ربانهم عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی رد
سال 1400

1400

بزًبهِ عولیبتی هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی در سبل 1400

اسبهی اعضبی هطبرکت کٌٌذُ در تذٍیي بزًبهِ عولیبتی هزکش:

 دکتز فبطوِ کؾویزی (هذیز هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽکی)
 ػبطفِ الغبدات حیذری (کبرؽٌبط هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽکی)
اّذاف کالى ()Goal
 : G1بْیٌِ عبسی ًظبم هٌذ بزًبهِ ّبی تَاًوٌذعبسی اػضبی ّیئت ػلوی
 : G2هؾبرکت در عیبعتگذاری ٍ ایجبد هکبًیغن ّبی حوبیتی در راعتبی تَعؼِ رٍیکزدّبی ًَیي آهَسؽی هبتٌی بز رٍیکزد پبعخگَیی
اجتوبػی
 :G3اعتقزار ًظبم جبهغ ارسؽیببی در حَسُ ّبی ارسیببی فزاگیز ،ارسؽیببی بزًبهِ ٍ دٍرُ آهَسؽی ،ارسؽیببی اػضبی ّیئت ػلوی
 : G4تَعؼِ فؼبلیتْبی داًؼ پضٍّبًِ ٍ داًؼ پضٍّی آهَسؽی

 :G1بْیٌِ سبسی ًظبم هٌذ بزًبهِ ّبی تَاًوٌذسبسی اعضبی ّیئت علوی
G1O1
G1O1S1
G1O1S2

سیبستگذاری ٍ ایجبد هکبًیسن حوبیتی در جْت تَسعِ تَاًوٌذی ّبی اسبتیذ
عیبعتگذاری ٍ هذیزیت دٍرُ ّبی تَاًوٌذعبسی هبتٌی بز ًیبسّبی تَعؼِ آهَسػ داًؾگبُ
ًیبسعٌجی بب اعتفبدُ اس هٌببغ هختلف در حَسُ ّبی هختلف آهَسػ پشؽکی بزاعبط ًقؾْبی هَرد
اًتظبر داًؾگبُ اس اعبتیذ

G1O1S3

ببسًگزی هغتوز بزًبهِ ّبی تَاًوٌذعبسی اػضبی ّیئت ػلوی بزاعبط ًیبسعٌجی ٍ عیبعتْبی ببالدعتی

G1O1S4

بزًبهِ ریشی ،اجزا ٍ پبیؼ هغتوز بزًبهِ ّبی رؽذ ٍ ببلٌذگی اػضبی ّیئت ػلوی هبتٌی بز رٍیکزدّبی
ًَیي آهَسؽی (بب تأکیذ بز ًقؼّب ٍ تَاًوٌذیّبی اعبعی اػضبی ّیئت ػلوی)

A1

ًیبسعٌجی بز اعبط ًتبیج ارسؽیببی ػولکزد اعبتیذ اس دیذگبُ هذیزاى آهَسػ

A2

ًیبسعٌجی بز اعبط ًتبیج ارسؽیببی ػولکزد اعبتیذ اس دیذگبُ فزاگیزاى

A3
A4

ًیبسعٌجی بب اعتفبدُ اس ًظزخَاّی اس اعبتیذ
بزًبهِ ریشی بزای طزاحی دٍرُ ّبی هتٌَع تَاًوٌذعبسی اعبتیذ

A5

طزاحی دٍرُ تَاًوٌذعبسی هبتٌی بز یبدگیزی اکتؾبفی در راعتبی ارتقبی پزٍصُ ّبی تَعؼِ آهَسػ در

A6
A7

داًؾکذُّب
ایجبد هکبًیغن ّبی حوبیتی جْت افشایؼ تؼذاد ؽزکت کٌٌذگبى در دٍرُ ّبی تَاًوٌذعبسی آهَسؽی
بزًبهِ ریشی جْت اعتفبدُ دٍرُ ّبی تزکیبی ٍ هجبسی بزای تغْیل یبدگیزی ٍ دعتزعی بِ دٍرُ ّبی

A8
A9
A10

تَاًوٌذعبسی
طزاحی ،اجزا ٍ ارسؽیببی بزًبهِّبی کَتبُ هذت بزای اػضبی ّیئت ػلوی جذیذالَرٍد
طزاحی ،اجزا ٍ ارسؽیببی بزًبهِّبی کَتبُ هذت بزای اػضبی ّیئت ػلوی جذیذاالعتخذام
طزاحی ،اجزا ٍ ارسؽیببی دٍرُ کَتبُ هذت آهَسػ هجبسی در عیغتن آهَسػ ػلَم پشؽکی
1

A11

ارسؽیببی هیشاى رضبیتوٌذی اعبتیذ اس بزًبهِ ّبی تَاًوٌذعبسی اػضبی ّیئت ػلوی

A12
A13

ارسؽیببی هیشاى یبدگیزی اعبتیذ اس بزًبهِ ّبی تَاًوٌذعبسی اػضبی ّیئت ػلوی
ببسًگزی ٍ اصالح بزًبهِ ّبی تَاًوٌذعبسی بزاعبط ًتبیج حبصل اس ارسؽیببی بزًبهِ ّبی تَاًوٌذعبسی

G1O2

تَسعِ دٍرُ ّبی کَتبُ هذت تَاًوٌذسبسی در راستبی هأهَریت گزایی ،تخصص گزایی ٍ پبسخگَیی
آهَسضی داًطگبُ

G1O2S1

بزًبهِ ریشی ،اجزا ٍ ارسؽیببی بزًبهِ ّبی کَتبُ هذت تَاًوٌذعبسی در جْت رؽذ ٍ ببلٌذگی اػضبی ّیئت ػلوی
جذیذالَرٍد بب ّذف آؽٌبیی بب ًقؼ هؼلوی

G1O2S2

بزًبهِ ریشی ،اجزا ٍ ارسؽیببی بزًبهِ ّبی کَتبُ هذت تَاًوٌذعبسی در جْت رؽذ ٍ ببلٌذگی اػضبی ّیئت ػلوی
جذیذاالعتخذام بب ّذف کغب هْبرتْبی تذریظ

 G1O2S3طزاحی ٍ اجزای دٍرُ ّبی آهَسػ کَتبُ هذت در حَسُ ّبی تخصصی آهَسػ پشؽکی در راعتبی پبعخگَیی
اجتوبػی
A1
A2

اجزا ٍ ارسؽیببی بزًبهِّبی کَتبُ هذت اػضبی ّیئت ػلوی جذیذالَرٍد
بزًبهِ ریشی ٍ اجزای بزًبهِ ّبی کَتبُ هذت تَاًوٌذعبسی بِ صَرت تزکیبی (ّوشهبى -غیزّوشهبى) در جْت رؽذ ٍ
ببلٌذگی اػضبی ّیئت ػلوی جذیذاالعتخذام بب ّذف کغب هْبرتْبی تذریظ

A3

ارسؽیببی بزًبهِ ّبی کَتبُ هذت تَاًوٌذعبسی بِ صَرت تزکیبی (ّوشهبى -غیزّوشهبى) در جْت رؽذ ٍ ببلٌذگی

A4

اػضبی ّیئت ػلوی جذیذاالعتخذام بب ّذف کغب هْبرتْبی تذریظ
طزاحی ٍ اجزای بزًبهِّبی کَتبُ هذت تَاًوٌذعبسی اػضبی ّیئت ػلوی جذیذالَرٍد بِ صَرت تزکیبی

A5
A6
A7

ارسؽیببی بزًبهِّبی کَتبُ هذت تَاًوٌذعبسی اػضبی ّیئت ػلوی جذیذالَرٍد بِ صَرت تزکیبی
طزاحی ،اجزا ٍ ارسؽیببی دٍرُ کَتبُ هذت آهَسػ هجبسی در عیغتن آهَسػ ػلَم پشؽکی
طزاحی ،اجزا ٍ ارسؽیببی دٍرُّبی تَاًوٌذعبسی در راعتبی تَعؼِ هْبرتّبی غیزتکٌیکی (اخالق ،اعتذالل ،پشؽکی
هبتٌی بز ؽَاّذ ٍ )...

G1O3

تَسعِ بزًبهِ ّبی تَاًوٌذسبسی بب استفبدُ اس رٍیکزد آهَسش هبتٌی بز پزٍصُ

 G1O3S1طزاحی ٍ اجزای دٍرُ ّبی تخصصی آهَسػ هبتٌی بز پزٍصُ در راعتبی رؽذ هْبرتْبی داًؼ پضٍّی آهَسؽی
اعبتیذ
G1O3S2

ایجبد هکبًیغن ّبی هؾبٍرُ ای بب ّذف تَعؼِ فؼبلیتْبی داًؾَراًِ/داًؼ پضٍّبًِ آهَسؽی

A1

طزاحی ٍ اجزای دٍرُ داًؾَری بب ّذف رؽذ هْبرت ّبی داًؼ پضٍّی اػضبی ّیئت ػلوی

A2

ارسؽیببی دٍرُ داًؾَری بب ّذف رؽذ هْبرت ّبی داًؼ پضٍّی اػضبی ّیئت ػلوی

A3

بزگشاری جلغبت کلیٌیک هؾبٍرُ حضَری ٍ هجبسی بب ّذف تَعؼِ فؼبلیتْبی پضٍّؼ در آهَسػ ٍ داًؼ پضٍّی
آهَسؽی در داًؾگبُ
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 :G2هطبرکت در سیبستگذاری ٍ تَسعِ هکبًیسن ّبی حوبیتی در راستبی تَسعِ رٍیکزدّبی
ًَیي آهَسضی هبتٌی بز رٍیکزد پبسخگَیی اجتوبعی

G2O1
G2O1S1
G2O1S2
G2O1S3

تذٍیي ٍ ببسًگزی بزًبهِ ّبی آهَسضی بزاسبط رٍیکزدّبی ًَیي آهَسش پشضکی
هؾبرکت در ببسًگزی ٍ یب تذٍیي بزًبهِ ّبی آهَسؽی در راعتبی پبعخگَیی اجتوبػی ٍ عیبعتْبی ببالدعتی
عیبعتگذاری ٍ هؾبرکت در تذٍیي بزًبهِ ّبی آهَسؽی بزاعبط رٍیکزد هبتٌی بز تَاًوٌذی
حوبیت اس هکبًیغن تَعؼِ ای در رابطِ بب بکبرگیزی رٍػ ّبی ًَیي یبددّی -یبدگیزی در بزًبهِ ّبی آهَسؽی
تَعط اػضبی ّیئت ػلوی

A1

ارائِ خذهبت ػلوی ٍ کبرؽٌبعی بِ اػضبی ؽَرای دفتز تَعؼِ داًؾکذُ دارٍعبسی بِ هٌظَر تذٍیي بزًبهِ ّبی

A2

آهَسؽی رؽتِ دکتزای حزفِای دارٍعبسی در راعتبی عٌذ تَاًوٌذیّبی پیؾٌْبدی ٍسارت هتبَع
طزاحی ٍ اجزای بزًبهِّبی تَاًوٌذعبسی هبتٌی بز پزٍصُ در رابطِ بب تَعؼِ فؼبلیتْبی داًؼ پضٍّبًِ در حَسُ
ّبی رٍػ ّبی ًَیي یبددّی  -یبدگیزی ٍ ارسیببی فزاگیز

A3

طزاحی ٍ اجزای هکبًیغن ارسؽیببی ٍ اهتیبسدّی بِ هکبًیغن فؼبلیتّبی تَعؼِ ای آهَسػ در حَسُ ّبی هختلف
( بزًبهِ درعی ،رٍػ ّبی یبددّی  -یبدگیزی ،ارسؽیببی آهَسؽی ،فؼبلیتّبی ًَآٍراًِ ٍ ) ...

A4

بزًبهِ ریشی جْت تذٍیي راٌّوبی یبدگیزی در گزٍُّبی آهَسؽی بب اٍلَیتّبی کبرآهَسی ٍ کبرٍرسی

G2O2
G2O2S1
G2O2S2

تَسعِ بزًبهِ ّبی ارتقبی کیفیت آهَسش ببلیٌی بِ هٌظَر بْبَد کیفیت آهَسش ببلیٌی در داًطگبُ
اعتقزار ٍاحذ آهَسػ ببلیٌی
بزًبهِ ریشی بزای بْبَد کیفیت آهَسػ ببلیٌی هٌطبك بب اعتبًذاردّبی بْبَد کیفیت ابالغی اس ٍسارت هتبَع ٍ
اعتبًذاردّبی اػتببربخؾی هزتبط

G2O2S3

بزًبهِ ریشی بزای پبیؼ آهَسػ ببلیٌی در داًؾگبُ

A1

بزًبهِریشی جْت ّذایت بزًبهِّبی آهَسػ ببلیٌی بز اعبط عٌذ تَاًوٌذیّبی پشؽکی ػوَهی

A2

تَعؼِ بزًبهِّبی آهَسػ هْبرتّبی غیزتکٌیکی هبًٌذ هْبرتْبی ارتببطی ،اخالق حزفِای ٍ اعتذالل ببلیٌی در
آهَسػ ببلیٌی
ارسؽیببی هیشاى دعتیببی بِ اّذاف بزًبهِ ریشی ؽذُ

A3

G2O3
G2O3S1
G2O3S2

تَسعِ آهَسش هجبسی
تَعؼِ تَاًوٌذی ّبی اػضبی ّیئت ػلوی در بِ کبرگیزی رٍیکزدّبی آهَسػ هجبسی ٍ ابشارّبی آى
تَعؼِ هکبًیغن ّبی حوبیتی -هؾَرتی در راعتبی رؽذ ٍ بِ کبرگیزی رٍیکزدّبی آهَسػ ٍ ارسیببی الکتزًٍیکی
ٍ هجبسی
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 G2O3S3هؾبرکت در ارسؽیببی آهَسػ هجبسی ٍ بْبَد هغتوز کیفیت آهَسػ هجبسی
A1

طزاحی ٍ اجزای بزًبهِ تَاًوٌذعبسی "فزایٌذ آهَسػ هجبسی :اس طزاحی تب ارسیببی"

A2
A3

طزاحی دٍرُ کَتبُ هذت تَاًوٌذعبسی اػضبی ّیئت ػلوی "هؼلن الکتزًٍیکی" () E-teacher
تزٍیج ٍ بِ کبرگیزی طزح دٍرُ /طزح درٍط هجبسی

A4
A5

ارسؽیببی کویت تذریظ ٍ کیفیت ػولکزد آهَسؽی اعبتیذ در فزایٌذ آهَسػ هجبسی در داًؾکذُ ّب
بزگشاری کلیٌیکّبی هؾبٍرُ ای در رابطِ بب تَعؼِ آهَسػ هجبسی

A6

هؾبٍرُ در رابطِ بب تَعؼِ بِ کبرگیزی ابشارّبی آهَسؽی ٍ ارسیببی الکتزًٍیکی ٍ هجبسی در فزایٌذّبی آهَسؽی

G2O4

حوبیت اس دفبتز تَسعِ در داًطکذُّب ٍ در راستبی تحقق فعبلیتْبی تَسعِ آهَسش

G2O4S1

ایجبد هکبًیغن حوبیتی هؾبٍرُ ای در راعتبی رؽذ فؼبلیتْبی تَعؼِ ای در دفبتز تَعؼِ در داًؾکذُ ّب

G2O4S2

پبیؼ ٍ ارسؽیببی بز ػولکزد دفبتز تَعؼِ ٍ کبربزد ًتبیج آًْب بب ّذف ّذایت بزًبهِ ّبی تَعؼِ ای در داًؾکذُ ّب

G2O4S3

ایجبد ؽبکِ تببدل اطالػبت ٍ بِ اؽتزاک گذاری تجزبیبت در راعتبی تَعؼِ رٍیکزدّبی ًَیي آهَسؽی در بیي
دفبتز تَعؼِ داًؾکذُّب

A1

بزًبهِ ریشی بزای بکبرگیزی ًتبیج ارسؽیببی دفبتز تَعؼِ

A2

حوبیت اس تذٍیي بزًبهِ ػولیبتی دفبتز تَعؼِ بزاعبط بزًبهِّبی پیؾٌْبدی هٌتج اس ارسؽیببی دفبتز تَعؼِ

A3

بزگشاری کلیٌیک ّبی هؾبٍرُ ای در راعتبی دعتیببی بِ اعتبًذاردّبی هلی ٍ اػتببربخؾی داًؾکذُّبی هختلف

A4

حوبیت اس بزًبهِ ریشی جْت طزاحی ٍ اجزای فؼبلیتْبی تَعؼِ ای در داًؾکذُ ّب در راعتبی دعتیببی بِ
اعتبًذاردّبی اػتببربخؾی ٍ ًتبیج ارسؽیببی

G2O5

جلب هطبرکت داًطجَیبى در ّذایت فعبلیتْبی تَسعِ ی آهَسش

G2O5S1

بزگشاری کبرگبُّبی آهَسؽی ٍ تَاًوٌذعبسی داًؾجَیبى

G2O5S2

ایجبد هکبًیغن ّبی حوبیتی اس ایذُ ّبی ًَآٍراًِ آهَسؽی داًؾجَیبى در راعتبی ارتقبی کیفیت آهَسػ

G2O5S3

حوبیت ٍ تقَیت هؾبرکت داًؾجَیبى در ػزصِّبی هختلف تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽکی در عطح داًؾگبُ

A1

بزًبهِ ریشی جْت بزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسؽی بزای فزاگیزاى

A2

ایجبد هکبًیغن ّبی حوبیتی جْت ایذُ پزداسی ٍ اجزای پزٍصُ ّبی داًؾجَیی
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 :G3استقزار ًظبم جبهع ارسضیببی در حَسُ ارسیببی فزاگیز ،ارسضیببی بزًبهِ ٍ دٍرُ
آهَسضی ٍ ارسضیببی اعضبی ّیئت علوی

G3O1

بزًبهِ ریشی جْت استقزار ًظبم ارسضیببی در حَسُ ّبی ارسضیببی دٍرُّب ٍ بزًبهِّبی آهَسضی در
داًطکذُ ّب

G3O1S1

ایجبد هکبًیغن ّبی حوبیتی ٍ هؾَرتی در رابطِ بب تحقك ًظبم ارسؽیببی در حَسُ "ارسؽیببی بزًبهِ ٍ دٍرُ آهَسؽی"

G3O1S2

هؾبرکت در اعتقزار ًظبم جبهغ ارسؽیببی در حَسُ ی "ارسؽیببی دٍرُ ٍ بزًبهِ ّبی آهَسؽی" در داًؾکذُ ّب ٍ
گزٍُ ّبی آهَسؽی

G3O1S3

ًظبرت ٍ پبیؼ اعتقزار ًظبم جبهغ ارسؽیببی در حَسُ ارسؽیببی بزًبهِ ٍ دٍرُ آهَسؽی ،ایجبد هکبًیغن ّبی ارائِ
ببسخَرد ٍ تذٍیي بزًبهِ ّبی تَعؼِ ای پیؾٌْبدی بِ هٌظَر تحقك اّذاف آى

A1
A2

بزگشاری دٍرُ ّبی تَاًوٌذعبسی در رابطِ بب "ارسؽیببی بزًبهِ ٍ دٍرُ آهَسؽی"
بزگشاری جلغبت هؾبٍرُ ای در رابطِ بب ارسؽیببی بزًبهِ بز اعبط اعتبًذاردّبی اػتببربخؾی

A3
A4

ارسؽیببی ٍ اهتیبسدّی بِ هؾبرکت در ارسؽیببی بزًبهِای ٍ هَعغِ ای در فزایٌذ تزفیغ پبیِ اعبتیذ
ّذایت دفبتز تَعؼِ جْت بِ کبر گیزی ًتبیج ارسؽیببی بزًبهِ آهَسؽی در گزٍُّبی آهَسؽی عبل 9911

G3O2
G3O2S1

بزًبهِ ریشی جْت استقزار ًظبم ارسضیببی در حَسُ ارسیببی فزاگیز در داًطکذُ ّب
ایجبد هکبًیغن ّبی حوبیتی ٍ هؾَرتی در رابطِ بب تحقك ًظبم ارسؽیببی در حَسُ "ارسیببی فزاگیز"

G3O2S2

هؾبرکت در بزًبهِ ریشی ًظبم جبهغ ارسؽیببی در حَسُ ی "ارسیببی فزاگیز" در داًؾکذُ ّب ٍ گزٍُ ّبی آهَسؽی

G3O2S3

ًظبرت ٍ پبیؼ اعتقزار ًظبم جبهغ ارسؽیببی در حَسُ "ارسیببی فزاگیز" ،ایجبد هکبًیغن ّبی ارائِ ببسخَرد ٍ تذٍیي
بزًبهِ ّبی تَعؼِ ای پیؾٌْبدی بِ هٌظَر تحقك اّذاف آى

A1
A2

بزگشاری کبرگبُ ّبی تَاًوٌذعبسی در رابطِ بب رٍػ ّبی ًَیي ارسیببی الکتزًٍیکی
بزگشاری کبرگبُ ّبی تَاًوٌذعبسی در رابطِ بب رٍػ ّبی ًَیي ارسیببی عطَح ببالی ؽٌبختی

A3
A4
A5
A6

اعتفبدُ اس ًتبیج ارسیببی ٍضؼیت ارسیببی فزاگیز در گزٍُّبی آهَسؽی بِ هٌظَر تذٍیي بزًبهِ ّبی تَعؼِ ای
بزگشاری دٍرُ ّبی تَاًوٌذعبسی در رابطِ بب "ارسیببی فزاگیز"
بزگشاری جلغبت هؾبٍرُ ای در رابطِ بب ارسیببی فزاگیز بز اعبط اعتبًذاردّبی اػتببربخؾی
ارسؽیببی ٍ اهتیبسدّی در بِ کبرگیزی رٍػ ّبی ارسیببی ًَیي در فزایٌذ تزفیغ پبیِ اعبتیذ

A7

ّذایت دفبتز تَعؼِ جْت بِ کبر گیزی ًتبیج ارسیببی فزاگیز در گزٍُّبی آهَسؽی عبل 9911
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G3O3

بزًبهِ ریشی جْت استقزار ًظبم ارسضیببی در حَسُ ارسضیببی اعضبی ّیئت علوی در داًطکذُ ّب

G3O3S1

هؾبرکت در اعتقزار ًظبم جبهغ ارسؽیببی در حَسُ ی "ارسؽیببی اػضبی ّیئت ػلوی"

G3O3S2

هؾبرکت در بزًبهِ ریشی جْت اعتقزار ارسؽیببی هغتوز کویت ٍ کیفیت ػولکزد اػضبی ّیئت ػلوی در عبهبًِ
ًگبُ هْز (ًزم افشار گغتزدُ اطالػبت اػضبی ّیئت ػلوی :هذیزیت ّذفوٌذ ٍ راّبزدی)

G3O3S3
A1

ًظبرت ٍ پبیؼ اعتقزار ًظبم جبهغ ارسؽیببی در حَس ارسؽیببی اػضبی ّیئت ػلوی در عبهبًِ ًگبُ هْز
ّوکبری ػلوی ٍ کبرؽٌبعی در طزاحی فزایٌذ ّبی ارسؽیببی هغتوز
هذیزیت فزایٌذ ارسؽیببی اػضبی ّیئت ػلوی اس دیذگبُ هذیزاى آهَسؽی

A2

ًظبرت بز اجزای فزایٌذ ارسؽیببی هغتٌذات آهَسؽی در عبهبًِ ًگبُ هْز

A3

بزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسؽی ٍ بزًبهِ ّبی هذٍى ًظبم ارسؽیببی هغتوز اػضبی ّیئت ػلوی ًگبُ هْز

G3O4

هذیزیت ٍ سبهبًذّی بزًبهِ ّبی حوبیتی در راستبی دستیببی بِ استبًذاردّبی اعتببربخطی هلی ٍ
بیي الوللی

G3O4S1
G3O4S2

اًجبم ارسیببی درًٍی بز اعبط اعتبًذاردّبی اػتببربخؾی
ایجبد هکبًیغن ّبی هؾبٍرُ ای -تَعؼِ ای در راعتبی تحقك اعتبًذاردّبی هلی -بیي الوللی بزًبهِ ّبی آهَسؽی
در عطح داًؾکذُ ّب

G3O4S3

بزًبهِ ریشی فؼبلیتْبی تَعؼِ ای بزاعبط ًتبیج ارسؽیببی ّب ٍ اػتببربخؾی بب ّذف ّذایت فؼبلیتْبی تَعؼِ
آهَسػ

A1
A2
A3

هؾبرکت در فزایٌذ خَدارسیببی بزاعبط اعتبًذاردّبی اػتببربخؾی
بزگشاری جلغبت ّناًذیؾی ٍ تببدل تجزبیبت اػتببربخؾی در عطح داًؾکذُّبی هختلف
بزگشاری جلغبت هؾبٍرُ ای در رابطِ بب اعتبًذاردّبی اػتببربخؾی ابالغی ٍ چگًَگی دعتیببی بِ آى

A4

بزگشاری کلیٌیکّبی هؾبٍرُ در رابطِ بب تزٍیج فؼبلیتّبی تَعؼِای جْت دعتیببی بِ اعتبًذاردّبی اػتببربخؾی

 :G4تَسعِ فعبلیتْبی داًص پژٍّبًِ ٍ داًص پژٍّی آهَسضی ٍ آهَسش هبتٌی بز ضَاّذ
G4O1
G4O1S1
G4O1S2

سیبستگذاری در جْت تَسعِ فعبلیت ّبی داًص پضٍّی ٍ آهَسش هبتٌی بز ضَاّذ در داًطگبُ
جلب حوبیت ،تزٍیجّ ،ذایت ٍ حوبیت اس تصوین عبسی ٍ تصوین گیزی آهَسؽی هبتٌی بز بْتزیي ؽَاّذ
جلب حوبیت ٍ ارائِ هؾبٍرُ در خصَؿ عیبعتگذاری ،بزًبهِریشی ٍ پیبدُعبسی تحَالت ٍ ًَآٍریّبی
آهَسؽی بب آگبّی اس بْتزیي ؽَاّذ هَجَد

G4O1S3

ؽٌبعبییّ ،ذایت ،حوبیت ،تزٍیج ٍ ًظبرت بز ًَآٍری ّبی آهَسؽی ٍ فؼبلیتّبی داًؼ پضٍّی

G4O1S4

بِ کبرگیزی هکبًیغن ّبی تؾَیقی ٍ حوبیتی در راعتبی جلب هؾبرکت اػضبی ّیئت ػلوی در اًجبم
فؼبلیتْبی داًؼ پضٍّی آهَرسؽی
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G4O1S5

ًیبسعٌجی ٍ ّذایت فؼبلیتْبی داًؼ پضٍّی آهَسؽی در راعتبی ًیبسّبی فؼبلیتْبی ًَآٍراًِ ٍ داًؼ پضٍّی
آهَسؽی داًؾگبُ

G4O1S6

تَعؼِ بزًبهِ ّبی تَاًوٌذعبسی در سهیٌِ داًؼ پضٍّی آهَسؽی

G4O1S7

تَعؼِ کلیٌیک ّبی هؾبٍرُ ای در سهیٌِ طزاحی ٍ اجزای طزح ّبی تَعؼِ ای ٍ فؼبلیتْبی داًؼ پضٍّی
آهَسؽی در حَسُ ّبی هختلف آهَسػ پشؽکی

G4O1S8

ایجبد هکبًیغن ّبی حوبیتی در تصَیب ٍ اجزای طزح ّبی ًَآٍراًِ

A1
A2

بزگشاری کبرگبُ ّبی تَاًوٌذعبسی هتٌَع در راعتبی تَعؼِ هْبرتّبی داًؼپضٍّی
بزگشاری جلغبت کلیٌیک هؾبٍرُای در رابطِ بب طزح ّبی ًَآٍراًِ آهَسؽی

A3

تؾکیل هٌظن جلغبت ؽَرای ًَآٍراًِ آهَسؽی

A4
A5

بزگشاری دٍرُ داًؾَری بزاعبط رٍیکزد هبتٌی بز پزٍصُ

تؼییي اٍلَیتّبی داًؼپضٍّی آهَسؽی

A6

اًجبم داٍری طزح ّبی ًَآٍراًِ

A7

پبیؼ ػولکزد ؽَرای ًَآٍراًِ هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ داًؾگبُ

G4O2

تَسعِ فعبلیت ّبی پضٍّص در آهَسش

G4O2S1

ّذایت طزح ّبی پضٍّؼ در آهَسػ هتٌبعب بب ًیبسعٌجی اًجبم ؽذُ ٍ اٍلَیت ّبی تبییي ؽذُ

G4O2S2

بِ کبرگیزی هکبًیغن ّبی تؾَیقی ٍ حوبیتی در تصَیب ٍ اجزای طزح ّبی پضٍّؼ در آهَسػ

G4O2S3

تَعؼِ کلیٌیک ّبی هؾبٍرُ ای در سهیٌِ اًجبم طزح ّبی پضٍّؼ در آهَسػ در حَسُ ّبی هختلف آهَسػ پشؽکی

A1

تؼییي اٍلَیت ّبی پضٍّؼ در آهَسػ داًؾگبُ

A2
A3
A4

بزگشاری کبرگبُّبی تَاًوٌذعبسی در رابطِ بب تَعؼِ فؼبلیتّبی پضٍّؼ در آهَسػ
بزگشاری کلیٌیکّبی هؾبٍرُای در رابطِ بب تَعؼِ طزحّبی پضٍّؼ در آهَسػ
تؾکیل هٌظن جلغبت ؽَرای پضٍّؼ در آهَسػ هزکش

A5
A6
A7

تؼییي اٍلَیتْبی پضٍّؼ در آهَسػ
بزگشاری جلغبت کلیٌیک هؾبٍرُ ای در رابطِ بب طزح ّبی پضٍّؼ در آهَسػ
تؾکیل هٌظن جلغبت ؽَرای پشٍّؼ در آهَسػ

A8
A9

اًجبم داٍری طزح ّبی پضٍّؼ در آهَسػ
پبیؼ ػولکزد ؽَرای پضٍّؼ در آهَسػ هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ داًؾگبُ
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