
 بِ ًام خذا

 

 دادُ تؼشیف: 1  هادُ

 ٍ ثْذاضتی تطخیصی، ثبلیٌی، پژٍّطی، آهَصضی، ٍاحذّبی دس وِ است هَاسدی سبیش ٍ ّب سٍش هحصَالت، هَاد،  دادُ اص هٌظَس

 پشًٍذُ سالهت، ّبی پیوبیص دس ثیوبساى ّبی پبسخ تؼشیف ایي عجك. ضًَذ هی تَلیذ گشدًذ، هی اداسُ ػوَهی ثَدجِ ثب وِ پبساولیٌیىی
 ّبی دادُ ّبی لبلت ػٌَاى ثِ ثیوبساى ّبی هصبحجِ ٍ ّب پشسطٌبهِ ثبفت، ّبی ًوًَِ خَى، ّبی ًوًَِ افضاسی، ًشم وذّبی ثیوبساى، ّبی

 ضًَذ هی ضٌبختِ سالهت ػوَهی

 

 سالهت ًظام ّای دادُ اًَاع تَلیذ ًحَُ: 2 هادُ

 داًطگبّی ٍ تحمیمبتی هشاوض ّبی دادُ (1

 پبساولیٌیىی ٍ ثْذاضتی دسهبًی، تطخیصی، هشاوض ّبی دادُ (2

 هلی ّبی ثشًبهِ ٍ ّب عشح ّبی دادُ (3

 

 ّا دادُ هالىیت تؼشیف: 3 هادُ

ّشیه اص  دادُ ّبی سالهت وِ هتبثش اص ّش ًَع الذام تطخیصی دسهبًی ، پژٍّطی ٍ خذهبتی دس حَصُ سالهت ثش سٍی ثیوبس  هاله اصلی

 ضذُ تَلیذ ّبی دادُ توبهی یب ثخص ثش وبهل تسلظ لبًًَی حمَقٍ  است   خَد بیواس / فشد ضشوت وٌٌذُهیجبضذ  فشد ضشوت وٌٌذُیب 

 وِ ّبیی سبصهبى یب افشاد ػلیِ لبًًَی الذام ّوچٌیي ٍ ّب دادُ گزاسی اضتشان ٍ تغییش استفبدُ، حمَق صَست ثِ ّب دادُ هبلىیتداسد .
 ضَد دادُ اًتمبل یب ٍ ضذُ گزاضتِ اضتشان ثِ است هوىي ّب دادُ هبلىیت. است ضذُ تؼشیف ثگیشًذ ًبدیذُ سا هبلىیت حمَق

 

 ایشاى اسالهی جوَْسی دس سالهت ًظام ّای دادُ هاله: 4 هادُ

. ثبضذ هی سالهت ًظبم دس ػوَهی هٌبثغ اص استفبدُ ثب ضذُ تَلیذ ّبی دادُ توبهی هبله پضضىی آهَصش ٍ دسهبى ثْذاضت، ٍصاست

 ضَد هی ضٌبختِ سبصهبى آى دس ضذُ تَلیذ ّبی دادُ هاله ًوایٌذُ ػٌَاى ثِ ثْذاضت ٍصاست تبثؼِ سبصهبى ّش همام باالتشیي

 

 داسًذ ّوىاسی دادُ هذیشیت فشآیٌذ دس هَلت عَس بِ وِ ّایی گشٍُ حمَق: 5 هادُ

 ٍ آًالیض رخیشُ، ًگْذاسی، آٍسی، جوغ تَلیذ، اص اػن ّا دادُ هذیشیت ذایٌفش دس وِ ّای گشٍُ ٍ افشاد اص وذام ّیچ

 افشاد ایي ّوىبسی اتوبم دسصَست. ضًَذ ًوی هحسَب ساصهاى دس ضذُ تَلیذ ّای دادُ هاله داسًذ، ًمص ّا دادُ تفسیش

 دٌّذ تحَیل هتجَع سبصهبى ثِ ضذُ ایجبد تغییشات ثب ّوشاُ سا داسًذ اختیبس دس وِ ّبیی دادُ توبهی است الصم سبصهبى، ثب

 صیش ٍ داًطجَیی ّبی ًبهِ پبیبى لبلت دس تٌْب دسهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی سبصهبى ٍ داًطگبّی ّبی دادُ ثِ داًطجَیبى دستشسی :1 تجصشُ
 ٍ ًذاضتِ خَد ًبهِ پبیبى عَل دس ضذُ تَلیذ ّبی دادُ هبلىیت خصَظ دس حمی ّیچگًَِ داًطجَیبى. ثبضذ هی هیسش ساٌّوب اسبتیذ ًظش

 اسائِ فشایٌذ دس وِ هتخصصیٌی ٍ پضضىاى ّوچٌیي. دٌّذ لشاس سبصهبى اختیبس دس سا ضذُ تَلیذ ّبی دادُ عشح، پبیبى اص پس است الصم

 استفادُ حك هحممیي سبیش هطبثِ ٍ ضًَذ ًوی هحسَة ّب دادُ هبله داسًذ ًمص ّب دادُ هذیشیت ٍ تَلیذ دس دسهبًی ٍ ثْذاضتی خذهبت

 باضذ هی هحفَظ آًْا بشای ّا دادُ اص

 

 



 هطتشن ّای عشح دس ضذُ تَلیذ ّای دادُ هالىیت: 6 هادُ

 ّب، دادُ گشدآٍسی اص پیص ّب دادُ هبله حمَق است الصم ثبضذ، سبصهبى چٌذ یب دٍ هطبسوت حبصل ضذُ تَلیذ ّبی دادُ وِ صَستی دس 

 ّوىبسی ًبهِ تفبّن دس هَسد ایي وِ صَستی دس. گشدد لیذ ًیض ّوىاسی ّای ًاهِ تفاّن دس ٍ گیشد لشاس عشفیي تَافك ٍ ثحث هَسد

 .ضذ خَاٌّذ ضٌبختِ ّا دادُ هاله ًوایٌذُ ػٌَاى بِ ّوىاسی عشف دٍ ّش فشض پیص عَس ثِ ثبضذ، ًطذُ روش

 

 ّا دادُ هحشهاًگی تؼشیف:  7 هادُ

 دس ثبیذ ّب دادُ هحشهبًگی ضَد. هی افشاد ثِ هشثَط ّبی دادُ هجبص غیش افطبی اص هبًغ وِ ثبضذ هی لَاًیي اص ثشخَاستِ الذاهبت هجوَػِ
 ثبضذ ضذُ تضویي ّب دادُ اص استفبدُ ٍ گزاسی اضتشان ًگْذاسیف گشدآٍسی، هشاحل توبهی

 

 ثاًَیِ استفادُ ٍ گزاسی اضتشان تؼشیف: 9 هادُ

 دادُ ٍ پضضىی ػلَم ّبی داًطگبُ دس هصَة پژٍّطی ّبی عشح سالهت، هلی ّبی ثشًبهِ عَل دس ضذُ تَلیذ ّبی دادُ اص استفبدُ فشآیٌذ
 اّذاف ثشای پژٍّطی ّبی گشٍُ ٍ هحممبى سبیش تَسظ دسهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی سبصهبى سٍصهشُ ّبی فؼبلیت ضوي ضذُ تَلیذ ّبی

 ثبضٌذ هی ّب دادُ گشدآٍسی اٍلیِ اّذاف اص فبسؽ وِ پژٍّطی

 

 ضذُ گزاضتِ اضتشان بِ ّای دادُ ضشایظ: 11 هادُ

 هی صیش هَاسد ضبهل ٍ ضَد آٍسدُ فشاّن وبهل عَس ثِ ّب دادُ گزاسی اضتشان اص پیص ّب دادُ هبلهًوبیٌذُ  تَسظ ثبیذ وِ است ضَاثغی

  .ثبضذ

  ویفیت ٍ صحت ّب، دادُ اػتجبس سغح تؼییي (1

 ٍ وذّب هتغیشّب، تَصیف گیشی، ًوًَِ سٍش ّب، دادُ گشدآٍسی فشآیٌذ اسٌبد پشسطٌبهِ، ًظیش ای صهیٌِ اعالػبت ٍ اسٌبد توبهی (2
 است، ضذُ اًجبم ّب دادُ سٍی ثش تبوٌَى وِ آًبلیضّبیی ّب، دادُ گشدآٍسی ػولی هطىالت ّب، دادُ دس هَجَد ّبی ثشچست
 تسْیل سا آًْب ًتبیج ٍ ّب دادُ تفسیش وِ تىویلی اعالػبت گًَِ ّش ٍ آًْب گشدآٍسی اثضاسّبی ٍ ّب دادُ پبیبیی ٍ سٍایی گضاسش

 .گیشد لشاس وٌٌذُ دسخَاست سبصهبى یب فشد اختیبس دس ّب دادُ ثب ّوشاُ ّب، دادُ هبلهًوبیٌذُ  تَسظ ثبیذ وٌٌذ، هی

 اص پس تٌْب ضٌبسبیی لبثل ّبی دادُ گزاسی اضتشان. ثبضٌذ ضذُ ًبم ثی ثبصگطت غیشلبثل ًحَی ثِ ّب دادُ توبهی است الصم (3
 ثَد خَاّذ اًجبم لبثل اخالق وویتِ تبییذ

 ًگِ ٍ گشدآٍسی ثْذاضت ٍصاست دس هستمیوب وِ ّبیی دادُ ٍ هلی ّبی ثشًبهِ ٍ ّب عشح ّبی دادُ گزاسی اضتشان خصَظ دس: 1 تجصشُ

  .ثَد خَاّذ ًیبص هَسد هلی ّبی پژٍّص دس اخالق وویتِ هجَص ضًَذ، هی داسی

 ّبی دادُ اص استفبدُ ثشای هجَص صذٍس ٍ ثشسسی هسئٍَلیت داًطگبّی هصَة ّبی عشح ٍ ثیوبسستبًی ّبی دادُ خصَظ دس: 2 تجصشُ
 .ثَد خَاّذ ثیوبسستبًی اخالق ّبی وویتِ ػْذُ ثش ضٌبسبیی لبثل

 

 ّا دادُ گزاسی اضتشان سٍش: 13 هادُ

 .ثبضذ هتفبٍت ّب دادُ هحشهبًگی سغح ٍ حجن ًَع، ثِ ثستِ است هوىي ّب، دادُ گزاسی اضتشان سٍش

 دس. است هٌبست داًطگبّی پژٍّطی ّبی عشح دس ضذُ تَلیذ ّبی دادُ خصَظ دس سٍش ایي: ّا دادُ هاله با هستمین استباط.1

 اص پیص ّب دادُ است الصم. ضَد هی اسسبل وٌٌذُ دسخَاست ًْبد یب فشد ثشای ّب دادُ هبله ًوبیٌذُ تَسظ هستمین عَس ثِ ّب دادُ سٍش ایي
 (15) ثبضٌذ ضذُ ضٌبسبیی لبثل غیش یب ٍ ًبم ثی گزاسی اضتشان

 



 عشح پشٍپَصال با ّوشاُ گزاسی اضتشان دسخَاست اسسال عشیك اص گزاسی اضتشان.2

 دسهبًی ٍ ثْذاضتی ًْبدّبی ٍ ّب سبصهبى دس ضذُ تَلیذ ّبی دادُ دسخصَظ-

 ّب دادُ هبله ًوبیٌذُ ثشای عشح پشٍپَصال ثب ّوشاُ ثبیذ ّب دادُ گزاسی اضتشان دسخَاست اسسبل-

 یب فشد اعالع ثِ وتجی صَست ثِ سا همتضی پبسخ دسخَاست، دسیبفت صهبى اص هبُ 1 حذاوثش عَل دس است هَظف ّب دادُ هبله ًوبیٌذُ-

 .ثشسبًذ وٌٌذُ دسخَاست ًْبد

 هبله ًوبیٌذُ ثشای پیَست ثِ ًیض اخالق وویتِ هجَص است الصم ثبضذ، افشاد َّیتی اعالػبت حبٍی ضذُ دسخَاست دادُ وِ صَستی دس-

 .گشدد اسسبل ّب دادُ

 وٌٌذُ دسخَاست سبصهبى یب فشد ثشای ضفبف ٍ وتجی صَست ثِ ثبیذ تصوین ایي دالیل گزاسی، اضتشان دسخَاست پزیشش ػذم صَست دس-
 دس اخالق ّبی اصوویتِ یىی دس سا ضذُ اخز تصوین ثِ خَد اػتشاض تَاًذ، هی وٌٌذُ دسخَاست فشد یب سبصهبى وِ است ثذیْی. گشدد اسسبل

 "پژٍّص دس اخالق ّبی وویتِ ٍظبیف ٍضشح ثٌذی تطىیل،سغح "دستَسالؼول ثب هغبثك وویتِ صالحیت ثِ تَجِ ثب ٍ هؼتجش پژٍّص
 دّذ لشاس هجذد ثشسسی هَسد

 ًاهِ تفاّن دس بایذ ٍ ًذاسد سا سَم ساصهاى یا فشد با ّا دادُ هجذد گزاسی اضتشان اهىاى ّا دادُ گیشًذُ عشف-

  .ضَد هجذد گزاسی اضتشان بِ ػذم بِ هتؼْذ ّا دادُ گزاسی اضتشان اٍلیِ

 ّبی وویتِ تبییذ ثِ پیطتش ّب ًبهِ آییي ایي است الصم ّب، دادُ گزاسی اضتشان ثشای داخلی ّبی ًبهِ آییي ٍجَد صَست دس(1 تجصشُ
 .ضَد سسبًذُ ًیض ػوَم اعالع ثِ ّوچٌیي ٍ سسیذُ پژٍّص دس اخالق

 

 پژٍّطی ّای عشح اًجام دس گزاسی اضتشان عشفیي هطاسوت: 15 هادُ

 اضتشان ّای ًاهِ تفاّن دس ٍ وشدُ هغشح ّب دادُ گزاسی اضتشان اص پیص سا خَد اًتظبسات ٍ ّوىبسی ًحَُ ثبیذ ّوىبسی عشفیي 

  .ًوبیٌذ لیذ گزاسی

 گیشًذُ تَسظ الصم ّبی ّوىبسی است الصم ثبضذ، داضتِ پژٍّطی عشح اًجبم دس فؼبل هطبسوت ثِ توبیل ّب دادُ هبله وِ صَستی دس(1
  آیذ ػول ثِ ّب دادُ

 ّوىاسی صَست دس تٌْا ٍ بَد، ًخَاّذ ًَیسٌذگی حمَق اص هٌذی بْشُ بشای وافی ضشط ّا دادُ گزاسی اضتشان(2

 غیش دس است بذیْی. ضذ خَاٌّذ گشفتِ ًظش دس ًَیسٌذُ ػٌَاى بِ هاله ًوایٌذُ یا هاله ًتایج، تحلیل دس فؼال

 ٍ هماالت دس تفضیل بِ ًیض ّا دادُ هٌبغ ٍ آهذُ ػول بِ تطىش ٍ تمذیش ّا دادُ هاله اص است الصم ایٌصَست

  .گشدد روش هٌتج ػلوی هحصَالت

 هبلهًوبیٌذُ  اختیبس دس ثبیذ آًْب سٍی ثش ضذُ اػوبل تغییشات توبهی ثب ّوشاُ گزاضتِ اضتشان ّبی دادُ پژٍّطی، ّبی عشح پبیبى اص پس(3

  .ضَد دادُ لشاس ّب دادُ

(  هتفبٍت دادُ دٍ ادغبم هثبل ػٌَاى ثِ) ثبضذ صیبد هغبلؼِ عَل دس دادُ هجوَػِ یه سٍی ثش ضذُ اػوبل تغییشات ضذت وِ صَستی دس(4

 .ضَد ٍالغ عشفیي تَافك هَسد آى هبلىیت ٍ ضذُ گشفتِ ًظش دس جذیذ دادُ هجوَػِ یه ػٌَاى ثِ دادُ ایي است الصم

 ّا دادُ وٌٌذُ دسیافت تؼْذات: 16 هادُ

 .ثبضذ هی آًْب اًجبم ثِ هتؼْذ ّب دادُ گیشًذُ عشف وِ است ّبیی فؼبلیت هجوَع

 [5]داسد ػْذُ ثِ گزاسی اضتشان فشآیٌذ اص پس سا ّب دادُ هجذد اًتطبس ػذم ٍ ّب دادُ هحشهبًگی حفظ ٍظیفِ  ّب، دادُ گیشًذُ عشف(1

 هجذد گزاسی اضتشان ثبضذ، ضذُ اػغب گیشًذُ سبصهبى یب فشد ثِ ّب¬دادُ هبله تَسظ هجذد گزاسی اضتشان حك وِ صَستی دس: 1 تجصشُ

  .گشدد لیذ گزاسی اضتشان ًبهِ تفبّن دس ای ٍیژُ ثٌذ گًَِ ّش است الصم صَست ایي دس. ثَد خَاّذ ثالهبًغ

 ثبضذ هی عشفیي هیبى گزاسی اضتشان ًبهِ تفبّن هفبد اجشای ثِ هَظف ّب دادُ گیشًذُ(2



 اضتشان اص ّب دادُ اص هٌتج ػلوی هحصَالت توبهی دس است هَظف پژٍّص،گیشًذُ دس ّب دادُ گزاسًذُ اضتشان هطبسوت ػذم صَست دس(3

  .[5]ًوبیذ روش حبصل، ػلوی هحصَالت توبهی هتي دس ًیض سا ّب دادُ هٌجغ ٍ آٍسدُ ػول ثِ تطىش ٍ تمذیش گزاسًذُ

 دادُ اص حاصل ًتایج تفسیش دس ّا دادُ گزاسًذُ اضتشان ّوىاسی جْت الصم بستش است، هَظف ّا دادُ گیشًذُ(4

 دس وٌٌذُ هطاسوت افشاد ًام است ضشٍسی صَست ایي دس است بذیْی. آٍسد فشاّن سا ضذُ گزاضتِ اضتشان بِ ّای

 ضَد آٍسدُ ًَیسٌذگاى لیست دس ًَیسٌذگی، ضشایظ احشاص صَست

 خَاٌّذ لشاس گیشًذُ سبصهبى یب فشد اختیبس دس هطخص عشح یه عَل دس یا هطخص هذت بشای ضذُ گزاضتِ اضتشان ّبی دادُ(5

 ًتبیج ضذُ، اػوبل تغییشات اٍلیِ، ّبی دادُ هشثَعِ، عشح اتوبم یب تفبّن صهبى پبیبى اص پس است هتؼْذ گیشًذُ عشف سٍ، ایي اص. گشفت
. دّذ لشاس ّب دادُ گزاسًذُ اضتشان عشف اختیبس دس سا ػلوی هحصَالت ٍ گضاسضبت توبهی ّوچٌیي ٍ ّب دادُ سٍی ثش ضذُ اًجبم آًبلیضّبی

 باضذ، داضتِ ًیض سا دیگشی ّای عشح دس ّا دادُ اص استفادُ بِ توایل ّا دادُ گیشًذُ عشف وِ صَستی دس است ثذیْی

  ًوایذ اسسال ّا دادُ هاله بشای سا هجذدی دسخَاست است هَظف

 


