
1 
 

پزٍصُتؼییيٍضؼیتتَسیغًیزٍیاًغاًیعالهتّایفزمتکویلًاهِؽیَُ



 ثِ تَخِ ثب لیىي ثبضذ هیسالهت  ضبغل دس ثخص اًسبًی تَصیغ ولیِ ًیشٍی ٍضؼیت تؼییي پشٍطُ ایي اغلی ّذف

 ،ی ػوَهیپضضىضبهل  اٍلَیت داسای ّبی سضتٍِ  هطبغل ثش اٍل هشحلِ دس اطالػبت، ثبالی حدن ٍ هَخَد ّبی هحذٍدیت

 ضبغل افشاد ِیوللزا دس ایي پشٍطُ اطالػبت  .است ضذُ توشوض ییهبهب ٍ یپشستبس ،یداسٍسبص ،یدًذاًپضضىپضضىی تخػػی، 

 خَاّذ ضذ.  آٍسی خوغشاوض هشتجط ه دس غلی فَقض ّبی سضتِدس 

تَخِ وبفی  روشضذُ، ثِ ًىبت ّب آىهشاوض ٍ اطالػبت ًیشٍی اًسبًی ضبغل دس  ّبی فشمخَاّطوٌذ است دس ٌّگبم تىویل 

اطالػبت ٍ یب  تىویل خطب دس گًَِگشدد تب اص ثشٍص خطبّبی سایح خلَگیشی ضَد. ػذم سػبیت ًىبت هطشٍحِ ٍ ٍخَد ّش 

ّش یه اص هشاوض، هَخت هخذٍش ًوَدى ( اغلی فشم ّبی ستَى سش) ّب دادُ اص ثخص ّش دس ّب خبًِ اص ّش یه هبًذى خبلی

 خَاٌّذ ضذ. دادُ هدذد، ػَدتاغالح  داسای خطب، ّبی دادُذ ضذ ٍ ثِ ّویي دلیل ٍ ًتبیح خَاّ ّب دادُ



ّافزمراٌّوایتکویل

اًَاع  ثٌذی دستِ. ّب ثیوبسستبىفشم ب(، ّب داسٍخبًٍِ  ّب ولیٌیه، ّب هطتفشم  الف(؛ ثبضٌذ هیدٍ دستِ  ضذُ تذٍیي ّبی فشم

ثبضذ. دس ّش هطبثِ هی ّب آى ای دادُالالم  تمشیجبًغَست گشفتِ است ٍ  ّب دادُ آٍسی خوغثِ دلیل سَْلت فشایٌذ  غشفبً ّب فشم

 ۶وِ ثبیذ ثِ تفىیه  استهشثَط ثِ اطالػبت ًیشٍی اًسبًی  ثخص دٍمهشثَط ثِ اطالػبت ولی هشوض ٍ  ثخص اٍل ،دستِ

 سضتِ ضغلی /تحػیلی هَسد ًظش تىویل گشدد. 
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 هزکشکلیاطالػات–اٍلتخؼ

 آٍسی خوغ ّب آىثِ تفىیه ثشای ّش یه اص هشاوضی وِ اطالػبت ًیشٍی اًسبًی  ثبس یهثخص اطالػبت ولی هشوض ثبیذ 

 . استهطبثِ  ّش دٍ فشمایي ثخص دس الصم ثِ روش است وِ  تىویل گشدد. ،ضَد هی

آٍسی اطالػبت ًیشٍی اًسبًی آى خوغ  وِ هشوضی ًبم ثبیذ ثخص ایي دس :ػٌَاىهزکش-1عتَى

  ًیىبى پضضىی طًتیه آصهبیطگبُ هثبل طَس ثِ .گشدد دسج هی ضَد،

 ثبیذ ًوبیذ هی تجؼیت آى اص هشوض وِ سبصهبًی یب اسگبى لسوت ایي دسعاسهاىهتثَع:-2عتَى

 ًفت، ٍصاست اًتظبهی، ًیشٍی استص، سپبُ، پضضىی، ػلَم داًطگبُ گشدد وِ هی تَاًذ ضبهل دسج

 ّب سبصهبى سبیش ٍ ثبًهاهذاد،  وویتِداًطگبُ آصاد سالهی،  سیوب، ٍ غذا اختوبػی، سبصهبى تبهیي

 یب "خػَغی " ػٌَاى ،هتجَع سبصهبى ًجَد غَست دس خیشیِ ٍ خػَغی هشاوض ثشای. ثبضذهی

 آصهبیطگبُ ٍ پضضىی ػلَم داًطگبُ صیشهدوَػِ ًیىبى ثیوبسستبى هثبل طَس ثِ .گشدد دسج "خیشیِ"

 .ثبضذ هی خػَغی هشاوض خض ًیىبى، پضضىی طًتیه تخػػی

 ثخص دس ایيًامداًؾگاُػلَمپشؽکیٍخذهاتتْذاؽتیدرهاًیًظارتکٌٌذُ:-3عتَى

 روش ػولىشد هشوض )خْت اػتجبس ثخطی، غذٍس هدَص ٍ پشٍاًِ ٍ ...( ثش وٌٌذُ ًظبست ًبم داًطگبُ

وبهل آى استفبدُ ضَد. ثِ طَس هثبل گشدد. ثشای ٍاسد وشدى ػٌَاى داًطگبُ ًظبست وٌٌذُ اص ػٌبٍیي 

داًطگبُ ػلَم پضضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی  "ثِ خبی داًطگبُ ػلَم پضضىی تْشاى اص ػٌَاى وبهل 

 استفبدُ ضَد. " دسهبًی تْشاى

 ًبم استبًی وِ هشوض دس آى ٍالغ ضذُ است. اعتاى:-4عتَى

 ًبم ضْشی وِ هشوض دس آى ٍالغ ضذُ است. ؽْز:-5عتَى

ضبهل خیبثبى اغلی،  ،دس ایي لسوت ثبیذ آدسس هشوض ثِ غَست وبهلآدرطهزکش:-6عتَى

 دسج گشدد.  خیبثبى فشػی، وَچِ، ضوبسُ پالن

 دس ایي لسوت وذ پستی دُ سلوی هشوض دسج گشدد. کذپغتیهزکش:-7عتَى

ضوبسُ توبس هستمین هشوض ثِ ّوشاُ وذ استبى  لسوتایي  دسؽوارُتواطهغتقینهزکش:-8عتَى

 گشدد.  جدس

https://www.tums.ac.ir/
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  اطالػاتًیزٍیاًغاًیهزکش–تخؼدٍم

 ،یدًذاًپضضىپضضىی تخػػی،  ،ی ػوَهیپضضىثخص اطالػبت ًیشٍی اًسبًی هشوض ثبیذ ثِ تفىیه هطبغل تؼییي ضذُ )

. دس استهطبغل یىسبى  ّبی فشماطالػبت دسخَاستی دس  الصم ثِ روش است ( تىویل گشدد. ییهبهب ٍ یپشستبس ،یداسٍسبص

اطالػبت ولیِ افشاد ضبغل دس ًَع ّوىبسی ٍ ساثطِ استخذاهی ٍ هیضاى سبػبت وبسی ایي افشاد هالن ًجَدُ ٍ خػَظ 

  .ضَد دسج هی ثبیست ًوبیٌذ هی ّوىبسی هشوض ثب ّفتِ دس سبػت یه ثشای ٍ ٍلت پبسُ ثػَست حتی وِ روشضذُ ّبی سضتِ

ضغل  دس ٍاحذّبی ػولیبتی/غف )اسائِ دٌّذُ خذهبت( هالن ضٌبسبیی هطوَلیي ٍ ٍسٍد اطالػبت آًْب دس فشهْب،ًکتِ:

ثبضذ. ثذیي هؼٌی وِ دس ٍاحذّبی اسائِ دٌّذُ خذهبت هبًٌذ ثیوبسستبى، هطت، ولیٌیه، اطالػبت ولیِ افشادی وِ ایطبى هی

یی فؼبلیت هی ًوبیٌذ، ثبیذ هبهب ٍ یپشستبس ،یداسٍسبص ،یدًذاًپضضىپضضىی تخػػی،  ،ی ػوَهیپضضىدس ّش یه اص هطبغل 

 دس فشم هشثَطِ ٍاسد ضَد.

 

 

  

دس خذٍل اطالػبت ًیشٍی اًسبًی هشثَط ثِ دسج ًبم ٍ ًبم  2ٍ  1ستًَْبی  ًامًٍامخاًَادگی:-1ٍ2عتًَْای

 خطبی سایح دس ایي ثخص ػجبستٌذ اص:  ثبضذ.خبًَادگی هی

دس ثشخی هَاسد ًبم خبًَادگی ثِ اضتجبُ دس ستَى ًبم لشاس دادُ هی ضَد یب ثبلؼىس 

 ّبی هشثَط ثِ ًبم یب ًبم خبًَادگی ثِ اضتجبُ دس ستَى ًبم خبًَادگی یب دس ستَى ًبم ٍ پسًَذ یطًَذّبپدس ثشخی هَاسد ًیض

ثِ اضتجبُ لشاس  "سضب اهیشی"ٍ دس ثخص خبًَادگی  "هحوذ"گیشد. ثِ طَس هثبل هحوذ سضب اهیشی دس ستَى اسن لشاس هی

 ضَد.دادُ هی

تَلذ )استبى ٍ  تَلذ ٍ هحل پذس، خٌسیت، تبسیخ هشثَط ثِ ًبم دس ایي ستَى ّب ثِ تشتیت اطالػبت:6-3عتًَْای

 گشدد. ضْش( ثش اسبس اطالػبت ضٌبسٌبهِ ای ّش فشد دسج هی

دس ایي ثخص وذ هلی ثِ غَست وبهل ثبیذ دسج گشدد. دس ثشخی هَاسد اسلبم وذ هلی دسج ضذُ هلی:کذ-7عتَى

 هلی وذ خبی ثِ خبسخی اتجبع ثشای ّبی اٍل وذ هلی( هی ثبضذ.سلن )ثب احتسبة غفش  10سلن یب ووتش اص  10ثیطتش اص 

 .گشدد استفبدُ گزسًبهِ ّبی ضوبسُ اص

دس ایي ثخص ضوبسُ ًظبم پضضىی یب ًظبم پشستبسی فشد ثش حست ًَع  :پشؽکی/ًظامپزعتاریًظامؽوارُ-8عتَى

 گشدد. ضغل دسج هی

 همبطغپشؽک یثشاتحػیلی فشد دسج هی گشدد.دس ایي ثخص آخشیي همطغ :تحقیلیهقطغآخزیي-9عتَى

 ٍ پیفلَض ی،ا حشفِ یدوتش همبطغ دًذاًپشؽک یثشا ؛تخػع فَق ٍ پیتخػع فلَض ،یا حشفِ یدوتشا

هاهای ٍ ثشای ا حشفِ یدوتشا ٍ( یتخػػ یدوتشا) PhD همبطغ دارٍعاس یثشا تخػع؛ ٍ همبطغ  پزعتار

خطبّبی سایح دس ایي ثخص  )دوتشای تخػػی( لبثل دسج هی ثبضذ. PhDوبسداًی، وبسضٌبسی، وبسضٌبسی اسضذ، 

 ػجبستٌذ اص:
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ثشای ٍاسد وشدى ػٌَاى همطغ تحػیلی اص ػٌبٍیي هطبثك ثب :هقطغتحقیلیػذماعتفادُاسػٌاٍیيفحیحٍرعوی

استفبدُ ضَد ٍ یب ثِ خبی  "وبسضٌبسی اسضذ"دستَساالؼول استفبدُ ضَد. ثِ طَس هثبل ثِ خبی فَق لیسبًس اص ػٌَاى 

  استفبدُ ضَد. "وبسضٌبسی"لیسبًس اص ػٌَاى 

همطغ تحػیلی ستَىدس  آخزیيهقطغتحقیلیتاعتَىتؼذی)آخزیيرؽتِتحقیلی(:زتَطتِهتزکیةعتَى 

هی  "فَق تخػع خشاحی للت"تشویت ًطَد ثِ طَس هثبل ثشای فشدی وِ آخشیي سضتِ تحػیلی ستَىدلت ضَد ثب 

 ضَد. دسج "خشاحی للت"ٍ دس لسوت سضتِ تحػیلی ػٌَاى  "فَق تخػع"ثبضذ، دس لسوت همطغ تحػیلی ػٌَاى 

 ثبیذ همطغ آخشیي دس آخشیي سضتِ تحػیلی فشد ًبم لسوت ایي دس:تحقیلیرؽتِآخزیيػٌَاى-10عتَى

 فبلذ ّبی سضتِ ثشای ٍ تخػع تفىیه ثِ سضتِ آخشیي ًبم ،هتخػع دًذاًپضضىبى ٍ پضضىبى ثشای. ضَد ًَضتِ

 خطبّبی سایح دس ایي ثخص ػجبستٌذ اص: . گشدد دسج ثبیذ تحػیلی گشایص ًبم داسٍسبص، پشستبس ٍ هبهب ضبهل تخػع

:ثشای ٍاسد وشدى ػٌبٍیي سضتِ ّبی تحػیلی اص ػذماعتفادُاسػٌاٍیيرایجٍرعوی)فارعی(رؽتِتحقیلی

 "ثیوبسی ّبی هغض ٍ اػػبة"ثِ طَس هثبل ثِ خبی ًَسٍلَطی اص ػٌَاى  .ػٌبٍیي سایح دس آى سضتِ استفبدُ ضَد

  .گشدداستفبدُ  "للت ٍ ػشٍق"استفبدُ ضَد ٍ یب ثِ خبی وبسدیَلَطی اص ػٌَاى 

:ایي ستَى ثب سػبیت ولیِ ًىبت یکغاىتَدىاطالػاتتکویلؽذُدرخقَؿهقطغتحقیلیٍرؽتِتحقیلی

تىویل گشدد ٍ اص تىشاس ػٌَاى همطغ دس ستَى سضتِ  ،۹دس ستَى دس لسوت آخشیي همطغ تحػیلی روش ضذُ 

  تحػیلی اختٌبة ضَد.

 استخذاهی ساثطِ ًَع ًظش اص اضتغبل هحل هشوض ثب افشاد ّوىبسی ًحَُ لسوت ایي دس :ّوکاریًَع-11عتَى

 -ٍلت توبم)لشاسدادی سْبهذاس،سسوی، پیوبًی،  پیوبًی، ّیبت ػلوی سسوی،ّیبت ػلوی  ضبهل وِ ،گشدد هطخع

ثبضذ. ًَع ّوىبسی ثشای پضضىبى  هی... ، خَیص فشهب ٍ(privilege پشیَیلح) هْوبى ای، هطبٍسُ ،(ٍلت پبسُ

 هسئَل ولیٌیىْبی هستمل، ثبیذ خَیص فشهب دسج گشدد. غبحت هطت ّب ٍ

 

 هختـفزمتیوارعتاًْا:13تا12عتًَْایؽوارُ

 

 ػْذُ ثش سبصهبى دس حبضش حبل دس فشد وِ اغلی ضغل ػٌَاى ثبیذ لسوت ایي دس :فؼلیؽغلیعوت-12عتَى

...  ٍ هتشٍى ثخص، هسئَل سشپشستبس، پشستبس،هبًٌذ سطَح هختلف  داسای هزوَس ضغل چٌبًچِ. گشدد دسج داسد

 . ضَد ًَضتِ وبهل غَست ثِ ضغل ػٌَاى ثبیذ ،ثبضذ

 هطغَل آى دس صهبى تىویل فشمفشد دس  وِ ثخطی یب ٍاحذ لسوت ًبم ایي دس:خذهتهحلٍاحذًام-13عتَى

 دسج گشدد.  است وبس ثِ
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پیَعت

هٌظَس اص هشاوض دس ایي پشٍطُ ولیِ ٍاحذّبی ػولیبتی اسائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی )ٍاحذّبی  اًَاعهزاکشّذف:

اًَاع ایي هشاوض ّذف دس خذٍل ضوبسُ  داسًذ.فَق دس آى ّب اضتغبل ثِ وبس  غف( است وِ حذالل یىی اص هطبغل/سضتِ ّبی

آٍسدُ ضذُ است. الجتِ تمسین ثٌذی اسائِ ضذُ ثیطتش ثِ هٌظَس ضٌبسبیی هشاوض است ٍ هوىي است هشاوض هطبثِ دیگشی دس ّش  1

 لیست لبثل روش ثبضذ. 

 : اًَاع هشاوض ّذف خْت خوغ آٍسی اطالػبت1خذٍل ضوبسُ 

 هطة   کلیٌیک/درهاًگاُ

 هطةپشؽکهتخقـ   یتقَیزتزداری)فکٍدّاىٍفَرت(هؤعغِ آسهایؾگاُ

 هطةپشؽکػوَهی   یارتَپذیفٌیهؤعغِ آسهایؾگاُآعیةؽٌاعیتالیٌیٍتؾزیحی

 هطةدًذاًپشؽکهتخقـ   اییپشؽکیّغتِهؤعغِ پایگاُّایتْذاؽتؽْزی

 هطةدًذاًپشؽکػوَهی   یرادیَتزاپیهؤعغِ هزکشخذهاتجاهغعالهتؽْزی

 دارٍخاًِ   یعاختٍفزٍػػیٌکطثیهؤعغِ خاًِّایتْذاؽترٍعتایی

 هطةهاها   ؽکيیعٌگهؤعغِ هزاکشرفزاًظ

 هطةتغذیِ   یفیشیَتزاپیهؤعغِ هزاکشاًتقالخَى

 هطةکاریَپزاکتیک   هاهَگزافی،عًََگزافی آسهایؾگاُاًگلؽٌاعی

     هزکشجاهغتَاىتخؾیاختالالتاػقابٍرٍاى تؾخیـطثیآسهایؾگاُ

     هزکشآهثَالًظخقَفی آسهایؾگاُعیتَلَصی

   هزکشتخققیطةکار تخققیدرهاىاػتیاددرهاًگاُ
 تیوارعتاىّا

   هزکشتقَیزتزداری درهاًگاُآلزصیٍایوًََلَصیتالیٌی
کلیِتیوارعتاًْاتذٍىدر

ًظزگزفتيًَعٍتؼذاد

 تخت
   تخؾیهزکشجاهغتَاى درهاًگاُتخققیپَعت

   هزکشجزاحیهحذٍدٍعزپائی درهاًگاُتخققیداخلی

     هزکشدرهاىتااکغیضىّایپزتار درهاًگاُتخققیدیاتت

     هقزفهَادهزکشدرهاىعَء درهاًگاُتخققیغیزتْاجویقلةٍػزٍق

     هزکشدرهاىًاتارٍری درهاًگاُچٌذتخققیدرد

     هزکشهؾاٍرٍُارائِیخذهاتپزعتاری درهاًگاُچٌذتخققیهغشٍاػقابٍرٍاى

     هزکشهؾاٍرٍُارائِیخذهاتهاهائی پشؽکیتخققیدرهاًگاُدًذاى

     درهٌشلیخذهاتتالیٌیهزکشهؾاٍرٍُارائِ درهاًگاُػوَهی

     هزاکشؽٌَاییعٌجی درهاًگاُتخققیتیواریْایخاؿ

     هزاکشگفتاردرهاًی درهاًگاُتخققیکَدکاى
     هزاکشکاردرهاًی درهاًگاُؽثاًِرٍسی)کارتزیاطفال(

     هزکشلیشر اعکي(تیآرآیٍعییتقَیزتزداری)امهؤعغِ
 OPG )رادیَلَصیٍعًََگزافی(یتقَیزتزداریهؤعغِ

    

 


