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مقذمه :
پشؽىی ِٔٛىِٛی ،رؽتٌ ٝغتزد ٜای اعت  ،و ٝدر آٖ تىٙیه ٞبی ٔختّف فیشیىی ،ؽیٕیبیی ،ثیِٛٛصیىی ٚ
پشؽىی ثزای تٛفیف عبختبر ٔ ٚىب٘یشْ ٞبی ِٔٛىِٛی ،ؽٙبعبیی اعبعی ِٔٛىِٛی  ٚاختالالت ص٘تیىی ثیٕبری
ٞب اعتفبدٔ ٜی ؽٛد تب ث ٝوٕه ٔذاخالت ِٔٛىِٛی ث ٝدرٔبٖ ثیٕبریٟب وٕه ٕ٘بیذ .چؾٓ ا٘ذاس پشؽىی
ِٔٛىِٛی ثغٛر اخـ ثز پذیذٞ ٜبی عِّٛی ِٛٔ ٚىِٛی ٔ ٚذاخالت ِٔٛىِٛی تبویذ داردتب ٔفبٞیٓ لجّی پشؽىی
ثب تٕزوش ثز ٔؾبٞذ ٜثیٕبراٖ ٚارٌبٟ٘بی اٟ٘ب.
تاریخجه:
اِٚیٗ ثبر در ٘ٛأجز عبَ  ،1949ثب ٔمبِ ٝای ثب ػٛٙاٖ " ،عیىُ عُ إ٘ی ،یه ثیٕبری ِٔٛىِٛی " و ٝتٛعظ
ِیٛٙط ٕٞ ٚىبرا٘ؼ در ٔجّ ٝعبیٙظ ث ٝچبح رعیذ  ،سٔی ٝٙثزای ایجبد سٔی ٝٙپشؽىی ِٔٛىِٛی ٌذاؽت ٝؽذ.
در عبَ 1968پِٛی ًٙثب ا٘تؾبر ٔمبِ ٝدیٍزی در ٔجّ ٝعبیٙظ ثٔ ٝؼزفی ایٗ دیذٌب ٜاسپشؽىی ِٔٛىِٛی
پزداخت و ٝتٕزوش اٖ ثز اعتفبد ٜاس ٔٛاد عجیؼی  ٚتغذی ٝثزای درٔبٖ  ٚپیؾٍیزی اس ثیٕبریٟب ثٛد.
تب عبَ  1970و ٝثب تح َٛثیِٛٛصیه ""biological revolutionثغیبری اس تىٙیه ٞبی جذیذ ٚ
وبرثزدٞبی تجبری اٟ٘ب ٔؼزفی ٌزدیذ.
در حبَ حبضز پشؽىی ِٔٛىِٛی یه رؽت ٝػّٕی جذیذ در دا٘ؾٍبٞ ٜبی ارٚپب اعت و ٝتزویجی اس ٔغبِؼبت
پشؽىی ٔؼبفز ثب سٔیِٛٔ ٝٙىِٛی  ،ص٘تیه  ٚثیٛؽیٕی ،آٖ را ارائٔ ٝی دٞذ .ایٗ رؽت ٝیه پُ ارتجبعی ثیٗ
ػّ ْٛپبی ٚ ٝػّ ْٛثبِیٙی اعت .تؼذاد لبثُ تٛجٟی اس ٔزاوش دا٘ؾٍبٞی  ٚتحمیمبتی در عــــبیز وؾٛرٞب ثٝ
تزثیت دا٘ؾجٛیبٖ ایٗ رؽت ٝدر ٔمغغ دوتزای تخققی ٔی پزداس٘ذ.
تاریخچه رشته در ایران :ایٗ رؽت ٝدر ایزاٖ در عبَ  1387در ٚسارت ثٟذاؽت ث ٝتقٛیت رعیذ ٚ ٜراٜ
ا٘ذاسی ٌزدیذ  ٚتبو 5 ٖٛٙدٚر ٜدا٘ؾج ٛدر ٔمغغ دوتزای تخققی ) )PhDایٗ رؽت ٝدر تؼذادی اس
دا٘ؾٍبٟٞبی ایزاٖ پذیزفت ٝؽذٔ ٚ ٜؾغ َٛث ٝتحقیُ ٞغتٙذ  .اِٚیٗ ٌز ٜٚاس دا٘ؾجٛیبٖ ایٗ رؽت ٝأغبَ
() 1392فبرؽ اِتحقیالٖ ٔی ٌزد٘ذ.



گروههای مرتبط به پسشکی مولکولی
ٌزٟٞٚبیی و ٝػٕذتب در ایٗ رؽت ٝفؼبِیت ٔی وٙٙذ پبتِٛٛصیغتٟب ٔ ،تخققبٖ ٕٞبتِٛٛصی  ٚا٘ٚىِٛٛصی ،
ٔتخققبٖ غذد ٌٛ ،ارػ  ،لّت ٘ ٚیش پشؽىبٖ ػٕٔٛی ٔی ثبؽٙذ , .دا٘ؾجٛیبٖ ػاللٕٙذ ث ٝا٘تخبة ایٗ رؽتٝ
ؽبُٔ عیف ٌغتزد ٜای اس رؽتٞ ٝبی تحقیّی ثب ػاللٕٙذی ث ٝجٙجٞ ٝبی ِٔٛىِٛی ثیٕبریٟب ٔی ثبؽذ أب
ػٕذتب فبرؽ اِتحقیالٖ رؽتٞ ٝبی ػّ ْٛعِّٛیِٛٔ-ىِٛی  ،ایِٕٛٛ٘ٛصی ،ص٘تیه ٚ ،یزٚط ؽٙبعی
ٔ،یىزٚثؾٙبعی  ،ثیٛؽیٕی ٕٞ ٚبتِٛٛصی  ... ٚداٚعّجبٖ ایٗ رؽتٞ ٝغتٙذ..

اهمیت رشته
ثب تٛج ٝث ٝپیؾزفت ٞبی ؽٍزف در ؽٙبخت ٔىب٘یغٓ ٞبی عِّٛی ِٛٔ ٚىِٛی  ٚػذْ ٔٛفمیت رٚؽٟبی درٔب٘ی
رایج در ثغیبری اس ثیٕبریٟبی ؽبیغ اس جّٕ ٝعزعبٖ  ٚثیٕبریٟبی لّجی ػزٚلی ِ ،ش ْٚارسیبثی ر٘ٚذ ٔىب٘یغٓ
ثیٕبریٟب  ٚدرٔبٖ آٟ٘ب ثبدیذٌبِٛٔ ٜىِٛی پذیذ آٔذ .ثب ایٗ دیذٌب ٜتخققی جذیذ ثٙبْ پشؽىی ِٔٛىِٛی ٔتِٛذ
ؽذ ٜاعت و ٝارتجبط ثیٗ ػّ ْٛپبی ٚ ٝػّ ْٛثبِیٙی را ایجبد وٙذٞ .ذف ایٗ رؽت ٝاعتفبد ٜاس دا٘ؼ ثیِٛ ٛصی
عِّٛی ِٛٔ ٚىِٛی ثزای ؽٙبخت اعبط ِٔٛىِٛی ثیٕبریٟب  ٚیبفتٗ أىبٖ پیؾٍیزی ،تؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٟب
ٔی ثبؽذ .پشؽىی ِٔٛىِٛی ثب ثٟزٌ ٜیزی اسپیؾزفت ٞبی عزیغ ػّ ْٛپشؽىی  ٚػّ ْٛپبی ٝدارای حٛس ٜفؼبِیت
ٌغتزدٔ ٜی ثبؽذ و ٝایٗ رؽت ٝرا اس عبیز رؽتٞ ٝب ٔتٕبیش ٔی عبسدٔ .تخققبٖ ایٗ رؽت ٝثب ثٟزٌ ٜیزی اس
تجزثیبت خٛد ثب تّفیك ػّ ْٛپبی ٚ ٝػّ ْٛثبِیٙی در تالؽٙذ تب ثب اعتفبد ٜاس ٘تبیج تحمیمبت ػّ ْٛپبی ٝثبػث
ارتمب خذٔبت پشؽىی ٔی ؽ٘ٛذ .ثٙبثزایٗ ضزٚرت ایجبد فؼبِیت ثیٗ رؽت ٝای و٘ ٝیبس اعبعی دا٘ؼ أزٚس
اعت اس٘مبط لٛت ایٗ رؽتٔ ٝی ثبؽذ.
در حبِیى ٝایٗ ٘حٍ٘ ٜٛزػ ث ٝپشؽىی ِٔٛىِٛی ثؼٛٙاٖ یه رٚیىزد ٔ ٟٓدر ػّ ْٛپشؽىی ٔؼزفی ؽذ ٜاعت.
ٚثب تٛج ٝث ٝإٞیت ایٗ رؽت ٝدر د٘یبی أزٚس ٘ ٚیبس ث ٝتزثیت افزاد ٔتخقـ در وؾٛر رؽت ٝپشؽىی ِٔٛىِٛی
را ٜا٘ذاسی ؽذ ٜاعت تب ثب ثٟزٌ ٜیزی اس تجزثیبت ٔتخققیٗ ثب ٌزایؾٟبی ثبِیٙی  ٚػّ ْٛپبیٔ ٝزتجظ ثب ایٗ
رؽت ،ٝثخؾی اس ٘یبس وؾٛر در ایٗ ػزف ٝتبٔیٗ ؽٛد ٞذف اس ؽىُ ٌیزی ایٗ رؽت، ٝآٔٛسػ دا٘ؾجٛیبٖ ثب



ٌزایؾٟبی ٔتفبٚت  ٚتٛا٘بعبسی ا٘بٖ ثزای پبعخٍٛیی  ٚؽٙبعبیی عئٛاالت ػّٕی ثب رٚیىزد ثبِیٙی ،تٛا٘بیی
ا٘تمبَ یبفتٞ ٝبی آسٔبیؾٍبٞی ثزای درٔبٖ ثیٕبریٟب ثب تىی ٝثز جٙجٞ ٝبی ِٔٛىِٛی ٔی ثبؽذ
رسالت رشته ):(Mission
رعبِت افّی ایٗ رؽت ٝثزلزاری یه پُ ارتجبعی ثیٗ تحمیمبت پبی ٚ ٝػّ ْٛثبِیٙی  ،تزجٕبٖ اوتؾبفبت جذیذ
در عغح ػّ ْٛپبی ٝثقٛرت ا٘جبْ تغتٟبی ثبِیٙی پیؾزفت ٚ ٝتغزیغ در تبییذ تغتٟبی ِٔٛىِٛی جذیذ در
ثىبرٌیزی در تؾخیـ ٔ ٚزالجتٟبی ثبِیٙی اعتٛٔ .فمیت ایٗ رؽت ٝاس عزفی ٔٛٙط ث ٝدعتزعی اعبٖ ثٝ
تىِٛ ٛٙصیٟبی پیؾزفت ٚ ٝجذیذ  ،اس عزفی در اختیبر داؽتٗ ٔتخققبٖ پایه و ثبِیٙی ٔ ٚحممبٖ سثذ ٚ ٜوبر
أذ دا٘ؾٍبٞی ٔی ثبؽذ.
در ایٗ راعتب ضزٚرت  ٚػّت ٚجٛد ایٗ رؽت ٝدر عغح ثیٗإِّّی تزثیت ٘یزٚی ا٘غب٘ی در عغح  Ph.Dاعت
و ٝثتٛا٘ذ تحمیمبت ٔزثٛط ث ٝرؽت ٝپشؽىی را در عغح عِّٛیّٔ ،ىِٛی  ٚآسٔبیؾٍبٞی عزاحی ٞ ٚذایت
ٕ٘بیذ .رعبِت رؽت ٝفزا ٓٞعبختٗ ػزف ٝآٔٛسؽی  ٚپضٞٚؾی در راعتبی ثزرعی ثیٕبریٞب  ٚػٛأُ ایجبد
وٙٙذ ٜدر عغٛح ِٔٛىِٛی اعت.
یىی اس ٔؾىالت افّی ٔزاوش تحمیمبتی ثبِیٙی ٘ذاؽتٗ فبرؽاِتحقیالٖ ثب ٔذرن  Ph.Dآؽٙب ثٔ ٝغبیُ
ِٔٛىِٛی ثیٕبریٞب اعت و ٝثب آؽٙبیی وبُٔ ثٔ ٝفبٞیٓ پشؽىی در عغح عِّٛی ّٔ ٚىِٛی ثتٛا٘ٙذ عجت
ٌغتزػ تحمیمبت ػّ ْٛپبی ٝدر عغح ٚعیغتز  ٚثب ویفیت ثبالتز ثؾ٘ٛذ .ثذیٟی اعت حضٛر چٙیٗ ٘یزٞٚبی
ا٘غب٘ی عجت ارتمبی وٕی  ٚویفی تحمیمبت در ػزف ٝپشؽىی ٔ ٚب٘غ اس ٞذر رفتٗ ٔٙبثغ ا٘غب٘ی ٔ ٚبِی خٛاٞذ
ؽذ .اس آ٘جب و ٝتحمیمبت ػّ ْٛپبی ٝثٚ ٝیض ٜایِٕٛٛ٘ٛصیه  ٚص٘تیه در ثغیبری اس ثیٕبریٞب ٔیتٛا٘ذ ثٝ
تؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری ٘یش وٕه ؽبیبٖ ٕ٘بیذ ،ارسػ افشٚد ٚ ٜفبیذ ٜالتقبدی حبفّ ٝاس تبعیظ ایٗ دٚر،ٜ
افشٔ ٖٚیٌزدد .ثٙبثزایٗ تزثیت ٘یزٚی ا٘غب٘ی ایٗ رؽت ٝدر عغح  Ph.Dث ٝارتمبی وٕی  ٚویفی تحمیمبت
ِٔٛىِٛی خٛاٞذ ا٘جبٔیذ.
ارزشهای حاكم بر رشته ):(Values
خاللیت ٛ٘ ٚآٚری ،وغت تٛاٖ ٘مذ  ٚثزرعی آٔٛختٞٝب  ٚیبفتٞٝب ،عزاحی تحمیمبتی وٙٔ ٝجز ث ٝرفغ ٔؾىالت
ٔٛجٛد ثٟذاؽتی درٔب٘ی در حیغ ٝػّٓ پشؽىی ِٔٛىِٛی اعت در سٔز ٜارسػٞبی حبوٓ ثز ایٗ رؽتٞ ٝغتٙذ.



در ایٗ راعتب دا٘ؼآٔٛختٍبٖ ثز ػذاِت اجتٕبػی  ٚثزاثزی ا٘غبٟ٘ب ،حفظ حمٛق ثیٕبراٖ فزفٙظز اس عٗ،
جٙظ ،رً٘٘ ،ضاد ،فزٔ ٚ ًٙٞذٞت تبویذ دار٘ذ ٞ ٚزٌ ٝ٘ٛفؼبِیت آٟ٘ب ثب ػٙبیت ث ٝوزأت ا٘غبٖٞب خٛاٞذ ثٛد.
 )5چشمانذاز رشته ): (Vision
ثب تٛج ٝث ٝچٙذ جٙجٌٝزایی رؽت ،ٝفبرؽاِتحقیالٖ ایٗ رؽتٔ ٝیتٛا٘ٙذ ػال ٜٚثز اؽتغبَ در ٔزاوش تحمیمبتی ٚ
دا٘ؾٍبٞی دِٚتی در ٔزاوش دیٍز ٘یش جذة ؽٛد و ٝثؼضی اس آٟ٘ب ػجبرتٙذ اس :اِف) ٔزاوش خقٛفی
(غیزا٘تفبػی) ثب تٛج ٝثٌ ٝغتزػ ایٗ ٔزاوش؛ ة) فٙبیغ  ٚتحمیمبت پبی ،ٝتىِٛٛٙصی پشؽىی ،وٙتزَ ویفیت،
ثبسار در أٛر پشؽىی ،؛ ج) اسٔبیؾٍبٞ ٜبی ثیٕبرعتبٟ٘ب  ٚآسٔبیؾٍبٜٞبی خقٛفی تؾخیـ ِٔٛىِٛی،
وبرخب٘جبت ثیٛتىِٛٛٙصی.د) ثىبر ٌیزی ٘یزٞٚبی ٔتخقـ ثبِیٙی تزثیت یبفت ٝایٗ رؽت ٝدر ثخؾٟبی ا٘ٚىٛ
ِٛصی ٕٞ ،بتِٛٛصی ،لّت  ٚػزٚق  ٚعبیز ثخؾٟبی ٔزتجظ
اولویت های گروه :
 )1عزعبٖ ثب تبویذ ثز جٙجٞ ٝبی ِٔٛىِٛی اٖ
 )2عِّٟٛبی ثٙیبدی  ،عِّٟٛبی ثٙیبدی عزعبٖ
 )3ثیٕبریٟبی لّجی ػزٚلی
 )4تحمیمبت پبی ٝای  ٚثیٙبثیٙی پشؽىی ()Translational Research
سیاست ها و اهذاف اصلی گروه:
 .1در ع ٝعغح أٛسؽی  ،پضٞٚؾی  ٚارائ ٝخذٔبت تؾخیـ ِٔٛىِٛی (ثخقٛؿ در سٔی ٝٙعزعبٖ )
ٌز ٜٚثزتز وؾٛر ؽٙبخت ٝؽٛد.
 .2در سٔی ٝٙتحمیمبت  ٚارائ ٝخذٔبت اس ٌزٞ ٜٚبی ٔغزح ٔٙغم ٝؽٙبخت ٝؽٛد.
 .3در عیبعت ٌشاری فؼبِیت ٞبی ایٗ رؽت ٝدر عیغتٓ خذٔبت ثٟذاؽتی درٔب٘ی وؾٛر دخبِت داؽتٝ
 ٚث ٝارائٔ ٝؾبٚر ٜثٔ ٝزاجغ ٔزتجظ لبٌ٘ ٖٛشار ثپزداسد.



استراتژی های اصلی گروه:
ٔٛفمیت ایٗ رؽت ٝاس عزفی ٔٛٙط ث ٝدعتزعی اعبٖ ث ٝتىِٛ ٛٙصیٟبی پیؾزفت ٚ ٝجذیذ  ،اس عزفی در اختیبر
داؽتٗ ٔتخققبٖ ثبِیٙی ٔ ٚحممبٖ سثذ ٚ ٜوبر أذ دا٘ؾٍبٞی ٔی ثبؽذ.
در ایٗ راعتب اعتزاتضی ٞبی افّی ایٗ ٌز ٜٚؽبُٔ :
 .1ثزلزاری ارتجبط ٔٛثز ثب عبیز ٌزٞٚبی أٛسؽی ػّ ْٛپبی ٚ ٝثبِیٙی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ایزاٖ  ٚعبیز
دا٘ؾٍبٞ ٜبی داخُ  ٚخبرج ایزاٖ جٟت ٕٞىبری ٞبی ػّٕی در عغح وؾٛری  ٚثیٗ إِّّی ،
پذیزػ دا٘ؾجٛی ثیٗ إِّّی اس وؾٛرٞبی ٔٙغمٝ
 .2ثزلزاری ارتجبط ػّٕی ثب ٌزٟٞٚبی ثبِیٙی ٔ ٚتخققیٗ ٔزتجظ جٟت تجبدَ دا٘ؼ  ٚتجبرة در سٔیٝٙ
ٞبی ٔؾتزن  ،ثزٌشاری دٚرٞ ٜبی پغب دوتزا Mphil ٚMSC ٚ Research fellowship ،ثزای
ٕٞىبراٖ ثبِیٙی جٟت ایجبد ارتجبط ثیؾتز ػّ ْٛثبِیٙی  ٚپبیِٛٔ ( ٝىِٛی )
 .3ثزلزاری ارتجبط ثب ثخؼ فٙؼت در جٟت ٔحقٔ َٛحٛری  ٚتجبری عبسی پزٚصٞ ٜب  ،ایجبد ؽزوت
ٞبی دا٘ؼ ثٙیبٖ  ،تٛإ٘ٙذ وزدٖ فبرؽ اِتحقیالٖ ثزای ارتجبط ثب ثخؼ خقٛفی
 .4افشایؼ اٌبٞی پشؽىبٖ ٔ ،حممبٖ ٌزٟٞٚبی پشؽىی  ٚدا٘ؾجٛیبٖ اس لبثّیت ٞب  ٚوبرثزدٞبی ایٗ رؽتٝ
ثب ثزٌشاری وبرٌبٟٞب  ٚدٚرٞ ٜبی أٛسؽی High tech course ٚ

اقذامات اجرایی
ثزای دعتیبثی ث ٝاٞذاف فٛق ثز٘بٔ ٝپٙج عبٌِ ٝز ٜٚپشؽىی ِٔٛىِٛی در چٟبر ثخؼ أٛسػ  ،پضٞٚؼ ،
عبختبر  ٚارائ ٝخذٔبت ث ٝؽزح سیز ٔی ثبؽذ:
الف  :اموزش
 .1جذة دا٘ؾجٛیبٖ  PhDدر رؽت ٝپشؽىی ِٔٛىِٛی
 .2جذة دا٘ؾجٛی PhDثیٗ إِّّی اس وؾٛرٞبی ٔٙغمٚ ٝیب ٔؾتزن ثب عبیز دا٘ؾٍبٞ ٜبی خبرجی
 .3أبدٕٛ٘ ٜدٖ سٔی ٝٙثزای virtual training



 .4ایجبد دٚرٞ ٜبی پغب دوتزا Mphil ٚMSC ٚ Research fellowship ،ثزای ٔتخققیٗ ثبِیٙی
( ا٘ٚىِٛٛصیغت  ،پبتِٛٛصیغت )..ٚ
 .5ثزٌشاری وبرٌبٟٞب  ٚدٚرٞ ٜبی أٛسؽی  High tech course ٚثزای پشؽىبٖ  ٚفبرؽ اِتحقیالٖ
رؽتٞ ٝبی ػّ ْٛپبیٝ
 .6ثزٌشاری وبرٌبٟٞب  ٚدٚرٞ ٜبی أٛسؽی ثزای دا٘ؾجٛیبٖ undergraduate
 .7ایجبد ٚاحذ درعی  ٚیب والعٟبی أٛسؽی ثزای رسیذ٘تٟبی ٔزتجظ  ٚدا٘ؾجٛیبٖ undergraduate
ػّ ْٛپشؽىی جٟت اؽٙبیی ثب جٙجٞ ٝبی ِٔٛىِٛی ثیٕبریٟب جٟت اعتفبد ٜدر ثبِیٗ
 .8ایجبد دٚرٞ ٜبی ثبِیٙی ٔزتجظ ثب سٔی ٝٙوبری ثزای دا٘ؾجٛیبٖ , PhD
 .9ایجبد

 Fellowshipثبِیٙی ثزای فبرؽ اِتحقیالت ػّ ْٛپبیٝ

 .10پذیزػ دا٘ؾجٛیبٖ  MD PhDثغٛر ٔغتمیٓ اس دا٘ؾجٛیبٖ پشؽىی ( عی دٚر 10 ٜعبِ ٝثجبی 7
عبِ)ٝ
ب .پژوهش :
 .1تبویذ ثز پزٚصٞ ٜبی ٔحقٔ َٛحٛر ثزای پبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی دا٘ؾجٛیبٖ PhD
 .2ا٘تخبة ٕٞىبر یب پبرتٙز اس ثخؼ فٙؼت جٟت تجبری عبسی پزٚصٞ ٜبی پبیبٖ ٘بٔ ٝای
 .3عزاحی پزٚصٞ ٜبی ثشري ثب چؾٓ ا٘ذاس  5عبِ ٚ ٝاجزای اٖ تٛعظ چٙذیٗ دا٘ؾجٛی دوتزا ،پغب دوتزا
 ٚثخؼ فٙؼت
 .4ا٘جبْ پزٚصٞ ٜبی ٔؾتزن ثب ٕٞىبری ٔحممیٗ دا٘ؾٍبٟٞبی عبیز وؾٛرٞب
 .5اجزای پزٚصٞ ٜبی ٔؾتزن ثب ٔزاوش تخققی پیؾزفت ٚ ٝتجبدَ ٔحمك
 .6ا٘تؾبر ٔجّ ٝتخققی صٚر٘بَ ِٔٛىٛالر ٔذیغیٗ
 .7ا٘تؾبر ٘تبیج تحمیمبت دا٘ؾجٛیبٖ در ٔجالت ٔؼتجز ثیٗ إِّّی ( حذالُ ٔ 3مبِ ٝاٚریجیٙبَ  +یه
ٔزٚر عیغتٕبتیه) ثب پؾتیجب٘ی در تٟی ٚ ٝتذٚیٗ ٔمبالت
 .8تؾىیُ ا٘جٕٗ ػّٕی ِٔٛىٛالر ٔذیغیٗ  ٚحٕبیت اس ػضٛیت اعبتیذ  ٚدا٘ؾجٛیبٖ در ٔجبٔغ ػّٕی
ثیٗ إِّّی ٔزتجظ



 .9ایجبد تغٟیالت السْ جٟت ؽزوت اعبتیذ  ٚدا٘ؾجٛیبٖ ٌز ٜٚدر وٍٙزٞ ٜبی داخّی  ٚخبرجی
 .10ثزٌشاری عبِیب٘ /ٝد ٚعبِیب٘ ٝوٍٙزِٛٔ ٜىٛالر ٔذیغیٗ ثب ٕٞىبری عبیز دا٘ؾٍبٟٞب ٌ ٚزٟٞٚبی ٔزتجظ

ج .خذماتی:
 .1ارای ٝخذٔت در ٌزٜٞٚبی آٔٛسؽی ٔزثٛط ثب ایٗ رؽت ٝدردا٘ؾٍبٟٞبی داخّی
 .2ارای ٝخذٔت در آسٔبیؾٍبٜٞبی ٔختّف تؾخیـ ِٔٛىِٛی در رؽتٔ ٝزثٛط
 .3تٛا٘بیی ادار ٜپزٚصٜٞبی تحمیمبتی در ثخؼ فٙؼت ٛٔ ٚعغبت خقٛفی
 .4ارای ٝخذٔت در آسٔبیؾٍبٜٞبی تحمیمبتی فٙبیغ (دارٚعبسی ،ثیٛتىِٛٛٙصی )... ٚ
 .5اثذاع رٚػٞبی آسٔبیؾٍبٞی  ٚتؾخیقی در پشؽىی ِٔٛىِٛی
 .6ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝخذٔبت ایٗ رؽت ٝتٛعظ فبرؽ اِتحقیالٖ ثزخی رؽتٞ ٝبی دیٍز ٘یش ا٘جبْ ٔی ؽٛد
پیؾٟٙبد ایجبد ٞ Guidlineبی وؾٛری ثٚ ٝسارت ثٟذاؽت ٕٞ ٚىبری در تذٚیٗ اٖ
د.تشکیالت و ساختار گروه:
جذة ٞیئت ػّٕی ٔٙبعت ثب تخققٟبی ٔتٙبعت ثب اِٛٚیت ٞبی ٌز ٜٚث ٝد ٚفٛرت:
اِف ٚ:اثغتٍی اِٚی( First affiliation ( ٝدر لبِت جذة ٘یزٞٚبی فؼبَ  ٚجٛاٖ اس فبرؽ اتحقیالٖ ایٗ
رؽت ٝیب رؽتٞ ٝبی ٔزتجظ
ةٚ :اثغتٍی ثب٘ٛی second affiliation( ٝاعتفبد ٜاس اػضبی ٞیئت ػّٕی عبیز ٌزٞ ٜٚب ی ثبِیٙی  ٚػّْٛ
پبیٝ
ج  :تؾىیُ سیز ٌزٞ ٜٚبی أٛسؽی ٌز ٜٚثز ٔجٙبی ٔحٛرٞبی تحمیمبتی اػضب  ٚاِٛٚیت ٞبی ٌزٜٚ
د :اٞتٕبْ ثزاعتفبد ٜاس ٘یزٞٚبی ثبِیٙی  ٚثزلزاری ارتجبط ثب ػّ ْٛپبی ٝجٟت أٛسػ ٘ ٚیش ا٘جبْ پزٚصٞ ٜبی
والٖ ٔؾتزن



