
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تْیِ کٌٌذگاى:

 جٌاب آقای دکتر رٍئیٌی الی اداری ه هعاٍى هحترم 

 ثذاسی خب٘ٓ سضبیی سئیغ حؼب

 سئیغ أٛس اداسی آلبی ٔٛػٛی

 وبسٌضیٗ خب٘ٓ اسثبثی
  آلبی احٕذی ا٘فٛسٔبتیه ٚ ؿجىٝ

 سرکار خاًن دکتر سَریآهَزش عوَهی   هعاٍى هحترم

 خب٘ٓ أبٔی فش آٔٛصؽ عٕٛٔیاداسٜ سئیغ 

 آهَزش تخصصی جٌاب آقای دکتر ٍطي آرا هعاٍى هحترم

 خب٘ٓ ٔیشػالٔی آٔٛصؽ تخللیاداسٜ سئیغ 

 جٌاب آقای دکتر قْرهاًیپژٍّشی  هعاٍى هحترم 

 آلبی جعفشی اداسٜ پظٚٞؾسئیغ 

 سئیغ وتبثخب٘ٝ خب٘ٓ أیٙی

 سرکار خاًن دکتر برازًذُداًشجَیی، فرٌّگی  هعاٍى هحترم 

 خب٘ٓ یضدی أٛس دا٘ـجٛیی وبسؿٙبع

 ادّوی رضا جٌاب آقای حویذ اهَر بیي الولل هعاٍى هحترم 

 خب٘ٓ ٔشادیأٛس ثیٗ إُِّ وبسؿٙبع 

 :گردآورنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
قی  (کارشناس تعالی سازمانی  )    زرها صدا

                                                                                           



         

 داًشکذُ دارٍسازی داًشگاُ علَم پسشکی تْراى

ٞجشی ؿٕؼی، ثٝ ٔٛجت لبٖ٘ٛ تبػیغ دا٘ـٍبٜ ٔلّٛة خشداد ٕٞبٖ ػبَ، دس اساضی جالِیٝ  1313دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ دس ػبَ 

، ٔـغَٛ ثٝ 1301طت اص ػبَ  )ؿٕبَ تٟشاٖ لذیٓ( ایجبد ٌشدیذ ٚ ٔذسػٝ ی دٚاػبصی وٝ ثٝ عٙٛاٖ ؿعجٝ ای اص ٔذسػٝ عبِی

ایٗ ٚجٛد ثٝ دِیُ وٕجٛد داسٚػبصاٖ تحلیُ وشدٜ، اداسٜ أٛس آٖ ثٝ دا٘ـىذٜ  ؛ ثبفعبِیت ثٛد، تجذیُ ثٝ دا٘ـىذٜ داسٚػبصی ؿذ

ی پضؿىی ٔحَٛ ٌشدیذ؛ وٝ سئیغ دا٘ـىذٜ ی پضؿىی ثٝ عٙٛاٖ سیبػت عبِی، یىی اص اػبتیذ دا٘ـىذٜ ی داسٚػبصی سا ثهٝ  

 عٙٛاٖ ٔذیش فٙی دا٘ـىذٜ ٔٙلٛة ٔی وشدٜ اػت. 

ثٙبی ػبختٕبٖ دا٘ـىذٜ ی پضؿىی خبتٕٝ یبفت ٚ وّیٝ لؼٕت ٞبی دا٘ـىذٜ، اص جّٕٝ ثخؾ داسٚػبصی وهٝ   1316دس ػبَ 

خیبثبٖ ؿیخ ٞبدی ثٛد ثٝ عٕبست جذیذ ٔٙتمُ ؿذ. اص ٕٞبٖ ػبَ ٔمشس ؿذ ؿشط  دس عٕبست دوتش حؼیٗ خبٖ ٔعتٕذ ٚالع دس

 ، داؿتٗ دیپّٓ وبُٔ ٔتٛػطٝ ثبؿذ. ٚسٚد ثٝ دا٘ـىذٜ

ثب آغبص سیبػت پشٚفؼٛس اثشِیٗ ثش دا٘ـىذٜ ی پضؿىی، تغییشات ٟٕٔی دس دا٘ـىذٜ ی داسٚػبصی ایجبد ٌشدیذ ٚ  1318اص ػبَ 

َٕٛ ٌـت ٚ ٕٞچٙیٗ دا٘ـىذٜ كبحت چٙذیٗ وشػی آٔٛصؿی  ٌشدیذ. ٌزسا٘ذٖ سػبِٝ)پبیبٖ ٘بٔٝ( ٚ دسیبفت عٙٛاٖ دوتشا ٔع

دس آٖ دٚسٜ آلبیبٖ دوتش ٔمذْ داسٚٞبی جبِیٙٛػی، دوتش اعّٓ داسٚٞبی ؿیٕیبیی، دوتهش ٔففهشی صٞشؿٙبػهی، دوتهش ؿهشلی      

یهبٜ ؿٙبػهی،   ؿیٕی آِی، دوتش ٔبفی ؿیٕی ٔعذ٘ی ٚ ثیِٛٛطی، دوتش ٘فبٔی فبسٔبوِٛٛطی ٚ فبسٔبوٛدیٙبٔی، دوتش ٌُ ٌالة ٌ

 دوتش ٘بٔذاس ٔفشدات پضؿىی، دوتش ٞٛاویٕیبٖ ؿیٕی تجضیٝ ای ٚ دوتش لشیت فیضیه داسٚػبصی سا تذسیغ ٔی وشد٘ذ. 

٘فش ٚاسد دا٘ـهىذٜ   40أتحبٖ ٚسٚدی ثشای دا٘ـىذٜ داسٚػبصی ٔعَٕٛ ٌـت ٚ پغ اص اِٚیٗ أتحبٖ ٚسٚدی،  1322اص ػبَ 

اداسٜ سؿتٝ داسٚػبصی اص عٟذٜ ی دا٘ـىذٜ پضؿىی ثشداؿتٝ ؿذ ٚ ثب آغبص ثٝ وبس ٔؼهتمُ ایهٗ    1335ؿذ٘ذ. ػشا٘جبْ دس ػبَ 

ثٝ جهبی وشػهی، ٌهشٜٚ ٞهبی      1340ی سػٕیت یبفت. دس تحٛالت ثعذی دا٘ـٍبٜ دس دٞٝ سؿتٝ، عٙٛاٖ دا٘ـىذٜ ی داسٚػبص

 دا٘ـٍبٞی تـىیُ ٌشدیذ٘ذ ٚ ٘فبْ آٔٛصؿی داسٚػبصی ثٝ ٘فبْ ٚاحذی تغییش یبفت.

دا٘ـىذٜ داسٚػبصی دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی تٟشاٖ دس حبَ حبضش یه اص ٔجٟضتشیٗ ٚ فعبَ تشیٗ ٔشاوض آٔٛصؿی ٚ تحمیمهبتی  

( سا ph.Dدٚسٜ ٞبی دوتشای تخللی ) 1368وـٛس ٔی ثبؿذ ٚ عالٜٚ ثش اسائٝ ی ثش٘بٔٝ دوتشای عٕٛٔی داسٚػبصی اص ػبَ 

 دس سؿتٝ ٞبی ؿیٕی داسٚیی، فبسٔبػیٛتیىغ)داسٚػبصی(، ػٓ ؿٙبػی ٚ داسٚؿٙبػی، ؿیٕی ٔٛاد خٛسساوی ٚ آثـٙبػی 

 



 

دٚسٜ ی  1376داسٚػهبصی ٞؼهتٝ ای اص ػهبَ     ph.Dثب ٕٞىهبسی ػهبصٔبٖ ا٘هشطی اتٕهی دٚسٜ ی      1375پضؿىی، اص ػبَ 

 ِٛٛطی داسٚیی سا دایش ٕ٘ٛدٜ اػت.ثیٛتىٙ ph.Dدٚسٜ  1379تخللی داسٚػبصی ثبِیٙی ٚ اص ػبَ 

داسٚػبصی ػٙتی ٚ التلبد ٚ ٔهذیشیت داسٚ دس دا٘ـهىذٜ داسٚػهبصی تبػهیغ      Ph.Dدٚسٜ ٞبی  1387عالٜٚ ثش ایٗ اص ػبَ 

ٚ وبسؿٙبػی اسؿذ سؿتٝ ٘فبست ثش أٛس داسٚ   1389ٌشدیذٜ اػت. سؿتٝ ٞبی صیؼت ٔٛاد داسٚیی، ٘ب٘ٛ فٙبٚسی داسٚیی اص ػبَ 

 ثٝ وبس ٕ٘ٛد٘ذ.٘یض س دا٘ـىذٜ آغبص  1390اص ػبَ 

ػت ٚ ثٝ دا٘ـهجٛیبٖ  ٘یٕؼبَ ا 11دس حبَ حبضش حذالُ طَٛ تحلیُ داسٚػبصی دس دا٘ـىذٜ دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی تٟشاٖ 

ی داسٚػهبصی اعطهب ٔهی ؿهٛد. ایهٗ      ثعذ اص پبیبٖ ٔٛفمیت آٔیض ٚاحذٞبی دسػی ٚ ٌزسا٘ذٖ پبیبٖ ٘بٔٝ، دا٘ؾ ٘بٔٝ ی دوتهشا 

پظٚٞـی دس ٔحُ -آٖ ثب دساختیبس داؿتٗ دٚ ػبختٕبٖ آٔٛصؿیپغ اص ثٟشٜ ثشداسی اص ػبختٕبٖ جذیذ  1379دا٘ـىذٜ اص ػبَ 

 .ؿٕبَ غشة پشدیغ ٔشوضی دا٘ـٍبٜ ثٝ عٙٛاٖ لذیٕی تشیٗ دا٘ـىذٜ داسٚػبصی وـٛس ٔـغَٛ ثٝ فعبِیت اػت
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 هقذهِ:

ایٗ وتبثچٝ ثب ٞذف جٕع آٚسی ٔجٕٛعٝ فعبِیت )فشآیٙذ( ٞبی دس جشیبٖ دا٘ـىذٜ داسٚػبصی دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی تٟشاٖ اص 

ٔجٕٛعٝ فعبِیت ٞبی ٔتٛاِی ٚ ٔشتجط ثٛدٜ وٝ ٔحلَٛ خبكی  ؛ٚاحذٞبی ٔختّف ایٗ دا٘ـىذٜ ٌشدآٚسی ؿذٜ اػت. فشآیٙذ

( ٞبی خبكی ٘یبص داسد وٝ صٔیٙٝ سا ثشای دسػت عُٕ inputسا ثٛجٛد ٔی آٚسد ٚ ثشای ایجبد ایٗ ٔحلَٛ ثٝ دسٖٚ داد )

 ٕ٘ٛدٖ آٖ فشاٞٓ ٔی ػبصد.

؛ تب ثب عّٕىشد ثٟتش ٘یبصٞبی اػبػی فشآیٙذٞبی ٔٛجٛد دس ٞش ػبصٔبٖ ثشای دػتیبثی ثٝ ٔبٔٛسیت ػبصٔبٖ طشاحی ؿذٜ ا٘ذ 

ػبصٔبٖ سا تبٔیٗ ٕ٘بیٙذ.ثشای پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبصٞب ٚ خٛاػتٝ ٞبی ػبصٔبٖ ثبیذ فشآیٙذٞبی ٔٛجٛد وبسایی ٚ اثشثخـی الصْ سا 

داؿتٝ ثبؿٙذ. یه فشآیٙذ صٔب٘ی وبسایی الصْ سا خٛاٞذ داؿت وٝ ثلٛست دسػت ا٘جبْ ٌیشد ٚ صٔب٘ی اص اثشثخـی ثشخٛسداس 

 ٛاٞذ ثٛد وٝ ثلٛست دسػت ا٘تخبة ٚ طشاحی ؿذٜ ثبؿذ.خ

دس وُ ٍ٘شؽ فشآیٙذی وبسوٙبٖ سا ثٝ ؿٙبخت جبٔع ٚضعیت ٔٛجٛد ػبصٔبٖ سٕٖٞٙٛ ٔی ػبصد ٚ ثٛاػطٝ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ 

چٟشٜ ثلشی ػبصٔبٖ فشًٞٙ خٛدػٙجی سا دس ػبصٔبٖ ثٛجٛد ٔی آٚسد. ٕٞچٙیٗ إٞیت آٖ دس ایجبد دیذٌبٜ ٔـتشن ثیٗ 

تحّیُ جبٔع اص ٚضعیت ػبصٔبٖ، اػتفبدٜ دس اسصؿیبثی ٞب، استمبء ٚ ثٟجٛد فعبِیت ٞب، ؿٙبختٝ ؿذٖ تٕبٔی اجضا ٚ وبسوٙبٖ، 

 لؼٕتٟبی ٔختّف یه ٔؼئّٝ ٚ ثٟجٛد استجبطبت لبثُ تٛجٝ ٔی ثبؿذ.

 ٔٛاسد ٔٛسد تٛجٝ دس ٔٛسد فشآیٙذ:

 ثٝ طٛس وّی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ دس ٔٛسد ٞش فشآیٙذ ٘ىبت صیش كبدق اػت:

 .داسای ٘بْ یب ؿٙبػٝ ٔٙحلش ثٝ فشد اػت 

 .داسای یه ٞذف اػت 

 .ٔجٕٛعٝ ٌبْ ٞب )عّٕیبت( ٔـخق ٚ تعشیف ؿذٜ ٞؼتٙذ 

 .تٛاِی عّٕیبت ٞبی آٖ دلیمب ٔـخق اػت 

 .٘مطٝ ؿشٚع ٚ پبیبٖ ٌبْ ٞبی فشآیٙذ ٔـخق ثبؿذ 
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 .ٔؼئِٛیٗ ٞش یه اص ٌبْ ٞبی فشآیٙذ ٔـخق ٔی ثبؿٙذ 

  ٚسٚدی ٚ خشٚجی ٔـخق اػت.دادٜ ٞبی 

 .ؿشایط آغبصیٗ ٚ پبیب٘ی ثبیذ ٔـخق ثبؿذ 

 إٞیت ٚ ٔضایبی ٍ٘شؽ فشآیٙذی دس ػبصٔبٖ:

 ٝثخـذ ٔی ٔعٙب ػبصٔبٖ ٔأٔٛسیت ٚ دٚسٕ٘ب ث. 

 ٝوٙذ ٔی وٕه وبسوٙبٖ ثیٗ ٔـتشي دیذٌبٜ ایجبد ث. 

 ٖػبصد ٔی سٕٖٞٙٛ ػبصٔبٖ ٔٛجٛد ٚضعیت جبٔع ؿٙبخت ثٝ سا وبسوٙب. 

 یبثٙذ دػت ػبصٔبٖ ٚضعیت اص جبٔع تحّیُ یه ثٝ وبسوٙبٖ ؿٛد ٔی ثبعث. 

  ٚلتی تٕبْ اجضا ٚ لؼٕت ٞبی ٔختّف یه ٔؼئّٝ ؿٙبختٝ ؿٛد، ؿٙبػبیی عٛأُ ٔٛثش ثش لؼٕت ٞبی ٔختّف ثٝ ساحتی

 أىبٖ پزیش خٛاٞذ ثٛد. ِزا وبسوٙبٖ سا دس ا٘تخبة ساٜ حُ ٔٙبػت ٚ وّیذی یبسی ٔیٕٙبیذ.

 ًٙٞآٚسد ٔی ثٛجٛد ػبصٔبٖ دس سا خٛدػٙجی فش. 

 آٚسد ٔی ثٛجٛد سا ػٙجـجبٔع ذٞبفشآیٙ ٔختّف اجشای ٕ٘ٛدٖ ٔـخق ثب. 

 وٙذ ٔی وٕه آٟ٘ب ثب استجبط ایجبد ثٝ ٔـتشیبٖ، ؿٙبخت ثب. 

 ٕ٘بیذ ٔی تجذیُ ٚافمی ٔؼطح ػبصٔبٖ ٞبی ثٝ سا عٕٛٔی ػبصٔبٖ ٞبی. 
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:(Flowchart) روندنما یا فلوچارت 

دس ایٗ ساػتب ٔجٕٛعٝ فعبِیت ٞبی دس ٌشدؽ دا٘ـىذٜ پغ اص ؿٙبػبیی ٚ ا٘تخبة فشآیٙذٞبی اكّی ثب٘فش ثٝ تٛاِی ٚ تعبُٔ 

فشآیٙذٞب دس لبِت فّٛچبست تذٚیٗ ٚ طشاحی ؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ كبحت فشآیٙذٞب، ٕٞىبساٖ فشآیٙذ، ٚسٚدی، خشٚجی، فعبِیت 

ثٝ كٛست ٌٛیب ٚ ؿفبف دس طشاحی فّٛچبست ٚ ؿٙبػٙبٔٝ ٞبی تعشیف ؿذٜ وٝ  ٞب، ٔؼئَٛ ا٘جبْ ٞش فعبِیت ٚ ٔٙبثع فشآیٙذ

ٔختق ٞش فشآیٙذ ٔی ثبؿذ، تعشیف ؿذٜ اػت. ثب ٔشٚسی ثش فّٛچبست سٚ٘ذ اجشای عّٕیبت، ٔشاحُ ٚ جضئیبت ثش٘بٔٝ، ٚسٚدی 

ی ثلٛست صیش دس ایٗ ٚ خشٚجی ٞش ٔشحّٝ اص ثش٘بٔٝ ٔـخق ٔی ؿٛد. ثشای سػٓ فّٛچبست ٞب اص اؿىبَ ٚ ٕ٘بدٞبی ٔـخل

 وتبثچٝ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.
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صصی  معاونت آموزش تخ
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 ردیف نام واحذ نام فزاینذ ضناسایی ضذه صفحه کذ

PH-AC-01-01 6 1 آموسش تخصصی ثبت دانطجویان جذیذالورود تحصیالت تکمیلی 

PH-AC-02-01 8 2 آموسش تخصصی فزاینذ انتخاب واحذ 

PH-AC-03-01 10 3 آموسش تخصصی الپوسثبت پزو 

PH-AC-04-01 14 4 آموسش تخصصی بزگشاری جلسه دفاع 

PH-AC-05-01 17 5 آموسش تخصصی پیطزفت کار اول و دوم و پیص دفاع 

PH-AC-06-01 18 6 آموسش تخصصی اعغا کمک هشینه 

PH-AC-07-01 19 7 آموسش تخصصی واهی و مکاتبات اساتیذگ 

PH-AC-08-01 20 8 آموسش تخصصی ی دیگزپذیزش مهمان اس دانطکذه یا دانطگاه ها 

PH-AC-09-01 21 9 تخصصی آموسش پزداخت اقساط عزح های تحقیقاتی 

PH-AC-10-01 22 10 آموسش تخصصی تسویه حساب عزح های تحقیقاتی 

PH-AC-11-01 23  11 آموسش تخصصی ماهه( 6فزصت مغالعاتی)بورس 

PH-AC-12-01 25 12 آموسش تخصصی دانطجوی انصزافی 

PH-AC-13-01 26 13 آموسش تخصصی دانطجوی اخزاجی 

PH-AC-14-01 28 14 آموسش تخصصی فارغ التحصیلی 

PH-AC-15-01 30 15 آموسش تخصصی امتحان جامع 

PH-AC-16-01 31  تمذیذ دوره دستیاران و دانطجویانph.D 16 آموسش تخصصی 

PH-AC-17-01 33 17 آموسش تخصصی صذور احکام دستیاران 

PH-AC-18-01 34 
 18 آموسش تخصصی مزخصی سایمان

PH-AC-19-01 35 
 19 آموسش تخصصی مزخصی تحصیلی

PH-AC-20-00 36 20 آموسش تخصصی مزخصی استعالجی 

PH-AC-21-00 37 
 21 آموسش تخصصی 1گواهی اضتغال به تحصیل 

PH-AC-22-00 38  22 آموسش تخصصی 2گواهی اضتغال به تحصیل 



 6 
 

 

 

 

 

 یا  د ر    ن  و  ا       

     

جٛیبٖ پزیشفتٝ ؿذٜ  ـ٘ ثشسػی اػبٔی دا
ٍبٜ ٚ اسػبَ  ی دا٘ـ اص تحلیالت تىّٕی

ثٝ ٚاحذٞبی ٔختّف

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 3

  م    د ر       ریاف   ای دی      
نا  و   ی    ای دی 

دا٘ـجٛ

 ٔبٜ 1 

  ر    د ر   ار   ر   د    ن  و  ر 
 ا ان     ا 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 5

خیش

1

ثّٝ

PH-AC-01-01:وذ فشآیٙذ

ٛسٚد: عٙٛاٖ فشآیٙذ ثجت ٘بْ دا٘ـجٛیبٖ جذیذ اِ
ٛصؽ تخللی : كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/06/16: تبسیخ ثبصٍ٘

 

 

 

 

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-01-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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  ر   نا    ن  و  ر       ر ا      
  ا  ا      

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص1ص

     

  وی  ف    ا     و        ن  و 
      م   نمو   و  ر   ر   وند 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ سٚص 3ص

 ر ا    ن  و      ور   ن  وی  و   و   
   و  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ ٘ذاسد ص

1

ٕبٔی ٔذاسن  دسیبفت تبییذیٝ ثجت ٘بْ ٚ ت
ثجت ٘بْ جٟت تـىیُ پشٚ٘ذٜ

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  ٞفت2ٝص
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  ر    رو   ر ا   د       و  
   و   و    ی   رو  و   ا  د    و   

 ر  ا ان     ا 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 7ص

 ریاف  ن      ی    د   ن  ا  و  د 
     ن  و و    ا   دی    و  و   وی  

   و  د   و        

ٔٙـی ٌشٜٚ

ٔبٖ سٚص 3ص

      و  د ا   ر     د  و    ا ا 

 ار  ا    و         و      ت 
  م ل 

رو   5  ا  

 ن  ا  و  د  ی   ن    ر   ا       
 د 

دا٘ـجٛ

ٔبٖ  سٚص 5ص

 PH-GC-02-01 :وذ فشآیٙذ

ٚاحذ:عٙٛاٖ فشآیٙذ ا٘تخبة 
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی  97/6/16: تبسیخ ثبصٍ٘

1
 

 

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-02-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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 ای ان   ر  ون    ن  ا  و  د 

 ار  ا    و         و      ت 
  م ل 

ٔبٖ  سٚص 3ص

          ن  و            ن  ا  
و  د 

 ار  ا    و         و      ت 
  م ل 

ٔبٖ  سٚص 3ص

 یا  د ر    ن  و  ا       

 ریاف  ن      ی    د   ن  ا  و  د 
 دید 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 3ص

ثّٝ

1

خیش
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ٛصؽ  ٛطٝ ثٝ ٔآ ٔشث  ٜ پٛصاَٚ  ٔذاسن ضٕیٕٝ اص ٌٚش اسػبَ پٚش
ٛٔبػیٖٛ ٚاسػبَ اكُ ٔذاسن  ثب ٔا بء ( تخللی اص طشیك ات

ذیش   ٔ ٚس داخّی ، داٚس خبسجیٚ  س ، ٕٞىبس، دا ـٚب اػبتیذ سإٞٙب ، ٔ 

ٛصؽ) ٌشٜٚ ٔآ  ٝ ث ـٛج  ػط د٘ا ٛت

دا٘ـجٛ ٚ ٔذیش ٌشٜٚ

ٞفتٝ 1

ٝ پظٚٞـیبس َ دس ػبٔ٘ب صا ٛپ پشٚ تبییذ 

اػتبد سإٞٙب

سٚص 1

 ٝ َ دس ػبٔ٘ب ٛ جٟت ثجت پشٚپٛصا ج ٝ داـ٘ ْ ث اعال
ـیبس  پظٚٞ

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

PH-AC-03-01:وذ فشآیٙذ

صَا: عٙٛاٖ فشآیٙذ ثجت پشٚٛپ
ٛصؽ تخللی : كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/06/16: تبسیخ ثبصٍ٘

ٔشاجعٝ دا٘ـجٛ ثٝ وبسؿٙبع پظٚٞـی 
جٟت دسیبفت تبییذیٝ ثجت دس پظٚٞـیبس

وبسؿٙبع پظٚٞـی

سٚص 1

ثشسػی ٔذاسن پشٚپٛصاَ

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

1
 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-03-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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1

2

ىذٜ َ دس ؿٛسای داـ٘ ٖ پشٚپٛصا ٔطش  ٕ٘ٛد

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  ٞفت2ٝص

ٜ ٞبی آٔٛصؿی،  ٖ ٌشٚ َ ثٝ ٔذیشا َ پشٚپٛصا اسػب
ـىذٜ ٜٚ  سیبػت دا٘ ٌشٚ ٞش  ٖب تخللی  ٕ٘بیٌٙذ

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

سٚص 1

َ جٟت طش  دس  ٜ ػبصی فبیّٟبی پشٚپٛصا آٔبد
ىذٜ  ؿٛسای آٔٛصؽ تخللی داـ٘

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

سٚص 1

صاَ ٔٛسد تبییذ ؿٛسا  آیب  پشٚٛپ
ٔی ثبؿذ  

جٛ  ٝ داـ٘ ی ث ٚ اطالع سػ٘ب  َ ٛالق پشٚپٛصا ٘ ْ اعال
جٟت اكال 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص1

صَا جٟت طش  دس ؿٛسای  ٛالق پشٚٛپ اكال  ٘
آتی

دا٘ـجٛ

ٔبٖ ٘ذاسد ص

ثّٝ

خیش
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ٚپٛصَا كذٚس ٘بٔٝ تلٛیت پش

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص1

ٖب پبی

 ر ا  نا     وی     ر      ا  ان 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

ْ داسٚیی ٚ اسجبع  ٜ عّٛ ـىذ ٝ پظٚٞ ٝ ث ٔ َ ٘ب اسػب
صَا ثٝ وبسؿٙبع پظٚٞـی پغ  ٘بٔٝ تلٛیت پشٚٛپ

اص اكالحبت جٟت دسیبفت وذ اخالق

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

سی  ٚب ٚ ٙف ٘ت تحمیمبت  دسیبفت وذ اخالق اص ٔعٚب
ْ پضؿىی تٟشاٖ ٜ عّٛ ٍب داـ٘

جٛ داـ٘

ٖ ٘ذاسد صٔب

2

صاَ اكالحبت داسد  آیب  پشٚٛپ

ٚ پشٚپٛصاَ ـیبس  ٝ پظٚٞ ٛالق دس ػبٔ٘ب اكال  ٘

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

 ٚ ٘ی  ٝ اكالحبت ثٝ كٛست اتٛٔبػٛی َ ٘بٔ اسػب
ٔٛصؽ تخللی ٝ آ ُ ٔذاسن ث اك

شٜٚ یٌ  ٔـٙ

سٚص 1

ٍ  

  ز
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 ثبت پرٍپَزال 

 *مذارک ضمیمه پزوپوسال :

نکته:عنوان /پزیىت وامٍ گزيٌ مز ًطٍ +   مذعًیه دا  ی ي  ارجی(-َمکار-مشاير-)راَىمااصل پزيپًسال  ا امضاء اسات ذ .1

 پروپوزال در تمامی مکاتبات یکسان باشد.

 ارسال گزدد./ استاد راَىمای ايل  اسوشستٍ وباشذ.وکتٍ : در صًرت کٍ سٍ استاد راَىما  اشذ، وامٍ اس سًی گزيٌ مز ًطٍ  

  الصٍ پزيپًسال .2

3. CD اصل پزيپًسالپزيپًسال (  ي  الصٍ پزيپًسال  صًرت فایلword  يpdf) 

 تکم ل فزم تعُذ ا القی .4

 (7250)ضماره نامه تکم ل فزم پژيَش ار )امضاء استاد راَىما،داوشجً، کارشىاس پژيَشی( .5

 (WORD) صًرت فایل تکم ل فزم  الصٍ يضع ت .6

 تکم ل فزم تعُذ داوشجًیان مبىی  ز اوتشار وتایج حاصل اس پایان وامٍ  ا مًافقت استادان .7

 اسکه فزم پزشذٌ تعُذ ا الق در ساماوٍ پژيَش ار .8
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ٔشاجعٝ دا٘ـجٛ ثٝ ٌشٜٚ ٔشثٛطٝ ثٝ 
ٕب ٔجٙی ثش  ٘بٔٝ  تبییذیٝ اػتبد ساٞٙ  ٜ ٕٞشا
ٔبدٌی دا٘ـجٛ ثشای دفبع اص پبیبٖ ٘بٔٝ  آ

دا٘ـجٛ

ٔبٖ ٘ذاسد ص

         ن  و      و           فا   
          چ         م    د ر  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ػبعت 1

 ر ا  نا    فا     و  د   و   
       د    ی   ا              ر  

 ل    فا 

شٜٚ یٌ  ٔـٙ

سٚص 1

PH-AC-04-01:وذ فشآیٙذ

ثشٌضاسی جّؼٝ دفبع: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی : كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/06/16: تبسیخ ثبصٍ٘

 ر و      و   فا        ر        ت 
  م ل    ن  ا 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

         ن  و         ت   م ل    ن  ا      

  ف   ف      ا        دور   و   فا 

جٛ داـ٘

سٚص 1

1
 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-04-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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1

        وند   فا  و ف   ا   ور  ل    فا  و 

 ر ا     نمای د    و        

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  ٞفت2ٝص

 ای د  ر و      و   فا   و   و  د 
     ت   م ل    ن  ا  و  ر ا   نا   

  و   فا       ن  د 

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ تحلیالت تى

سٚص 1

 فا   دور   وت نا    ل  

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

     ر   ل    فا  

دا٘ـجٛ

ٔبٖ ٘ذاسد ص

          ن  و      و         و  ریاف   مار  
 ایا  نا   و ف    ور  ل    فا         ا    او  

  و    و ف    ور    ن  ا   

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ػبعت 1

         ن  و      و       ریاف  
ف    د ر  فار        ل 

دا٘ـجٛ

ٔبٖ ٘ذاسد ص
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 برگساری جلسِ دفاع

 کنتزل چک لیست تکمیل مذارک قبل اس دفاع :

چک کزدن تائ ذیٍ تمذیذ ديرٌ اس داوشگاٌ ، دریافت تائ ذیٍ دي مقالٍ تًسط معاين آمًسش تخصصی ي تحص الت تکم  ی داوشکذٌ، 

پایان وامٍ تًسط گزيٌ  مز ًطٍ ، چک کزدن تائ ذیٍ تحص  ی مقطع قب ی ،چک کزدن ومزات کاروامٍ ،ثبت  4تا  1ارسال ومزات 

،فزم تائ ذیٍ استاد  مذعًیه دا  ی ي  ارجی( -َمکار -مشاير -)راَىماامضاء اسات ذيوذٌ،ا ذ اطالعات در ساماوٍ س پاد، زرسی پز

 راَىما،ارسال وامٍ گزيٌ  ٍ َمزاٌ امضاء ومایىذٌ آمًسش تخصصی
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  ر   نا     و 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

        وت نا   و  ر ا     ر    
  و  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 1ص

  ر     وت نا  

سئیغ اداسٜ آٔٛصؽ

ٔبٖ  سٚص 1ص

     

        وند  و  ر  ا     نمای د   
  و        

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 1ص

         ن  و      و    م    نا   
  و             نمای د    و   

     

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص1ص

 PH-AA-05-01 :وذ فشآیٙذ

ٚپٛصاَ، پیـشفت وبس اَٚ ٚ دْٚ ٚ :  عٙٛاٖ فشآیٙذ دفبع اص پش
پیؾ دفبع

ٛصؽ تخللی:كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ
وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/16: تبسیخ ثبصٍ٘

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-05-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی آهَزش تخصصی هعاًٍت هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ؿشٚع

تبییذ اػت  ٚ فْش ٔٛسد   ٝ آیب ٘بٔ

ضاسؽ  ٜ فشٌْ  ٕشا ٞ ٝ ٝ ث ٔشثٛط شٜٚ  دسیبفت ٘بٔٝ اصٌ 
ٖ ٞشٔبٜ جٛیٖب دس پبیب عّٕىشد داـ٘

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

یه ٞفتٝ

احذ حؼبثذاسی ػطٚ  ٝ ٛت ٙی ٞض پشداخت وٕه 

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

ػبعت 1

ٖب پبی

خیش

 PH-AC-06-01 :وذ فشآیٙذ

اعطبء وٕه ٞضیٙٝ: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

ٚاجذ ؿشایط دسیبفت   ٖ َ اػبٔی دا٘ـجٛیب اسػب
ٚاحذ حؼبثذاسی  ٝ ٝ ث وٕه ٞضیٙ

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

ػبعت 1

ثّٝ

ٌضاسؽ   ْ ٚ فش َ جذَٚ ػبعت وبسوشد  وٙتش
عّٕىشد

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

ػبعت 1

طٝ  ٚ فشْ ٞبی ٔشٛث ٚ اكال   ٔذاسن  اطالع 
ٌشٜٚ تٛػط 

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ تحلیالت تى

ػبعت 1

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-06-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   



 19 
 

 

     

  ر    ر و       ات  لم  یا   و    
     دور  و   

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 1ص

     

 ریاف  و   ر         وت نا    ا  
  ور  ر  ل ات  فا  و     ف   ار 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 2ص

  ر   و     ا           نو  
 م ار   ر  ایا  نا   

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 1ص

 دور نا    و      ا  د

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 1ص

PH-AC-07-01:وذ فشآیٙذ

ٌٛاٞی ٚ ٔىبتجبت اػبتیذ: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی : كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/06/16: تبسیخ ثبصٍ٘

 

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-07-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی آهَزش تخصصی هعاًٍت هجوَعِ فرآیٌذّای   
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 یا   و   ا   ی     ن  و 
  ما  یا  ن  ا    و ف        د 

     

  ر   نا     ی     ما  یا  ن  ا      
     ت   م ل    ن  ا 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

 ر ا  نا        و     و  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

          ن  ا           د   و ف  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

          ن  ا           و ف  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

 ریاف  نم  ت  ایا           و     و  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

     

     نم  ت      ن  ا       ر ا     
  ن  ا    د  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

ٍ  

PH-AC-08-01:وذ فشآیٙذ

پزیشؽ ٟٕٔبٖ یب ا٘تمبِی اص داؿٍبٟٞب ٚ : عٙٛاٖ فشآیٙذ
دا٘ـىذٜ ٞبی دیٍش

ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ
وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ

شی 97/06/16:تبسیخ ثبصٍ٘

  ز

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-08-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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         ر             ا    و     و  و  ر ا     
  و                     و و    

ٔٙـی ٌشٜٚ

ٔبٖ  سٚص 1ص

       ا     ا   ر   ما 

دا٘ـجٛ

ٔبٖ  سٚص 1ص

     

  ر   ف            ا   

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  ػبعت 1ص

       ا    او    و        

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 1ص

       ا    او      ر  و  ا  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 1ص

 ر ا       ا د ر        ر   و  
      

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  ػبعت 1ص

 PH-GC-09-01 :وذ فشآیٙذ

پشداخت الؼبط طش  تحمیمبتی:عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی  97/6/16: تبسیخ ثبصٍ٘

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-09-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی آهَزش تخصصی هعاًٍت هجوَعِ فرآیٌذّای   
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  م   ف            ا  

ٔٙـی ٌشٜٚ

ٔبٖ  سٚص 1ص

       ا     ا  ر   ما و   وی     
  و        

دا٘ـجٛ

ٔبٖ  سٚص 1ص

     

  ر   ف            ا   و  م م  
نمو   نم    فا  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  ػبعت 1ص

       ا    او    و        

دا٘ـجٛ

ٔبٖ  سٚص 1ص

       ا    او      ر  و  ا  

دا٘ـجٛ

ٔبٖ  سٚص 1ص

 ر ا       ا د ر 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  ػبعت 1ص

PH-AC-10-01:وذ فشآیٙذ

تؼٛیٝ طش  تحمیمبتی: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی : كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/06/16: تبسیخ ثبصٍ٘

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-10-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ثشسػی ٘بٔٝ اص ٌشٜٚ ٔجٙی ثش ٔعشفی 
عبتی دا٘ـجٛ جٟت عضیٕت فشكت ٔطِب

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

پزیشؽ اص اػتبد یب یىی اص دا٘ـٍبٜ ٞبی 
ٔعتجش دس د٘یب 

ٕٞٙب ٚ دا٘ـجٛ اػتبد سا

ٔتغیش

عبتی ٚ  ٔطبِعٝ ثخـٙبٔٝ فشكت ٔطِب
طٝ اص ػبیت  دسیبفت فشْ ٞبی ٔشٛث

دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

دا٘ـجٛ

سٚص 1

ٔعشفی ثٝ ٔشوض  ٘بٔٝ  ثشسػی ٚ اسػبَ 
صثبٖ یب وبِ 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

اطالع ثٝ دا٘ـجٛ ٚ ٌشٜٚ ٔجٙی ثش عذْ 
تبییذ ٔٛافمت جٟت عضیٕت ثٝ فشكت 

ٔطبِعبتی

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

PH-AC-11-01:وذ فشآیٙذ

ِعبتی : عٙٛاٖ فشآیٙذ ٛسع ( فشكت ٔطب )ٔبٞٝ 6ث
ٛصؽ تخللی : كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/06/16: تبسیخ ثبصٍ٘

آیب دا٘ـجٛ ثٝ تٕذیذ خٛسدٜ 
اػت 

1

اِف

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-11-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی آهَزش تخصصی هعاًٍت هجوَعِ فرآیٌذّای   
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پبیبٖ

ٚاحذ  دسیبفت ٘تیجٝ لجِٛی یب ٔشدٚدی اص 
ٍبٜ ُّٕ دا٘ـ ثیٗ اِ

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 2

دسیبفت اكُ ٚ اػىٗ ؿذٜ ٔذاسن 
دا٘ـجٛ تٛػط ٔٙـی ٌشٜٚ

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

ٝ دا٘ـٍبٜ  ثشسػی ٔذاسن ٚ اسػبَ ٘بٔٝ ث
ٛسع  ٔعشفی دا٘ـجٛ ثٝ ث  ٔبٞٝ 6جٟت 

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 2

1

اِف

ٔىبتجٝ ثب حؼبثذاسی جٟت دسیبفتی ٞبی 
دا٘ـجٛ

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1
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ؿشٚع

ـجٛ ٝ  آیب د٘ا ٙی ٞض َ دسیبفت وٕه  ٕٛ ٔـ
اػت 

 ٛ ٛاػت دا٘ـج ْ دسخ ٝ ا٘ ٕب شٜٚ ث دسیبفت ٘بٌٔٝ 
ٕیٕٝ ٕٞشاٜ ثب ٔذاسن ض

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 2

لشاف اص تحلیُ ٔجٙی ثش ٘ا ٍبٜ  ٝ ثب داـ٘ ٔىبتج

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

سٚص 1

ٖب پبی

 PH-AC-12-01 :وذ فشآیٙذ

دا٘ـجٛی ا٘لشافی: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

ِ  دسیبفتی  ْ ٔجب ٝ ثب حؼبثذاسی جٟت اعال ٔىبتج
وٕه ٞضیٙٝ

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

سٚص 1

ٝ حؼبثذاسی ٍبٜ ثٝ پیٛػت ٘بٔ ٝ داـ٘ ٝ ث َ ٘بٔ اسػب

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

خیش

ثّٝ

 

 

 

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-12-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ؿشٚع

 ٛ ضعیت دا٘ـج  ْٚ ْ ثجت (اعال ْ ح ٛس،عذ عذ
  َٚ ٝ آٔٛصؽ تخللی...) پشٚپضا ث

شٜٚ یٌ  ٔـٙ

سٚص1

 ٚ  ٜ ـٍب ٕیّی د٘ا ٝ تحلالت تى ٜ ث ٌشٚ  ٝ ٔ َ ٘ب اسػب
ق دس ؿٛسای  ضعیت دا٘ـجٛی ٛف  ٖٚ ٔطش  وشد

ٍبٜ آٔٛصؿی داـ٘

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

 PH-AC-13-01 :وذ فشآیٙذ

دا٘ـجٛی اخشاجی: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

ٔٛصؽ  ٝ آ ٜ ث ب ـٍ ٛ اص ػٛی د٘ا ج ْ اخشا  داـ٘ اعال
ٍبٜ تخللی داـ٘

ـٍبٜ وبسؿٙبع د٘ا

ٞفتٝ 2

طٝ شٜٚ آٔٛصؿی ٔشٛث اطالع ثٌٝ 

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

سٚص 1

1
 

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-13-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی آهَزش تخصصی هعاًٍت هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ـجٛ اطالع ثٝ د٘ا

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

ٖب پبی

ٝ حؼبة ٝ جٟت تؼٛی ٔشاجع

جٛ داـ٘

سٚص 1

ْ ثذٞی اص حؼبثذاسی اػت اعال دسٛخ

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ تحلیالت تى

سٚص 1

ٝ حؼبثذاسی  ٚ ٘بٔ ـجٛ  ٝ حؼبة ثب د٘ا َ تؼٛی اسػب
ٍبٜ ٝ داـ٘ ث

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ تحلیالت تى

سٚص 1

1
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ؿشٚع

 ٝ ٛط ث ٔشث  ْ ٚ اخز فش ىذٜ  ٝ ػبیت داـ٘ ٝ ث ٔشاجع
یبص تؼٛیٝ حؼبةٚ  ٔذاسن ٔٛسد٘ 

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

دلیمٝ 30

 ٝ ٖ ٘بٔ دسیبفت ؿٕبسٜ پبیب

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

دلیمٝ 15

 PH-AC-14-01 :وذ فشآیٙذ

فبس  اِتحلیّی: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

ٝ ػیپبد  ٕیُ ػبٔب٘ جٛ جٟت تى ٝ داـ٘ ٔشاجع

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

ُ ٔذاسن فبس   جٛ جٟت تحٛی ٝ داـ٘ ٔشاجع
ِتحلیّی ا

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

ػبعت 1

ُ فبس   ٕٛدٖ  ٔشاح جٛ جٟت چه٘  ٝ داـ٘ ٔشاجع
ِتحلیّی  ا

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

سٚص 1

1
 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-14-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ٖب پبی

تحلیّیٚ   ٕتٟبی ٔشثٛط ثٝ فبس  ِا ٕیُ لؼ تى
ْ فشاغت ٝٚ  فش ت  وبس٘بٔ پشٙی

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

تحلیالت  ٔٛصؽ تخللیٚ  ٖ آ أ بء اكُ ٔعٚب
ْ فشاغت ٝ ٚ فش ٕیّی دسپبییٗ وبس٘بٔ تى

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت 
ٕیّی ٔعبٖٚ آٔٛصؽ تخللی-تى

سٚص 1

  ٝ ْ وبس٘بٔ ٝ ٘ا ٕب تحلیّی ث ٔذاسن فبس  ِا  ٗ اػى
 ٝ ٝ ػیپبد ث ٚ اسػَب اصطشیك ػبٔب٘ ْ فشاغت  ٚ فش

ـىذٜ ٚ٘ت آٔٛصؿی  د٘ا ٔعب

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

 ٝ ٛ اص طشیك ػبٔب٘ ـج تحلیّی د٘ا َ فبس  ِا اسػب
ـٍبٜ ػیپبد ثٝ د٘ا

ٕیّی ٔعبٖٚ آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

1
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ؿشٚع

ثشسػی ٘بٔٝ  ٌشٜٚ ٔجٙی ثش ٔعشفی 
ٛیبٖ جٟت ؿشوت دس أتحبٖ  دا٘ـج

جبٔع

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

ٔبٖ  سٚص 2ص

ٕٞبٍٞٙی ثب ٔذعٛیٗ داخّی ٚ خبسجی 
جٟت ؿشوت دسأتحبٖ جبٔع

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 2

ٖب پبی

 PH-AC-15-01 :وذ فشآیٙذ

أتحبٖ جبٔع: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

وٙتشَ ٕ٘شات دا٘ـجٛیبٖ ٚ اطٕیٙبٖ اص 
ثجت دس وبس٘بٔٝ ٚ ٕ٘شٜ صثبٖ

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 3

اسػبَ ٘بٔٝ ثٝ دا٘ـٍبٜ ثٝ پیٛػت 
ٛص  وبس٘بٔٝ ٚ ٕ٘شٜ صثبٖ جٟت كذٚس ٔج

أتحبٖ جبٔع

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 2

ٍبٜ دسیبفت ٔجٛص اص دا٘ـ

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

كذٚس دعٛت ٘بٔٝ ثشای ٔذعٛیٗ

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

ثشٌضاسی أتحبٖ جبٔع تٛػط ٚاحذ 
آٔٛصؽ تخللی

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 2

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-15-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ؿشٚع

ٕٞٙب ٔٛافمت اص اػتبد سا ٘بٔٝ 

جٛ داـ٘

سٚص 1

ٕٞٙب فشْ تبئیذ + ٔمبالت + ٘بٔٝ اػتبد سا
طٝ ٝ تحٛیُ ٌشٜٚ ٔشٛث ٔمِب

دا٘ـجٛ

سٚص 1

 PH-AC-16-01 :وذ فشآیٙذ

تٕذیذ دٚسٜ: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

ٛٔبػیٖٛ  ٘بٔٝ تٕذیذ دٚسٜ ٝث كٛست ات اسػبَ 
ُ ٔذاسن ثٝ آٔٛصؽ تخللی  ٝ (ٚ اك ث

  ٚٝ تبئیذ ٔمِب  ْ ب،فش ٝ اػتبد سإٞٙ ٜ ٘ٔب ٕٞشا
ٝ َ ٔمِب )كفحٝ ٚا

ٔٙـی ٌشٜٚ

سٚص 2

      د   ر  ور        ت   م ل 

  او    و         و  ار  ا  
  و         

سٚص 2

1
 

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-16-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی آهَزش تخصصی هعاًٍت هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ٖب پبی

 ر ا   مدید  ور   ا   و  و 
 و       ن  ا 

 ار  ا    و         و      ت 
  م ل  

سٚص 2

      د   ر  ور     و    
  ن  ا 

 دی       ت   م ل    ن  ا 

سٚص 1

ـتش  یب ثی  ْ ٜ ثشای ثبس چٟبس آیب تٕذیذ دٚس
اػت 

 ر ا  نا           ت   م ل    ن  ا  و ف    مدید 
 ور 

 ار  ا    و         و      ت 
  م ل  

سٚص 2

 ای د  م   و   و ر   ا 

 دی       ت   م ل    ن  ا 

ٖ ٘ذاسد صٔب

 ریاف  نا    و ف  

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

  ز

ٍ  

1
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ؿشٚع

ِٛسٚد اػت  ـجٛ جذیذ ا آیب د٘ا

ٔجّ   ٍبٜ دسخلٛف  ٙب داـ٘ ٞیئت ٔا دسیبفت ٘بٔٝ 
 ٝ وٕه ٞضیٙ

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

ٞش ػَب  ٗ ثٟٕ

ٝ فشْ  خلبت ث اضبفٝ وشٖد اػبٔیٚ  ـٔ
٘یىی احىبْ اِىتشٚ

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

ٞفتٝ 2

ٚ ػبیش اطالعبت    ِ َ ٔجب وٙتش

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

ٞفتٝ 1

ٖب پبی

ثّٝ

 PH-AC-17-01 :وذ فشآیٙذ

كذٚس احىبْ: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

ٚ ثجت  ِ  جذیذ احىبْ ٔطبثك تبسیخ جذیذ  ثجت ٔجب
بٔٝ ؿٕبسٜ٘ 

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

ٞفتٝ 4

خیش

أ بء احىبْ

ٚ٘ت  ٚ تحلیالت تىٕیّیٚ  ٔعب ٚ٘ت آٔٛصؿی  ٔعب
اداسی ِٔبی

ٞفتٝ 2

َ ثٝ حؼبثذاسی اسػب

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 4

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-17-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ؿشٚع

  ٜ ٝ ٌشٚ بٔ ٛطٝ(ثشسػی٘  ٔشث ٜ ٔذاسن  ٝ ٕٞشا )ث

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

ػبعت 1

ٖ پضؿىی جٟت تبییذ  ٝ وٕیؼیٛ ٝ ث َ ٘بٔ اسػب
ی پضؿىی ٌٛٞا

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

ـٍبٜ ٝ دا٘ ٕیؼیٖٛ پضؿىی ث ٛافمت و ٔ ٝ َ ٘بٔ اسػب

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

سٚص 1

ٖب پبی

 PH-AC-18-01 :وذ فشآیٙذ

ٔشخلی صایٕبٖ: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

پضؿىی  ٖ دسیبفت ٘بٔٝ اص وٕیؼٛی

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

ٞفتٝ 1

ٍبٜ دسیبفت تبییذیٝ ٔشخلی داـ٘

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

سٚص 1

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-18-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی آهَزش تخصصی هعاًٍت هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ؿشٚع

  ٜ ٝ ٌشٚ بٔ ٜ ٔذاسن (ثشسػی٘  ٝ ٕٞشا ث
طٝ )ٔشٛث

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

ػبعت 1

ٍبٜ ٝ تحلیالت تىٕیّی داـ٘ ٝ ث َ ٘بٔ اسػب

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

سٚص 1

ثجت ٔشخلی دس وبس٘بٔٝ دا٘ـجٛ

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

ٖب پبی

 PH-AC-19-01 :وذ فشآیٙذ

ٔشخلی تحلیّی: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

ٍبٜ دسیبفت تبییذیٝ ٔشخلی داـ٘

ٕیّی ٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى وبسؿٙبع ٔآ

ٞفتٝ 1

 

 

 

 

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-19-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ؿشٚع

  ٜ ٝ ٌشٚ بٔ ٛطٝ(ثشسػی٘  ٔشث ٜ ٔذاسن  ٝ ٕٞشا )ث

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

ػبعت 1

ٖ پضؿىی جٟت تبییذ  ٝ وٕیؼیٛ ٝ ث َ ٘بٔ اسػب
ی پضؿىی ٌٛٞا

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

ٍبٜ ٝ تحلیالت تىٕیّی داـ٘ ٝ ث َ ٘بٔ اسػب

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

ٖب پبی

 PH-AC-20-01 :وذ فشآیٙذ

ٔشخلی اػتعالجی: عٙٛاٖ فشآیٙذ
ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ

وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

پضؿىی  ٖ دسیبفت ٘بٔٝ اص وٕیؼٛی

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

ٔبٜ 1

ٍبٜ دسیبفت تبییذیٝ ٔشخلی داـ٘

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

ٞفتٝ 1

ثجت ٔشخلی دس وبس٘بٔٝ دا٘ـجٛ

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-20-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی آهَزش تخصصی هعاًٍت هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ؿشٚع

 َ ٝ اؿتغب جٛ ٔتمبضی  جٟت كذٚس ٘بٔ ٝ داـ٘ ٔشاجع
ٝ تحلیُ ث

شٜٚ یٌ  ٔـٙ

سٚص 1

 ٜ ٌشٚ ثشسػی  ٘بٔٝ اؿتغَب ثٝ تحلیُ اسػبِی اص 
 ٝ ط ٔشٛث

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

ػبعت 1

ٖب پبی

 PH-AC-21-01 :وذ فشآیٙذ

ٕبس: عٙٛاٖ فشآیٙذ جٟت ( 1ٜ ٌٛاٞی اؿتغبَ ثٝ تحلیُ ؿ
)وٍٙشٜ.ػفبست .٘فبْ ٚ یفٝ.٘خجٍبٖ

ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ
وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

ـٍبٜ ٚ اسػَب ثٝ د٘ا َ ثٝ تحلیُ  ٝ اؿتغب كذٚس ٘بٔ

ٕیّی وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت تى

سٚص 1

 

 

 

 

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-21-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی هعاًٍت آهَزش تخصصی هجوَعِ فرآیٌذّای   
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ؿشٚع

ٓ ػیپبد  جٛ دس ػیؼت ثشسػی دسخٛاػت داـ٘

وبسؿٙبع آٔٛصؽ تخللی ٚ 
ی تحلیالت تىّٕی

سٚص 1

 ٖ َ ثٝ ٔعٚب ٚ اسػب اػت  تبییذ دسٛخ  ٚ ثشسػی 
ٛصؽ تخللی ٔآ

سئیغ اداسٜ آٔٛصؽ تخللیٚ  تحلیالت 
ٕیّی تى

سٚص 1

ٖب پبی

 PH-AC-22-01 :وذ فشآیٙذ

ٕبس: عٙٛاٖ فشآیٙذ جٟت (  2 ٌٜٛاٞی اؿتغبَ ثٝ تحلیُ ؿ
ٛس ) ػبیش أ

ٛصؽ تخللی: كبحت فشآیٙذ ٔعبٖٚ آٔ
وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ تخللی: ٕٞىبساٖ فشآیٙذ
شی 97/6/19: تبسیخ ثبصٍ٘

َب ثٝ تحلیُ  أ بء اؿتغ

ٕیّی ٔعبٖٚ آٔٛصؽ تخللی ٚ تحلیالت تى

سٚص 1

 

 

اگز درخواست بزای موسسات و ضزکت ها و دانطگاه ها باضذ ،فزم تعهذ نامه عذم اضتغال به کار توسظ دانطجو تکمیل و امضاء   

 گزدد.

 

  

 71/41/7931 تاریخ آخریي بازًگری 71/40/7931 تاریخ ایجاد PH-AC-22-01 کذ فرآیٌذ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

داًشکذُ دارٍسازی آهَزش تخصصی هعاًٍت هجوَعِ فرآیٌذّای   
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 PH-AC-03-01 ؿٙبػٝ خذٔت -2 عٙٛاٖ خذٔت: ثجت پشٚپٛصاَ -1
  

3-
 

اسائٝ دٞٙذٜ 

ت
خذٔ

 ٘بْ دػتٍبٜ اجشایی: ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

 دػتٍبٜ ٔبدس: دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی تٟشاٖ٘بْ 

4-
 

ت
ت خذٔ

لب
ٔـخ

 

 ا٘جبْ أٛس ٔشثٛط ثٝ تلٛیت پشٚپٛصاَ دس ؿٛسای آٔٛصؽ تخللی ٚ تحلیالت تىٕیّی ؿش  خذٔت

 ( G2Cخذٔت ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ )     ٘ٛع خذٔت 
  (G2B) خذٔت ثٝ وؼت ٚ وبس    
 (G2Gخذٔت ثٝ دیٍشدػتٍبٜ ٞبی دِٚتی)    

٘ٛع 
ٔخبطجیٗ

 

 ٚ دػتیبسی   Ph.D دا٘ـجٛیبٖ دٚسٜ 

 تلذی ٌشی     حبوٕیتی      ٔبٞیت خذٔت 

 سٚػتبیی     ؿٟشی     اػتب٘ی     ٔٙطمٝ ای     ّٔی      ػطح خذٔت

 ثجت ٔبِىیت    تبٔیٗ اجتٕبعی     وؼت ٚ وبس    ٔبِیبت    ػالٔت    آٔٛصؽ    تِٛذ      سٚیذاد ٔشتجط ثب:

 ػبیش   ٚفبت   ٞبٔذاسن ٚ ٌٛاٞیٙبٔٝ    ثبص٘ـؼتٍی    اصدٚا     ثیٕٝ    تبػیؼبت ؿٟشی     

 سخذاد سٚیذادی ٔـخق      فشاسػیذٖ صٔب٘ی ٔـخق    تمبضبی ٌیش٘ذٜ خذٔت         ٘حٜٛ آغبص خذٔت

 ػبیش:      تـخیق دػتٍبٜ    

ا٘جبْ ٔذاسن الصْ ثشای 
 خذٔت

پزیىت +   مذعًیه دا  ی ي  ارجی(-َمکار-مشاير-)راَىمااصل پزيپًسال  ا امضاء اسات ذ .9

 نکته:عنوان پروپوزال در تمامی مکاتبات یکسان باشد./وامٍ گزيٌ مز ًطٍ 

وکتٍ : در صًرت کٍ سٍ استاد راَىما  اشذ، وامٍ اس سًی گزيٌ مز ًطٍ ارسال گزدد./ استاد  

  اسوشستٍ وباشذ.راَىمای ايل 

  الصٍ پزيپًسال .11

11. CD اصل پزيپًسالپزيپًسال (  ي  الصٍ پزيپًسال  صًرت فایلword  يpdf) 

 تکم ل فزم تعُذ ا القی .12

 (7250)ضماره نامه تکم ل فزم پژيَش ار )امضاء استاد راَىما،داوشجً، کارشىاس پژيَشی( .13

 (WORD) صًرت فایل تکم ل فزم  الصٍ يضع ت .14

 داوشجًیان مبىی  ز اوتشار وتایج حاصل اس پایان وامٍ  ا مًافقت استادانتکم ل فزم تعُذ  .15

 اسکه فزم پزشذٌ تعُذ ا الق در ساماوٍ پژيَش ار .16

 

ٞش دا٘ـجٛ پغ اص ثجت پشٚپٛصاَ فمط یىجبس ٚ ثب روش دالیُ ٔٙطمی اص طشف اػتبد -آییٗ ٘بٔٝ جبٔع پبیبٖ ٘بٔٝ  لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ثبالدػتی
 ؿٛسای پبیبٖ ٘بٔٝ ٚ تلٛیت ٟ٘بیی دا٘ـىذٜ ٔی تٛا٘ذ عٙٛاٖ پشٚپٛصاَ پبیبٖ ٘بٔٝ سا تغییش دٞذ.سإٞٙب تبییذ 

5-
 

ت
ت خذٔ

جضییب
 

 ٘فش    فلُ          ػبَ 5دس:       ٔبٜ                                                                 آٔبس تعذاد خذٔت ٌیش٘ذٌبٖ                 
ٔذت صٔبٖ اسایٝ  ٔتٛػط
 خذٔت:

 ٔبٜ 1

 . . .  ثبس دس:       ٔبٜ        فلُ          ػبَ 1       تٛاتش

 ثبس 4 تعذاد ثبس ٔشاجعٝ ح ٛسی

ٞضیٙٝ اسایٝ خذٔت)سیبَ( 
 ثٝ خذٔت ٌیش٘ذٌبٖ

 پشداخت ثلٛست اِىتشٚ٘یه ؿٕبسٜ حؼبة )ٞبی( ثب٘ىی ٔجّ )ٔجبِ (

   

   

. . .   

6-
٘حٜٛ  

دػتش
ی 
ثٝ ػ

 آدسع دلیك ٚ ٔؼتمیٓ خذٔت دس ٚثٍبٜ دس كٛست اِىتشٚ٘یىی ثٛدٖ ٕٞٝ یب ثخـی اص آٖ تخذٔ
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٘بْ ػبٔب٘ٝ ٔشثٛط ثٝ خذٔت دس كٛست اِىتشٚ٘یىی ثٛدٖ ٕٞٝ یب ثخـی اص 
 آٖ:

 ػبٔب٘ٝ پظٚٞـیبس

 سػب٘ٝ استجبطی خذٔت ٘ٛع اسائٝ ٔشاحُ خذٔت

ت
الع سػب٘ی خذٔ

دس ٔشحّٝ اط
 

 اِىتشٚ٘یىی     
 

 ایٙتش٘تی )ٔب٘ٙذ ٚثٍبٜ دػتٍبٜ(         تّفٗ ٕٞشاٜ )ثش٘بٔٝ وبسثشدی(    
 پؼت اِىتشٚ٘یه                         اسػبَ پؼتی     
 تّفٗ ٌٛیب یب ٔشوض تٕبع               پیبْ وٛتبٜ     
 ػبیش)٘لت دس ثٛسد(    

 غیشاِىتشٚ٘یىی     

ت 
ضشٚس

روش 
یٔشاجعٝ 

 ٛس
ح

 

 جٟت احشاص اكبِت فشد    
 جٟت احشاص اكبِت ٔذسن   
 ٘جٛد صیشػبخت استجبطی ٔٙبػت   
ػبیش: جٟت ػِٟٛت دػتشػی ثشای    

وؼب٘ی وٝ أىبٖ دػتشػی اِىتشٚ٘یىی 
 ثشایـبٖ فشاٞٓ ٘یؼت

 ٔشاجعٝ ثٝ دػتٍبٜ:
 ّٔی    
 اػتب٘ی   
 ؿٟشػتب٘ی   

ت
ت خذٔ

دس ٔشحّٝ دسخٛاػ
 

 اِىتشٚ٘یىی    
 

 ایٙتش٘تی )ٔب٘ٙذ ٚثٍبٜ دػتٍبٜ(          تّفٗ ٕٞشاٜ )ثش٘بٔٝ وبسثشدی(    
 پؼت اِىتشٚ٘یه                         اسػبَ پؼتی    
 تّفٗ ٌٛیب یب ٔشوض تٕبع                پیبْ وٛتبٜ     
 دفبتش پیـخٛاٖ     

 پیـخٛاٖ: ؿٕبسٜ لشاسداد ٚاٌزاسی خذٔبت ثٝ دفبتش
 عٙبٚیٗ ٔـبثٝ دفبتش پیـخٛاٖ   
 ػبیش)ثبروش٘حٜٛ دػتشػی(    

ت ٔشاجعٝ  غیشاِىتشٚ٘یىی    
ضشٚس

روش 
ی
 ٛس

ح
 

 جٟت احشاص اكبِت فشد    
 جٟت احشاص اكبِت ٔذسن   
 ٘جٛد صیشػبخت استجبطی ٔٙبػت   
ػبیش: جٟت ػِٟٛت دػتشػی ثشای    

وؼب٘ی وٝ أىبٖ دػتشػی 
 اِىتشٚ٘یىی ثشایـبٖ فشاٞٓ ٘یؼت

 ٔشاجعٝ ثٝ دػتٍبٜ:
 ّٔی    
 اػتب٘ی    
 ؿٟشػتب٘ی    

ت
ٔشحّٝ تِٛیذ خذٔ

)فشایٙذ داخُ دػتٍبٜ  

یب استجبط ثب دیٍش 
دػتٍبٜ ٞب (

 

 اِىتشٚ٘یىی    
 

 (ERP ایٙتش٘تی )ٔب٘ٙذ دسٌبٜ دػتٍبٜ(           ایٙتشا٘تی )ٔب٘ٙذ ایٙتشا٘ت داخّی دػتٍبٜ یب    
 ػبیش )ثبروش٘حٜٛ دػتشػی(پؼت اِىتشٚ٘یه                              

 غیشاِىتشٚ٘یىی     

ت 
ضشٚس

روش 
ٔشاجعٝ 

ی
 ٛس

ح
 جّؼبت ح ٛسی ؿٛسای آٔٛصؽ تخللی ٚ تحلیالت تىٕیّی 

ت
دسٔشحّٝ اسائٝ خذٔ

 

 اِىتشٚ٘یىی    
 

 ایٙتش٘تی )ٔب٘ٙذ ٚثٍبٜ دػتٍبٜ(          تّفٗ ٕٞشاٜ )ثش٘بٔٝ وبسثشدی(    
 پؼت اِىتشٚ٘یه                         اسػبَ پؼتی    
 تّفٗ ٌٛیب یب ٔشوض تٕبع                پیبْ وٛتبٜ    
 دفبتش پیـخٛاٖ     

 ٚاٌزاسی خذٔبت ثٝ دفبتش پیـخٛاٖ:ؿٕبسٜ لشاسداد 
 عٙبٚیٗ ٔـبثٝ دفبتش پیـخٛاٖ   
 ػبیش)ثبروش٘حٜٛ دػتشػی(    

ت  غیشاِىتشٚ٘یىی    
ضشٚس

روش 
ی
 ٛس

ٔشاجعٝ ح
 

 جٟت احشاص اكبِت فشد    
 جٟت احشاص اكبِت ٔذسن   
 ٘جٛد صیشػبخت استجبطی ٔٙبػت   
 ػبیش:    

 ٔشاجعٝ ثٝ دػتٍبٜ:
 ّٔی   
 اػتب٘ی   
 ؿٟشػتب٘ی   
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7-
 

ت ثب ػبیش ػبٔب٘ٝ ٞب 
استجبط خذٔ

العبتی( دس دػتٍبٜ
ی اط

)ثب٘ىٟب
 فیّذٞبی ٔٛسدتجبدَ ٘بْ ػبٔب٘ٝ ٞبی دیٍش 

 
 

اػتعالْ  اػتعالْ اِىتشٚ٘یىی
غیش 

 اِىتشٚ٘یىی

ط
ثشخ

 o
n

lin
e

 

دػتٝ
ی 
ا

(
B

atch
) 

     

     

     

     

8-
ت 

استجبط خذٔ
ی دیٍش

ثب ػبیش دػتٍبٟٞب
٘بْ ػبٔب٘ٝ ٞبی دػتٍبٜ  ٘بْ دػتٍبٜ دیٍش 

 دیٍش
فیّذٞبی 
 ٔٛسدتجبدَ

ٔجّ  
)دسكٛست 
پشداخت 
 ٞضیٙٝ(

اٌش اػتعالْ غیشاِىتشٚ٘یىی  اػتعالْ اِىتشٚ٘یىی
ط اػت، اػتعالْ تٛػط:

ثشخ
 o

n
lin

e
 

دػتٝ
ی 
ا

(
B

atch
) 

 دػتٍبٜ          
 ٔشاجعٝ وٙٙذٜ    

 دػتٍبٜ          
 ٔشاجعٝ وٙٙذٜ    

 دػتٍبٜ          
 ٔشاجعٝ وٙٙذٜ    

9-
 

عٙبٚیٗ 
ت
ی خذٔ

فشایٙذٞب
 

     

1-  

2-  

3-  

4-  

 ٕ٘ٛداس استجبطی فشایٙذٞبی خذٔت -10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اِىتشٚ٘یه پؼت 64122144 :تّفٗ ػٕب٘ٝ ججبسی ٔمذْ :فشْ وٙٙذٜ تىٕیُ خب٘ٛادٌی ٘بْ ٚ ٘بْ

 

اداسٜ آٔٛصؽ تخللی ٚ  :ٔشثٛط ٚاحذ
 تحلیالت تىٕیّی
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 PH-AC-04-01 ؿٙبػٝ خذٔت -2 عٙٛاٖ خذٔت: ثشٌضاسی جّؼٝ دفبع -1
  

3-
 

اسائٝ دٞٙذٜ 

ت
خذٔ

 ٘بْ دػتٍبٜ اجشایی: ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 

 ٘بْ دػتٍبٜ ٔبدس: دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی تٟشاٖ

4-
 

ت
ت خذٔ

لب
ٔـخ

 

 أٛس ٔشثٛط ثٝ ثشٌضاسی جّؼٝ دفبعا٘جبْ  ؿش  خذٔت

 ( G2Cخذٔت ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ )     ٘ٛع خذٔت 
  (G2B) خذٔت ثٝ وؼت ٚ وبس    
 (G2Gخذٔت ثٝ دیٍشدػتٍبٜ ٞبی دِٚتی)    

٘ٛع ٔخبطجیٗ
 

 ٚ دػتیبسی   Ph.D دا٘ـجٛیبٖ دٚسٜ 

 تلذی ٌشی     حبوٕیتی      ٔبٞیت خذٔت 

 سٚػتبیی     ؿٟشی     اػتب٘ی     ٔٙطمٝ ای     ّٔی      ػطح خذٔت

 ثجت ٔبِىیت    تبٔیٗ اجتٕبعی     وؼت ٚ وبس    ٔبِیبت    ػالٔت    آٔٛصؽ    تِٛذ      سٚیذاد ٔشتجط ثب:

 ػبیش   ٚفبت   ٞبٔذاسن ٚ ٌٛاٞیٙبٔٝ    ثبص٘ـؼتٍی    اصدٚا     ثیٕٝ    تبػیؼبت ؿٟشی     

 سخذاد سٚیذادی ٔـخق      فشاسػیذٖ صٔب٘ی ٔـخق    تمبضبی ٌیش٘ذٜ خذٔت         ٘حٜٛ آغبص خذٔت

 ػبیش:      تـخیق دػتٍبٜ    

ٔذاسن الصْ ثشای ا٘جبْ 
 خذٔت

چک کزدن تائ ذیٍ تمذیذ ديرٌ اس داوشگاٌ ، دریافت تائ ذیٍ دي مقالٍ تًسط معاين آمًسش تخصصی ي 

پایان وامٍ تًسط گزيٌ  مز ًطٍ ، چک کزدن تائ ذیٍ  4تا  1تحص الت تکم  ی داوشکذٌ، ارسال ومزات 

يوذٌ،ا ذ تحص  ی مقطع قب ی ،چک کزدن ومزات کاروامٍ ،ثبت اطالعات در ساماوٍ س پاد، زرسی پز

،فزم تائ ذیٍ استاد راَىما،ارسال وامٍ  مذعًیه دا  ی ي  ارجی( -َمکار -مشاير -)راَىماامضاء اسات ذ

 گزيٌ  ٍ َمزاٌ امضاء ومایىذٌ آمًسش تخصصی

جّؼٝ دفبعیٝ یه حذالُ فبكّٝ صٔب٘ی الصْ ثیٗ صٔبٖ ثجت ٔٛضٛع)ثجت پشٚپٛصاَ( تب -دػتٛساِعُٕ جبٔع پبیبٖ ٘بٔٝ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ثبالدػتی
 ػبَ اػت.

5-
 

ت
ت خذٔ

جضییب
 

 ٘فش 40دس:       ٔبٜ    فلُ          ػبَ ٔیبٍ٘یٗ                                                    آٔبس تعذاد خذٔت ٌیش٘ذٌبٖ                 
ٔتٛػط ٔذت صٔبٖ اسایٝ 

 خذٔت:
 ٔبٜ ٚ ٘یٓ 1

 .  ثبس دس:       ٔبٜ        فلُ          ػبَ 0       تٛاتش

 ثبس 7 تعذاد ثبس ٔشاجعٝ ح ٛسی

ٞضیٙٝ اسایٝ خذٔت)سیبَ( 
 ثٝ خذٔت ٌیش٘ذٌبٖ

 پشداخت ثلٛست اِىتشٚ٘یه ؿٕبسٜ حؼبة )ٞبی( ثب٘ىی ٔجّ )ٔجبِ (

   

   

. . .   

6-
 

ت
٘حٜٛ دػتشػی ثٝ خذٔ

 

 خذٔت دس ٚثٍبٜ دس كٛست اِىتشٚ٘یىی ثٛدٖ ٕٞٝ یب ثخـی اص آٖآدسع دلیك ٚ ٔؼتمیٓ 

 
٘بْ ػبٔب٘ٝ ٔشثٛط ثٝ خذٔت دس كٛست اِىتشٚ٘یىی ثٛدٖ ٕٞٝ یب ثخـی اص 
 آٖ:

 

 سػب٘ٝ استجبطی خذٔت ٘ٛع اسائٝ ٔشاحُ خذٔت

الع 
دس ٔشحّٝ اط

ت
ی خذٔ

سػب٘
 اِىتشٚ٘یىی      

 
 ایٙتش٘تی )ٔب٘ٙذ ٚثٍبٜ دػتٍبٜ(         تّفٗ ٕٞشاٜ )ثش٘بٔٝ وبسثشدی(    
 پؼت اِىتشٚ٘یه                         اسػبَ پؼتی     
 تّفٗ ٌٛیب یب ٔشوض تٕبع               پیبْ وٛتبٜ     
 ػبیش)٘لت دس ثٛسد(    
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ت ٔشاجعٝ  غیشاِىتشٚ٘یىی     
ضشٚس

روش 
ی
 ٛس

ح
 

 جٟت احشاص اكبِت فشد    
 جٟت احشاص اكبِت ٔذسن   
 ٘جٛد صیشػبخت استجبطی ٔٙبػت   
ػبیش: جٟت ػِٟٛت دػتشػی ثشای    

وؼب٘ی وٝ أىبٖ دػتشػی اِىتشٚ٘یىی 
 ثشایـبٖ فشاٞٓ ٘یؼت

 ٔشاجعٝ ثٝ دػتٍبٜ:
 ّٔی    
 اػتب٘ی   
 ؿٟشػتب٘ی   

ت
ت خذٔ

دس ٔشحّٝ دسخٛاػ
 

 اِىتشٚ٘یىی    
 

 ایٙتش٘تی )ٔب٘ٙذ ٚثٍبٜ دػتٍبٜ(          تّفٗ ٕٞشاٜ )ثش٘بٔٝ وبسثشدی(    
 پؼت اِىتشٚ٘یه                         اسػبَ پؼتی    
 تّفٗ ٌٛیب یب ٔشوض تٕبع                پیبْ وٛتبٜ     
 دفبتش پیـخٛاٖ     

 ؿٕبسٜ لشاسداد ٚاٌزاسی خذٔبت ثٝ دفبتش پیـخٛاٖ:
 عٙبٚیٗ ٔـبثٝ دفبتش پیـخٛاٖ   
 ػبیش)ثبروش٘حٜٛ دػتشػی(    

ت ٔشاجعٝ  غیشاِىتشٚ٘یىی    
ضشٚس

روش 
ی
 ٛس

ح
 

 جٟت احشاص اكبِت فشد    
 جٟت احشاص اكبِت ٔذسن   
 ٘جٛد صیشػبخت استجبطی ٔٙبػت   
ػبیش: جٟت ػِٟٛت دػتشػی ثشای    

وؼب٘ی وٝ أىبٖ دػتشػی 
 اِىتشٚ٘یىی ثشایـبٖ فشاٞٓ ٘یؼت

 ٔشاجعٝ ثٝ دػتٍبٜ:
 ّٔی    
 اػتب٘ی    
 ؿٟشػتب٘ی    

ت
ٔشحّٝ تِٛیذ خذٔ

)فشایٙذ داخُ دػتٍبٜ  

یب استجبط ثب دیٍش 
دػتٍبٜ ٞب (

 

 اِىتشٚ٘یىی    
 

 (ERP ایٙتش٘تی )ٔب٘ٙذ دسٌبٜ دػتٍبٜ(           ایٙتشا٘تی )ٔب٘ٙذ ایٙتشا٘ت داخّی دػتٍبٜ یب    
 ػبیش )ثبروش٘حٜٛ دػتشػی(پؼت اِىتشٚ٘یه                              

 غیشاِىتشٚ٘یىی     

ت 
ضشٚس

روش 
ٔشاجعٝ 

ی
 ٛس

ح
 جّؼبت ح ٛسی ؿٛسای آٔٛصؽ تخللی ٚ تحلیالت تىٕیّی 

ت
دسٔشحّٝ اسائٝ خذٔ

 

 اِىتشٚ٘یىی    
 

 ایٙتش٘تی )ٔب٘ٙذ ٚثٍبٜ دػتٍبٜ(          تّفٗ ٕٞشاٜ )ثش٘بٔٝ وبسثشدی(    
 پؼت اِىتشٚ٘یه                         اسػبَ پؼتی    
 تّفٗ ٌٛیب یب ٔشوض تٕبع                پیبْ وٛتبٜ    
 دفبتش پیـخٛاٖ     

 ٚاٌزاسی خذٔبت ثٝ دفبتش پیـخٛاٖ:ؿٕبسٜ لشاسداد 
 عٙبٚیٗ ٔـبثٝ دفبتش پیـخٛاٖ   
 ػبیش)ثبروش٘حٜٛ دػتشػی(    

ت  غیشاِىتشٚ٘یىی    
ضشٚس

روش 
ی
 ٛس

ٔشاجعٝ ح
 

 جٟت احشاص اكبِت فشد    
 جٟت احشاص اكبِت ٔذسن   
 ٘جٛد صیشػبخت استجبطی ٔٙبػت   
 ػبیش:    

 ٔشاجعٝ ثٝ دػتٍبٜ:
 ّٔی   
 اػتب٘ی   
 ؿٟشػتب٘ی   

7-
 

ت ثب ػبیش ػبٔب٘ٝ ٞب 
استجبط خذٔ

العبتی( دس دػتٍبٜ
ی اط

)ثب٘ىٟب
 فیّذٞبی ٔٛسدتجبدَ ٘بْ ػبٔب٘ٝ ٞبی دیٍش 

 
 

اػتعالْ  اػتعالْ اِىتشٚ٘یىی
غیش 

 اِىتشٚ٘یىی

ط
ثشخ

 o
n

lin
e

 

دػتٝ
ی 
ا

(
B

atch
) 
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8-
ت 

استجبط خذٔ
ی دیٍش

ثب ػبیش دػتٍبٟٞب
٘بْ ػبٔب٘ٝ ٞبی دػتٍبٜ  ٘بْ دػتٍبٜ دیٍش 

 دیٍش
فیّذٞبی 
 ٔٛسدتجبدَ

ٔجّ  
)دسكٛست 
پشداخت 
 ٞضیٙٝ(

اٌش اػتعالْ غیشاِىتشٚ٘یىی  اػتعالْ اِىتشٚ٘یىی
ط اػت، اػتعالْ تٛػط:

ثشخ
 o

n
lin

e
 

دػتٝ
ی 
ا

(
B

atch
) 

 دػتٍبٜ          
 ٔشاجعٝ وٙٙذٜ    

 دػتٍبٜ          
 ٔشاجعٝ وٙٙذٜ    

 دػتٍبٜ          
 ٔشاجعٝ وٙٙذٜ    

9-
 

عٙبٚیٗ 
ت
ی خذٔ

فشایٙذٞب
 

     

1-  

2-  

3-  

4-  

 ٕ٘ٛداس استجبطی فشایٙذٞبی خذٔت -10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اِىتشٚ٘یه پؼت 64122144 :تّفٗ ػٕب٘ٝ ججبسی ٔمذْ :فشْ وٙٙذٜ تىٕیُ خب٘ٛادٌی ٘بْ ٚ ٘بْ

 

اداسٜ آٔٛصؽ تخللی ٚ  :ٔشثٛط ٚاحذ
 تحلیالت تىٕیّی
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 61/61/6317 تاریخ آخریي بازًگری PH-AC-22-00  تب PH-AC-01-01 فرآیٌذکذ 

 66/60/6311 تاریخ ایجاد 33     5 صفحِ

 سمت ي امضا تُ ٍ کىىذٌ/تُ ٍ کىىذگان وام،

 ٔیشػالٔی وبّٔیب ػبدات
 )سئیغ اداسٜ آٔٛصؽ تخللی(

 

 ٔٙلٛسٜ جعفشی
)وبسؿٙبع اداسٜ آٔٛصؽ 

 تخللی(

 

 ٔمذْ ججبسی ػٕب٘ٝ
)وبسؿٙبع اداسٜ آٔٛصؽ 

 تخللی(

 
كذالی صٞشا  

 )وبسؿٙبع تعبِی ػبصٔب٘ی(

 

 تای ذ کىىذٌسمت ي امضا  وام،

 جٙبة آلبی دوتش ٚطٗ آسا
 )ٔعبٖٚ ٔحتشْ أٛصؽ تخللی(

 

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات 

  ،درهاًی تْراىبْذاشتی

 داًشکذُ دارٍسازی
 

 دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تٟشاٖ 
 دا٘ـىذٜ داسٚػبصی

 هجوَعِ فرآیٌذّای هعاًٍت آهَزش تخصصی داًشکذُ دارٍسازی 


