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ت اصالحی ي تکمیلیراوظ  ايلًیت 
ي ايلًیت بیشتریه 1  

ايلًیت کمتریه 5   

االجرا الزماقدامات   

 ردیف عىًان 1 2 3 4 5 

ّبی کـَسی ًظابم   الضام تذٍیي پیَػت اخالقی بشای کلیِ بشًبهِ      

 ػالهت  
1 

 علاَم  دس اخاال   آهَصؿای  ّبی گشٍُ  تـکیل بش ّب داًـگبُ الضام      

 2 ّذایت هتوشکض آى دس گشٍُ اخال  داًـگبُ پضؿکی ٍ

گزساًذى حذاقل یک کبسگبُ بب هَضاَعب  هاشت ب باب اخاال      الضام       

 علوی داًـگبُ ّش دٍ ػبل ٍ بشای تشفیع اعضبی ّیئت پضؿکی
3 

گزساًذى حذاقل یک کبسگبُ بب هَضاَعب  هاشت ب باب اخاال      الضام       

توذیاذ پشٍاًاِ ه ا  ٍ    ػبعتِ ّاش پاٌح ػابل  باشای      4پضؿکی 

 ای صالحیت حشفِ
4 

ّبی هشت ب اخال  پضؿکی بشای کبسکٌبى ًظبم  گزساًذى دٍسُالضام       

 ّبی ضوي خذهت ػالهت دس قبل  دٍسُ
5 

ِ  دس بیوابس  حقاَ   ٍ پضؿاکی  اخاال   کلی هفبّین گٌدبًذى        بشًبها

 ٍپشٍسؽ آهَصؽ هتَػ ِ دٍسُ دسػی
6 

ِ  اخالقی اسصیببی       ِ  آیایي  قاَاًیي   کلیا  ٍ ّاب  دػاتَسالمول  ّاب   ًبها

 حقَقی بشسػی هَاصا  بِ ػالهت بب هشت ب ّبی ػیبػت
7 

ُ  دس هشخاع  کتا   ٍ همت ش هدال  خبهع لیؼت تْیِ        اخاال   حاَص

 ّب داًـگبُ الکتشًٍیک هدال  لیؼت بِ آى کشدى اضبفِ ٍ پضؿکی
8 

 تخصصای  علوی ّبی اًدوي اخالقی اختصبصی ساٌّوبّبی تذٍیي      

 ّب اًدوي خَد تَػب
9 



 

 

 

ت اصالحی ي تکمیلیراوظ  ايلًیت 
ي ايلًیت بیشتریه 1  

ايلًیت کمتریه 5   
 تهیٍ گسارش

 ردیف عىًان 1 2 3 4 5 

تذٍیي گضاسؽ ػابنًِ پابیؾ بشًبهاِ ساّ اشدی اخاال  پضؿاکی             

 کـَس
1 

پضؿاکی  ّبی علَم  تذٍیي گضاسؽ ػبنًِ پبیؾ اخال  دس پظٍّؾ      

 کـَس
2 

 3 تْیِ گضاسؽ ػبنًِ پبیؾ آهَصؽ اخال  پضؿکی دس کـَس      

ّب ٍ هشاکض دسهبًی بِ لحبظ سعبیت  اًدبم اعت بسبخـی بیوبسػتبى      

 هَاصیي اخال  ببلیٌی
4 

 5 ػبنًِ صَس  بِتذٍیي گضاسؽ تلفیقی اخال  پضؿکی کـَس       

 6 سعبیت حقَ  بیوبساىتْیِ گضاسؽ ػبنًِ پبیؾ ٍضمیت       

تْیِ گضاسؽ ػبنًِ پبیؾ ٍضمیت سعبیات حقاَ  حشفاِ هٌاذاى           

 پضؿکی
7 

 8 تْیِ گضاسؽ ػبنًِ پبیؾ عذالت دس ػالهت      

 9 ّبی اخال  بیوبسػتبًی تْیِ گضاسؽ ػبنًِ پبیؾ ٍضمیت کویتِ      

ػابصهبى  تْیِ گضاسؽ تحلیلی ػبنًِ ٍضمیت ؿکبیب  سػیذُ بِ       

 ًظبم پضؿکی خوَْسی اػالهی ایشاى
11 

تْیِ گضاسؽ تحلیلی ػبنًِ ٍضمیت ؿکبیب  پضؿکی سػیذُ باِ        

 ػبصهبى پضؿکی قبًًَی خوَْسی اػالهی ایشاى
11 

تْیِ گضاسؽ تحلیلی ػابنًِ هاَاسد ؿاکبیب  هاشت ب باب اخاال              

 پضؿکی سػیذُ بِ ٍصاس  بْذاؿت
12 

 



 

 

 

 

تکمیلیت اصالحی ي راوظ  ايلًیت 
ي ايلًیت بیشتریه 1  

ايلًیت کمتریه 5   
 ایجاد تشکیالت/ کارگريٌ

 ردیف عىًان 1 2 3 4 5 

تـکیل کویتاِ باشای ؿٌبػابیی خیّابی قابًًَی ٍ ساٌّوبّابی             

ّبی هختلف ػالهت ٍ تذٍیي لَایح پیـٌْبدی ٍ  اخالقی دس حَصُ

 ساٌّوبّبی اخالقی
1 

ّاابی داًـااگبّی ٍ  اخااال  باابلیٌی ٍ کویتااِتـااکیل کویتااِ هلاای       

 ّبی هشبَطِ ٍ دبیشخبًِ بیوبسػتبًی
2 

 آهَصؿی همبًٍت دس پضؿکی آهَصؽ دس اخال  هلی کویتِ تـکیل      

 بْذاؿت ٍصاس 
3 

 4 تـکیل همبًٍت اخال  پضؿکی دس ػبصهبى ًظبم پضؿکی      

 5 پشػتبسیتـکیل همبًٍت اخال  پشػتبسی دس ػبصهبى ًظبم       

تـکیل خبیگابُ هـاَستی اخاال  دس کویؼایَى بْذاؿات دسهابى             

 هدلغ
6 

تـاکیل کاابسگشٍُ بشسػاای هحتاَای تَلیااذا  پضؿااکی ػاابصهبى         

 ای پضؿکی صذاٍػیوب اص حیث سعبیت هَاصیي اخال  حشفِ
7 

ِ    تـکیل کبًَى       ای داًـادَیی ٍ دػاتیبسی دس    ّابی اخاال  حشفا

 پضؿکی کـَسّبی علَم  داًـگبُ
8 

 9 ّبی ق   اًذاصی هشاکض تحقیقبتی اخال  پضؿکی دس داًـگبُ ساُ      

( اخال  پضؿکی کـاَسّبی هٌ قاِ   Forumایدبد ؿ کِ ٍ هدوع )       11 



 EMROهذیتشاًِ ؿشقی 
 11 تـکیل اًدوي علوی اخال  پضؿکی      

 12 اػالهی( اخال  پضؿکی کـَسّبی Forumایدبد ؿ کِ ٍ هدوع )      

ًفمابى اصالی ایاي     ایدبد ؿ کِ اخال  پضؿکی بب حضَس کلیاِ ری       

 عشصِ دس داخل کـَس
13 

 

 

 

 

ت اصالحی ي تکمیلیراوظ  ايلًیت 
ي ايلًیت بیشتریه 1  

ايلًیت کمتریه 5   

 اقدامات حمایتی

 ردیف عىًان 1 2 3 4 5 

 پضؿاکی  اخاال   دس پاشداصی  ًظشیِ بشای پظٍّـی ػبنًِ گشًت اع بی      

 اػالهی -ایشاًی
1 

 2 کـَس دس پضؿکی اخال  پشداصی ًظشیِ کشػی اًذاصی ساُ      

َ  ًْابد  هاشدم  ّبی ػبصهبى فمبلیت ٍ تـکیل اص حوبیت       ِ  باب  ّوؼا  بشًبها

 کـَس پضؿکی اخال  ساّ شدی
3 

 تخصصای  تحقیقابتی  هشاکض دس پضؿکی اخال  گشٍّبی ایدبد اص حوبیت      

 پضؿکی علَم
4 

 ّابی  داًـگبُ بیي داًـدَ ٍ اػتبد ت بدل علوی  ّوکبسی ًبهِ تفبّن عقذ      

 ٍ بْذاؿات  ٍصاس  تَػب پضؿکی اخال  دس صهیٌِ  دًیب ٍ هٌ قِ همت ش

 هشت ب تحقیقبتی هشاکض ٍ ّب داًـگبُ بیي اهکبًب  ایي عبدنًِ تَصیع
5 

 6 پضؿکی علَم ّبی هدلِ بِ پضؿکی اخال ( اػکَپ) هحَس کشدى اضبفِ      

 دٍ ٍ ISI دس ایاشاى  پضؿاکی  تابسی   ٍ اخاال   اًگلیؼی هدلِ ؿذى ًوبیِ      

 اػکَپَع دس فبسػی هدلِ
7 

ِ  باش  عالٍُ بَدخِ هتوشکض سدیف یک کشدى هٌظَس        هَخاَد  ّابی  بَدخا

 پضؿکی اخال  اخشایی ٍ پظٍّـی آهَصؿی  ّبی فمبلیت اص حوبیت خْت

 پضؿکی آهَصؽ ٍ دسهبى-بْذاؿت ٍصاس  دس
8 



 9 پضؿکی علَم تخصصی ّبی هدلِ دس پضؿکی اخال  ًبهِ ٍیظُ اًتـبس      

 11 پضؿکی اخال  ػبلیبًِ هلی ػویٌبسّبی بشگضاسی      

 11 ببس یک ػبل 4 ّش حذاقل پضؿکی اخال  الوللی بیي ػویٌبسّبی بشگضاسی      

 12 یًَؼکَ صیؼتی اخال  کشػی کؼ       

ُ  پضؿاکی  تابسی   ٍ اخاال   تحقیقب  هشکض ث ت پیگیشی        علاَم  داًـاگب

 خْبًی بْذاؿت ػبصهبى ّوکبس عٌَاى بِ تْشاى پضؿکی
13 

 

 

 

ت اصالحی ي تکمیلیراوظ  ايلًیت 
ي ايلًیت بیشتریه 1  

ايلًیت کمتریه 5   

 اقدامات حمایتی

 ردیف عىًان 1 2 3 4 5 

 1 پضؿکی اخال  عبلی ؿَسای ػبیت عوَهی آهَصؽ بخؾ اًذاصی ساُ      

ِ  هختلاف  ّابی  ّوکابسی  خْت ًبهِ تفبّن اًمقبد        ٍ اػاتبد  ت ابدل  اصخولا

 کـَس اص خبسج ّبی داًـگبُ بب داًـدَ
2 

 اًؼابًی  علاَم  ّبی داًـگبُ بب داًـدَ ٍ اػتبد ت بدل ًبهِ تفبّن اًمقبد      

 کـَس داخل
3 

 4 علویِ ّبی حَصُ بب داًـدَ ٍ اػتبد ت بدل ًبهِ تفبّن اًمقبد      

 5 الوللی بیي داًـدَی تشبیت      

 WMA 6 هثل الوللی بیي هدبهع ٍ ّب اًدوي دس عضَیت      

 باب  پضؿاکی  اخاال   پؼابدکتشای  ٍ ه بلمابتی  فشصات  دٍسُ اًذاصی ساُ      

ِ  ّبیی گشایؾ  اخاال   آهاَصؽ   دس اخاال   پاظٍّؾ   دس اخاال  : اصخولا

 پشػتبسی
7 

ِ       ساُطشاحی ٍ        طاَس   اًذاصی کبسؿٌبػای اسؿاذ فلؼافِ طا  تشخیحاب  با

 هـتشک دس کـَس
8 

 9 پضؿکی اخال  MD/PhD اًذاصی ساُ      



 11 پضؿکی اخال  MD/MPH اًذاصی ساُ      

 اخال : ّبی گشایؾ بب پضؿکی اخال  فلَؿیپ دٍسُ اًذاصی ساُ ٍ طشاحی      

 آهَصؽ دس اخال  پظٍّؾ  دس اخال  ببلیٌی 
11 

 اعضابی  باشای  هذسک بذٍى گَاّی بِ هٌدش هذ  کَتبُ ّبی دٍسُ اخشای      

 دس اخاال   پظٍّؾ  دس اخال  ببلیٌی  اخال : ّبی ٔ  دسصهیٌِ علوی ّیئت

 اخاال   ػاالهت   گازاسی  ػیبػات  دس اخاال   پشػاتبسی   اخال  آهَصؽ 

  ػبصهبًی

12 

 طاَلی  تان  صاَس   بِ آى اسائِ بب پضؿکی اخال  آهَصؽ کیفیت استقبی      

ِ  .داسًاذ  بابلیٌی  کبسآهَصی دٍسُ کِ ّبیی سؿتِ بشای  پضؿاکی   اص خولا

 کبسؿٌبػای  فیضیاَتشاپی   داسٍػبصی  دًذاًپضؿکی  هبهبیی  پشػتبسی 

 ... ٍ آصهبیـگبّی علَم سادیَلَطی  کبسؿٌبػی سادیَتشاپی 

13 

 


