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مقدمه:
یىی اظ اؾاؾی تطیي فطایٌسّای آهَظقی وِ تِ ػٌَاى تٌیاًی هْن تطای تىَیي ٍ تساٍم ؾایط تالـّای ػطنِ
آهَظـ ،ایفای ًمف هیًوایس ،تطًاهِضیعی زضؾی اؾت ٍ قمَق هرتلف تطًاهِ زضؾی تِ ػٌَاى حانل ایي فطایٌس،
ّوچَى ًمكِ ضاُ ،هؿیط پیف ضٍی زؾتاًسضواضاى اهط آهَظـ ٍ لالة ولی تواهی فؼالیتّای آهَظقی ضا تطؾین ٍ تثییي
هیوٌٌس .زض ایي هیاى عطح زٍضُ ،1یىی اظ ایي قمَق اؾت وِ تَجِ تِ آى اظ اّویت ٍیػُای تطذَضزاض تَزُ ٍ عطاحی
زلیك ػٌانط ولیسی آى ،ضاُ ضا تطای تحمك یاززّی ٍ یازگیطی اثطترفّ ،وَاض هیؾاظز.
تا ػٌایت تِ تٌس  12هازُ  2آییي ًاهِ قطح ٍظایف هطاوع هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاُّا ههَب ٍظاضت
هتثَع ،تطًاهِضیعی زضؾی زض چاضچَب اذتیاضات زازُ قسُ تِ زاًكگاُّای ػلَم پعقىی ،زض ظهطُ ٍظایف انلی هطاوع
هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاُ ّای وكَض ،قٌاذتِ قسُ ٍ تِ تثغ آى ًظاضت ٍ پایف چگًَگی اجطای تواهی هطاحل
ایي فطایٌس ضا زض ؾغَح هرتلف زض تط هیگیطز .تِ ایي تطتیةٍ ،ضؼیت هَجَز قمَق هرتلف تطًاهِّای زضؾی اظ ؾغح
والى ٍ تطًاهِ زضؾی وكَضی تا ؾغَح ذطز ٍ الیِّای هطتثظ تا عطح زٍضُّا ٍ عطح زضٍؼ ،گؿتطُ هَضز ًظط تطای
تحمك ایي تٌـس هی تاقس .اظ ؾَی زیگط تا تَجِ تِ اّویت عطاحی عطح زٍضُّای ضقتِهماعغ زایط زض زاًكگاُ تِ ػٌَاى
یىی اظ قَاّس تحمك اؾتاًساضزّای اؾاؾی هَضز ًظط زض اػتثاضتركیّای جْاًیّ ،سایت ٍ ًظاضت تط ضًٍس عطاحی آًْا،
اظ اّویـت ٍیـػُای تطذَضزاض هی تاقس .تا هطٍضی تط اؾتاًساضزّای ًْازّای اػتثاضتركی زض ضقتِّای هرتلف اػن اظ
پعقىی ،زًساًپعقىی ،زاضٍؾاظی ٍ پطؾتاضی ٍ هاهایی 2زض حَظُ تطًاهِ آهَظقی ،اّویت ایي هَضَع تیف اظ پیف
ضٍقي قسُ ٍ تِ ػٌَاى ضطٍضتی اجتٌابًاپصیط ،هَضز ػٌایت لطاض هیگیطز
افعٍى تط ایيً ،تایج پیوایف «تطضؾی ٍضؼیت هَجَز عطح زٍضُّا زض گـطٍُّای آهَظقی زاًكگاُ» 3وِ تَؾظ
ٍاحس تطًاهِضیعی آهَظقی هطوع هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاُ اًجام قسً ،كاىزٌّسُ ایي هَضَع تَز وِ حسٍز 00
زضنس زضٍؼ زض حال اضایِ زض ؾغح زاًكگاُ ،فالس عطح زٍضُ تَزُ ّوچٌیي زض نَضت ٍجَز عطح زٍضُ ،زض تیكتط
هَاضز ،زض ٍبؾایت زاًكىسُّا اضایِ ًكسُ تَزًس .زض ػیي حال ،تؿیاضی اظ گطٍُّای آهَظقی هكاضوتوٌٌسُ زض پیوایف،
فالس تطًاهِ هؼیي تطای عطاحی عطح زٍضُ ٍ وویتِ ای تطای ًظاضت تط ضًٍس عطاحی عطح زٍضُّا تَزًس.
ّوچٌیي زض تحلیل هحتَای پاؾدّای پطؾفّای تكطیحی ایي پیوایف ،ػسم پیگیطی زاًكگاُ ٍ ػسم زضذَاؾت
ضؾوی زاًكگاُ ٍ زاًكىسُ ،ػسم ٍجَز احؿاؼ ضـطٍضت تطای اجـطای آى اظ عـطف گـطٍُ یا زاًكـىسُ ،ػسم ٍجَز

 .1عطح زٍضُ تِ ػٌَاى یىی اظ ؾغَح تطًاهِ زضؾی ،عطحی اؾت وِ تطای ّط یه اظ زضٍؼ (اػن اظ جثطاًی ،پیف ًیاظ ،اذتهانی ٍ اًتراتی) ههَب
تطًاهِ زضؾی وكَضی ،تْیِ هیقَز ٍ قاهل ػٌانطی هاًٌس ّسفّای آهَظقی ٍ یا پیاهسّای یازگیطی هَضز اًتظاض ،هحتَای آهَظـ ،ضٍـّای آهَظـ،
ضؾاًِّا ٍ ٍؾایل ووه آهَظقیً ،مف ٍ ٍظایف زاًكجَ ،ضٍـّای اضظیاتی زاًكجَ ٍ هٌاتغ هیتاقس .تطذی اظ هتَى ترههی ،ػٌَاى «عطح زضؼ تطهیه»
ضا تِ ػٌَاى ػثاضت جایگعیي /هؼازل ایي ٍاغُ ،تطگعیسُاًس
2. ACGME, LCME, CODA, ACPE, ANMC
3.Mirzazadeh A, Jahanshir A, Riazi S. A Survey on the Present Status of the Course Plans at Tehran University of Medical
)Sciences: A Prelude to Future Decisions. Strides in Development of Medical Education. 2019 Jul; 16 (1
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ؾاظ ٍ واضّای تكَیمی ٍ ًظاضتی ٍ یا ضواًت اجطایی وافی ،اظ جولِ هَاًغ هغطح قسُ تطای عطاحی عطح زٍضُ تَزًس.
افعٍى تط ایي ،تا تَجِ تِ ًتایج پیوایف هصوَض ،تطذی ضاّىاضّای پیكٌْازی گطٍُّای آهَظقی زایط زض زاًكىسُّا تطای
هَاجِْ تا ایي هَاًغ ،ػثاضت تَزًس اظ :زضذَاؾت ضؾوی هَضَع اظ عطیك آهَظـ زاًكگاُ ٍ زاًكىسٍُ ،جَز تطًاهِای
تطای ًظاضت زض لالة تطًاهِ  4ؾالِ هؼاًٍت آهَظقی زاًكگاُ زض ؾغح زاًكىسُ ،ایجاز ٍ یا تمَیت همطضات العامآٍض
تطای اضایِ عطح زٍضُ زض زاًكىسُّا ّوچٌیي تكىیل وویتِ ًظاضت تط ضًٍس عطاحی عطح زٍضُّا زض زاًكـىـسُّا ،تَزًس.
تا هلحَػ زاقتي اّویت هَضَع تط اؾاؼ قَاّس ػلوی ٍ ًتایج پیوایف اًجام قسُ زض زاًكىسُّای تاتؼِ زاًكگاُ،
اتراش ضٍیىطزی ًظامهٌس ٍ عطاحی ٍ پطزاظـ ًمكِای تحت ػٌَاى «قیًَُاهِ» تِ هٌظَض ؾاهاىزّی ٍضؼیت هَجَز،
ضطٍضتی اجتٌابًاپصیط تَزُ ٍ ٍظایف ّطی ه اظ ػَاهل زضگیط زض فطایٌس ضا تثییي ٍ تكطیح هیًوایس؛ تا تِ ػٌَاى هثٌایی
هتمي ،تطای تطًاهِضیعیّا ٍ تهوینگیطیّای آیٌسُ ،هَضز تَجِ لطاض گیطز.
السامات ساماندهی طرح دورههای رشتهمقاطع دایر در دانشگاه
ماده  -1ساختار و تشکیالت ساماندهی طرح دورهها

 ضطٍضی اؾت ّط یه اظ زاًكىسُّا /تیواضؾتاىّا زض لالة حَظُ چْاضم اظ حَظُّای ّكتگاًِ فؼالیت زفاتط
تَؾؼِ آهَظـ ،ؾاذتاض ٍ تكىیالت ٍیػُ حَظُ تطًاهِضیعی آهَظقی ضا هكرم ًوَزُ ٍ هتٌاؾة تا قطایظ
زاًكىسُ /تیواضؾتاىً ،ؿثت تِ تؼییي تطویة اػضای «کمیته برنامهریزی درسی» ،هثازضت ٍضظًس .وویتِ هصوَض
تِ ػٌَاى ظیط هجوَػِای اظ زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكىسُ /تیواضؾتاى ،هؿؤٍلیت ًظاضت ٍ پیگیطی ضًٍس عطاحی
ٍ تاظًگطی ولیِ قمَق تطًاهِ زضؾی تِ ٍیػُ عطح زٍضُ ٍ عطح زضؼ ضا زض زاًكىسُ /تیواضؾتاى هطتَط ،تط
ػْسُ ذَاّس زاقت .1اػضای ایي وویتِ ،تا هكاٍضُ هسیط زفتط تَؾؼِ آهَظـ ٍ تَؾظ هؼاٍى آهَظقیّ 2ط
زاًكىسُ /تیواضؾتاى ،تا نسٍض اتالؽ ضؾوی ،تطای هست زٍ ؾال اًتراب ٍ هؼطفی هیقًَس .زض فطایٌس اًتراب
اػضای «وویتِ تطًاهِضیعی زضؾی» زض تیواضؾتاىّا ،افعٍى تط هكاٍضُ تا هسیطاى زفاتط تَؾؼِ آهَظـ ،ضایعًی تا
هسیطاى گطٍُّای تالیٌی ًیع ،ضطٍضی اؾت.


ضطٍضی اؾت اػضای «کمیته برنامهریزی درسی» ّط زاًكىسُ /تیواضؾتاى ،عی ًاهِای ضؾوی تِ هسیط هطوع
هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاُ هؼطفی قًَس.

 .1تا ػٌایت تِ تثهطُ  2هازُ  4قطح ٍظایف ٍ ًكىیالت زفاتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكىسُّا ٍ تیواضؾتاىّای تاتؼِ زاًكگاُ ههَب هطزاز هاُ ؾال 1331
قَضای زاًكگاُ ،تِ هٌظَض ایجاز ّواٌّگی ٍ ّنًَایی هیاى زاًكىسُّا ٍ تیواضؾتاىّا ،قىلگیطی قثىِ اضتثاعی ٍ تكىیل جلؿات ّواٌّگی ،تا نالحسیس
ضییؽ زاًكىسُ /ضییؽ تیواضؾتاى ،اهىاىپصیط ذَاّس تَز.
 .2تط اؾاؼ تثهطُ  1شیل هازُ  4قطح ٍظایف ٍ تكىیالت زفاتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكىسُّا ٍ تیواضؾتاىّا ههَب قَضای زاًكگاُ ،زض هَضز زاًكىسُّایی
وِ تیف اظ یه هؼاٍى آهَظقی زاضًس ،تٌاتط نالحسیس ضییؽ زاًكىسُ ،زفتط تَؾؼِ آهَظـ ،هیتَاًس تِ ػٌَاى ظیطهجوَػِ ضییؽ زاًكىسُ تاقسً .ظط تِ ایي
هَضَع ،تٌْا زض ذهَل ایي ًَع اظ زاًكىسُّا ،ایي فطایٌس ،هی تَاًس تحت ًظاضت ضییؽ هحتطم زاًكىسُ ،نَضت پصیطز.
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 ضطٍضی اؾت ٍاحس تطًاهِضیعی آهَظقی هطوع هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاُ زض ولیِ هطاحل تسٍیي ٍ
ضٍظاهسؾاظی عطح زٍضُّا تا تطگعاضی جلؿات ازٍاضی هكتطن تا وویتِّای تطًاهِضیعی زضؾی زاًكىسُّا/
تیواضؾتاىّ ا ،ضوي ضنس ضًٍس نَضت پصیطفتِ ،تِ هٌظَض ضفغ اتْامّای احتوالی ،زض نَضت لعٍم تِ اضایِ
هكاٍضُّای ترههی هثازضت ٍضظز.
تثهطُ  :1زض زاًكىسُّا« ،کمیته برنامهریزی درسی» تا زاضا تَزى حسالل ؾِ ػضَ اظ هیاى اػضای ّیأت ػلوی
زاًكىسُ (زٍ ػضَ ثاتت ٍ یه ػضَ ًوایٌسُ گطٍُ آهَظقی هطتثظ) تكىیل قسُ ٍ ضؾویت هییاتس وِ «زٍ ػضَ
ثاتت» زض نَضت اهىاى ،زاضای تحهیالت ٍ ؾَاتك هطتثظ تا حَظُ آهَظـ پعقىی /آهَظـ تَزُ ٍ یا یىی اظ
زٍضُّای تَاًوٌسؾاظی آهَظقی هطتثظ زاًكگاُ اػن اظ زٍضُ هْاضتّای پایِ ،تستیط ٍ  )...ضا گصضاًسُ تاقٌس ٍ تا
تَجِ تِ ضطٍضت زضیافت ًظطات ترههی هترههاى ضقتِ هطتثظ تا هحتَای عطح زٍضُ پیكٌْازی ،ػضَ ؾَم
وویتِ ،یىی اظ ًوایٌسگاى گطٍُّای آهَظقی زایط زض زاًكىسُ تَزُ ٍ تؿتِ تِ هحتَای ترههی ّط یه اظ زضٍؼ
ضقتِ هماعغ ،زض جلؿات تطضؾی عطح زٍضُّا ،زػَت ذَاّس قس.
تِ هٌظَض پَیایی تیكتط وویتِ ٍ تا تَجِ تِ اّویت هكاضوت زاًكجَیاى تِ ػٌَاى شیٌفغ انلی زض فطایٌس آهَظـ،
حضَض ًوایٌسُای اظ زاًكجَیاى تا پیكیٌِ ػضَیت زض «واضگطٍُ زاًكجَیی تَؾؼِ آهَظـ» ّط زاًكىسُ ،تَنیِ
هیقَز.
تثهطُ  :2زض تیواضؾتاىّا« ،کمیته برنامهریزی درسی» تا زاضا تَزى حسالل ؾِ ػضَ قاهل «زٍ ػضَ ثاتت اظ هیاى
هؿؤٍلیي زٍضُّای واضآهَظی ،واضٍضظی ٍ زؾتیاضی» وِ زض نَضت اهىاى ،زاضای تحهیالت ٍ ؾَاتك هطتثظ تا
حَظُ آهَظـ پعقىی /آهَظـ تَزُ ٍ یا یىی اظ زٍضُّای تَاًوٌسؾاظی آهَظقی هطتثظ ههَب زاًكگاُ اػن اظ
هْاضتّای پایِ ،تستیط ٍ  )...ضا گصضاًسُ تاقٌس ٍ یه ػضَ ًوایٌسُ گطٍُ تالیٌی هطتثظ ،تكىیل قسُ ٍ ضؾویت
هییاتس تا تَجِ تِ ضطٍضت زضیافت ًظطات ترههی هترههاى ضقتِ هطتثظ تا هحتَای عطح زٍضُ پیكٌْازی،
ػضَ ؾَم وویتِ ،یىی اظ ًوایٌسگاى گطٍُّای تالیٌی تَزُ ٍ تؿتِ تِ هحتَای ترههی ّط یه اظ زٍضُّای
واضآهَظی /واضٍضظی ،زض جلؿات تطضؾی عطح زٍضُّا ،زػَت ذَاّس قس.
تثهطُ  :3تا ػٌایت تِ ایي هَضَع وِ زض زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكىسُ پعقىی ،تطویثی اظ وویتِّای تطًاهِضیعی ٍ
اجطایی زٍضُ پعقىی ػوَهی ،هؿؤٍلیت فطایٌس تطًاهِ ضیعی زضؾی ضا تط ػْسُ زاقتِ ٍ ایي هْن ضا اظ عطیك
ؾیاؾت گصاضی ،عطاحی ،پایف ٍ ًظاضت تط ضًٍس تسٍیي قمَق هرتلف تطًاهِ زضؾی اظ جولِ عطح زٍضُّای
آهَظقی ،جاهِ ػول هیپَقاًٌس ّوچٌیي ًظط تِ گؿتطزگی ٍ تٌَع زٍضُّای تحت پَقف آى زاًكىسُ« ،کمیته
برنامهریزی درسی» زض زاًكىسُ پعقىی تِ ػٌَاى ظیط هجوَػِای اظ زفتط تَؾؼِ آهَظـ ،هكتول تط ؾِ واضگطٍُ
«آهَظـ پعقىی ػوَهی»« ،آهَظـ ترههی ٍ فَق ترههی» ٍ «آهَظـ ػلَم پایِ ٍ تحهیالت تىویلی»
ذَاّس تَز .تسیْی اؾت تا تَجِ تِ ؾاذتاض فؼلی زاًكىسُ ،واضگطٍُ «آهَظـ پعقىی ػوَهی» ،هتكىل اظ اػضای
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زٍ وویتِ زایط تطًاهِضیعی ٍ اجطایی زٍضُ پعقىی ػوَهی تَزُ ٍ ًیاظی تِ قىلگیطی هجسز آى ًویتاقس .زٍ
واضگطٍُ «آهَظـ ترههی ٍ فَق ترههی» ٍ «آهَظـ ػلَم پایِ ٍ تحهیالت تىویلی» ًیع تا حضَض حسالل
ؾِ ػضَ قاهل «زٍ ػضَ ثاتت تِ ػٌَاى ًوایٌسُ هؼاًٍتّای آهَظقی هطتَعِ» وِ زض نَضت اهىاى ،زاضای
تحهیالت ٍ ؾَاتك هطتثظ تا حَظُ آهَظـ پعقىی /آهَظـ تَزُ ٍ یا یىی اظ زٍضُّای تَاًوٌسؾاظی آهَظقی
هطتثظ ههَب زاًكگاُ اػن اظ هْاضتّای پایِ ،تستیط ٍ  )...ضا گصضاًسُ تاقٌس ٍ یه ػضَ ًوایٌسُ گطٍُ آهَظقی
هطتثظ تا ّط زٍضُ تِ ػٌَاى ػضَ هسػَ ،تكىیل قسُ ٍ ضؾویت هییاتس تِ ایي تطتیة ،اظ ایي پؽ ،ولیِ
فـؼـالیـتّای ایي ؾِ واضگطٍُ ترههی اػن اظ هىاتثات ،نسٍض ههَتات ٍ اضایِ ّط گًَِ گعاضـ ،شیل ػٌَاى
«کمیته برنامهریزی درسی» ،اًجام ذَاّس قس.
ماده  -2فرایند تدوین طرح دورهها

 ضطٍضی اؾت زفاتط تَؾؼِ آهَظـ تا ّوىاضی «وویتِ تطًاهِضیعی زضؾی» ذَزً ،ؿثت تِ تطگعاضی جلؿِ/
جلؿات تَجیْی تطای هسیطاى گطٍُّای آهَظقی زاًكىسُّا /هؿؤٍلیي زٍضُّای واضآهَظی ،واضٍضظی ٍ
زؾتیاضی زض تیواضؾتاىّا  ،السام ًوایٌس تا ضوي تثییي اّویت عطاحی عطح زٍضُ ٍ آقٌایی گطٍُ ّسف تا قیَُ-
ًاهِ ههَب ،زض ذهَل ضاّىاضّا ٍ ؾاظ ٍ واضّای تكَیمی هتٌاؾة تا قطایظ زاًكىسُ /تیواضؾتاى ،تحث ٍ
تثازل ًظط اًجام قَز.
 ضطٍضی اؾت زفاتط تَؾؼِ آهَظـ تِ هٌظَض تَاىهٌسؾاظی اػضای ّیأت ػلوی زاًكىسُ /تیواضؾتاى ،ضوي
تطآٍضز ًیاظ زض ایي ػطنِ ٍ تْیِ فْطؾت اؾاهی اػضای ّیأت ػلوی هتماضی قطوت زض زٍضُ هطتثظ ،تِ یىی
اظ زٍ نَضت زضذَاؾت هجَظ تطگعاضی واضگاُ تَؾظ ّواى زفتط ٍ یا پیكٌْاز تطگعاضی واضگاُ زض ایي حَظُ
تَؾظ هطوع هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاُ /ؾایط زفاتط زاضای هجَظ تطگعاضی واضگاُ ،زض لالة ًاهِای
ضؾوی ،هطاتة ضا تِ هطوع هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاُ اػالم ًوایٌس.
 ضطٍضی اؾت زفتط تَؾؼِ آهَظـ پؽ اظ اذص هجَظ تطگعاضی ٍ یا اػالم تطًاهِ ظهاىتٌسی زٍضُّای هطتثظ زض
هطوع هغالؼات /ؾایط زفاتط تَؾؼِ آهَظـ ،تِ اعالعضؾاًی گؿتطزُ هَضَع زض ؾغح زاًكىسُ /تیواضؾتاى،
هثازضت ٍضظز.
 ضطٍضی اؾت گطٍُّای آهَظقی ّط یه اظ زاًكىسُّا /هؿؤٍلیي زٍضُّای واضآهَظی ،واضٍضظی ٍ زؾتیاضی
زض تیواضؾتاىّا ،عطح زٍضُ ّای تواهی زضٍؼ هَظف ذَز ضا تا تَجِ تِ ًوًَِ چاضچَبّای ههَب پیَؾت
قیًَُاهِ ،ؾاهاى زازُ ٍ پؽ اظ تأییس هسیطاى گطٍُّای آهَظقی شیضتظ ٍ حهَل اعویٌاى اظ ّواٌّگی تا اؾٌاز
تاالزؾتی ٍ 1ضَاتظ گطًٍُ ،ؿرِ ًْایی آًـْا ضا تـِ «وویتِ تطًاهِضیعی زضؾی» زفتط تَؾؼِ آهَظـ ،اضایِ ًوایٌس.
 .1تِ ػٌَاى یه ههساق ،ضطٍضی اؾت زض تسٍیي عطح زٍضُّای واضآهَظی ٍ واضٍضظی ّطیه اظ ترفّای تالیٌی ٍیػُ زٍضُ پعقىی ػوَهی ،تطًاهِّای
آهَظقی زٍضُّای واضآهَظی ٍ واضٍضظی ههَب وویتِ تطًاهِ ضیعی زٍضُ پعقىی ػوَهی هس ًظط لطاض گطفتِ ٍ زض تسٍیي تَاىهٌسیّای پایاى زٍضُّای
هصوَض ،هحَضّای تَاىهٌسی هٌسضج زض ؾٌس تَاىهٌسیّای زاًفآهَذتگاى زٍضُ پعقىی ػوَهی زاًكگاُ ػلَم پعقىی تْطاى ،لحاػ گطزز .ایي اؾٌاز زض
تاضًوای زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكىسُ پعقىی  -هٌَی زتیطذاًِ پعقىی  30تِ ًكاًی  ،http://medicine.tums.ac.ir/edo#لاتل زؾتطؼ هیتاقٌس.
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ایي وویتِ ًیع هَظف اؾت ضوي تطضؾی عـطح زٍضُ ّای اضایِ قسُ ،اظ واهل تَزى آًْا اعویٌاى حانل ًوایس.
تِ هٌظَض عطاحی هثتٌی تط انَل ػلوی عطح زٍضُّا ٍ ضفغ اتْامّای احتوالی زض ذهَل ًحَُ عطاحی ،وویتِ
هصوَض ،هَظف تِ ًظاضت تط چگًَگی اجطای ایي فطایٌس ٍ اضایِ هكاٍضُّای ترههی ذَاّس تَز.1
 ضطٍضی اؾت ًؿد ًْایی عطح زٍضُّا ،زض تاضًوای ّط زاًكىسُ /تیواضؾتاى اضایِ قًَس
تثهطُ :زض نَضت تحمك ّط یه اظ هطاحل شیل هازُ  2زض زاًكىسُ /تیواضؾتاى ،تِ قطط اضایِ هؿتٌسات حاوی
اظ اًجام هطحلِ /هطاحل زض گعاضـ ؾاالًِ تِ هطوع هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاًُ ،یاظی تِ اًجام هجسز
آى /آًْا ًثَزُ ٍ پطزاذتي تِ گام تؼسی شیل ایي هازُ ٍ یا هازُ  ،3تالهاًغ اؾت.
ماده  -3روزامدسازی و نظارت

 ضطٍضی اؾت تِ هٌظَض ضٍظاهسؾاظی ٍ اضتمای ویفیت ،هؼاًٍت آهَظقی ّط یه اظ زاًكىسُّا /تیواضؾتاىّا تا
ّواٌّگی زفاتط تَؾؼِ آهَظـ ،ظهاى ٍ فَانل اًجام اضظقیاتی عطح زٍضُّا ضا هكرم ٍ تِ تواهی گطٍُّای
آهَظقی زایط زض زاًكىسُّا /هؿؤٍلیي زٍضُّای واضآهَظی ،واضٍضظی ٍ زؾتیاضی زض تیواضؾتاىّا اػالم وٌٌس.
 پؽ اظ تؼییي ظهاى ٍ فَانل اًجام اضظقیاتی ،ضطٍضی اؾت «وویتِ تطًاهِضیعی زضؾی» تا ّواٌّگی هسیط زفتط
تَؾؼِ آهَظـً ،ؿثت تِ تطضؾی عـطح زٍضُ ّا ،اضایِ تاظذَضز ٍ اػالم هَاضز انالحی السام ًوایس .تسیْی اؾت
پؽ اظ اػالم هَاضز ًیاظهٌس انالح تِ گطٍُّای آهَظقی زایط زض زاًكىسُّا /هؿؤٍلیي زٍضُّای واضآهَظی،
واضٍضظی ٍ زؾتیاضی زض تیواضؾتاىّا  ،اػوال هَاضز اػالم قسُ زض تاظُ ظهاًی تؼییي قسُ ،ضطٍضی تَزُ ٍ
چگًَگی اًجام تاظًگطی زض لالة یه گعاضـ ،تَؾظ زفتط تَؾؼِ آهَظـ ،تِ هؼاًٍت آهَظقی زاًكىسُ/
تیواضؾتاى ،اػالم هیگطزز.
 هؼاًٍت آهَظقی زاًكىسُّا /تیواضؾتاىّا هَظفٌس گعاضـ ؾاالًِای اظ ضًٍس اجطای «قیًَُاهِ تسٍیي ٍ
تاظًگطی عطح زٍضُّا» ضا تِ هطوع هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاُ ،اضؾال ًوایٌس.
 ضطٍضی اؾت تِ هٌظَض اضتمای ضًٍس اجطای قیًَُاهِ ٍ زض ضاؾتای تحمك ًمف ًظاضتی -هكاٍضُای هطوع
هغالؼات ٍ تَؾؼِ آهَظـ زاًكگاُ ،گعاضـّای اضایِ قسُ اظ ؾَی زاًكىسُّا /تیواضؾتاىّا ،تَؾظ ٍاحس
تطًاهِضیعی زضؾی ایي هطوع تطضؾی قسُ ٍ تاظذَضزّای الظم اضایِ گطزز.
ایي قیًَُاهِ زض ًكؿت هَضخ  1333/1/23قَضای آهَظقی زاًكگاُ زض  12تٌس ٍ  4تثهطُ تهَیة قسُ اؾت ٍ
پؽ اظ اتالؽ ،الظماالجطا تَزُ ٍ فطایٌس تسٍیي ٍ تاظًگطی عطح زٍضُّا ٍیػُ ّط یه اظ زضٍؼ ضقتِهماعغ زایط زض
زاًكگاُ ،تا تَجِ تِ آى ،نَضت هیپصیطز.
ً .1ظط تِ اّویت ٍ پیاهسّای هَضز تَجِ فؼالیتّای اػضای وویتِ ترههی تطًاهِضیعی زضؾی ٍ تا تَجِ تِ تٌس پٌجن «آییيًاهِ هؼازلؾاظی اهتیاظّای
تَاًوٌسؾاظی آهَظقی اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ػلَم پعقىی تْطاى» ،فـؼالیتّای هـكرم ٍ زاضای پـیـاهس هـَضز تـَجِ ٍ هؤثط زض جْت انالح یا
ضاُاًساظی فطایٌسّای آهَظقی زض گطٍُ ،تیواضؾتاى یا زاًكىسُ ،زض ظهطُ فؼالیتّایی ّؿتٌس وِ لاتلیت هؼازلؾاظی تا اهتیاظات تَاًوٌسؾاظی آهَظقی اػضای
ّیأت ػلوی ضا زاضًس .هیعاى اهتیاظ اذتهال یافتِ تِ ایي تٌس ،زض آییي ًاهِ هصوَض ،تهطیح قسُ اؾت.
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