
شيُي وامً اجرايي وحُي تشُيق داوشجُيان داوشگاٌٍاي علُم پسشكي براساش ثبت فعاليتٍاي آمُزشي، پژٌَشي َ 

 فرٌىگي آوٍا 

 : مته قاوُن  :عىُان قاوُن

ايٓ ؽيٖٛ ٔبِٗ اخشايي ثشاي ضبثطٗ ِٕذ وشدْ ٚ يىغبْ عبصي ٔسٖٛ ثجت فؼبٌيتٙبي  (دستُرالعمل ٌااص ) ِمذِٗ
ٔگي دأؾدٛيبْ ٚ يىغبْ عبصي تؾٛيك آٔبْ ثب اعتفبدٖ اص ايٓ آِٛصؽي، پژٚ٘ؾي ٚ فشٖ

 . ِذاسن ثٗ اخشا گزاؽتٗ ِيؾٛد

٘ش دأؾگبٖ ِٛظف ِي ثبؽذ وٗ ؽٛساي ِشوضي تؾٛيك فؼبٌيتٙبي دأؾدٛيي سا دس  (دستُرالعمل ٌااص ) 1ِبدٖ 
 .ِؼبٚٔت آِٛصؽي دأؾگبٖ ٚ ؽٛسا٘بي تؾٛيك دأؾىذٖ سا دس ٘ش دأؾىذٖ تؾىيً د٘ذ

 :اػضبء ؽٛساي ِشوضي ػجبستٕذ اص
 (ِغئٛي ؽٛسا)ِؼبْٚ آِٛصؽي دأؾگبٖ  -1
 ِؼبْٚ پژٚ٘ؾي دأؾگبٖ -2
 فشٕ٘گي دأؾگبٖ –ِؼبْٚ دأؾدٛيي  -3
 دٚ ٔفش اص اعبتيذ ثش خغتٗ دأؾگبٖ ثٗ أتخبة سئيظ دأؾگبٖ -4
 ْدٚ ٔفش اص اعبتيذ ِٛسد ٚثٛق دأؾدٛيبْ ثٗ أتخبة ؽٛسا٘بي فٕفي دأؾدٛيب -5

 (دثيش ؽٛسا)ِذيش اِٛس آِٛصؽي دأؾگبٖ  -6
 :اػضبي ؽٛساي تؾٛيك دأؾىذٖ ػجبستٕذ اص 

 (ِغئٛي ؽٛسا)سئيظ دأؾىذٖ يب ّٔبيٕذٖ اٚ  -1
 ِؼبْٚ آِٛصؽي دأؾىذٖ -2
 ِؼبْٚ پژٚ٘ؾي دأؾىذٖ -3
 دٚ ٔفش اص اعبتيذ ػضٛ ؽٛساي آِٛصؽي پژٚ٘ؾي دأؾىذٖ ثٗ أتخبة سئيظ دأؾىذٖ –4
 ( دثيش ؽٛسا)ط ِغئٛي آِٛصػ دأؾىذٖ وبسؽٕب -5

 :ٔسٖٛ ثجت فؼبٌيتٙبي دأؾدٛيي ثٗ فٛست صيش ِي ثبؽذ  (دستُرالعمل ٌااص ) 2ِبدٖ 
ؽيٖٛ ٔبِٗ اخشائي ثجت ايٓ فؼبٌيتٙب تٛعط ِؼبٚٔت آِٛصػ ٚ اِٛس دأؾگب٘ي ٚصاست  -1

 .ثٙذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽىي تؼييٓ ؽذٖ ٚ ثٗ دأؾگب٘ٙب اثالؽ ِي گشدد
فؼبٌيتٙبي دأؾدٛيبْ دس ٘ش ٔيّغبي تسقيٍي ثجت ٚ ثٗ فٛست عبٌيبٔٗ اسصيبثي خٛا٘ذ  -2

 .ؽذ
ِٛظفٕذ زذاوثش يه ِبٖ پظ اص ٘ش عبي ( يب ّٔبيٕذٖ ٚي دس ؽٛسا )سؤعبي دأؾىذٖ ٘ب  -3

تسقيٍي فؼبٌيتٙبي آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾدٛيبْ سا ثشسعي وشدٖ ٚ پظ اص طشذ دس 
وبسٔبِٗ دأؾدٛيبْ ٚاخذ ؽشايط سا ثٗ دثيش ؽٛساي تؾٛيك ؽٛساي تؾٛيك دأؾىذٖ، 

 .دأؾگبٖ تسٛيً دٕ٘ذ
ِؼبٚٔيٓ پژٚ٘ؾي دأؾگبٖ ِٛظفٕذ زذاوثش يه ِبٖ پظ اص ٘ش عبي تسقيٍي وبسٔبِٗ  -4

ًّب صيش ٔظش زٛصٖ ٘بي ِؼبٚٔت پژٚ٘ؾي  فؼبٌيتٙبي پژٚ٘ؾي دأؾدٛيبٔي سا وٗ ِغتمي
 .ق دأؾگبٖ تسٛيً دٕ٘ذأدبَ ؽذٖ اعت سا ثٗ دثيش ؽٛساي تؾٛي

فشٕ٘گي دأؾگبٖ ِٛظفٕذ زذاوثش يه ِبٖ پظ اص ٘ش عبي  –ِؼبٚٔيٓ دأؾدٛيي  -5
ًّب صيش ٔظش زٛصٖ ٘بي  تسقيٍي وبسٔبِٗ فؼبٌيتٙبي فشٕ٘گي دأؾدٛيبٔي سا وٗ ِغتمي

فشٕ٘گي دأؾگبٖ أدبَ ؽذٖ تىّيً ٚ ثٗ دثيش ؽٛساي تؾٛيك  –ِؼبٚٔت دأؾدٛيي 
فشٕ٘گي ٚ  –اِتيبص فؼبٌيتٙبي فشٕ٘گي تٛعط ِؼبٚٔيٓ دأؾدٛيي . د دأؾگبٖ تسٛيً د٘ٓ

 .يب ؽٛساي فشٕ٘گي دأؾگبٖ ثب سػبيت عمف اِتيبصات، پيؾٕٙبد خٛا٘ذ ؽذ
دثيش ؽٛساي تؾٛيك دأؾگبٖ ِٛظف اعت زذاوثش ظشف ِذت يه ِبٖ وبسٔبِٗ ٘بي  -6

ٔؾىذٖ ٘ب ٚ فؼبٌيتٙبي آِٛصؽي، پژٚ٘ؾي ٚ فشٕ٘گي دأؾدٛيبْ ِؼشفي ؽذٖ اص دا
فشٕ٘گي سا خّغ آٚسي، ثشسعي ٚ خّغ ثٕذي ّٔٛدٖ ٚ  –ِؼبٚٔتٙبي پژٚ٘ؾي ٚ دأؾدٛيي 

 .خٙت طشذ دس ؽٛساي تؾٛيك دأؾگبٖ آِبدٖ ّٔبيذ
ؽٛساي تؾٛيك دأؾگبٖ ِٛظف اعت زذاوثش ظشف ِذت دٚ ِبٖ پظ اص ٘ش عبي  -7

 .ايذتسقيٍي تؾىيً خٍغٗ دادٖ ٚ ثٗ وبسٔبِٗ ٘بي اسعبي ؽذٖ سعيذگي ُٔ
دس ِٛسد دأؾدٛيبْ ٚسٚدي ثّٙٓ ِبٖ، عبي تسقيٍي اص ثّٙٓ ِبٖ ِسبعجٗ خٛا٘ذ : تجقشٖ 

. تؼييٓ ِيضاْ اِتيبص ثشاي ٘ش فؼبٌيت ثٗ ؽٛساي تؾٛيك دأؾگبٖ ٚاگزاس ؽذٖ اعت  -8.ؽذ
عمف اِتيبص دس ٔظش گشفتٗ ؽذٖ ثشاي ٘ش فؼبٌيت دس خذاٚي ايٓ ؽيٖٛ ٔبِٗ اخشايي آِذٖ 

 .اعت
 . اص وبسٔبِٗ دأؾدٛيبْ ثشگضيذٖ ثبيذ دس پشٚٔذٖ تسقيٍي آٔبْ لشاس گيشد يه ٔغخٗ -9

 :ؽشذ ٚظبئف ؽٛساي تؾٛيك دأؾگبٖ ثٗ لشاس صيش اعت  (دستُرالعمل ٌااص ) 3ِبدٖ 
ٔظبست ثش ٔسٖٛ تىّيً ٚ اسعبي وبسٔبِٗ دأؾدٛيبْ اص دأؾىذٖ ٘ب ٚ ِؼبٚٔت ٘بي  -1

 .پژٚ٘ؾي ٚ دأؾدٛيي، فشٕ٘گي دأؾگبٖ
تؼييٓ ِيضاْ اِتيبص ٘ش فؼبٌيت آِٛصؽي، پژٚ٘ؾي ٚ فشٕ٘گي ثب تٛخٗ ثٗ عمف اِتيبص دس  -2

 .ٔظش گشفتٗ ؽذٖ
ثشگضاسي ِشاعُ تؾٛيك دس دأؾگبٖ دس ؽشٚع ٘ش عبي تسقيٍي ٚ يب دس خؾٓ فبسؽ  -3

 .اٌتسقيٍي دأؾگبٖ
الصَ ثشاي  تؼييٓ ٔٛع تؾٛيك ثش اعبط ِٛاسد پيؾٕٙبدي ايٓ ؽيٖٛ ٔبِٗ اخشايي ٚ الذاَ -4

 .أدبَ تؾٛيك

ِؼشفي دأؾدٛيبْ ّٔٛٔٗ دأؾگبٖ ثٗ ِؼبٚٔت آِٛصؽي ٚ اِٛس دأؾگب٘ي ٚصاست  -5
 . ثٙذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽىي خٙت تؾٛيك



 :عطر ثٕذي تؾٛيك دأؾدٛيبْ ثٗ فٛست ريً خٛا٘ذ ثٛد (دستُرالعمل ٌااص ) 4ِبدٖ 
 تؾٛيك وتجي تٛعط سيبعت دأؾىذٖ -1
 ي تٛعط ِؼبٚٔت آِٛصؽيتؾٛيك وتت -2
 ا٘ذاء ٌٛذ تمذيش دس ِشاعُ عبٌيبٔٗ -3
 ا٘ذاء ٌٛذ تمذيش دس ِشاعُ عبٌيبٔٗ ّ٘شاٖ ثب خٛايض غيشٔمذي -4
 ا٘ذاء ٌٛذ تمذيش دس ِشاعُ عبٌيبٔٗ ّ٘شاٖ ثب خٛايض ٔمذي -5
 ِؼشفي دأؾدٛي ّٔٛٔٗ ثٗ ٚصاست ِتجٛع  -6

 :ؽٛيك ٚ ٔسٖٛ تؾٛيك آٔبْ ٚ دسفذ ٘ش گشٖٚ ػجبستٕذ اص دأؾدٛيبْ ؽبيغتٗ ت (دستُرالعمل ٌااص ) 5ِبدٖ 
عٗ دسفذ اص دأؾدٛيبٔي وٗ ثبالتشيٓ ّٔشات تسقيٍي سا دس ثيٓ ُ٘ ٚسٚدي ٘بي خٛد دس  -1

ٔفش اٚي ٘ش عبي تسقيٍي تؾٛيك وتجي تٛعط ِؼبٚٔت . ٘ش عبي تسقيٍي وغت وشدٖ أذ
ٔفشات ثؼذي تؾٛيك وتجي آِٛصؽي دأؾگبٖ يب سيبعت دأؾگبٖ ثب دسج دس خجشٔبِٗ ٚ 

 .تٛعط سيبعت دأؾىذٖ خٛإ٘ذ ؽذ
عٗ دسفذ اص دأؼ آِٛختگبْ ٘ش دأؾىذٖ وٗ ثبالتشيٓ ِيبٔگيٓ ّٔشات سا وغت وشدٖ أذ  -2

ٔفش اٚي دأؼ آِٛختگبْ ٘ش دأؾىذٖ ٌٛذ تمذيش ثب خبيضٖ ٔمذي يب غيش ٔمذي ٚ ٔفشات ثؼذ ٌٛذ 
 .تمذيش دس ِشاعُ عبٌيبٔٗ دسيبفت خٛإ٘ذ وشد

ي ؽٛد، دس اخشاي ِفبد دس دأؾىذٖ ٘بيي وٗ چٕذ سؽتٗ تسقيٍي تذسيظ َ: تجقشٖ 
فٛق ٔفش اٚي ٘ش سؽتٗ ٌٛذ تمذيش ثب خبيضٖ ٔمذي يب غيش ٔمذي ٚ ٔفشات دَٚ ٚ  2ٚ 1ثٕذ٘بي 

 .عَٛ ٌٛذ تمذيش دسيبفت ِي وٕٕذ
ٔفشات اٚي اِتسبٔبت خبِغ وؾٛسي چٕبٔچٗ ستجٗ دس عطر وؾٛس وغت ّٔٛدٖ ثبؽٕذ، تب  -3

اًِ دسيبفت ٌٛذ تمذيش ثب خبيضٖ ٔمذي ستجٗ عَٛ ثٗ ٚصاست ِت ثٛع ِؼشفي ٚ تب ستجٗ دُ٘ ػ
پٕح دسفذ اص دأؾدٛيبٔي وٗ دس عطر دأؾگبٖ ستجٗ وغت ّٔٛدٖ ثبؽٕذ، ٔفش . خٛا٘ذ ثٛد 

اٚي ٌٛذ تمذيش ثب خبيضٖ ٔمذي ٚ ٔفشات ثؼذي تب دٚ دسفذ ٌٛذ تمذيش ٚ ٔفشات ثؼذ تؾٛيك وتجي 
 .ِؼبٚٔت آِٛصؽي يب سيبعت دأؾگبٖ خٛإ٘ذ ؽذ

ؽدٛيبٔي وٗ ثيؾتشيٓ اِتيبص فؼبٌيت پژٚ٘ؾي سا دس دأؾگبٖ دس ٘ش عبي دسفذ اص دا5ْ -4
دٚ دسفذ اٚي ثب ا٘ذاء ٌٛذ تمذيش ّ٘شاٖ ثب خٛايض ٔمذي يب غيش . تسقيٍي وغت ّٔٛدٖ أذ

 .ثميٗ ثب ا٘ذاء ٌٛذ تمذيش تؾٛيك خٛإ٘ذ ؽذ% 3ٔمذي ٚ 
دأؾگبٖ ٚ ثب تؾخيـ دسفذ اص دأؾدٛيبٔي وٗ ثيؾتشيٓ اِتيبص فؼبٌيت فشٕ٘گي سا دس 4 -5

دٚ دسفذ اٚي ثب ا٘ذاء ٌٛذ . ؽٛساي فشٕ٘گي دأؾگبٖ دس ٘ش عبي تسقيٍي وغت ّٔٛدٖ أذ
 .تمذيش ّ٘شاٖ ثب خٛايض ٔمذي يب غيش ٔمذي ٚ ثميٗ ثب ا٘ذاء ٌٛذ تمذيش تؾٛيك خٛإ٘ذ ؽذ

دسفذ اص دأؾدٛيبٔي وٗ ثبالتشيٓ اِتيبص اص فؼبٌيتٙبي آِٛصؽي ّ٘شاٖ ثب فؼبٌيت 3 -6

ٔفش اٚي ثٗ ٚصاست ِتجٛع . پژٚ٘ؾي يب فشٕ٘گي سا دس ٘ش عبي تسقيٍي وغت ّٔٛدٖ ثبؽٕذ 
ِؼشفي ٚ ثميٗ ٔفشات ثب ا٘ذاء ٌٛذ تمذيش ّ٘شاٖ ثب خٛايض ٔمذي ٚ غيش ٔمذي تؾٛيك خٛإ٘ذ 

 .ؽذ
دأؾدٛيبٔي وٗ ثٗ تأييذ ؽٛساي تؾٛيك دأؾگبٖ فؼبٌيت ثشخغتٗ اي اص خٍّٗ اختشاع،  -7

د، فؼبٌيت پژٚ٘ؾي يب فشٕ٘گي ثشخغتٗ داؽتٗ أذ ٚ يب دس خؾٕٛاسٖ ٘بي اسائٗ وبس خذي
وؾٛسي ِٛفك ثٗ دسيبفت خبيضٖ گشديذٖ أذ ؽبًِ تؾٛيك دس عطر ِؼشفي ثٗ ٚصاست ِتجٛع 

ٚ يب ا٘ذاء ٌٛذ تمذيش ّ٘شاٖ ثب خٛايض ٔمذي ٚ يب غيش ٔمذي ٚ يب تؾٛيك وتجي ثٗ اِضبي 
 .سيبعت دأؾگبٖ خٛإ٘ذ ؽذ

أي وٗ ثيؼ اص عٗ ّٔشٖ افضايؼ ِيبٔگيٓ ّٔشات دسعي ٔغجت ثٗ عبي دأؾدٛي -8
 .تسقيٍي لجً داؽت ٘بٔذ تؾٛيك وتجي تٛعط سيبعت دأؾىذٖ خٛإ٘ذ ؽذ

دٚ ٔفش اص ّٔبيٕذگبْ فؼبي فٕفي دأؾدٛيبْ تٛعط سئيظ ٘ش دأؾىذٖ تؾٛيك خٛإ٘ذ  -9
اٖ ؽٛٔذ، ثش اعبط ٚ چٕبٔچٗ ايٓ ّٔبيٕذگبْ ِٕؾبء خذِبت ؽبيغتٗ اي دس دأؾگ. ؽذ

ِؼشفي سيبعت دأؾىذٖ ٚ تقّيُ ؽٛساي تؾٛيك دأؾگبٖ ؽبًِ تؾٛيك دس عطٛذ ثبالتش 
 .ٔيض خٛإ٘ذ ؽذ

دسفذ صٚدتش اص صِبْ پيؼ  15دأؾدٛيبٔي وٗ ثتٛإٔذ دٚسٖ تسقيٍي خٛد سا ثٗ ِيضاْ   -10
يظ ثيٕي ؽذٖ ػبدي ِٕذسج دس آييٓ ٔبِٗ تسقيٍي سؽتٗ خٛد تّبَ ّٔبيٕذ، تٛعط سئ

ٔيّغبي تّبَ  7ٔيّغبي دٚسٖ خٛد سا دس  8ِثال ثٗ خبي . )دأؾگبٖ تؾٛيك خٛإ٘ذ ؽذ 
 .(ّٔبيٕذ

دسفذ اص دأؾدٛيبٔي وٗ  4دسفذ اص دأؾدٛيبٔي وٗ ثيؾتشيٓ اِتيبص پژٚ٘ؾي ٚ 5 -11
دسفذ اٚي ثٗ ٚصاست 2. ثيؾتشيٓ اِتيبص فشٕ٘گي سا دس طٛي دٚساْ تسقيً وغت وشدٖ أذ

ٌٛذ تمذيش ثب خٛايض ٔمذي ٚ غيشٔمذي ٚ ثميٗ ٌٛذ تمذيش ثب خٛايض غيش ٔمذي ِتجٛع ِؼشفي يب 
 .دسيبفت خٛإ٘ذ وشد

، يه ٔفش ِسبعجٗ خٛا٘ذ 5/1دس ازتغبة تؼذاد دأؾدٛيبْ ثشاعبط دسفذ، وغش صيش   -12
 .ثٗ ػذد ثبالتش گشد خٛا٘ذ ؽذ 51/1ؽذ ٚ ثبالتش اص 

٘ش دأؾگبٖ ثٗ ػٕٛاْ دأؾدٛي ّٔٛٔٗ ثٗ دسفذ اص تؼذاد وً دأؾدٛيبْ 1/0زذاوثش تب -13
 .ٚصاست ِتجٛع دس ٘ش عبي تسقيٍي ِؼشفي خٛا٘ذ ؽذ

تؼييٓ اِتيبص ٚ ٔسٖٛ تؾٛيك فؼبٌيتٙبيي وٗ دس ايٓ ؽيٖٛ ٔبِٗ اخشائي ثٗ آْ اؽبسٖ   -14
 . ٔؾذٖ اعت ثؼٙذٖ ؽٛساي تؾٛيك دأؾگبٖ خٛا٘ذ ثٛد

ق دأؾگبٖ، تؾٛيك دأؾدٛيبْ تسقيالت تىّيٍي ٚ دعتيبساْ ثٗ تؾخيـ ؽٛساي تؾٛي (دستُرالعمل ٌااص ) 6ِبدٖ 

دس ِٛسد دعتيبساْ تخققي اِتسبٔبت . تخققي ٚ فٛق تخققي ٔيض ِي تٛأذ فٛست گيشد 
استمبء ٚ گٛا٘يٕبِٗ ٚ دأؾٕبِٗ تخققي ِي تٛأذ ِالن تقّيُ گيشي ثبؽذ، ثذيٙي اعت 

آٚسدٖ ثبؽٕذ تٛعط دعتيبساْ تخققي ٚ فٛق تخققي وٗ ستجٗ ٘بي وؾٛ سي ثذعت 



 

ٚصاست ِتجٛع ٚ دعتيبسأي وٗ ستجٗ ٘بي دٚسْ دأؾگب٘ي وغت وشدٖ ثبؽٕذ تٛعط 
 . دأؾگبٖ تؾٛيك خٛإ٘ذ ؽذ

عتبد تؾٛيك ٚصاست ِتجٛع دس ِؼبٚٔت آِٛصؽي ٚ اِٛس دأؾگب٘ي ٚ ثب ِغئٌٛيت ِذيش وً  (دستُرالعمل ٌااص ) 7ِبدٖ 
ْ ؽيٖٛ ٔبِٗ ٚ ّ٘بٕ٘گي ٚ اخشاي ِشاعُ دأؾدٛيبْ داخً تؾىيً ٚ اِٛس ِشتجط ثب اي

 . تؾٛيك دأؾدٛيبْ ِؼشفي ؽذٖ ثٗ آْ عتبد سا ثش ػٙذٖ خٛا٘ذ داؽت

ثٛدخٗ الصَ ثشاي تؾٛيك ثب ا٘ذاء خٛايض ٔمذي يب غيش ٔمذي ٚ ٔيض زك اٌضزّٗ وبسؽٕبعبْ  (دستُرالعمل ٌااص ) 8ِبدٖ 
 . تجٛع اختقبؿ خٛا٘ذ يبفتّ٘ىبس دس خُ ػآٚسي ٚ خّغ ثٕذي وبسٔبِٗ ٘ب تٛعط ٚصاست َ

ٔشَ افضاس ِٕبعت ثشاي تؾىيً ثبٔه اطالػبتي ثجت فؼبٌيتٙبي دأؾدٛيبْ تٛعط ٚصاست  (دستُرالعمل ٌااص ) 9ِبدٖ 
 . ِتجٛع تٙيٗ ٚ دس اختيبس دأؾگب٘ٙب لشاس خٛا٘ذ گشفت

ؽٛيك آٔبْ ثبيذ ثٗ ٔسٛ ِمتضي ثٗ ؽيٖٛ ٔبِٗ اخشائي ثجت فؼبٌيتٙبي دأؾدٛيبْ ٚ ٔسٖٛ ت (دستُرالعمل ٌااص ) 10ِبدٖ 
اطالع ػَّٛ دأؾدٛيبْ سعبٔذٖ ؽٛد ٚ ة ٘تش اعت دس ٕ٘گبَ ثجت ٔبَ عبٌيبٔٗ يه ٔغخٗ 

 .اص آْ دس اختيبس دأؾدٛيبْ لشاس گيشد
٘يأت إِبء فٕذٚق سفبٖ  7/5/1380ِقٛثٗ ّٔٙيٓ خٍغٗ ِٛسش  6ثش اعبط ِفبد ثٕذ * 

ؽٛد ٚاَ ضشٚسي ٚ ٚاَ تسقيٍي دأؾدٛيبْ اخبصٖ دادٖ ِي " دأؾدٛيبْ ػٍَٛ پضؽىي 
ثٗ )ثشاثش  3ِّتبص ٚ ّٔٛٔٗ طجك آييٓ ٔبِٗ تؾٛيك اثالؽ ؽذٖ تٛعط ِمبَ ِستشَ ٚصاست تب 

 ." لبثً افضايؼ ثبؽذ( تؾخيـ فٕذٚق


