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  ُا٘دٕٗ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ايساٖ ٔشقبلبت رزوٛاغبز رفشبس ٕٔيبصي سٛغبقٝ فّبْٛ ٔقبٚ٘بز         (:يفبرس)چىيذ

 ٜ٘فبس  6اي ٞيأر ٔديسٜ ايٗ ا٘دٕٗ، الداْ ثٝ سؿىيُ وٕيشٝ 5/11/1811فٙبٚزي زيبغز خٕٟٛزي ٚ ٔكٛثٝ ٔٛزخ فّٕي ٚ 

روشس غقيد غٕٙب٘يبٖ، روشس ٘سٌع حػيٗ ٔسري، روشس فسؾشٝ دٛزفجداِحػيٗ، وب٘ٓ غٕب٘ٝ رٞمبٖ، آلبي ٟٔدي قبرق ٚ وب٘ٓ )

 .ٞبي ٔشجٛؿ وٛر ٕ٘ٛروالٖ زؾشٝ زيصي آسي ٚثسزغي ٚضـ ٔٛخٛر ٚ ثس٘بٔٝخٟز  (فخسي اقفٟب٘ي

ٜ    61اي ٔبٜ اويس ثب ٕٞىبزي ؾجىٝ 11ايٗ وٕيشٝ ؽسف  ٞبب رز وّيبٝ   ٘فسٜ اش ٕٞىبزاٖ فيصيِٛٛضيػز ٚ فبزٔبوِٛٛضيػبز سٕببٔي را٘ؿبٍب

ٚ   قبدٞب ٚ قبسف  رز سٟبساٖ   سسيٗ ٔشخككبيٗ  ثب سدسثٝ سسيٗ ٚ٘فسٜ اش ثسخػشٝ 11ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ ؾٛزاي ٔؿٛزسي اغشبٖ  لبز ٘فبس غببفز 

 .ثدثٝ ايٗ ٟٔٓ رغز يب سٛا٘ػز

ٞبب ٚ ٔساوبص سحميمببسي ٚ ٘يبسٚي ا٘ػبب٘ي فيصيِٛٛضيػبز ٚ       ٖبٞبيي حبٚي اعالفبر وبِجدي ٚ فّٕي ٚضبقيز ردبزسٕب  رز اثشدا دسغؽ ٘بٔٝ

اي اش ٕٞىبببزاٖ فيصيِٛٛضيػببز ٚ غببذع اش عسيببك ؾببجىٝ ؛ٞبببي ثػببيبز سكببٛيت ؾببدوؿببٛز سٟيببٝ ٚ دببع اش ٔؿببٛزر فبزٔبوِٛٛضيػببز

آٚزي اعالفبر رليك ٞبي وؿٛز الداْ ثٝ خٕـردبزسٕبٖ ٚ ٔسوص سحميمبسي ايٗ رٚ زؾشٝ رز سٕبٔي اغشبٖ 111فبزٔبوِٛٛضيػز ٔػشمس رز 

ٜ  . ٞب ٕ٘ٛريٓٚ ٍ٘بزؼ ٚضقيز ٔٛخٛر ايٗ زؾشٝ ٞببي  ٞببي وػبت ؾبدٜ ٚ سٟيبٝ خبداَٚ، ٚ ٕ٘ٛراز     رز ٔسحّٝ ثقد ثٝ سدصيبٝ ٚ سحّيبُ رار

 .الداْ ٕ٘ٛريٓٔٙبغت 

ازشؾي ثٝ رغز آٔد وٝ ٔي سٛا٘د ٔٛخت اقالح ريد ٚ ٍ٘سؼ قبحت ٘ؾبساٖ ٌسريبدٜ، ابساك     رز ايٗ زاغشب اعالفبر خبِت سٛخٝ ٚ دس

يىبي اش رغبشبٚزرٞبي ايبٗ ٔسحّبٝ سٟيبٝ      . ٔػئٛالٖ دصؾىي ٚ غالٔز وؿبٛز رز ايبٗ حبٛشٜ ٌبسرر     ييغبشاٖ ٚ زإٞٙبزاٞي ثساي سكٕيٓ

ٞببي  ٞبي ٔخشّف اغز وبٝ ٔحبغبٗ ٚ ٔصيبز   ٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي را٘ؿٍبٜٖبٞب ٚ ردبزسٌٕسٜٚثٙدي زسجٝثٙدي ٚ فٟسغز زرٜ

 .ثبؾدوٛر زا رز زاغشبي افشالي آوبرٔيه ايٗ ٔساوص رازا ٔي

ثساي ايبٗ وببز   . شٝ دسراوشيٓرز ٔسحّٝ ثقد ثٝ ٔغبِقٝ سقدار افضبي ٞيأر فّٕي ٚ ٔحمميٗ الشْ رز ؾسايظ أسٚشي وؿٛز ثساي ايٗ رٚ زؾ

اٍِٛي  8ثب عساحي  سٟيٝ ٕ٘ٛرٜ ٚ 1811سدزيع رز وّيٝ ٔساوص ٚ ٔؤغػبر آٔٛشؼ فبِي وؿٛز زا رز غبَ  ثسايٞبي الشْ سقدار ٚاحد

ثٝ زٚؾٗ ٕ٘ٛرٖ خبيٍبٜ فقّبي ايبٗ رٚ زؾبشٝ رز وؿبٛز     ، ٞبٞيأر فّٕي را٘ؿٍبٜؾدٜ سٛغظ افضبي سدزيع ٞبي ٔشفبٚر اش سقدار ٚاحد

٘يبسٚي  آ٘ببِيص  ايٗ رٚ زؾبشٝ، ثبٝ    هتَسظ، خَة ٍ هغلَةغبِٝ ثساي رغشيبثي ثٝ ؾسايظ  5غذع رز اٟبزاٛة يه ثس٘بٔٝ . سراوشيٓد

 .ٞبي آسي دسراوشيٓا٘ػب٘ي ٚ ٘يبش ثٝ سسثيز ٘يسٚٞبي خديد رز غبَ

ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ّف اش ٘ؾس سٛغقٝ رز وؿٛزٞبي ٔخشٔمبيػٝ ٚضقيز ٔٛخٛر ٘يسٚي ا٘ػب٘ي فيصيِٛٛضيػز ٚ فبزٔبوِٛٛضيػز رز ايساٖ ثب وؿٛز

 .ٞبي ٔخشّف خٟبٖ ٘يص ثخؽ ريٍسي اش ٔغبِقٝ ا٘دبْ ؾدٜ ثٛرلبزٜ

 

 :در خبتوِ اهيذٍارين ايي پرٍشُ ٍ تحميك ثتَاًذ



ٞببي فّٕبي شيبس ٘ؾبس ٚشازر ثٟداؾبز ٚ ٕٞچٙبيٗ ٚشازر فّبْٛ، سحميمببر ٚ         ثٝ فٙٛاٖ يه اٍِٛ ٔٛزر اغشفبرٜ ريٍس ا٘دٕٗ -

آٖ فّبْٛ رز وؿبٛز   ؾبسايظ  ٞبي فّٕي ثٟشسيٗ خبيٍبٜ ثساي ٔغبِقٝ ٚ ثسزغي ٚضقيز ٚ ثدٖٚ ؾه ا٘دٕٗ. ٌيسرفٙبٚزي لساز 

 .ٞب رز اوشيبز لساز رٞٙدزؾد ٚافشالي آسي آٖثساي  ٞبيي غبش٘دٜ ٚ ٔفيدسٛا٘ٙد ديؿٟٙبرثٛرٜ، ٔي

يٗ سحميك وبِي اش اؾبىبَ ٚ ايبسار ٘جبٛرٜ ٚ    ٔغٕئٗ ٞػشيٓ ا. ٔٛزر سٛخٝ اغبسيد ٚ ٔحمميٗ ايٗ ٌسٜٚ رز غغح وؿٛز لساز ٌيسر -

٘ؾبساٖ ٚ  سبٛخٟي ٔبب لبساز ٌسفشبٝ زا اش غبٛي قببحت       وٓٞبيي وٝ ٔٛزر اقالحي رز شٔيٙٝ رٌٛ٘ٝ ٘مد ٚ ديؿٟٙبثبؾد ٚ ٞسٕ٘ي

 .وٙيٓٞب ثب آغٛؼ ثبش اغشمجبَ ٔئشخككيٗ ايٗ زؾشٝ

٘ؾس لساز ٚ سدديدثبر هَرد ثبزثيٌي  سبل يه 2ّر اغز  اِٚيٝ ثٛرٜ ٚ الشْآغبش ٚ وبز ثٝ فٙٛاٖ يه  سٌذٔب ٔقشمديٓ ايٗ  -

ٓ ٚ اٝ ثيؿشس ثسعسف ؾدٜ ٞبي آٖ ٞسٌسفشٝ، ضٕٗ ثٝ زٚش ؾدٖ اعالفبر ٚ آٔبز، ايسار فىبسي ٍٕٞببٖ   ثس ٘مبط لدزر آٖ ثب ٞب

 .افصٚرٜ ٌسرر

ٜ  دٛيبيي ٚ ثٝ ايدبر ،سٌذأيدٚازيٓ ايٗ  - ٜ  ٞببي  ٖبٞبب ٚ ردبزسٕب  فضبي زلبثز غبِٓ رز ثيٗ ٌبسٚ ٞبب ٚٔساوبص   ٔٛخبٛر رز را٘ؿبٍب

ٝ ٌٛ٘ٝ زؾد ٚ سحسن، ؾفبفثدٖٚ ؾه الشٔٝ ٞس. ٕ٘بيدوٕه سحميمبسي غساغس وؿٛز  زيبصي  غبشي ٚضقيز ٔٛخٛر ٚ ثس٘بٔب

 .ثبؾدٞبي ثقدي ٔيفبِٕب٘ٝ ثساي لدْ

دصؾىي ٚ حٛشٜ ، ٔٛزر سٛخٝ ٚ فٙبيز ٔػئِٛيٗ ٚ سكٕيٓ ٌيس٘دٌبٖ غغٛح ٔخشّف ٔساوص فّٕي سٌذأيدٚازيٓ ايٗ ٔغبِقٝ ٚ  -

ـ لب ٞبب ٚ ٔساوبص سحميمببسي ٔفيبد ٚا    ٞبي قحيح ٚ وبزؾٙبغي ثساي آيٙدٜ را٘ؿٍبٜثشٛا٘د رز اسخبذ سكٕيٓ غالٔز ٚالـ ٌسرر ٚ

 .ثبؾد٘يبش ٞس سكٕيٓ قحيح ٚ ٔب٘دٌبز، سجييٗ رليك ٚضقيز ٔٛخٛر ثب ازلبْ ٚ آٔبز لبثُ اسىب ٔيٚاضح اغز وٝ ديؽ. ٌسرر

ٞبي ٕ٘بييٓ ا٘دٕٗ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي زا اش ٘مد ٚ سٛقيٝ٘ؾساٖ سمبضب ٔييٗ ٚ قبحترز وبسٕٝ ٔددراً اش ٔشخكك

 .د٘ٔٙد غبشمب٘ٝ وٛر ثٟسٜفٔؿ

 

 ثس٘بٔٝ زيصيفيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضئٕيصي، ٚضـ ٔٛخٛر،  :يٍاشگبى وليذ ، 

 

 

 

 

 

 



 يهَضَع ػلو ي، ًَآٍرياز ٍضؼيت هَجَد ػلن، فٌبٍر يارائِ تصَير 

ثِ ّوراُ ًوَدار ٍ )ٍ همبيسِ ثب دٍ وطَر هٌغمِ ٍ يه وطَر پيطرفتِ 

 (جذاٍل هرثَعِ

رز ٌبصازؼ  ثٝ قٛزر ٕ٘بٛراز   وٝاش ٞٓ سفىيه ؾدٜ  ٞبرارٜ ،ٞب ٚ ٔساوص سحميمبسي غساغس وؿٛزدع اش خٕـ آٚزي اعالفبر اش ٌسٜٚ

 .ؾدٜ اغزٕ٘بيؽ رارٜ وبُٔ 

فبرهبوَلَشي، ػلَم پبيِ ٍ زيست ضٌبسي، هراوس -ّبي فيسيَلَشي، فبرهبوَلَشي، فيسيَلَشيگرٍُ -9ًوَدار 

  تحميمبتي هرتجظ

ٌبسٜٚ فّبْٛ    92رز وؿبٛز  . ؾٙبغبيي ؾدٜ اغبز  ي ٔسسجظ رز وؿٛزٚ ٔساوص سحميمبس فبزٔبوِٛٛضيٚ  فيصيِٛٛضيٌسٜٚ  111رز ٔدٕٛؿ 

ٚ  فيصيِٛبٛضي را٘ؿٍبٜ ٞٙٛش ٌسٜٚ ٔػشمُ  12رز . ثبؾٙدوٝ رازاي فيصيِٛٛضيػز ٚ فبزٔبوِٛٛضيػز ٔي دبيٝ ٚ شيػز ؾٙبغي ٚخٛر رازر

ٔؿبوَٛ ازاهبٝ    فبزٔببوِٛٛضي ٚ  فيصيِٛبٛضي ٞب سحز ردبزسٕب٘ي ثبٝ ٘ببْ ٌبسٜٚ    سؿىيُ ٘ؿدٜ ٚ اغبسيد ايٗ زؾشٝ فبزٔبوِٛٛضيٌسٜٚ ٔػشمُ 

 .ثبؾٙدودٔبر ٔي
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ّب ٍ ضبغل در داًطگبُ (ًفر <:9هجوَػب ) ٍ فبرهبوَلَشيست فيسيَلَشيستاػضبي ّيأت ػلوي تؼذاد  -2ًوَدار 

 . هروس تحميمبتي

ثساثبس   9112ٞبب  فيصيِٛٛضيػبز رز ٔساوبص فّٕبي ٔؿبوَٛ ثبٝ وببز ٞػبشٙد وبٝ سقبدار          فيصيِٛٛضيػز ٚ فبزٔبوِٛٛضيػز 952رز ٔدٕٛؿ 

 .ثبؾٙدفبزٔبوِٛٛضيػز رازاي ٔدزن روشسي سخككي ٔي 121فيصيِٛٛضيػز ٚ  992اش ايٗ سقدار . ثبؾدٞب ٔيفبزٔبوِٛٛضيػز

٘فس فبزٔبوِٛٛضيػز  199٘فس فيصيِٛٛضيػز ٚ  979٘فس اغز وٝ اش ايٗ ثيٗ  216ايساٖ  فبزٔبوِٛٛضيٚ  فيصيِٛٛضي سقدار افضبي ا٘دٕٗ

 .ثبؾٙداري اش افضبي ا٘دٕٗ ٘يص، را٘ؿدٛيبٖ ٔؿوَٛ ثٝ سحكيُ ٔيثٙبثسايٗ سقد. ٞػشٙد

يقٙبي ثبٝ   . رٞٙدٌسٜٚ فيصيِٛٛضي، فبزٔبوِٛٛضي ٚ ٔساوص سحميمبسي ودٔبر دؿشيجب٘ي وٛر زا ازاهٝ ٔي 111٘فس غيس ٞيأر فّٕي رز  121

ايٗ ٘ػجز ؾبوف . ثبؾٙدٔبوِٛٛضي ٔػشمس ٔيٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزفضٛ ٞيأر فّٕي يه ٘فس ٘يسٚي دؿشيجب٘ي وٙٙدٜ رز ٌسٜٚ 9/9اشاي 

فبالٜٚ ثبس ايبٗ الشْ اغبز ثبٝ ثحب        . ثبؾبد ٞبي ٔخشّف يىػبٖ ٚ ٔٙبغت ٕ٘يرٞد ِٚي ٔشأغفب٘ٝ سٛشيـ آٖ رز را٘ؿٍبٜوٛثي زا ٘ؿبٖ ٔي

ٞبيي وٝ رازاي ٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي وؿٛز، فّي اِخكٛـ رز ٌسٜٚٞبي ٌسٜٚسسثيز سىٙػيٗ حبذق ٚ وبزآٔد رزآشٔبيؿٍبٜ

ٞبي وبزآشٔٛرٜ آشٔبيؿٍبٞي ٘بٝ سٟٙبب رز حفبؼ ٚ سقٕيبس ٚ     سىٙػيٗ. ثبؾد، فٙبيز ثيؿشسي قٛزر ٌيسرٞبي سحكيالر سىٕيّي ٔيرٚزٜ

ٞببي خٙجبي اش خّٕبٝ وسيبد ٔبٛار ؾبيٕيبيي       ٍٟ٘دازي ٚغبيُ ٚ سدٟيصار آشٔبيؿٍبٞي ٘مؽ اؿٓ ٌيسي راز٘د ثّىٝ ثػبيبزي اش فقبِيبز  

َ  ٔٙبغت، ٍٟ٘دازي آٖ ٞبب ثبٝ قبٛزر اغبشب٘دازر ٚ فّٕبي، ٍٟ٘بدازي اش حيٛا٘ببر        ٞب رز ؾسايظ ٔغّٛة، سٟيٝ آة ٔمغس، ٔبٛار ٚ ٔحّبٛ

ٞبي سحميمبسي ثٝ را٘ؿدٛيبٖ خديد، آٔٛشؼ ٞس ابٝ ثٟشبس فيصيِٛبٛضي ٚ فبزٔببوِٛٛضي     آشٔبيؿٍبٞي، ا٘شمبَ سدسثيبر دس ازشؼ رز ثػبط

ٜ ثٙبثسايٗ الشْ اغز والظ. ٘مؽ ثي ثديّي زا ازاهٝ ٕ٘بيٙد سٛا٘ٙدفّٕي ثٝ را٘ؿدٛيبٖ فّْٛ دصؾىي ٚ غيسٜ ٔي اي ثبساي آٔبٛشؼ   ٞبي ٚيبط

 .ٞبي ٔبرز ؾىُ ٌيسرٞب، فّي اِخكٛـ رز را٘ؿٍبٜٞب ٚ افشالي ويفيز ودٔبر زغب٘ي آٖحيٗ ودٔز سىٙػيٗ
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. ثبؾبد ش ودٔبر ايٗ زرٜ اغشخدأي ٔبي ٌيسي اٌسٜٚ ٚ ٔسوص سحميمبسي ٘ؿبٖ رٞٙدٜ دبييٗ ثٛرٖ زا٘دٔبٖ ثٟسٜ 111ٔٙؿي ثساي  29سقدار 

ٞب زا فٟدٜ راز ثبؾٙد ٚ ثديٟي اغز ثٝ وببز  ثبيػز وبزٞبي آٖٞبي فبلد ٔٙؿي، اغبسيد ٚ افضبي ٞيأر فّٕي ٔيثديٗ ٔقٙي وٝ رز ٌسٜٚ

الُ يبه  الشْ اغز غبشٚ وبز حضٛز حد. ٌيسي فضٛ ٞيأر فّٕي ثٝ خبي ٔٙؿي خص اسالف ٔٙبثـ دس ازشؼ فّٕي حبقُ ريٍسي ٘دازر

 . ٞب لساز ٌيسرٞب ٚ ٔساوص سحميمبسي رز رغشٛز وبز را٘ؿٍبٜٞب ٚ ردبزسٕبٖٔٙؿي رز سٕبْ ٌسٜٚ

 

 ثِ تفىيه رتجِ داًطگبّي فيسيَلَشي ٍ فبرهبوَلَشي تؼذاد اػضبي ّيأت ػلوي -8ًوَدار 

 92/2ثبٝ اشاي ٞبس اغبشبر    . زغبد ٔقمبَٛ ٚ ٔغّبٛة ثبٝ ٘ؾبس ٔبي      فبزٔبوِٛٛضي ثٝ سفىيه زسجٝفيصيِٛٛضي ٚ افضبي ٞيأر فّٕي رز قد 

ٞببي را٘ؿبٍبٞي اش يبه غبٛ ٚ فقبِيبز      زغد ٘ؾبْ اٍ٘يصؾي زسجٝثٙبثسايٗ ثٝ ٘ؾس ٔي. ٔسثي ٚخٛر رازر 27/1را٘ؿيبز ٚ   52/1اغشبريبز ٚ  

ٔسثي، ثيؽ اش حد % 12ثيٗ، ٚخٛر  رز ايٗ. ثبؾدايٗ رٚ زؾشٝ اش غٛي ريٍس ٔٙبغت ٔي افضبي ٞيأر فّٕيفّٕي، آٔٛشؾي ٚ دطٚٞؿي 

ٞب ثبيد سالؼ ٕ٘بيٙد اش اغشخداْ ثيؿشس ٔسثي اخشٙبة ٕ٘ٛرٜ ٚ ثٝ سكحيح ٞسْ ٔساست ٞبي آسي را٘ؿٍبٜثبؾد وٝ رز غبَا٘شؾبز ٚ ٔغّٛة ٔي

ٟساٖ ٞبسْ ٔساسبت را٘ؿبٍبٞي    ٞبي سثبؾد ٚ را٘ؿٍبٜٞبي ؾٟسغشبٖ ٔيٞب اوثساً رز را٘ؿٍبٜاِجشٝ سٛشيـ ٔسثي. را٘ؿٍبٞي وٛر اٞشٕبْ ٚزش٘د

سبسي ثبس وبٛزراز    ٞبب اش ٚضبـ ٔٙبغبت   ٞب ٘ػجز ثٝ فيصيِٛٛضيػبز ٔساست را٘ؿٍبٞي رز ثيٗ فبزٔبوِٛٛضيػز. ثبؾٙدسسي زا رازا ٔئغّٛة

ٞبب ثبساي ازاهبٝ ثبٝ فٟبدٜ راز٘بد ٚ رِيبُ ريٍبس فمبداٖ ٔمغبـ           يىي اش راليُ ايٗ سفٛق، رزٚظ وٕشسي اغز وبٝ فبزٔبوِٛٛضيػبز  . اغز

رِيُ ريٍسي وٝ ثٝ ذٞٗ ٔي زغد ايٗ وٝ رز حبِيىٝ ايٗ . ٞبي رازاي سحكيالر سىٕيّي اغزٙبغي ازؾد فبزٔبوِٛٛضي رز را٘ؿٍبٜوبزؾ

رٚ زؾشٝ رز لديٓ دبيبدبي سٛغقٝ يبفشٝ ا٘د رز غبَ ٞبي اويس فيصيِٛٛضي سٛغقٝ ثيؿشسي راؾبشٝ اغبز ٚ سقبدار ثيؿبشسي اغبشبريبز سسثيبز ٚ       

 .ٞب سوييس وسرٜ اغزجٝخرة ؾدٜ اغز ِرا رزقد زس

 . ا٘دٔشٕسوص ؾدٜ( وؿٛزفبزٔبوِٛٛضي ٞبي فيصيِٛٛضي ٚ ردبزسٕبٖ %9717)ٔسوص  59رز ( افضبي ٞيأر فّٕي% 12)ٔسثي  69

ايٗ . ثبؾدرز ؾٟسغشبٖ ٔي% 79فيصيِٛٛضيػز ٚ فبزٔبوِٛٛضيػز وؿٛز رز سٟساٖ ٚ ( ٞيأر فّٕي ٚ غيس ٞيأر فّٕي)٘يسٚي ا٘ػب٘ي % 96

ٞبب ٚ ٔساوبص سحميمببسي ٔبسسجظ ثبب رٚ      اش ٌسٜٚ %77/99اسا وٝ  . سٛخٝ ثٝ سقدار ٔساوص ٔٛخٛر رز سٟساٖ ٔشقبزف ٚ ٔغّٛة اغز٘ػت ثب 

ٞببي خٕقيشبي،   ايبٗ ٘ػبجز ثبب ٔببثمي ؾببوف     . ثبؾبد ٞبب ٔػبشمس ٔبي   رز ؾٟسغشبٖ %92/75زؾشٝ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي رز سٟساٖ ٚ  
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زيصي والٖ غّغي اغز وٝ ٔٛخت فاللٝ ٚافس ثٝ ٟٔبخسر ثٝ رٞٙدٜ ثس٘بٔٝوٛا٘ي رازر ٚ ٘ؿبٖب ٞٓٞاخشٕبفي سٟساٖ ٚ ؾٟسغشبٖ -الشكبري

 . ثبؾدايٗ رزقد رز ٘يسٚي ا٘ػب٘ي ٞيأر فّٕي ٚ غيس ٞيأر فّٕي يىػبٖ ٔي. ٞب ؾدٜ اغزسٟساٖ ٚ ٌسيص اش ؾٟسغشبٖ

ٞب ٘ؿبٖ بز ثّٙد ٚ غيس ٔشقبزف ٔسسجٝ اغشبر يبز ٚ ٔسثي رز ؾٟسغشبٖغشٖٛ ثػي. ا٘دٞب سٛشيـ ؾدٜٔساست را٘ؿٍبٞي رز سٟساٖ ثٟشس اش ؾٟسغشبٖ

ٔشأغفب٘ٝ . ثبؾدٞب ٔيٞب ثٝ ٔسسجٝ را٘ؿيبزي ٚ اغشبري رز ؾٟسغشبٖٞب ٚ فدْ ازسمب ثٝ ٔٛلـ آٖرٞٙدٜ اغشخداْ ثيؿشس ايٗ رٚ زؾشٝ رز ؾٟسغشبٖ

ِبٛوع ٚ احيب٘بًب شاهبد ٔحػبٛة ؾبدٜ ٚ اش ٘ؾبس ٔػبئِٛيٗ آٖ        ٞب ثٝ قٛزر يه وببز  ٞبي ؾٟسغشبٖٞٙٛش دطٚٞؽ رز ثػيبزي اش را٘ؿٍبٜ

ٞبي آٔٛشؼ ٔحٛز ٚ دطٚٞؽ ٌسيص ٔٛخبت  را٘ؿٍبٜ. آيدٞب، خصء ؾسح ٚؽبيف  ٚ ا٘شؾبزار اشافضبي ٞيأر فّٕي ثٝ ؾٕبز ٕ٘يرا٘ؿٍبٜ

ٞببي  ٟيدار قحيح ٚ رليك رز غبَا٘د وٝ الشْ اغز ثب ثس٘بٔٝ زيصي ٚ سٕٞب ٌسريدٜايٗ فدْ سقبرَ ٘بٔغّٛة رز زسجٝ را٘ؿٍبٞي ؾٟسغشبٖ

 . آسي سوييس زٚيٝ رارٜ ٚ اغبسيدي زا سسثيز ٕ٘بيٙد وٝ ثخؽ لبثُ سٛخٟي اش فٕس وبزي وٛر زا ثٝ سحميك ٚ سِٛيد فّٓ ٔؿوَٛ ثبؾٙد

 . ثبؾد ٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ٔؿبثٝ ٔيٞب رز زؾشٝٞبي فّٕي رز ؾٟسغشبٖايٗ فدْ سٙبغت زسجٝ

ٞببي  ثبؾد ٚ سقدار اغشبريبزاٖ ٘يص ٘ػجز ٔٙبغبجي رز فيصيِٛٛضيػبز  ٔي رز سٟساٖ وٕشس اش سقدار اغشبراٖ ايٗ زؾشٝ فيصيِٛٛضي را٘ؿيبز سقدار

ٜ   رٞٙدٜ فدْ اغشخداْ اغشبريبز ثٝ سقدار وبفي فّيايٗ أس ٘ؿبٖ. سٟساٖ ٘داز٘د ثسوبي اش  . ٞببي سٟبساٖ اغبز   اِخكبٛـ رز ثسوبي را٘ؿبٍب

َ    ٞبي فيصيِٛٛضي رز سٟساٌسٜٚ ٞببي ٔشٕببري سقبدار لبثبُ     ٖ ثدٖٚ راؾشٗ فضٛ ٞيأر فّٕي وبفي ٚ فدْ اغبشخداْ ٘يبسٚي خبٛاٖ رز غبب

الشْ اغز ٔػئٛالٖ ٔسثٛعٝ ثٝ عٛز خدي ثٝ زفبـ ايبٗ ٘ميكبٝ دسراوشبٝ ٚ     . ثبؾٙدسٛخٟي را٘ؿدٛيبٖ وبزؾٙبغي ازؾد ٚ روشسي زا رازا ٔي

ٞبي ٞب ثبيد ٌسٜٚٔػئِٛيٗ را٘ؿٍبٜ. ٞب خٌّٛيسي ٕ٘بيٙدز را٘ؿدٛ رز ايٗ را٘ؿٍبٜٞبي ٘ؾبزر ٚ ازشيبثي وٛر زا فقبَ ٕ٘ٛرٜ ٚ اش سسثياٞسْ

 .ٔسثٛط زا ثٝ اغشخداْ ٘يسٚٞبي خديد، خٛاٖ ٚ دس ا٘سضي سسغيت ٕ٘بيٙد ٚ ثٝ اقالح ٞسْ ٘يسٚي ا٘ػب٘ي وٛر ثذسراش٘د

 اغز ردبزسٕبٖ 23 حدٚر ثبؾٙديرزٌيس ٔ يؾىدص ٞبيرز سٟساٖ وٝ رز ثح  آٔٛشؼ ٌسٜٚ يٚ فبزٔبوِٛٛض يفيصيِٛٛض ٞبيٌسٜٚ سقدار

 يسٟبساٖ وبٝ ثبيػبش    ٞببي را٘ؿٍبٜرز  ٔػشمس ٞبيٌسٜٚ ريٍس فجبزر ثٝ. ثبؾدي٘فس ٔ 63سٟساٖ حدٚر  ٞبيفيصيِٛٛضيػز وُ وٝ حبِي رز

 ي،ثبٝ عبٛز ٔشٛغبظ ٞػبشٙد ٚ ثبب فٙبيبز ثبٝ سقبدار را٘ؿبدٛيبٖ سحكبيالر سىٕيّب            يفّٕ ٞيأررٚ  يازاهٝ ٕ٘بيٙد رازا يرزٚظ فيصيِٛٛض

ُ   يفّٕ ٞيأرسقدار , ٞبايٗ ٔدٕٛفٝ اش را٘ؿٍبٜ يٚ وبزرا٘ وبزؾٙبغي ثبؾبد ٚ فبدْ اغبشخداْ    ئبٛزر ٘يببش ٔب    ٞببي ثػيبز وٕشبس اش حبدال

ٞبي ٞبي ؾٟسغشبٖ ٘جٛرٜ ٚ حشي رز را٘ؿٍبٜرا٘ؿٍبٜ ٞبي ازاهٝ ؾدٜ قسفبً ٔٙحكس ثٝفيصيِٛٛضيػز ثٝ ا٘داشٜ وبفي ثساي حشي دٛؾؽ رزظ

 .ثبؾدسٟساٖ ٘يص اؿٓ ٌيس ٚ آشاز رٞٙدٜ ٔي

ٞب اش ثدٖٚ ؾه ويفيز فّٕي ٚ دطٚٞؽ ٔحٛزي رز را٘ؿٍبٜ. فبزٔبوِٛٛضيػز ٔٛخٛر رز سٟساٖ ٘يص قبرق اغز 93ايٗ أس رز ٔٛزر 

ٞبي  ٛغظ اغبسيد حضٛز اغشبر ثٝ ا٘داشٜ وبفي ٚ فدْ سحٕيُ ٚاحدٕ٘بيد ٚ الشٔٝ ٚخٛر فساغز ثساي سحميك سراالٖ وٕيز فجٛز ٔي



.ثبؾدآٔٛشؾي ثس رٚؼ آ٘بٖ ٔي

 

 ياػضبي ّيأت ػلوي فيسيَلَشي ٍ فبرهبوَلَشهيبًگيي سٌي  -9ًوَدار

 

 يپراوٌذگي سٌي اػضبي ّيأت ػلوي فيسيَلَشي ٍ فبرهبوَلَش -:ًوَدار 

رٞٙدٜ وٕجٛر افضبي ٞيأر فّٕي فيصيِٛبٛضي ٚ  فّٕي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ٘ؿبٖٔمبيػٝ دساوٙدٌي ٚ ٔيبٍ٘يٗ غٙي افضبي ٞيأر 

 . ثبؾدٞب ٚ ٔساوص سحميمبسي ٔيغبَ ؾبغُ رز را٘ؿٍبٜ 93فبزٔبوِٛٛضي شيس 

ٞبي آسي اش ايٗ فبزضٝ وٝ ٔٙشح اش اغشخداْ وٓ ٚ ٘ببٔغّٛة افضببي ٞيبأر فّٕبي خديبد ٚ خبٛاٖ رز ايبٗ        ٘ؾبْ غالٔز وؿٛز رز غبَ

 . ٞب اغز ز٘ح وٛاٞد ثسرشٝزؾ
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ٞب ٚ اغشخداْ رز را٘ؿٍبٜ PhD رز حبِيىٝ أىبٖ اور. ثٛرٜ اغز 21-22ٞب حَٛ ٚ حٛؼ سسيٗ غٗ اغشبريبزاٖ ؾبغُ رز ايٗ زؾشٝدبييٗ

 .غبٍِي ٚخٛر رازر 96ثٝ فٙٛاٖ اغشبر يبز ثٝ عٛز ٔشٛغظ ٚ ثبِمٜٛ اش 

ٞبي فبِٕب٘بٝ رز  الشْ اغز ثب خٟز ٌيسي قحيح ٚ سكٕيٓ ٌيسي. ثبؾدغبَ ٔي 91ٔيبٍ٘يٗ غٙي اغشبريبزاٖ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي 

 .غبَ سمّيُ ديدا وٙد 25اِي  22اغشخداْ فضٛ ٞيأر فّٕي خديد ٚ دس ا٘سضي، ايٗ ٔيبٍ٘يٗ ثٝ حدٚر 

 . ٞبي آيٙدٜ ٔيبٍ٘يٗ غٙي را٘ؿيبزاٖ ٚ اغبسيد زا ٞٓ اقالح وٛاٞد ٕ٘ٛرايٗ اقالح رز غبَ

 

 

 رايص تحميمبتي اػضبي ّيأت ػلوي فيسيَلَشي ٍ فبرهبوَلَشيگ -;ًوَدار 

ٞبب رازاي ٌبسايؽ   ؾٛر وٝ اوثس اغبسيد ايٗ زؾشٝرز ٔٛزر ٌسايؽ سحميمبسي افضبي ٞيأر فّٕي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ٔؿبٞدٜ ٔي

رز ايبٗ حبٛشٜ ٘يبص ثبب     . ٔىفبي ٞػبشٙد   ٞبي دس ازشؼ ريٍس فبلد افضبي ٞيأر فّٕي ثٝ سقدارثبؾٙد ٚ ثػيبزي اش شٔيٙٝافكبة ٚ غَّٛ ٔي

 . ٞبي سحميمبسي ثبيد ثٝ غٛي سٛشيقي ٔقمَٛ ٚ ٔٙغمي حسوز ٕ٘بييٓاغشخداْ خديد افضبي ٞيأر فّٕي رازاي ريٍس ٌسايؽ
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 هحل تحصيل اػضبي ّئيت ػلوي فيسيَلَشي ٍ فبرهبوَلَشي ->ًوَدار 

آغببش   1221روشساي زؾشٝ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي رز ايساٖ وبٝ اش غببَ   ثٝ ر٘جبَ زاٜ ا٘داشي وبزؾٙبغي ازؾد رز زؾشٝ فيصيِٛٛضي ٚ 

ٌبسٜٚ رز   13ٌسٜٚ رز فيصيِٛبٛضي ٚ   22ٌؿز، ثٝ سدزيح سحكيالر سىٕيّي رز ايٗ رٚ زؾشٝ ٘ضح ٌسفز سب خبيي وٝ رز حبَ حبضس 

وبزؾٙبغي ازؾد رز فيصيِٛبٛضي ٚ   را٘ؿدٛي 926رز حبَ حبضس . فبزٔبوِٛٛضي ثٝ آٔٛشؼ رز ٔمبعـ سحكيالر سىٕيّي ٔؿوَٛ ٞػشٙد

وبٝ ثسوبي را٘ؿبدٛيبٖ روشبساي     ثب ٚخبٛري . ثبؾٙدٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ٔؿوَٛ ثٝ سحكيُ ٔيرا٘ؿدٛي روشسا رز زؾشٝ 213

ز وبٝ  ثس٘د أبب ثبيبد را٘ػب   ٔبٞٝ سب يه غبِٝ رز وبزج اش وؿٛز ٘يص ثٟسٜ ٔي 2ٞبي ٔغبِقبسي ٔؿوَٛ ثٝ سحكيُ رز راوُ وؿٛز اش فسقز

رزقد اغببسيد ٔؿبوَٛ ثبٝ     95رز حبَ حبضس حدٚر . ٞيچٍبٜ ٘جبيد ازسجبط فّٕي ثب ٔساوص ٔقشجس ٚ ديؿسٚي وبزج اش وؿٛز زا سسن ٕ٘ٛر

زغد ٚ ثبيد سالؼ وٙيٓ آ٘سا حفؼ ٕ٘ٛرٜ ا٘د وٝ ايٗ ٘ػجز ٔقمَٛ ٚ ٔٙغمي ثٝ ٘ؾس ٔيوبز رز ايٗ رٚ زؾشٝ رز وبزج وؿٛز سحكيُ ٕ٘ٛرٜ

 . ٚ اغشٕساز ثخؿيٓ

الشْ ثبٝ ذوبس اغبز وبٝ     . ثبؾدٔشس ٔسثـ ٔي 927ٔشس ٔسثـ ٚ ٔيب٘ٝ آٖ  267وؿٛز فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضيٞبي ٔيبٍ٘يٗ ٔػبحز ٌسٜٚ

ٞبي ثقبدي ايبٗ   ٞبي ٔسثٛعٝ سمسيجي ثٛرٜ ٚ رليك ٚ ثدٖٚ ٘مف ٘خٛاٞد ثٛر ٚ الشْ اغز رز ٘ٛثزٔػبحز ازاهٝ ؾدٜ سٛغظ ٔديساٖ ٌسٜٚ

عجيقشبً ٔػبحز يه ٌسٜٚ ثبيػشي سبثقي اش سقدار افضببي ٞيبأر فّٕبي، ٘يبسٚي ا٘ػبب٘ي ارازي،      . س زا ثدغز آٚزرسٔغبِقٝ، ٔػبحز رليك

ٞببي ارازي ٚ دؿبشيجب٘ي ٚ ا٘جببز    ٞبي فٕٛٔي ٚ سخككبي، اسببق  را٘ؿدٛيبٖ سحكيالر سىٕيّي، را٘ؿدٛيبٖ وبزؾٙبغي، سقدار آشٔبيؿٍبٜ

فيصيِٛبٛضي ٚ  ٞبي ايٓ ٚ ٟٔٙدغيٗ عساح ٌسٜٚوٝ ٔٛزر ٚفبق رز ايٗ شٔيٙٝ ثبؾد ثس ٘خٛزرٜ سب ثٝ حبَ رز اثقبر خٟب٘ي ثٝ اغشب٘دازري. ثبؾد

کشورداخل

کشورازخارج

26.4%

73.6%



ٞبي لديٕي ٚ ديؿىػٛر ثٝ فٙبٛاٖ اٍِبٛ   ٔقٕٛالً ثساي اثقبر عساحي وٛر ثٝ را٘ؿٍبٜ( ٞبي فّْٛ دبيٝ دصؾىيٚ ريٍس ٌسٜٚ) فبزٔبوِٛٛضي

 .وٙٙداغشٙبر ٔي

 

 ّبدر گرٍُ پراوٌذگي هسبحت دفتر اسبتيذ -=ًوَدار 
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 ّبّبي آهَزضي در گرٍُپراوٌذگي هسبحت آزهبيطگبُ -<ًوَدار 

 

 

 ّبّبي تحميمبتي در گرٍُپراوٌذگي هسبحت آزهبيطگبُ -91ًوَدار
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 ّبپراوٌذگي هسبحت اتبق داًطجَيبى تحصيالت تىويلي در گرٍُ -99ًوَدار 

 

 

 داًطگبّي ٍ رضتِ يفبرهبوَلَشي ثِ تفىيه ٍضؼيت استخذاهتؼذاد اػضبي ّيأت ػلوي فيسيَلَشي ٍ  -92ًوَدار 

ثٝ ايٗ ٔقٙي وبٝ رٚزاٖ آشٔبيؿبي ٚ ثبي    . ثس٘دلغقي ثٝ غس ٔي -ٞب رز ٚضقيز زغٕياش فبزٔبوِٛٛضيػز% 25ٞب ٚ اش فيصيِٛٛضيػز% 26

اضبفٝ . ثبؾدػجز ٔقمَٛ ٚ ٔٙبغجي ٔيزغد وٝ ايٗ ٘ػجز ثساي غيػشٓ آٔٛشؼ فبِي وؿٛز ٘ثٝ ٘ؾس ٔي. ا٘دثجبسي اغشخدأي زا غذسي وسرٜ

وٙٙد ٚ ايٗ سكٕيٓ ثٝ ٘ؾس ثٝ ٘فبـ غيػبشٓ   لغقي ؾدٖ زا ازسمب ثٝ زسجٝ را٘ؿيبزي سّمي ٔي -ٞب، ؾسط زغٕيٕ٘بيد وٝ ثػيبزي اش را٘ؿٍبٜٔي

 .ؾٛرفّٕي را٘ؿٍبٞي سٕبْ ٔي
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 ّبي فيسيَلَشي ٍفبرهبوَلَشيهجوَػِ همبالت در رضتِ -98ًوَدار 

ٞب يػزفبزٔبوِٛٛض ٚ غسا٘ٝ ٔمبالر9/9ٞب  غسا٘ٝ ٔمبالر فيصيِٛٛضيػز. اغزٞب آٚزرٜ ؾدٜاغبسيد ثس اغبظ اؽٟبزار ؾخكي آٖٔمبالر 

ٜ   . ثبؾدٔي 22/1  ٞببي فبزٔببوِٛٛضي   ثٝ سفبٚر غسا٘ٝ ٔمبالر سِٛيدي اغبسيد ايٗ رٚ زؾشٝ ثب فٙبيز ثٝ ايٗ أس سٛخٝ ٕ٘بييبد وبٝ رز ٌبسٚ

ٖ     73ٞبي فيصيِٛٛضي ثبؾٙد ٚ رز ٌسٜٚٔؿوَٛ ثٝ وبز ٔي( فس٘ 19)سقدار ا٘دن ٔسثي  ٞبب  ٔسثي ٔؿوَٛ ثٝ ازاهبٝ وبدٔبر ٞػبشٙد وبٝ اش آ

ٞبب رز  غبسا٘ٝ فيصيِٛٛضيػبز  . زٚراِخكٛـ رز ٔدالر ثبيٗ إِّّبي ٕ٘بي   ٌيس رز أس سِٛيد فّٓ ٚ ا٘شؿبز ٔمبالر، فّيا٘شؾبز فقبِيز اؿٓ

زغبد وبٝ   ثٙببثسايٗ ثبٝ ٘ؾبس ٔبي    . ثبؾبد ٔبي 19/1اٍّ٘يػبي    ٞبب رز سِٛيبد ٔمببالر   يػزوِٛٛضفبزٔبٚ غسا٘ٝ 32/1سِٛيد ٔمبالر اٍّ٘يػي  

أب ثبيبد را٘ػبز وبٝ    . ثبؾٙدٞب ٔيإِّّي رز ٔدٕٛؿ ٔخشكسي ديؿسٚسس اش فيصيِٛٛضيػزٞب رز ابح ٔمبِٝ رز ٔدالر ثيٗيػزفبزٔبوِٛٛض

ٝ    يػزِٛٛضفبزٔبوٞب ٚ ٔشأغفب٘ٝ دساوٙدٌي سِٛيد ٔمبِٝ رز ثيٗ فيصيِٛٛضيػز ٞببي دصؾبىي رز   ٞب ٕٞب٘ٙد افضبي ٞيبأر فّٕبي ريٍبس زؾبش

 .ٞب لساز رازروؿٛز يىٙٛاوز ٘جٛرٜ ٚ ايٗ ٟٔٓ ثيؿشس ثس رٚؼ ثخؿي اش افضبي ٞيأر فّٕي ايٗ زؾشٝ

فقبِيبز  اش ٔمبالر ايٗ رٚ زؾبشٝ حبقبُ   % 99. ثس٘دٞب ثٝ غس ٔيرز ؾٟسغشبٖ% 72اش افضبي ٞيأر فّٕي ايٗ رٚ زؾشٝ رز سٟساٖ ٚ % 97

ثٙببثسايٗ  . ثبؾبد ٞب ٔياش ٔمبالر ايٗ رٚ زؾشٝ ٘شيدٝ فقبِيز افضبي ٞيأر فّٕي رز ؾٟسغشبٖ% 52افضبي ٞيأر فّٕي ؾبغُ رز سٟساٖ ٚ 

زٚر ثبب افبصايؽ زٚ ثبٝ زؾبد أىب٘ببر سحميمببسي رز       ؾبٛر وبٝ أيبد ٔبي    لػٕز فٕدٜ ٔمبالر فّٕي رز ايٗ رٚ زؾشٝ رز سٟساٖ سِٛيد ٔبي 

ؼ را٘ؿدٛيبٖ سحكيالر سىٕيّي رز ايٗ ٔساوبص ٚ ٕٞچٙبيٗ خبرة ٘يسٚٞببي خبٛاٖ ٚ وببٞؽ ثببز سبدزيع ثبس رٚؼ          ٞب، دريسؾٟسغشبٖ

ؾببيد ثشبٛاٖ ثبب دبريسؼ را٘ؿبدٛي      . دريسؼ ثبيد ٔشٙبغت ثب أىب٘بر ٚ ٘يسٚي ا٘ػب٘ي ثبؾبد . افضبي ٞيأر فّٕي ايٗ ٘ػجز اقالح ٌسرر

، ٞٓ سحميمبر زا ثٝ را٘ؿٍبٜ ٞبي ؾٟسغشبٖ وؿب٘د ٚ ٞٓ ثب ا٘حكبز روشسي 1ٚ روشسي رز سيخ  9وبزؾٙبغي ازؾد رز را٘ؿٍبٜ ٞبي سيخ 

 .ويفيز ٟ٘بيي فبزك اِشحكيالٖ روشسي زا سضٕيٗ ٕ٘ٛر 1ثٝ را٘ؿٍبٜ ٞبي سيخ 
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بٖ سٛا٘د ثب زسجٝ افضبي ٞيأر فّٕي رز سٟساٖ ٚ ؾٟسغشثبؾد وٝ ٔياٍّ٘يػي ثيؿشس رز سٟساٖ ٚ فبزغي ثيؿشس رز ؾٟسغشبٖ ٔي سقدار ٔمبالر

   .زاثغٝ راؾشٝ ثبؾد

ٞب خٛاٖ ٞػشٙد ٚ ٞٙٛش احشيبج ثبٝ سدٕيبـ سدببزة ٚ    اش لدٔز ثباليي ثسوٛزراز ٘يػشٙد ٚ اوثس ٌسٜٚ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضيٞبي زؾشٝ

ْ  ثبيد اذفبٖ راؾز وٝ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضيٞبي ِٚي فّي زغٓ خٛاٖ ثٛرٖ سحكيالر سىٕيّي رز زؾشٝ. ا٘جبؾشٍي آٟ٘ب راز٘د -لبد

 .اغزٞبي وؿٛز ثسراؾشٝ ؾدٜٞبي ثّٙدي ثٝ ٕٞز اغبسيد وّيٝ را٘ؿٍبٜ

ٞب غبَ ٚ ٔيبٍ٘يٗ لدٔز آٖ 16ٚ  5/96  ،97ٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ٞبي فيصيِٛٛضي، فبزٔبوِٛٛضي ٚ ٘يص ٌسٜٚٔيب٘ٝ غٗ ٌسٜٚ

ٜ  ٔيب٘ٝ لدٔز سحكيالر سىٕيّي رز . ثبؾدغبَ ٔي 16ٚ  92 ،2/21ثٝ سسسيت   غببَ ثبٛرٜ ٚ ٔيببٍ٘يٗ لبدٔز      9ٚ  12، 15ٞبب  ايبٗ ٌبسٚ

 .غبَ اغز9/5 ٚ 6/15  ،7/12ٞب ثٝ سسسيت  سحكيالر سىٕيّي رز ايٗ ٌسٜٚ

 

پراوٌذگي تؼذاد ٍاحذّبي تذريس ضذُ در ّر ًيوسبل تحصيلي تَسظ اػضبي ّيأت ػلوي  -99ًوَدار 

 فيسيَلَشي ٍ فبرهبوَلَشي

ثبؾبٙد وبٝ   راز ثبيؽ اش ٞفبز ٚاحبد سبدزيع ٔبي     غببَ فٟبدٜ  رز ٞس ٘يٓ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضيافضبي ٞيأر فّٕي %( 22)اوثسيز 

ثدٖٚ ؾه ايٗ حدٓ ٚ ثبز سدزيع ثس رٚؼ يه ٞيأر فّٕي ٔٛخت افبز  . زغدٔشأغفب٘ٝ رز ثسوي ٔٛالـ ثٝ ثيؽ اش ثيػز ٚاحد ٞٓ ٔي

ثال . ٌسررٖ ثخؿي اش ٔػئِٛيز يه فضٛ ٞيأر فّٕي ٔيخدي ٚ ٍ٘ساٖ وٙٙدٜ ويفيز فّٕي اش يه عسف ٚ فدْ أىبٖ سحميك ثٝ فٙٛا

غبَ أىبٖ ٔؿبزوز رز سِٛيد فّٓ ٚ زؾد زا ٘خٛاٞد راؾز ٚ قسفبً ثٝ يه ؾه فضٛٞيأر فّٕي ثب ثيؽ اش رٜ ٚاحد سدزيع رز ٞس ٘يٓ

 .    ٞبي اٚ ٘يص فبلد ويفيز ٔغّٛة وٛاٞد ثٛرٔكسف وٙٙدٜ فّٓ سجديُ وٛاٞد ؾد ٚ والظ
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دبيبٖ  13غبثمٝ ٚ سدسثٝ زإٞٙبيي ثيؽ اش  فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضيافضبي ٞيأر فّٕي % 91ؾٛر وٝ قسفبً ٔالحؾٝ ٔي 27رز ٕ٘ٛراز 

ايٗ ٕ٘ٛراز ٘يص ٔؤيد خٛاٖ ثٛرٖ سحكبيالر  . ثبؾٙددبيبٖ ٘بٔٝ روشسي زا رازا ٔي 13سدسثٝ زإٞٙبيي ثيؽ اش % 12٘بٔٝ وبزؾٙبغي ازؾد ٚ 

-رز سدزيع ٚ زإٞٙبيي دبيبٖ ٘بٔٝ رز ايٗ ٔمببعـ ٔبي   فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضيجٝ افضبي ٞيأر فّٕي سىٕيّي اش يه غٛ ٚ سدسثٝ لبع

  .ثبؾد

ٜ ٞب رز حبَ ا٘دبْ ٔيدسٚضٜ سٛغظ آٖ 1975ٞبي ٔخشّف سقدار ثس اغبظ ٌصازؼ افضبي ٞيأر فّٕي ٌسٜٚ ٞبب رز  ثبؾد وٝ غسا٘ٝ دبسٚض

 .رٞدٔي ٔغّٛثي زا ثدغزثبؾد وٝ فدر ٔٙبغت ٚ ٔي 1196غبَ ٌرؾشٝ  5عَٛ 

٘ؿبٖ رارٜ اغز وٝ سقبدار ٚاحبدٞبيي وبٝ     1262آٔبز اغشخساج ؾدٜ اش رفشس اٝ زإٞٙبي آشٖٔٛ غساغسي ٚ را٘ؿٍبٜ آشار اغالٔي غبَ 

ٞبب  ٞب ٚ فبزٔبوِٛٛضيػزوبزرا٘ي، وبزؾٙبغي، روشسي فٕٛٔي، وبزؾٙبغي ازؾد ٚ روشسي سخككي سٛغظ فيصيِٛٛضيػز عـبثبيد رز ٔم

رٞد وٝ ٘يسٚٞبي ٔٛخٛر وٝ آٔبز ثدغز آٔدٜ رز ايٗ سحميك ٘ؿبٖ ٔيرز حبِي (.11ٕ٘ٛراز )ثبؾد ٚاحد ٔي 7333ؾٛر ثيؽ اش  سدزيع

 . ثبؾٙدٚ ؾبغُ ثساي دٛؾؽ رارٖ ايٗ سقدار ٚاحد وبفي ٕ٘ي

 

 .ضَد دادُ پَضص فبرهبوَلَشي ٍ فيسيَلَشي ػلوي ّيأت اػضبي تَسظ ثبيذ وِ ّبييٍاحذ تؼذاد -:9ًوَدار

 

 :اٌس غٝ حبِز ٔشفبٚر ثساي سدزيع افضبي ٞيأر فّٕي زا ثٝ قٛزر شيس رز ٘ؾس ثٍيسيٓ
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 ٍضؼيت رديف
 سبػت تذريس در ّفتِ

 هرثي استبديبر داًطيبر استبد

 6 11 1 6 هغلَة اِف

 1 11 11 1 هتَسظ ة

 11 11 11 11 ًبهٌبست ج

 

 .ٞب ثٝ قٛزر شيس وٛاٞد ثٛر رارٖ ٚاحد ثب سٛخٝ ثٝ سقدار ٔٛخٛر افضبي ٞيأر فّٕي سٛاٖ دٛؾؽ

 

ّبي هَجَد ثب سِ فرم هتفبٍت از ٍاحذ تذريس ّبي لبثل تذريس تَسظ فيسيَلَشيستتؼذاد ٍاحذ -;9ًوَدار
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ّبي هَجَد ثب سِ فرم هتفبٍت از ٍاحذ تذريس تؼذاد ٍاحذّبي لبثل تذريس تَسظ فبرهبوَلَشيست ->9ًوَدار

 در ترمضذُ 

٘فس فيصيِٛٛضيػز ٔؿبوَٛ ثبٝ وببز ٞػبشٙد، رٚ ثساثبس ثبٛرٖ ٚاحبدٞبي فيصيِٛبٛضي          219٘فس فبزٔبوِٛٛضيػز ٚ  195وٝ ثب فٙبيز ثٝ ايٗ

ثبٝ  . ثبؾبد ِٚي ايٗ ٘ػجز رز سحكيالر سىٕيّي ٔشفبٚر ٔبي . زغدٔقمَٛ ثٝ ٘ؾس ٔي( 9939)ٞبي فبزٔبوِٛٛضي ٘ػجز ثٝ ٚاحد( 5196)

ٞبي وؿٛز ثبيػشي ٚاحد سحكيالر سىٕيّي ازاهٝ رٞٙد رز حبِيىٝ فبزٔبوِٛٛضيػز 1963ٞبي وؿٛز ثبيػشي فيصيِٛٛضيػزاي وٝ ٌٛ٘ٝ

 .سسي زا ثٝ فٟدٜ راز٘دٞبي وؿٛز ثبز غٍٙيٗثٙبثسايٗ رز ايٗ حٛشٜ فيصيِٛٛضيػز. ٚاحد سحكيالر سىٕيّي ازاهٝ ٕ٘بيٙد 596

ٚاحبد سٛغبظ افضببي ٞيبأر فّٕبي ٔٛخبٛر        1772ٔٛخبٛر فيصيِٛٛضيػبز ٚ    ٚاحد سٛغظ افضبي ٞيبأر فّٕبي   2692دٛؾؽ رارٖ 

ٔشأغفب٘ٝ رز حبَ حبضس افضبي ٞيأر فّٕي فيصيِٛٛضيػز ٚ . غبشرفبزٔبوِٛٛضيػز وؿٛز ؾسايظ ٘بٔٙبغجي زا ثساي ايٗ اغبسيد فساٞٓ ٔي

ٔغٕئٙببً ايبٗ ؾبسايظ ٚضبقيز ثبدي زا ثبساي       . وؿٙدفبزٔبوِٛٛضيػز غساغس وؿٛز ثػيبز فساسس اش ؾسايظ ٘بٔٙبغت سدزيع زا ثٝ رٚؼ ٔي

 .ش٘دآٔٛشؼ ٌسٜٚ دصؾىي اش يه عسف ٚ أىبٖ سحميك ثساي افضبي ٞيأر فّٕي اش عسف ريٍس زلٓ ٔي

 ّبهمبيسِ تَليذات ػلوي ٍ وويت هتخصص در زهيٌِ فيسيَلَشي ٍ فبرهبوَلَشي ثيي ايراى ٍ سبير وطَر

ٞب اش ٔمبالر ٔٙشؿس ؾدٜ رز شٔيٙٝ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي وؿٛزٔبٖ ثب غبيس وؿٛز ا٘دبْ ٔمبيػٝ سِٛيدار فّٕي ثب ؾبوف وٕي سقدار

رٞد وٝ اٌس اٝ سقدار ٔمبالر ٔٙشؿس ؾدٜ سٛغظ افضبي ٞيأر فّٕي رز غغح ٔٙغمٝ اش خبيٍبٜ ٘ػجشبً ٘ؿبٖ ٔي Pub Medعسيك غبيز 

اعالفببر ايبٗ ٔمبيػبٝ رز خبدَٚ     . إُِّ وٛاٞد ؾبد رز غغح ثيٗوٛثي ثسوٛزراز اغز؛ أب سالؼ ثيؿشس رز ايٗ شٔيٙٝ غجت ازسمبء ايساٖ 
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ٍس وٝ اعالفبر يوؿٛز ر 91ٔشٙبؽس رز  يٞبساٖ ثب ا٘دٕٗيا( يٚ فبزٔبوِٛٛض) يِٛٛضيصيا٘دٕٗ ف يٞبػزيِٛٛضيصيسقدار ف. آٔدٜ اغزشيس

 . آٔدٜ اغز 9ػٝ رز خدَٚ يٞب رز رغشسظ ثٛر خٟز ٔمبآٖ

ثب ضبخص ووي تؼذاد همبالت هٌتطر ضذُ در زهيٌِ فيسيَلَشي ٍ فبرهبوَلَشي  همبيسِ تَليذات ػلوي 9جذٍل 

 ّبوطَرهبى ثب سبير وطَر

تؼذاد همبالت هٌتطر 

ضذُ در زهيٌِ 

فبرهبوَلَشي در 

0202سبل   

تؼذاد همبالت 

هٌتطر ضذُ در 

زهيٌِ فبرهبوَلَشي 

9002در سبل   

تؼذاد همبالت 

هٌتطر ضذُ در 

زهيٌِ فيسيَلَشي 

9000در سبل   

تؼذاد 

همبالت هٌتطر 

ضذُ در زهيٌِ 

فيسيَلَشي در 

9002سبل   

 ًبم وطَر

 

24264 445736  ٔدٕٛؿ وؿٛزٞب

174 2230  ايساٖ

5403 117678  آٔسيىب

994 22124  اٍّ٘يع

1129 22985  إِٓبٖ

16093  ايشبِيب

15168  فسا٘ػٝ

15006  غٛييع

1743 28194  ضادٗ

1387 30127  ايٗ

659 7896  ٞٙد

409 7481  ثسشيُ

1539  زٚغيٝ

488 5021  سسويٝ

 439  دبوػشبٖ

72 1909  ازرٖ

24  غٛزيٝ

569  ٔبِصي

18  ازٔٙػشبٖ

448  فسثػشبٖ غقٛري



 

 هختلف يّبي وطَراز لبرُيراى ثب چٌذيا يِٛٛضيصيا٘دٕٗ ف يافضبهمبيسِ تؼذاد  -2جذٍل 

اًجوي  يتؼذاد اػضب

يَلَشيسيف  
فيرد وطَر  

ىبيآهر 02522  0 

رلٌذيس ٍ اياًگل 0872  0 

 3 شاپي 0852

ليثرز 0280  4 

 5 داًوبرن 902

 6 سَئذ 923

 7 آلوبى 707

ِيرٍس 642  8 

بيتبليا 489  9 

راىيا 9>9  91 

 09 پبوستبى 457

ييچ 422  02 

يورُ جٌَث 392  08 

هيهىس 375  09 

 :0 وبًبدا 327

76 968  ٔكس



 ;0 چه 042

 >0 فٌالًذ 052

يهَلذاٍ 000  0= 

 <0 هجبرستبى 002

ياسلًَ 80  21 

صياعر 70  09 

 02 گرجستبى 52

ياستًَ 48  08 

 

 

 ًمبط لَت، ضؼف، فرصت ٍ تْذيذ ّب 

 :٘مبط ضقف

 ٞبوٕجٛر ٘يسٚٞبي ٞيأر فّٕي رز را٘ؿٍبٜ -

 ٞبي سحكيالر سىٕيّياِخكٛـ رز رٚزٜٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي، فّيخٛاٖ ثٛرٖ زؾشٝ -

 ٞبي وؿٛزرا٘ؿٍبٜ فدْ اغشخداْ ثٝ ٔٛلـ ٚ ثٝ سقدار وبفي اغشبريبز رز -

اِخكٛـ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي، اش غٛي ٔػئِٛيٗ ثػيبزي اش ٞبي فّْٛ دبيٝ، فّيٍ٘سؼ آٔٛشؼ ٔحٛز ثٝ زؾشٝ -

 . ٕ٘بيٙدٞبي سدزيػي اوشفب ٔيٞب وٝ وٛر ٔشخكف ثبِيٙي ٞػشٙد ٚ قسفبً ثٝ دٛؾؽ ٚاحدرا٘ؿٍبٜ

فّٕي رز ٔيبٖ ثسوي اش افضبي ٞيأر فّٕي ٚ سقداري اش  فدْ دريسؼ سحميك ثٝ فٙٛاٖ ثخؿي اش ؾسح ٚؽيفٝ فضٛ ٞيأر -

 ٞبي فّْٛ دصؾىي وؿٛزٔػئِٛيٗ را٘ؿٍبٜ

ٞب ثساي فساٞٓ ٕ٘ٛرٖ سدٟيصار ٚ أىب٘بر سحميمبسي اغبسيدٞبي الشْ رز ثخؿي اش را٘ؿٍبٜفمداٖ دؿشيجب٘ي -

 فمداٖ ٘يسٚٞبي دؿشيجب٘ي وٙٙدٜ اش خّٕٝ ٔٙؿي ٚ سىٙيػيٗ ثٝ سقدار وبفي  -

 :لٛر٘مبط 

 .ثبؾٙدي ٔؿوَٛ آٔٛشؼ ٘يسٚي ا٘ػب٘ي رز ٔمغـ وبزؾٙبغي ازؾد ٔيضٌسٜٚ رز فيصيِٛٛ 22سقدار  -

 .ثبؾٙدي ٔؿوَٛ آٔٛشؼ ٘يسٚي ا٘ػب٘ي رز ٔمغـ روشسي ٔيضٌسٜٚ رز فيصيِٛٛ سقدار  -



 .ثبؾٙدي ٔؿوَٛ آٔٛشؼ ٘يسٚي ا٘ػب٘ي رز ٔمغـ روشسي ٔيضٌسٜٚ رز فبزٔبوِٛٛ 13سقدار  -

ٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛشي اش سحميمبسي حبقُ اش دطٚٞؽ اغبسيد ٚ را٘ؿدٛيبٖ سحكيالر سىٕيّي رز زؾشٝغسا٘ٝ ٔمبالر  -

ٞبي فّٕي رز ايٗ ٞبي فّٕي فّْٛ دبيٝ دصؾىي ٚ لبثُ ٔمبيػٝ ثب ثٟشسيٗ ٌسٜٚثبالسسيٗ ٚ ثٟشسيٗ ؾسايظ رز ٔيبٖ ريٍس زؾشٝ

 .ثبؾدشٔيٙٝ رز وؿٛز ٔي

ٞبي فّٕي سسيٗ ا٘دٕٗسسيٗ ٚ فقبَسسيٗ ٚ ثب غبثمٝغبَ غبثمٝ اش لديٕي 99فبزٔبوِٛٛضي ايساٖ ثب ثيؽ اش ا٘دٕٗ فيصيِٛٛضي ٚ  -

 .٘فس فبزٔبوِٛٛضيػز فضٛ ايٗ ا٘دٕٗ ٞػشٙد ٘فس فيصيِٛٛضيػز ٚ  رز حبَ حبضس . ثبؾدوؿٛز ٔي

 سب وٖٙٛ ثٝ قٛزر  ٚ اش غبَ  ٞبي رٚغبال٘ٝ ا٘دٕٗ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ايساٖ ثٝ قٛزر ٔٙؾٓوٍٙسٜ -

ٞبي فّٕي راوّي اغز ثيؽ اش سسيٗ وٍٙسٜٞب وٝ اش لٛيرز ايٗ وٍٙسٜ. وٍٙسٜ رز ؾٟسٞبي ٔخشّف وؿٛز ثسدب ؾدٜ اغز

.ٕ٘بيٙديه ٞصاز ٚ رٚيػز ٔحمك ٚ را٘ؽ دطٜٚ ثب ازاهٝ ٘صريه ثٝ ٞصاز ٔمبِٝ ؾسوز ٔي

ايساٖ وٝ اش غٛي ا٘دٕٗ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ايساٖ ثٝ قٛزر فكّٙبٔٝ  ٔدّٝ فّٕي دطٚٞؿي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛشي -

اش  ؾبٛر، ا٘بدوع ٔبي   Index Copernicus , Scopus, EMBASE SID, MagIran ،ISC زغد ٚاش غٛيثٝ ابح ٔي

عسيك ٘سْ افصازي سٕبٔي ٔساحُ رزيبفز سب ابح ٔمبالر ايٗ ٔدّٝ اش . ثبؾدخّٕٝ ديؿسٚسسيٗ ٚ ثٟشسيٗ ٔدالر فّٕي وؿٛز ٔي

سبسيٗ ٔحممبيٗ ٚ اغببسيد راوّبي ٚ     ؾبٛر ٚ ٞيبأر سحسيسيبٝ آٖ اش ٔيببٖ لبٛي     وٝ رز ايساٖ ٍ٘بؾشٝ ؾدٜ ٚ سٛغقٝ يبفشٝ ا٘دبْ ٔي

.ا٘د ٞب ا٘شخبة ؾدٜوبزخي ايٗ زؾشٝ

 

 :فسقز ٞب ٚ سٟديد ٞب

ٞببي سحميمببسي ٔسثبٛط    ٙيبه ٞبي فيصيِٛبٛضي ٚ فبزٔببوِٛٛضي ٚ سى  ٕٞٛازٜ ثبيد سالؼ ٕ٘بييٓ ثٝ فّٓ زٚش رز حٛشٜ -

 .ٔدٟص ثبؾيٓ

ٞبي آٔٛشؾي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي، ثد٘ٝ اغبسيد ايٗ زؾشٝ زا ٕٞٛازٜ رز حٛشٜ آٔٛشؼ ثٝ الشْ اغز ثب وبزٌبٜ -

غبَ يىجبز ثبيػبشي غبس فكبُ رزٚظ زا ٔبٛزر سدديبد ٘ؾبس ٚ        2اش عسف ريٍس ٞس . ٞبي ٔسثٛط آؾٙب ٕ٘بييٓسىٙيه

 .ازشيبثي ٔددر لساز رٞيٓ

ٞبي آٔٛشؾي ٞبي ٘سْ افصازي ٔسثٛط، ثٝ ازسمبي زٚؼٞبي آٔٛشؾي ٚ ثس٘بٕٔٝٞٛازٜ ثب اغشفبرٜ اش آوسيٗ سىِٙٛٛضي -

 .وٕه وٙيٓ

ثبيػبشي ثبب سِٛيبد وٙٙبدٌبٖ سدٟيبصار سحميمببسي راوبُ وؿبٛز         ٞبي وؿٛز ٔبي ٞب ٚ فبزٔبوِٛٛضيػزفيصيِٛٛضيػز -

 .ٕٞساٞي ٚ ٕٞفىسي ٔػشٕس ٚ ازٌب٘يه راؾشٝ ثبؾٙد

ٞبي دبطٚٞؽ  ٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ثب ازسمبء سىِٙٛٛضي آٔٛشؾي ٚ رغشيبثي ثٝ آوسيٗ فٗ آٚزيزؾشٝرز  -

 .ٕٞٛازٜ ثبيد غقي رز ازسمبء ثٟسٜ ٚزي ٌسرر

ٞبيي غسٚ وبز راز٘د وٝ ٔحمميٗ فيصيِٛبٛضي  ٞبي وّيدي ٚ ٟٔٓ ديسي ٚ افصايؽ غٗ خٕقيز وؿٛز ثب ؾبوفزٚ٘د -

 .ٞب ايفب ٕ٘بيٙدسٛا٘ٙد ٘مؽ خدي ٚ اغبغي رز زاٞجسر ايٗ حٛشٜٚ فبزٔبوِٛٛضي ٕٞٛازٜ ٔي



ٞببي ٔخشّبف آٔٛشؾبي اش خّٕبٝ اغبشفبرٜ اش ايٙشس٘بز ٚ غيبسٜ        الشْ اغز اغبسيد فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ثب زٚؼ -

خٕقي ٚغبيُ ازسجبط . اعالفبر ٟٔٓ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي زا ثٝ شثبٖ ٕٞٝ فٟٓ رز اوشيبز فْٕٛ ٔسرْ لساز رٞٙد

  .ٞب رز ايٗ حيغٝ ٘مؽ ثٝ غصايي وٛاٞٙد راؾزاش خّٕٝ قدا ٚ غيٕب ٚ زٚش٘بٔٝ

ٝ     ثب سٛخٝ ثٝ افصايؽ سمبضب ثساي سحكيالر سىٕيّي ٚ ٚخٛر ٘يسٚ - ٞببي روشبسي   ٞببي خبٛاٖ فببزك اِشحكبيُ رز زؾبش

ة ايبٗ ٘يسٚٞبب اش عسيبك    ٞب ٚ ٔساوص سحميمبسي ثٝ ٘يسٚ ٔيشبٛاٖ ثبب خبر   فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ٚ ٘يبش اوثس را٘ؿٍبٜ

ٞب غجت ازسمبء غغح وٕبي ٚ ويفبي آٔبٛشؼ ثبٝ وكبٛـ رز غبغح       افصايؽ سقدار ٞيأر فّٕي ٚ خٛاٖ ٕ٘ٛرٖ آٖ

ٕٞصٔبٖ ثبيد أىبٖ اغشفبرٜ اش ودٔبر فبزك اِشحكيالٖ ايٗ زؾشٝ ٞبب رز غببيس فقبِيشٟببي    . سحكيالر سىٕيّي ٌؿز

كي، سقسيف ٘حٜٛ ثٝ وبزٌيسي آ٘بٖ رز قٙبيـ ٘صريه ٚ ايدبر ازاهٝ ودٔبر سؿخي. ٔسسجظ ثب دصؾىي زا فساٞٓ ٕ٘ٛر

ٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ثبِيٙي رز ثيٕبزغشبٟ٘بي ثصزي ثساي ازاهٝ ٔؿبٚزٜ ٞبي سخككي ثساي ثيٕبزاٖ ٌسٜٚ

 . ٔي سٛا٘د اش خّٕٝ ايٗ الدأبر ٔفيد ثبؾد

 

  ي ي فيسيَلَشي ٍ فبرهبوَلَشي ٍ پيطٌْبد ّبّبرضتِ چطن اًذاز

  اجرايي، راّجرد ّب ٍ الساهبت دستيبثي ثِ اّذاف سٌذ چطن اًذاز

فٟٓ قبحيح ٚ رزن رليبك   . ثبؾٙدٞبي ثػيبز ٟٔٓ ٚ وّيدي رز حٛشٜ فّْٛ دبيٝ دصؾىي ٔيٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي اش زؾشٝزؾشٝ

ٞبي ديسادصؾبىي  ، رأذصؾىي ٚ ٔدٕٛفٝ زؾشٝٞبي ٔدبٚز اش خّٕٝ رازٚغبشي، ر٘دا٘ذصؾىيٞب ثساي سسثيز دصؾه ٚ زؾشٝٔجب٘ي ايٗ زؾشٝ

-ازاهٝ ودٔبر قحيح ٚ ثدب، ثدٖٚ راؾشٗ رزايز رليك رز ٔىب٘يصْ فّٕىسر ا٘داْ. ثبؾداش اٞٓ ٚاخجبر آٔٛشؼ ٚ سسثيز ٘يسٚي ا٘ػب٘ي ٔي

فّٓ  اش قحيح اعالؿ ٚ ، فّٓٞبي ؾفبثخؽٕ٘بيد ٚ الشٔٝ سدٛيص قحيح، ثٝ ا٘داشٜ ٚثٝ ٔٛلـ رازٚٞبي ثدٖ ا٘ػبٖ غيس ٕٔىٗ ٔيٞب ٚ ازٌبٖ

 .ثبؾدفبزٔبوِٛٛضي ٔي

ٞبي ٞب ثدٖٚ ٞيچ ٌٛ٘ٝ افساط ٚ ثصزي ٕ٘بيي، ٔٛخت قدٔٝ خجساٖ ٘بدريس رز سسثيز دصؾه ٚ زؾشٝضقف رز آٔٛشؼ قحيح ايٗ زؾشٝ

 .ٌسررٞبي آسي ٔئدبٚز ٚ ثبف  وػبزر غٍٙيٗ رز غالٔز آحبر خبٔقٝ ثساي ٘ػُ

اوشؿببفبر،  . ٞبي اويس اش يه زٚ٘د ٚ غسفز سجقيبز ٘ىبسرٜ اغبز   رز رٞٝ( ٚ حشي ريٍس فّْٛ) شيػشي ٞبي ٔخشّف فّْٛديؿسفز ؾبوٝ

ٞبي فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي زؾشٝ. اغزٞب ثسوٛزراز ثٛرٜٞب اش ؾشبة ثيؿشسي ٘ػجز ثٝ غبيس حٛشٜفٟٓ ٚ ٔقبزف ثؿسي رز ثسوي زؾشٝ

 .آٚاٍ٘بزر سّمي ٕ٘ٛر ٞبي ديؿسٚ ٚسٛاٖ رز ؾٕبز ايٗ ٔدٕٛفٝ اش زؾشٝزا ٔي

 ٌرزر، ٕٞٛازٜ ايٗ رغشٝ ثٙدي ٚ سمػيٓ ثٙدي ثب فٙبٛاٖ فيصيِٛبٛضي ٚ دصؾبىي   رز يىكد ٚ ا٘دي غبَ وٝ اش ازاهٝ ٚ سٛشيـ خٛايص ٘ٛثُ ٔي

ٖ      . اغبز ؾبدٜ  سّمي اسىب ٚ لجَٛ لبثُ ٚ ثبليٕب٘دٜ ٚ يبفشٝ اغشٕساز مببٖ  غبًٙ خٟبب٘ي، ٘ببْ ٔحم   ٕٞبٛازٜ رز ٔيببٖ ثس٘بدٌبٖ ايبٗ خببيصٜ ٌبسا



ٌؿبي دصؾىبٖ رز فٟٓ ٞبي ٔشٕبري سحميك آ٘بٖ سٛا٘ػشٝ اغز زاٜٞبي غبَوٛزر ٚ رغشبٚزرفيصيِٛٛضيػز ٚ فبزٔبوِٛٛضيػز ثٝ اؿٓ ٔي

ٞبي حببذق  ٞبي اويس دصؾىبٖ ٚ وّيٙيػيٗرز رٞٝ. ٞب ٚ آالْ ثؿسي ثبؾد٘حٜٛ فُٕ ايٗ رغشٍبٜ ديچيدٜ شيػشي ٚ ازاهٝ زاٜ ٔمبثّٝ ثب ثيٕبزي

ا٘د وٝ فالٜٚ ثس سخكف ٚ ٟٔبزر ٔىشػجٝ ثبِيٙي، رازاي ثٛزر فّْٛ دبيبٝ  ٞبي آٔسيىبي ؾٕبِي آ٘ب٘ي ثٛرٜسسيٗ را٘ؿٍبٜسٛإ٘ٙد ثسخػشٝٚ 

 .ا٘دٚ ثقضبً فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ثٛرٜ

غبسفز زؾبد ٚ ديؿبسفز وٙبد يبب      ٞبي آسي ٘يص ايٗ زغد رز غبَٞبي اويس، ثٝ ٘ؾس ٔياِخكٛـ رز رٞٝثب فٙبيز ثٝ زٚ٘د ايٗ فّْٛ، فّي

-زيصي رليك ٚ زقد فبِٕب٘ٝ، ثٝ ٌِٛ٘ٝرا الشْ اغز ٔب ٞٓ رز ايساٖ ثب ثس٘بٔٝ. ٔشٛلف ٘خٛاٞد ؾد ٚ ثب ٕٞيٗ غسفز شيبر ديؽ وٛاٞد زفز

ا ٟ٘بريٙبٝ ٕ٘بٛرٜ ٚ ثبٝ    اي ٔقمَٛ ٚ لبثُ لجَٛ، ايٗ فّْٛ زرٚؼ يب خّٛسس، ثب فبقّٝاي فُٕ ٕ٘بييٓ وٝ اش ايٗ لبفّٝ خب ٕ٘ب٘دٜ ٚ اٌس ٘ٝ رٚؾب

 .ديؽ ثجسيٓ

ٞب ٚ ٔساوص سحميمبسي اش يه غٛ ٚ ٕٞز ٚ سالؼ فساٚاٖ ثرَ ؾدٜ اش غٛي ٞبي ثٝ فُٕ آٔدٜ اش غٛي را٘ؿٍبٜرز حبَ حبضس ثب دؿشيجبسي 

ٚ   اغبسيد، ؾسايظ وؿٛز اش ِحبػ ايٗ رٚ زؾشٝ ثػيبز ثٟشس اش رٞٝ سػبسيـ آٖ، آيٙبدٜ    ٞبي لجُ ثٛرٜ ٚ رز قٛزر ارأٝ ايبٗ زٚ٘بد ٚ سؿبديد 

 .اي زا ا٘شؾبز رازيٓزٚؾٗ ٚ أيدٚازوٙٙدٜ

را٘ؿٍبٜ رز فبزٔبوِٛٛضي ثٝ سسثيز ٘يسٚي ا٘ػب٘ي ٔشخكف ٔبٛزر ٘يببش وؿبٛز ٔؿبوَٛ       را٘ؿٍبٜ رز فيصيِٛٛضي ٚ رز حبَ حبضس 

 .ؾٛ٘دٌسر٘د ٚ ثٝ ٔدٕٛفٝ ٔٛخٛر اضبفٝ ٔيٞبي وبزج ثٝ وؿٛز ثبش ٔياِشحكيالٖ را٘ؿٍبٜسقدار ٔقدٚري ٘يص ٕٞٝ غبِٝ اش فبزك. ثبؾٙدٔي

ّابي  ثبيساتي از اّان ٍ اٍلَيات   ّاب هاي  ريسي ايي گرًٍُظبرت ّذفوٌذ از يىسَ ٍ تمَيت حسبة ضذُ ٍ ثب ثرًبهِ 

 :ّبي هتجَع ثبضذهذيريتي ٍزارتخبًِ

-ؾٛر ٚ ثٝ ايٗ سسسيت اثس غيبغبز  الشْ اغز سِٛيد فّٓ سٛغظ ٔشخككيٗ فيصيِٛٛضي ٚ فبزٔبوِٛٛضي ثٝ قٛزر ٔػشٕس ٚ غبِيب٘ٝ زقد -

ٞبي ٔٛزر دػبٙد ٚ ٔغّبٛة   ٞبي ٘بٔغّٛة ٚ غّظ اخشٙبة ٕ٘ٛرٜ، زٚؼٞبي افٕبَ ؾدٜ زا ثسزٚي فقبِيز فّٕي آٟ٘ب ثػٙديٓ ٚ اش غيبغز

 .زا سمٛيز ٕ٘ٛرٜ سػسيـ ثخؿيٓ

 .بييٓٞب زا ثب را٘ؿٕٙداٖ فّْٛ ثبِيٙي سمٛيز ٕ٘الشْ اغز ازسجبط ازٌب٘يه ٔشخككيٗ ايٗ زؾشٝ -

 .ٞبي آٔٛشؾي وٛر زا ثٝ عٛز ٔٙؾٓ ٔٛزر دباليؽ لساز رارٜ اقالح ٔػيس ٕ٘بييٓالشْ اغز ٔحشٛي رزغي ٚ زٚؼ -

ٞب ثٝ قٛزر ٔػشٕس ٔٛزر ٘ؾبزر ٚ ثبشثيٙي ٞبي سسثيز وٙٙدٜ ٘يسٚي ا٘ػب٘ي ايٗ زؾشٝٞبي ٘ؾبزر ٚ ازشؾيبثي را٘ؿٍبٜالشْ اغز غيػشٓ -

 .لساز ٌيس٘د

ٞبيي فّٕي ٚ ثٝ قٛزر ٔػشٕس ؾٙبغبيي ٚ ٔٛزر سؿٛيك لبساز  ٞب زا ثس ٔجٙبي زٚؼٚ ٔحمميٗ فقبَ ٚ سٛإ٘ٙد ايٗ زؾشٝ الشْ اغز اغبسيد -

 .رٞيٓ



ٞبيي فّٕي ٚ ثٝ قبٛزر ٔػبشٕس ٔبٛزر ؾٙبغببيي ٚ سؿبٛيك ٚ      ٞب زا ثب زٚؼالشْ اغز را٘ؿدٛيبٖ سحكيالر سىٕيّي ثسخػشٝ ايٗ زؾشٝ -

 .سمديس لساز رٞيٓ

  ٍ راّىبرّب ٍ تَصيِ ّبي سيبستي اٍلَيت ّبي آهَزضي ٍ پصٍّطي 
 

  ٔبٞٝ سب يه غبَ ٔغبِقبسي رز وبزج اش وؿٛز سالؼ ثساي اغشفبرٜ را٘ؿدٛيبٖ روشسي اش فسقز. 

  ٖايدبر سػٟيالر ٚ أىب٘بر ثيؿشس ثساي را٘ؿدٛيبٖ روشسي ٚ حمٛق ٔبٞب٘ٝ حدالُ رز حد ٔسثي ثساي سٕبْ را٘ؿدٛيب

روشسي

 ٜٞبي وؿٛزاغشخداْ ثٝ ٔٛلـ ٚ ثٝ سقدار وبفي فضٛٞيأر فّٕي رز را٘ؿٍب 

 ٜدريسؼ سحميك ثٝ فٙٛاٖ ثخؿي اش ؾسح ٚؽيفٝ فضٛٞيأر فّٕي رز ٔيبٖ افضبي ٞيأر فّٕي ٚ ٔػئِٛيٗ را٘ؿٍب-

 ٞبي فّْٛ دصؾىي وؿٛز

 غبسيدٞب ثساي فساٞٓ ٕ٘ٛرٖ سدٟيصار ٚ أىب٘بر سحميمبسي اٞبي الشْ رز را٘ؿٍبٜدؿشيجب٘ي

  ٗثب ٚخٛر سبويد ثس ِصْٚ اغشخداْ افضبي خديد، حفؼ ويفيز فبزك اِشحكيالٖ، ثٛيطٜ رز ٔمغـ روشسي اش ٟٕٔشسي

ِرا ثبيد ثساي ٌسٜٚ . ديؽ ٘يبشٞبي ثبشراز٘دٜ اش ٚزٚر ثٝ غيىُ ٔقيٛة دسٚزؼ اغشبر ٚ فبزك اِشحكيُ ضقيف اغز

غي زا ٔؿخف ٕ٘ٛر سب ثٝ ٔحض اش رغز رارٖ ؾسايظ، ٞبي سسثيز وٙٙدٜ ٘يسٚي ا٘ػب٘ي ٔشخكف ايٗ زؾشٝ ٞب ؾساي

 ٔثال راؾشٗ حد الُ . ٌسٜٚ ٘شٛا٘د افالْ دريسؼ ٕ٘بيد ٚ افالْ دريسؼ رز ايٗ ٌسٜٚ ٞب سخّف ٔحػٛة ؾٛر

اغشبريبز سٕبْ ٚلز  را٘ؿيبز ٚ  اغشبريبز سٕبْ ٚلز ثساي افالْ دريسؼ رز رٚزٜ روشسي ٚ  را٘ؿيبز ٚ  اغشبر، 

ظ ثبيد فالٜٚ ثس ؾسٚط الشْ ثساي وػت ٔدٛش يثديٟي اغز ايٗ ؾسا. ريسؼ رز رٚزٜ وبزؾٙبغي ازؾدثساي افالْ د

 .رٚزٜ ٞب ِحبػ ؾٛر

(: ياًگليس)چىيذُ   

Following the request of the Audit office of the Presidential Deputy in Science and Technology, the 

Iranian Society of Physiology and Pharmacology (ISPP) Executive Committee approved to conduct a 

series of surveys in order to assess the past and present situation of Physiology and Pharmacology and 

also put forward programming and suggestions concerning the future of these fields in the country. 

In this respect a committee composed of 6 people (Dr Saeed Semnanian, Dr Narges Hossein Mardi, Dr 

Fereshteh PourAbdolHossein, Ms Samaneh Dehghan, Mr Mehdi Sadegh, and Ms Fakhri Esfehani started 

working on this project. After 10 months of studies and collaboration with over than 60 Physiologists 

and Pharmacologists from all over the country and also an Advisor Committee of eleven from the most 

experienced and expert specialists in these fields and also spending hundreds of hours of work, this 

committee succeeded in accomplishing this mission. 

At first, questionnaires consisting the key scientific and skeletal information about the situation and 

manpower governing the departments and research Institutes were designed, thereafter through a 



network of colleagues from 111 Physiology and Pharmacology Departments and Research Institutes in 

all provinces, we began to gather the needed information. In the next step, we analyzed the raw data 

and prepared suitable graphs, and tables. 

The interesting gathered information could guide the decision makers in these fields for better 

programming and future designing. One of the gains at this level is the classification, categorization and 

ranking of physiology and pharmacology departments all over the country. 

Then we studied the quantity of faculty members and researchers needed country wide in these two 

fields. For this reason, we assessed the physiology and pharmacology teaching units needed n all 

universities and using three different patterns of activity and quality, clarified were we stand in this 

point of view. Thereafter we designed a 5 year manpower program for the country at three desirable, 

good and medium levels. 

The comparison of our situation with other countries situated in different continents was the other 

study attempted. 


