


 
 تْزاى داًطگاُ علَم پشضكي ٍ خذهات تْذاضتي درهاًي

 
 هذیزیت تحَل، ًَساسی ٍ هطالعات کارتزدی

 

 ثثت تجارب هذیزاى ٍ کارکٌاى ًظام سالهت



 معاون درمان



تجزتیات اس عظیوی حجن تِ سزیع ٍ آساى دستزسی عذم 
 ساسهاى در هَجَد

کذگذاری، ثثت، تزای هٌاسة اتشار ٍ رٍش ٍ ساسهاى ًثَد 
 تجزتیات اًتطار ٍ تثادل

تجزتیات ثثت اس هذیزاى کافی اًگیشٓ یا آضٌایی ًذاضتي 
تجزتیات داٍری ٍ ارسیاتی تزای السم ّای سیزساخت ًثَد 
در تالعکس ٍ ساسهاى اس کارکٌاى کاهل جذاضذى احساس 

 خذهت اس خزٍج سهاى



تجارب تا گیزی تصوین ٍ ساسی تصوین ًظام ارتثاط قطع 
 خذهت دٍراى در ضذّکارکٌاى کسة

اس تزداری تْزُ تزای السم هالی هٌاتع ٍ قاًًَی الشام ًثَد 
 ضذُ ثثت تجزتیات

تجزتیات ثثت تزای السم ّای هْارت فقذاى 
ضغلی ارتقاء ًظام تا تجزتیات ثثت ارتثاط عذم 
ارائِ تجزتیات هعٌَی هالکیت حفظ تِ کارکٌاى تی اعتوادی 

 ضذُ
تجزتیات اثزتخطی ٍ تکارگیزی تِ در کارکٌاى تی اعتوادی 

 ضذُ ثثت



 هعظن هقام اتالغی اداری ًظام کلی سیاستْای ۱۶ تٌذ 
 :رّثزی

  یگیزرتکا طزیق اس اداری مًظا دىکزىًصتٌیادا
 تطالعاا سیسا چِریکپا ًٍصداهذیزیتلصَا



فاسَای 
 اجزایی

   1 فاز
 بررسی و تحلیل وضع موجود

 2فاز 
 تشکیل کمیته تخصصی

   3فاز 
 فرهنگ سازی و آموزش

 4فاز 

 تذوین دستورالعمل ها

 5فاز 

 طراحی و استقرار سامانه

 6  فاز
 ثبت تجربه

   7فاز 
ارزیابی تجربیات و برگساری 

 جشنواره



 سازی آموزش و فرهنگ( الف
ّا   تزگشاری ًطست ُ  ّای کطَری تا هذیزاى تحَل داًطگا
تْیِ گشارش، پَستز ٍ استٌذ ٍ اسالیذّای آهَسضی ٍ ارسال تِ داًطگاّْا 
آهَسش چْزُ تِ چْزُ ساهاًِ تِ هزاجعیي در ستاد 

 بازسازی استقرار سامانه کشوری ثبت تجربه( ب
  تاسطزاحی فزایٌذ دریافت ٍ ثثت ٍ اًتطار تجزتِ ّا 
تاسطزاحی ٍ اصالح ساهاًِ هَجَد 
رفع هطکالت ساهاًِ ٍ راُ اًذاسی آى 
ًِآغاس ٍرٍد تجزتِ  ّای کارکٌاى تِ ساها 



برقراری ارتباط میان سیستم ارتقا و انتصاب و خروج از ( ج
 خدمت با ثبت تجربه ها

 تزگشاری ًطست هطتزک ضزکتْای طزف قزارداد ساهاًِ ّا1.

ّای تخصصی تا ٍاحذّای طثقِ تٌذی هطاغل ٍ ارسیاتی   تزگشاری ًطست2.
 عولکزد 

 اصالح دستَرالعول ارسیاتی عولکزد ٍ ارتقاء3.

 شناسایی انتصاب داوران( د
 تزگشاری فزاخَاى ٍ دریافت رسٍهِ داٍطلثیي داٍری1.
 اًتخاب ٍ اًتصاب داٍراى2.

 (تجربه تا کنون 951)ثبت و داوری تجربیات مدیران( ه



 ایجاد کویتِ ساّثشی ًظام ثثت تجشتِ ّای کاسکٌاى-
 دستَسالعول داٍسی تجشتِ ّا-
لحاػ ضذى هیضاى هطاسکت هذیشاى دس استقاء ٍ اسصیاتی  -

 (تاصعشاحی دستَسالعول فعلی)عولکشد آًْا 
تصَیة ٍ تاهیي اعتثاس هَسد ًیاص پاداش تِ هطاکت  -

 کٌٌذگاى



 سا تجشتِ ثثت ًظام تتَاًٌذ دٍسُ پایاى دس تایذ فشاگیشاى    
   تِ داًطگاُ ستاد دس

 تجشتِ ًگاساىداٍساى ًظام ثثت تجشتِ ٍ 

 آهَصش دادُ

 ّای ضثکِ ٍ تیواسستاًی سغَح آهَصش تشای سا هذسساًی
 ایي دٌّذ آهَصش ٍ اًتخاب کطَس دسهاًی تْذاضتی

 .یاتذ اًتطاس ًیض صف سغَح تایذتا آهَصش



 ٍضٌبخت هسبلِ را هٖ تَاى اتخبر  هَاجِْ ٍ فراٌٗذ : تجزت

تػو٘ن ٍ الذام در جْت اجرإ آى در جرٗبى حل ٗه هسبلِ ٗب  

 .جذٗذ تؼرٗف ًوَدهطىل 

دٗذگبّٖ ثب آى عٖ وِ است فراٌٗذٕ: تجزتٍ مستىذساسی  
 دٗگراى وِ إ گًَِ ثِ پردازٗن هٖ تجرثِ ٗه ثجت ثِ جبهغ،
  اثؼبد ثِ است، ضذُ تِْ٘ وِ هستٌذٕ ثِ هراجؼِ ثب ثتَاًٌذ

 را الزم ٗبدگ٘رٕ ٍ ثردُ پٖ آى تحمك فراٌٗذ ٍ تجرثِ گًَبگَى

 .ثبضٌذ داضتِ ّوراُ ثِ
 

 



ٍحَزُ هذٗراى ًظراى، غبحت از هتطىل گرٍّٖ :دايران کمیت 
  ٍ تحل٘ل ثررسٖ، ثِ تخػع ٕ حَزُ ثِ تَجِ ثب وِ سالهت

   .پردازًذ هٖ تجرثِ ارزض٘بثٖ

اهضبٕ ثب ٍ ثَدُ هؼتمذ آى ثِ داٍر وِ إ رسبلِ :دايری مىطًر  
 .دارد هٖ اػالم را آى ثِ پبٗجٌذٕ خَد

ٍٍزارت در وبروٌبى از ٗه ّر :(وگار تجزتٍ)کىىذٌ تجزت  
 پسضىٖ آهَزش ٍ درهبى ثْذاضت،

ٍضذُ تبٗ٘ذ ضىلٖ لحبػ از وِ إ تجرثِ :ايلیٍ تاییذ تجزت  
 .است



تجزتٍ در دست دايری  : 

 .إ وِ در هرحلِ ثررسٖ ٍ ارزض٘بثٖ هٖ ثبضذتجرثِ     
ٌتجزتٍ مىتطز ضذ : 
 وست را داٍراى تَسظ ارزض٘بثٖ اهت٘بز حذالل وِ إ تجرثِ    

 .ضَد هٖ اػغب ًبهِ تمذٗر آًْب دٌّذگبى ارائِ ثِ ٍ است   وردُ
تجزتٍ غیز قاتل اوتطار : 

إ وِ ًتَاًستِ حذالل اهت٘بزات ارزض٘بثٖ تَسظ داٍراى  تجرثِ  
تجرثِ ثِ جْت ارائِ تجرثِ خَد تطىر  از غبحت را وست وٌذ ٍ 

 .هٖ ضَد



 :  ّذف کلي ًظام ثثت تجزتِ 

 حفؼ ٍ ارتمب داراٖٗ ّبٕ فىرٕ

 



 اختصاصي ًظام ثثت تجزتِاّذاف 
 

 تثادل تجزتِ ٍ داًص هذیزیتي ٍ ایجاد ّن افشایي 

 کاّص ّشیٌِ ّای خطا ٍ آسهَى 

 کوک تِ ارسیاتي، ارتقا ٍ اًتصاب هذیزاى

 کوک تِ اجتواعي ساسی داًص ٍ تجزتِ ی ًسل قثل در هیاى ًیزٍّای جَاى  



 :سایز اّذاف ًظام   
ٖتَل٘ذ داًص ثَهٖ ٍ تجرث 

ًٖحفؼ سرهبِٗ ّبٕ اًسب 

 ٕثْرُ هٌذٕ ث٘طتر از لبثل٘تْب، تَاًوٌذٕ ّب ٍ تجرثِ ّب
 وبروٌبى ٍ وبرضٌبسبى زثذُ

 اٗجبد فضبٕ اهي جْت غ٘بًت از ٗبفتِ ّبٕ گراًمذر وبروٌبى

 اػن از هذٗر ٗب وبرضٌبس

 ٍ اٗجبد فضبٕ تمذٗر ٍ لذرداًٖ از خالل٘ت هذٗراى ٍوبروٌبى

 ثىبر گ٘رٕ آى در سبزهبى
 
 

 



 ولِ٘ دستگبّْبٕ اجراٖٗ هطوَل لبًَى هذٗرٗت خذهبت وطَرٕ ٍاستبًذارّب
 
 

 ستبد ٍزارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَزش پسضىٖ

 

 
 داًطىذُ ّبٕ ػلَم پسضىٖ سراسر وطَر/ سبزهبًْبٕ ٍاثستِ ، داًطگبّْب 

 
 

 ث٘وبرستبًْب ٍ هراوس ثْذاضتٖ درهبًٖ



 دتیزخاًِ
 

هْوتزیي رکي اس  

ارکاى ًظام ثثت، 

.دتیزخاًِ است  

 ارکاى ساختار

 داٍری
 
 

تأییذ هستٌذات 
ضذُ  تارگذاری  



هؼ٘برّب از استفبدُ ثب آى ٍارزٗبثٖ تجرثِ غحت سٌجص ٍ  

 ًظبم اٗي هػَة ضبخػْبٕ

 

ّٖتجرثِ ّر درثبرٓ ارزٗبثٖ هختلف ضبخػْبٕ ثِ اهت٘بزد 

ٔتجرثٔ درثبرٓ تىو٘لٖ تَض٘حبت ٍ تطرٗحٖ ًظرات ارائ  

  تر غٌٖ وبهلترٍ هٌظَر ثِ ّبٖٗ تَغِ٘ ارائِ ٗب ٍ ضذُ ثجت

 آى ضذى



 تخصصی  ضزایط 

 ٖداًطگبُػضَ ّ٘ئت ػلو. 
  ،ٖدارا ثَدى سبثمٔ هذٗرٗتٖ در ثخص دٍلتٖ ٍ ٗب غ٘ردٍلت

 .سبل ۵حذالل ثِ هذت 
 

 ضزایط عمًمی
 ،ضذٍُ هغبلت ارائِ  هذارنتَاًبٖٗ لضبٍت ثر اسبس اسٌبد. 
 داٍرٕاػالم وتجٖ دارا ثَدى ٍلت وبفٖ ثرإ اًجبم فرآٌٗذ. 
 داٍرٕاهضب ٍ پبٗجٌذٕ ثِ هٌطَر. 

 معاون درمان



 خبظ افراد ثرإ پسَرد ٍ وبرثرٕ ًبم تؼرٗف
 ضذُ ثجت تجرث٘بت ضىلٖ تبٗ٘ذ

 س٘ستن در جذٗذ داٍراى تؼرٗف
 تجرثِ وٌٌذُ ثجت هذٗراى ٍ داٍراى ثب هىبتجبت

 سبهبًِ اغلٖ ّبٕ فرم ٍ وبرٕ فرآٌٗذ اغالح
 آى هطىالت ضٌبسبٖٗ ٍ سبهبًِ ػولىرد ثر ًظبرت
   هطىالت رفغ ٗب اغالحبت ثرإ ضروت ثب ارتجبط

   سبهبًِ در ضذُ ثجت ّبٕ تجرثِ از إ دٍرُ گسارضبت تِْ٘
   سبهبًِ ثرداراى ثْرُ ثِ آهَزش ٍ رسبًٖ اعالع

 معاون درمان



 هؼرفٖ تجبرة ثرتر ثِ عَر دٍرُ إ ٍ اػغبٕ پبداش ثِ آًْب 
 تجبرة از ثردارٕ ثْرُ هٌظَر ثِ رٗػالح هراجغ ثب ّوبٌّگٖ

   ضذُ هستٌذ
 درٗبفت ٍ ًگْذارٕ آخرٗي ًسخٔ تأٗ٘ذ ضذٓ تجبرة هستٌذضذُ 

 تػو٘ن گ٘رٕ در هَرد ثِ رٍز رسبًٖ اضبػٔ تجبرة هستٌذضذُ 
 حفؼ حمَق هبدٕ ٍ هؼٌَٕ غبحجبى تجبرة هستٌذضذُ 

 ارائٔ پ٘طٌْبد ثَدجِ ٍ اػتجبرات هَرد ً٘بز 
اًجبم سبٗر اهَر هحَلِ در ارتجبط ثب ًظبم هستٌذسبزٕ تجبرة 

 هذٗراى
 ... اضبػٔ تجبرة هف٘ذ در لبلت تْ٘ٔ ف٘لن، وتبة، هجلِ ٍ



     
                   

           

                   

                    
     

                  

             

                   

                          

                 

            
               

     

               
     

          

              
        

              
           

                               

 اقذام کارتز

 اقذام دتیزخاًِ

داٍراى/اقذام داٍر  

 اقذام دتیزخاًِ

} 
 

 داٍری



  تًورودکارتر 
 ساماوً

تکمیل تة 
ها و فیلد 

های 
سامانه و 
ارسال ته 
 دتیرخانه

تررسی 
شکلی 
تجرته 

دردتیرخانه 
و ارجاع ته 

 داوران

تررسی 
محتوایی 

تجرته و   
ارسال 

ته 
 دتیرخانه 

تایید یا 
رد 

تجارب و 
اطالع 

رسانی 
ته 

نگارندگا
 ن



راستبٕ تمَٗت اًگ٘سُ ٍ تطَٗك هذٗراى ثِ ثجت تجبرة ٍ اًتمبل  در 

ًگبراى ٍ اػضبٕ   ّبٕ ارزضوٌذ سٌَات خذهتٖ، از تجرثِ آهَختِ

آٗذ ٍ سبالًِ جطٌَارُ ثرترٗي تجبرة  وو٘تِ داٍرٕ تمذٗر ثؼول هٖ

 .ثجت ضذُ ٍ ثرترٗي داٍر در ّر زهٌِ٘ ثرگسار خَاّذ ضذ

 
تجرثِ ًگبر 

 
وو٘تِ داٍراى 

 

 



 تِ تاال، تقذیش ًاهِ سیستوی اسسال  40تعذ اص تاییذ تجشتِ ٍ کسة اهتیاص
 .خَاّذ ضذ

 1تِ اصای ّش تجشتِ تاییذ ضذُ دس ساهاًِ ثثت تجاسب هذیشاى ًظام سالهت، 
اسصضیاتی عولکشد ساالًِ هذیشاى هیاًی، پایِ اهتیاص دس  4اهتیاص ٍ حذاکثش تا 

 .ستاد ٍصاست تْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضکی لحاػ هی گشددٍ کاسکٌاى 
 
 ِصَست هی پزیشدصَست فصلی تِ ّش تجشتِ تش اساس فشهَل ریل ت: 

 
 جذٍل ضشیة اهتیاص تجشتِ                         

  کل امتیاز 
   تجرته

   تجرته ضریة

70-60 1 
80-70 1.25 
90-80 1.5 

100-90 2 



  ،پس اص اسسال فشم اسصیاتی هحتَایی تجشتِ تَسظ داٍس

 .سیستوی داٍس اسسال هی گشدد تقذیشًاهِ

  پاداش ًقذی تا تَجِ تِ تعذاد تجشتِ ّای داٍسی ضذُ دس

 .ًظش گشفتِ ضذُ است

 



تجشتِ دس ساهاًِ ثثت تجشتِ کاسکٌاى  1ثثت حذاقل 
 :ًظام سالهت پیص ضشط

 
 ستقاء ستثِ اص هشتثِ خثشُ تِ عالیا1.
 ییذ فشم تاصًطستگی کلیِ کاسکٌاىتا 2.

 



 مراحل ثبت تجرهب رد ساماهن



exm.behdasht.gov.ir 
 

  

http://mdar.behdasht.gov.ir/


“  احراز َّٗت” از آًجبٗ٘ىِ ثرإ ثبر اٍل ٍارد سبهبًِ ضذُ اٗذ الزهست لسوت 
 .را ول٘ه ًوبٗ٘ذ ٍ ًسجت ثِ تىو٘ل اعالػبت درخَاستٖ  الذام ًوبٗ٘ذ



 کذ هلي را ٍارد ًواییذ

.ضوارُ هستخذم را ٍارد ًواییذ  

 کذ اهٌیتي را ٍارد ًواییذ

پس از تىو٘ل اعالػبت درخَاستٖ  در لسوت احراز َّٗت اعالػبت پرسٌلٖ  
 .ثررسٖ ٍ رهس ػجَر ثرإ وبرثراى در ٍسظ غفحِ هطبّذُ هٖ ضَد



 معاون درمان



اقذام تِ ًگاسش تجشتِ  ،ساهاًًِام دس تَاًٌذ پس اص ثثتپشسٌل هیکلیِ 
.خَد ًوایٌذ ًاهَفقٍ یا  هَفق  



 
 : تًجٍ

          ولِ٘ اعالػبت ضوب پس از ثجت اٗي هطخػبت ثِ دل٘ل لٌ٘ه ثَدى ثب
در ٍسظ  ولوِ ػجَر هٌبثغ اًسبًٖ ثػَرت اتَهبت٘ه ٍارد هٖ گردد ٍ 

 .غفحِ لبثل هطبّذُ هٖ گردد
 
       از عرٗك ضخع خبظ ثجت ًبم وٌ٘ذ “ در غَرت هطبّذُ پ٘بم  ”

رٍٕ هٌَٕ ثجت ًبم ضخع خبظ ول٘ه ًوَدُ اعالػبت درخَاستٖ را    
 .  ٍارد ًوبٗ٘ذ

از سَٕ اده٘ي سبهبًِ ،پس از ثجت اعالػبت ٍ تغج٘ك آى  اٗو٘ل ٍ ٗب    
SMS  درٗبفت خَاّ٘ذ وردحبٍٕ درٗبفت ًبم وبرثرٕ ٍ ولوِ ػجَر. 

 



 ًام کارتزی را ٍارد ًواییذ

.کلوِ عثَر را ٍارد ًواییذ  

 کذ اهٌیتي را ٍارد ًواییذ

 ثب ًبم وبرثرٕ ٍ ولوِ ػجَر درٗبفتٖ ٍارد سبهبًِ ضَٗذ



دس صوستی که سامانه توصیه نمایذ به شکل فشد خاص ثبت نام کنیذ اص منوی 
ثبت نام شخص خاص واسد شذه با تکمیل فشم و باسگزاسی حکم حقوقی به 

 .سمض عبوس دستشسی پیذا کنیذ





کلي تجزتِ تهطخصا 
ِسهیٌِ تجزت 
ِضزایط حاکن تز ٍقَع تجزت 

ّوكاراى 
ِهَلفِ ّای اختصاصي تجزت 
ساتقِ تزرسي 

 .بشای هش تجشبه  مواسد ریل می بایست تکمیل گشدد

 گام تعذی

ثبت تجارب مديران-باقری.ppt
ثبت تجارب مديران-باقری.ppt
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 مطخصات کلی تجزتٍ

: ای سیز را داراستتجزتِ ارائِ یا ثثت ضذُ تَسط صاحة تجزتِ، هطخصات ضٌاسٌاهِّز   

 

 عٌَاى تجزتِ سهاى ٍقَع رٍیذاد هكاى ٍقَع رٍیذاد

 چكیذُ کلوات کلیذی تیاى هسالِ 

علل هَفقیت یا 

 عذم هَفقیت
 رٍش اجزا دستاٍرد

 پیطٌْاد



اّویت حائض ،ًاهَفق یا ٍ هَفق اص اعن تجشتِ هستٌذساصی کِ آًجایی اص  
 .داسد ٍجَد ًاهَفق یا هَفق گضیٌِ اًتخاب اهکاى ،قسوت ایي دس است؛

 ایي اًتطاس ًاهَفق، تجاسب صاحة اعالعات هحشهاًگی حفؼ جْت تِ
 .گیشدهی صَست فشدی هطخصات رکش تذٍى تجاسب
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مىاتع فیشیکی 

 ساختار ساسماوی 

 تزيوسپاری 

 امًر فزَىگی قزآوی 

امًر داوطجًیی ي رفاَی 

تجُیشرات پشضکی 

مذیزیت تُذاضت ي درمان 

امًر اجتماعی 

امًر طة سىتی 

سایز 

امًر تُذاضتی 

امًر درماوی 

 امًر غذا 

 امًر داري 

 آمًسش 

 پژيَص ي تحقیقات تجُیشات پشضکی 

تزوامٍ ریشی ي سیاست گذاری 

فىايری اطالعات 

 مذیزیت مىاتع مالی 

 مىاتع اوساوی 
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ضزایط ٍ سهاًی ضزایط 

 ضزایطی هْوتزیي ،هکاًی

 تجزتِ کارکزد کِ ّستٌذ

 هی لزار تاثیز تحت را

 ًظام در است السم ٍ دٌّذ

 ضزایط ایي داًص هذیزیت

 .ضًَذ هؼزفی دلت تِ

داخل هحیطی ضزایط  

 وقاط ي قًت وقاط) ساسهاى

 ساسهاى خارج ٍ (ضعف

 (تُذیذَا ي فزصتُا)
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ثثت اطالعات تجزتِ: هزحلِ ضطن   
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ِ کار گزفتِ ضذُ  اًَاع رٍش ّا، تکٌیك ّا، اتشارّایی کِ در ایي تجزتِ ت
 است

ِهْن تزیي تصویوات اخذ ضذُ در ایي تجزت 

ضذُ است  ُ ِ اي اس رٍش ّایی کِ در تصوین گیزي ّا تِ کار تزد  خالص

 ِاي اس ضزایط ػذم اطویٌاى ٍ اًَاع ریسك ّایی کِ در تصوین گیزي ٍجَد داضت ِ خالص
 است

  اي اس اًَاع اطالػاتی کِ اس آى ّا در تصوین گیزي ّا استفادُ ضذُ ٍ رٍش ِ خالص
 دست یاتی تِ آى ّا

  اي اس ضزایط فزٌّگی، هحیطی ٍ سایز هتغیزّاي ساسهاًی کِ تز هَفمیت یا ِ خالص
 ضکست تجزتِ اثزگذارًذ

 اي اس اًَاع هحذٍدیت ّا ٍ هَاًغ هَجَد ٍ اًَاع رٍش ّایی کِ تزاي غلثِ آى ّا ِ خالص
 استفادُ ضذُ است

ِاي اس اتتکارات، خاللیت ّا ٍ ًَآٍري ّاي صَرت گزفت ِ  خالص

ِجَیی ّاي اًجام ضذُ در ایي تجزت ِ ِ اي اس صزف  خالص

   ِّایی تزاي استفادُ اس ایي تجزتِ در ضزایط هطات ِ  تَصی
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پیگیزی  تجزتِ ثثت ضذُ   



 

 معاون درمان

Plan هزاحل ٍ ارکاى 



     
                   

           

                   

                    
     

                  

             

                   

                          

                 

            
               

     

               
     

          

              
        

              
           

                               

 اقذام کارتز 

 اقذام دتیزخاًِ

داٍراى/اقذام داٍر  

 اقذام دتیزخاًِ

} 
 

 داٍری



 تزاساس هؼیارّا ٍ  ) محتًاییٍ  ضکلیّز تجزتِ اس ًظز ٍ
 .هَرد ارسیاتی لزار هی گیزد(  ضاخص ّاي اختصاصی

کارضٌاساى هتثحز در سهیٌِ  )  دتیزخاوٍ: ارسیاتی ضکلی تَسط
 (هذیزیت داًص

دايران/ داير: ارسیاتی هحتَایی تَسط 
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 ارسال ًتایج داٍری

 ارسیاتي هحتَایي تجزتِ

 اًتخاب کویتِ  داٍری

 ارسیاتي ضكلي

دارٍرٕ تجرث٘بت تَسظ دث٘رخبًِ ٍ داٍراى هٌتخت اًجبم هٖ  
 :اٗي هراحل ثِ ضرح رٗل هٖ ثبضذ.ضَد

 یک

 دٍ

 سِ

 چْار



را ضکل ي ساختار ارائٍ مطالة دتیزخاًِ 

چارچَب هَجَد در تزرسی ٍ تا اًطثاق تز 

 .را هَرد ارسیاتی لزار هی دّذساهاًِ 

 





 وفز  3اػضاي کویتِ داٍري ، حذالل 
 تز حسة سهیٌِ ّاي ساهاًِاًتخاب اس طزیك 
   تصادفیٍ تصَرت  تجزتٍ    
  تا ارجاع تجزتِ تِ داٍراى اًجام هی ضَد 
 داٍري تجزتِ آغاس هیگزدد. 
 







  استفبدُ ثب تجرثِ، درٗبفت از پس داٍراى از ٗه ّر
 ارسیاتی الگًی" در ضذُ هطخع هؼ٘برّبٕ از

 :وٌذ هٖ آى ارزٗبثٖ ثِ الذام ”تجزتٍ محتًایی

 

ارسیاتي هحتَایي تجزتِ: هزحلِ سَم   
 





  ّز یك اس داٍراى پس اس تکویل ارسیاتی خَد تایذ
آى را در هذت سهاى همزر ضذُ تِ دتیزخاًِ ارسال 

 .کٌٌذ

 
 دتیزخاًِ ، در صَرت پایاى یافتي هذت سهاى تؼییي

ضذُ ٍ ػذم دریافت ًتایج ارسیاتی داٍر یا داٍراى 
 .پیگیزي السم را تا حصَل ًتیجِ اًجام هی دّذ

 

 



ثؼذ از ارزٗبثٖ سِ داٍر، سبهبًِ ثجت تجبرة اهت٘بز تجرثِ را 
 .هحبسجِ هٖ وٌذ

 :    اهت٘بز ًْبٖٗ هجوَع دٍ اهت٘بز ضىلٖ ٍ هحتَاٖٗ است
 

 امتیاس وُایی= امتیاس محتًایی + امتیاس ضکلی       

 

 :تجبرثٖ هٌتطر خَاٌّذ ضذ وِ 
 تٍ تاال 40کسة امتیاس : قاتل اوتطار

 

 :تجبرثٖ وِ ثِ آًْب جبٗسُ تؼلك هٖ گ٘رد
 تٍ تاال 60کسة امتیاس : قاتل تطًیق



ًتایج داٍری هطاّذُ  



تخصصی تا استفادي  ٌای  حوزيتجارب ترتر در ٌمچىیه •

و ٌا  وامً ویژيدر اوتشار مجالت، ٌا  داوشگاياز پتاوسیل 

در قالة فایل الکتروویک و یا فیسیکی مىتشر خواٌذ  ... 

 .شذ

تعذ از ارزیاتی تجرتً در صورتی کً تجرتً دارای امتیاز  •

تاشذ و  تاشذ قاتل اوتشار و ومایش می 40حذاقل 

تواوىذ تجرتً را در صفحً اول مالحظً کىىذ و کارتران می

امکان گسارشگیری تجارب تاییذ شذي تً تفکیک زمیىً 

 .وجود دارد

 

 

 

 

 

 



 

تطَیق   دس ساستای تقَیت اًگیضُ ٍ

تِ ثثت تجاسب ٍ  ٍ کاسکٌاى هذیشاى

ّای اسصضوٌذ سٌَات اًتقال آهَختِ

ًگاساى ٍ اعضای کویتِ خذهتی، اص تجشتِ

آیذ ٍ ساالًِ داٍسی تقذیش تعول هی

ٍ  تزتزیه تجارب ثثت ضذٌجطٌَاسُ 

دس ّش صهیٌِ تشگضاس خَاّذ تزتزیه داير 

 .ضذ
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