبی آهبضی
زاًكدَیبى زٍضُ ّبی تحهیالت تکویلی
ثطًبهِ ضیعیّ -وبٌّگی ٍ پی گیطی خْت تْیِ ٍ ًهت ًطم افعاض ضفطاًؽ هٌیدط ثط ضٍی ؾیؿتن ّبی هطکع ثطای
ثطگعاضی زٍضُ آهَظقی ًطم افعاض ضفطاًؽ هٌیدط ثطای اػضبی ّیبت ػلوی گطٍُ ّبی آهَظقی
ّوبٌّگی ٍ ّوکبضی زض پكتیجبًی فٌی ؾیؿتن ّبی کبهپیَتطی هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی

ذالنِ ػولکطز ثْوي هبُ  1390هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف
فؼبلیت:
ثطگعاضی آظهَى ٍضٍزی کبضگبُ ضٍـ تحمیك  3زٍضُ زی ٍ ثْوي
ثطگعاضی ؾِ زٍضُ آظهَى ذطٍخی کبضگبُ ضٍـ تحمیك زی ٍ ثْوي هبُ
ثطگعاضی کبضگبُ ضٍـ تحمیك زؾتیبضی عی هبّْبی زی ٍ ثْوي هبُ ثِ هست  15ضٍظ (ؾِ زٍضُ) (گطٍُ زاذلی ٍ ؾبیط
گطٍّْب عجك ضٍال ػبزی هطکع)
ثطگعاضی کبضگبُ خؿتدَی هٌبثغ الکتطًٍیکی ثِ هست  2ضٍظ
ثطگعاضی کبضگبُ هغبلؼبت کیفی عی تبضیرْبی  13 ٍ10، 6ثْوي هبُ
ثطگعاضی کبضگبُ یکطٍظُ هطٍض ؾیؿتوبتیک هَضخ  13ثْوي هبُ ٍیػُ اػضبی ّیبت ػلوی
ثطگعاضی کبضگبُ زٍ ضٍظُ همبلِ ًَیؿی فبضؾی هَضخ  19ٍ18ثْوي هبُ ٍیػُ اػضبی ّیبت ػلوی
ثطگعاضی اٍلیي کبضگبُ زٍ ضٍظُ  English for Academic pourposesهَضخ  19ٍ16ثْوي هبُ ٍیػُ اػضبی ّیبت
ػلوی
ثطگعاضی کبضگبُ ؾِ ضٍظُ هغبلؼبت کبض آظهبیی ثبلیٌی هَضخ  20 ٍ 17ثْوي هبُ (خلؿِ ؾَم زض اؾفٌس هبُ ثطگعاض
ذَاّس قس) ٍیػُ اػضبی ّیبت ػلوی
ثطگعاضی کبضگبُ زٍ ضٍظُ همبلِ ًَیؿی اًگلیؿی هَضخ  26ٍ 25ثْوي هبُ ٍیػُ زاًكدَیبى
تكکیل ثبًک اعالػبتی هطثَط ثِ هكرهبت فطزی ٍ توبهی اػضبی ّیبت ػلوی زاًكگبُ ػلَم پعقکی زض ًطم افعاض
 ٍ Nepaاضؾبل  SMSگطٍّی خْت اعالع ضؾبًی ثطًبهِ ّبی هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف
اعالع ضؾبًی اظ عطیك  smsثِ زؾتیبضاى خسیسالَضٍز خْت قطکت زضکبضگبُ پػٍّف عی هبّْبی زی ٍ ثْوي

نسٍض گَاّی قطکت زض کبضگبُ ٍیػُ زاًكدَیبى
تکویل اعالػبت ثجت ًبم کٌٌسگبى خسیس زض ًطم افعاض هطکع تَؾؼِ ٍ ّوبٌّگی پػٍّف
تٌظین حك التسضیؽ اؾبتیس ٍ گَاّی تسضیؽ اؾبتیس هسضؼ کبضگبُ ّبی ثطگعاض قسُ
پیگیطی زض ذَاؾت ّبی هَضز ًیبظ هطکع
زضذَاؾت ذطیس پٌل ً smsپب ٍ پیگیطی ّبی هکطض خْت قبضغ ایي پٌل
تْیِ چک لیؿت اضظیبثی هطثَط ثِ ثطگعاضی کبضگبّْبی پػٍّكی ثب فطهت خسیس
عطاحی ثؿتِ هطثَط ثِ زٍضُ ّبی هْبضتْبی پػٍّكی ثبلیٌی
پیگیطی ٍ ًْبئی ؾبظی توبهی ٍاحسّبی پػٍّكی اضائِ قسُ تَؾظ هطکع(ٍ 36احس زضؾی)
ثطًبهِ ضیعی ٍ تْیِ ثطًبهِ زضؾی ًیوؿبل زٍم تحهیلی زضٍؼ پػٍّكی تحهیالت تکویلی ٍ زٍضُ ّبی پعقکی
ػوَهی
ٍاضز کطزى اعالػبت هطثَط ثِ فطهْبی ًظطؾٌدی کالؾْبی تحهیالت تکویلی زض ًطم افعاض هطثَعِ خْت ثطضؾی
آهبضی
عطاحی ٍ آهبزُ ؾبظی ٍة ؾبیت هطکع ٍ ثبضگصاضی آى زض پَضتبل زاًكگبُ
اضائِ ذسهبت هكبٍضُ ثِ تؼساز  130هَضز
تْیِ فطهت خسیس حك التسضیؽ ٍ حك هكبٍضُ
پیگیطی ٍ هکبتجبت ثب زاًكکسُ ػلَم ًَیي ، Ph.D By Reasearch ،زاًكگبُ ثیي الوللی اضؼ زض اضتجبط ثب ٍاحسّبی
تحهیالت تکویلی RDCC
ّوکبضی ٍ ّوبٌّگی ثب هطکع اؾتؼسازّبی زضذكبى زض اضتجبط ثب تكکیل تین پػٍّكی زاًكدَیی
تكکیل تین ّبی پػٍّكی زاًكدَیی ٍ هؼطفی ثطذی افطاز ثِ هطکع تحمیمبت اپیسهیَلَغی
تكکیل ثبًک اعالػبتی هطثَط ثِ زاًكدَیبى ػاللوٌس ثِ فؼبلیت ّبی پػٍّكی
خوغ آٍضی زازُ ّبی عطح تحمیمبتی «ؾٌدف یبزگیطی» زض ثیي زاًكدَیبى زاًكکسُ پعقکی
پیگیطی خْت تؿطیغ زض اذص هدَظ ذطیس  14ؾیؿتن ضایبًِ زضذَاؾتی هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی
پیگیطی زضذَاؾت ذطیس کَلط ثطای هطکع آهَظـ ٍ پػٍّف الکتطًٍیکی ٍ اًدبم ّوبٌّگی ّبی الظم ثطای ًهت زض
ؾبلي انلی هطکع
ّوکبضی ثب هؼبًٍت آهَظقی زاًكکسُ پعقکی زض ثطگعاضی ٍاحس زضؾی کبهپیَتط زاًكدَیبى پعقکی (ٍ 4احس
زضؾی)
ّوکبضی زض ثطگعاضی زٍضُ حؿبثطؾی ضٍؾبی حؿبثساضی کل زاًكگبُ ػلَم پعقکی تجطیع ثِ هست  6ضٍظ
ّوکبضی زض ثطگعاضی کبضگبُ  2( Academic English porpoiseضٍظ)
آهبزُ ؾبظی ،تٌظین ٍ ًگبضـ «کلیبت» ٍ «قیَُ ًبهِ» زٍضُ زپیلن هْبضتْبی پػٍّف ثبلیٌی

