
 

 

 

 

 

 1331هاُ سال آشر تارید تٌظین: 

 

 

 شیَُ ًاهِ اجرایی

پرزاذت فَق العازُ توام ٍقت 

جؽرافیایی اعضای ّیات علوی 

ٍ ذسهات زاًشگاُ علَم پسشکی 

 بابلبْساشتی زرهاًی 
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( ٍ بِ استٌاز آییي 1331/ 3/3ٍ  6/7/1331شَرای اجرایی توام ٍقتی زاًشگاُ ) هَرخ  اتبا عٌایت بِ هصَب

ّای علَم پسشکی ٍ ذسهات بْساشتی زرهاًی ًاهِ ازاری ٍ استرساهی اعضای ّیات علوی زاًشگاُ/ زاًشکسُ

 علوی ّیات اعضای جؽرافیایی ٍقت توام العازُ فَق پرزاذتًاهِ اجرایی ( ، شیَُ  1331)هصَب سال 

 گرزز. بِ شرح زیر ابالغ هی بابل زرهاًی بْساشتی ذسهات ٍ پسشکی علَم زاًشگاُ

 

 هقسهِ

اػتالی آهَصضی، پژٍّطی ٍ اسائِ خذهات سالهت دس ًظش تِ ًوص هحَسی ٍ ًلیذی اػضای ّیات ػلوی دس 

هٌذی اص پضضٌی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی تاتل تشتیثی اتخار خَاّذ ًوَد تا اهٌاى تْشُ داًطگاُ ػلَمداًطگاُ، 

 خذهات توام ٍهت اػضای ّیات ػلوی گشٍّْای ػلَم پضضٌی كشاّن گشدد. 

 هازُ یک. تعْسات اعضای ّیات علوی:

 ٍ پضضٌی ػلَم یّاداًطٌذُ/ داًطگاُ ػلوی ّیات اػضایآییي ًاهِ اداسی ٍ استخذاهی  3تِ استٌاد هادُ  -1

ّیات ػلوی توام ٍهت جـشاكیایی تِ غَست توام ػضَ  ،( 1391 سال هػَب) دسهاًی تْذاضتی خذهات

ساػت دس ّلتِ طثن تشًاهِ تٌظیوی دس اختیاس داًطگاُ تَدُ ٍ حن اًجام ًاس اًتلاػی  54ٍهت ًاهل ٍ 

 تخػػی خاسج اص داًطگاُ سا ًذاسد.

ضاسُ، كؼاییتْای ّلت گاًِ اػضای ّیات ػلوی ػثاستٌذ اص: كؼاییتْای آییي ًاهِ غذس اال 9تِ استٌاد هادُ  -2

آهَصضی، پژٍّطی، كشٌّگی، تَسؼِ كشدی، كؼاییتْای اجشایی ٍ هذیشیتی، اسائِ خذهات تْذاضتی، دسهاًی 

 ضَد. ٍ استوای سالهت ٍ كؼاییتْای تخػػی ًِ اص طشین هَسسِ تِ ٍی هحَل هی

ًَس، خذهت هاتل هثَل ػضَ ّیات ػلوی، تِ حضَس كؼال ػضَ ّیات ػلوی آییي ًاهِ هز 10تِ استٌاد هادُ  -3

ّا ٍ ضَساّای داًطگاُ ٍ یا سایش اهَس اجشایی گاًِ ٍ ضشًت دس ًویتِدس داًطگاُ ٍ اجشای كؼاییتْای ّلت

 گشدد. ضَد اطالم هیًِ اص طشف داًطگاُ تِ ٍی هحَل هی
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 ػلَم ّایداًطٌذُ/ داًطگاُ ػلوی ّیات اػضایی تا ػٌایت تِ كػل دّن آییي ًاهِ اداسی ٍ استخذاه -4

ٍ تِ استٌاد هػَتِ ضَسای داًطگاُ هَسخ  ( 1391 سال هػَب) دسهاًی تْذاضتی خذهات ٍ پضضٌی

تِ ضشح صیش اػالم  اعضای ّیات علوی آهَزشی زاًشگاُجذٍل ٍاحذّای هَظق تذسیس  9/4/1394

 گشدد:هی

 ٍقت جؽرافیاییتوام  ؼیر توام ٍقت جؽرافیایی هرتبِ علوی

 ٍاحذ 19 ٍاحذ 16 هشثی آهَصشیبس

 ٍاحذ 18 ٍاحذ 15 هشثی

 ٍاحذ 16 ٍاحذ 13 استبدیبس

 ٍاحذ 13 ٍاحذ 11 داًشیبس

 ٍاحذ 11 ٍاحذ 9 استبد

 

 توام ٍقت جؽرافیایی ؼیر توام ٍقت جؽرافیایی سوت اجرایی

 ٍاحذ 1 ٍاحذ 1 سئیس داًشگبُ

 ٍاحذ 2 ٍاحذ 2 هؼبًٍیي داًشگبُ

 ٍاحذ 3 ٍاحذ 3 ؤسبی داًشىذُ ّبس

هؼبًٍیي داًشىذُ ّب، هذیشاى 

اجشایی ستبدی ٍ سؤسبی 

 ثیوبسستبًْب

 ٍاحذ 4 ٍاحذ 4

 

 توام ٍقت جؽرافیایی ؼیر توام ٍقت جؽرافیایی هسیراى گرٍّْای آهَزشی

 ٍاحذ 8 ٍاحذ 6 استبد

 ٍاحذ 9 ٍاحذ 7 داًشیبس

 ٍاحذ 11 ٍاحذ 9 استبدیبس

 ٍاحذ 12 ٍاحذ 10 هشثی

 

 هیساى کاّش ٍاحس هَظف سي هیساى کاّش ٍاحس هَظف سابقِ کار

 ٍاحذ 25/0 سبل 40-44 ٍاحذ 5/0 سبل 15-10

 ٍاحذ 75/0 سبل 45-54 ٍاحذ 75/0 سبل 20-16

 ٍاحذ 1 سبل 55ثیشتش اص  ٍاحذ 1 سبل 20ثیشتش اص 

 

 ػلَم ّایداًطٌذُ/ اًطگاُد ػلوی ّیات اػضایآییي ًاهِ اداسی ٍ استخذاهی  105استٌاد هادُ تِ  -5

اعضای ّیات علوی تؼذاد ٍاحذ هَظق  ،(1391 سال هػَب) دسهاًی تْذاضتی خذهات ٍ پضضٌی
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-ایي آییي 6، ضوٌا تش اساس هادُ تاضذهیتِ ضشح صیش تا تَجِ تِ هشاتة ػلوی ٍ سوت اجشایی  پژٍّشی

ًیض تاًیذ داسد  105هادُ  1ػشُ تثساػت كؼاییت پژٍّطی دس ّلتِ است.  4ًاهِ ّش ٍاحذ پژٍّطی هؼادل 

دسغذ تیطتش اص  20ًِ هیضاى ٍاحذّای هَظق پژٍّطی اػضای ّیات ػلوی توام ٍهت جـشاكیایی 

 ٍاحذّای هَظق هٌذسج دس جذٍل صیش است. 

 ٍاحذ هَظق هشتثِ داًطگاّی ّیات ػلوی پژٍّطی سدیق

 ٍاحذ8/10 هشتی پژٍّص 1

 ٍاحذ 6/9 استادیاس پژٍّص 2

 ٍاحذ 4/8 پژٍّصداًطیاس  3

 ٍاحذ 2/7 استاد پژٍّص 4

 

حذاهل  -ساصی كؼاییتْای اػضای ّیات ػلوی، ّش ػضَ ّیات ػلوی دس هواطغ صهاًی هٌظنتِ هٌظَس هستٌذ -6

گاًِ خَد سا دس هایة كشهت هطخع تا تاییذ هذیش گشٍُ آهَصضی ٍ داًطٌذُ كؼاییتْای ّلت -تاسسایی یي

ػولٌشد خَد دس ًاهِ ًاسساستا تا ایي گضاسش، ّنًوایذ. اسسال هی هشتَطِ تِ هؼاًٍت آهَصضی داًطگاُ

اسائِ سال تحػیلی ) پیَست ضواسُ یي( سا جْت تؼییي دسغذ كَم ایؼادُ توام ٍهتی تِ داًطٌذُ هشتَطِ 

ًوایذ تا پس اص تاییذ داًطٌذُ، جْت تؼییي دسغذ كَم ایؼادُ هحشٍهیت اص هطة دس ضَسای توام ٍهتی 

 ى ػول هشاس گیشد. داًطگاُ هال

ّش سایِ ػضَ ّیات ػلوی توام ٍهت جـشاكیایی ضوي هطایؼِ ضیَُ ًاهِ اجشایی، دس غَست تواضا ٍ  -7

ای ًِ كی هاتیي ػضَ ّیات ػلوی ٍ داًطگاُ هَاكوت ضَسای اجشایی توام ٍهتی داًطگاُ، هشاسداد ساییاًِ

طی اص هؼاّذُ، توام ٍجَُ دسیاكتی تش تخ ًِوایذ ًِ دس غَست ّشگًَگشدد سا اهضا ٍ تؼْذ هیتٌظین هی

 اساس ایي طشح سا اص صهاى تخطی اص هؼاّذُ، تِ داًطگاُ ػَدت ًوایذ. 

تذٍى ّشگًَِ كؼاییت تخػػی خاسج داًطگاّی اص سَی ػضَ ّیات ػلوی توام ٍهت جـشاكیایی . 7-1تثػشُ 

م ٍهتی ٍ هوٌَػیت استلادُ اص ایي اطالع ٍ اخز هجَص ًتثی اص هؼاًٍت آهَصضی داًطگاُ، هٌجش تِ خشٍج اص توا

 طشح دس سایْای آتی، تِ هیضاى ٍ تطخیع هؼاًٍت آهَصضی داًطگاُ خَاّذ ضذ. 

پشٍاًِ تاسیس هشًض اسائِ خذهات اػن اص تخػػی یا ؿیش تخػػی خاسج داًطگاُ، . غشف داضتي 7-2تثػشُ 

ًاس ٍ تِهٌذی ًطگاُ تاضذ، هاًغ اص تْشًُِ هاًًَا هستلضم اضتـال یا غشف ٍهت اص اٍهات دس اختیاس داتذٍى آى

 گیشی آًاى دس ایي طشح ًخَاّذ تَد. 
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 :زاًشگاُ . تعْساتزٍ هازُ

تا ضَسای  ،تطخیع ضشٍست پشداخت كَم ایؼادُ توام ٍهت جـشاكیایی ٍ هیضاى آى تِ اػضای ّیات ػلوی -1

كَم ایؼادُ توام ٍهت اجشایی توام ٍهتی داًطگاُ خَاّذ تَد. دس ایي صهیٌِ تطخیع ضشٍست پشداخت 

جـشاكیایی ٍ هیضاى آى تِ اػضای ّیات ػلوی ضاؿل دس سوتْای هذیشیتی داًطگاُ، تا سییس داًطگاُ 

 خَاّذ تَد.

هؼاًٍت آهَصضی داًطگاُ دس هشاحل هختلق، ػولٌشد ٍ اجشای تؼْذات اػضای ّیات ػلوی سا هَسد اسصیاتی  -2

 50س اصای خذهات توام ٍهت جـشاكیایی اػضا، حذاهل هشاس دادُ، دس غَست تاییذ حسي اًجام كؼاییتْا د

دسغذ ٍ حذاًثش هؼادل غذ دسغذ حوَم ٍ كَم ایؼادُ ضـل آًاى سا تحت ػٌَاى كَم ایؼادُ توام ٍهت 

ًوایذ. ایي هیضاى تا تاییذ ضَسای اجشایی توام جـشاكیایی ) كَم ایؼادُ هحشٍهیت اص هطة( پیطٌْاد هی

 هاتل پشداخت خَاّذ تَد.  ٍهتی داًطگاُ دس ّشسال ثثت ٍ

دس غَستی ًِ هؼاًٍت آهَصضی داًطگاُ ّشگًَِ تخطی اص تؼْذات اص سَی اػضای ّیات ػلوی توام ٍهت  -3

ستط ٍ ػضَ ّیات ػلوی، جـشاكیایی سا هطاّذُ ٍ تاییذ ًوایذ، ضوي اتالؽ تِ داًطٌذُ هشتَطِ، هشاًض ری

اهذام الصم تِ  ،خػیع یاكتِ تِ ػضَ ّیات ػلویًسثت تِ هطغ ایي تْشُ هٌذی ٍ اػادُ توام اهتیاصات ت

 ػول آٍسد. 

هثلؾ هاتل پشداخت كَم ایؼادُ توام ٍهت جـشاكیایی، تشاتش ضَاتط ایي ضیَُ ًاهِ ٍ صیش ًظش ضَسای اجشایی  -4

 توام ٍهتی داًطگاُ تِ ضشح ریل خَاّذ تَد:

% حوَم ٍ كَم ایؼادُ ضـل تِ غَست 50ایق. تِ اػضای ّیات ػلوی هطوَل ایي طشح، هاّیاًِ هؼادل 

 ػلی ایحساب پشداخت گشدد.

گاًِ ػضَ ّیات ػلوی، ب. ّش سال یي تاس ضَسای توام ٍهتی داًطگاُ تستِ تِ هیضاى كؼاییتْای ّلت

سغذ ًْایی هاتل پشداخت سا تؼییي خَاّذ ٍ دگیشی ًسثت تِ پشداخت هاتوی كَم ایؼادُ توام ٍهتی تػوین

كؼاییت اػضای ّیات ػلوی دس دٍ ًین سال تحػیلی گزضتِ، هثٌای هحاسثِ دسغذ كَم ایؼادُ توام ًوَد. 

 گیشد. ٍهتی هشاس هی

: دس خػَظ اػضای ّیات ػلوی جذیذایَسٍد، هثٌای پشداخت كَم ایؼادُ توام ٍهتی، اسصیاتی 1 تثػشُ

، ضوٌا دس یي حذاهل دس یي ًین سال تحػیلی پس اص ضشٍع تِ ًاس خَاّذ تَد ػولٌشد ػضَ ّیات ػلوی

سال اٍل كؼاییت اػضای ّیات ػلوی جذیذایَسٍد، دس غَست هطلَب تَدى كؼاییتْای آهَصضی ٍ دسهاًی، تا 

تاییذ داًطٌذُ هشتَطِ هؼادل سوق اهتیاص كؼاییتْای پژٍّطی، اهتیاص تطَیوی تشای ایطاى هاتل یحاظ 

 تَد.  خَاّذ
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 هاُ دس سال یا هاهَسیت آهَصضی توام ٍهت ًِ سثة هطغ كؼاییت آهَصضی 4استلادُ اص هشخػی تیص اص  -5

اػضای ّیات ػلوی دس ػضَ ّیات ػلوی گشدد هٌجش تِ هطغ پشداخت كَم ایؼادُ توام ٍهتی خَاّذ ضذ. 

 هتی خَاٌّذ تَد. هاُ( هطوَل دسیاكت كَم ایؼادُ توام ٍ 9صهاى هشخػی صایواى ) حذاًثش تِ هذت 

 ػلَم ّایداًطٌذُ/ داًطگاُ ػلوی ّیات اػضایآییي ًاهِ اداسی ٍ استخذاهی  40ٍ  26تِ استٌاد هادُ  -6

، اػضای ّیات ػلوی دس هذت استلادُ اص (1391 سال هػَب) دسهاًی تْذاضتی خذهات ٍ پضضٌی

یؼاتی داخل یا خاسج اص تَسسْای ًَتاُ هذت یا هاهَسیت آهَصضی ) ًوتش اص یي سال( ٍ یا كشغت هطا

 ًطَس هطوَل دسیاكت كَم ایؼادُ توام ٍهتی ًخَاٌّذ تَد. 

تا هشتثِ هشتی ٍاسد اػضای ّیات ػلوی جذیذایَسٍد ًِ  ،آییي ًاهِ غذس االضاسُ 12تا ػٌایت تِ هادُ  -7

 11تِ استٌاد هػَتِ تٌذ ضًَذ هطوَل دسیاكت كَم ایؼادُ توام ٍهتی ًخَاٌّذ تَد. داًطگاُ هی

 ،دس غَست ًیاص هثشم داًطگاُ ٍ دس ضشایط استثٌایی 24/5/1394تجلسِ ّیات اهٌای داًطگاُ هَسخ غَس

تا ضَسای  ،تِ هشتیاى ّیات ػلوی پشداخت كَم ایؼادُ توام ٍهت جـشاكیایی ٍ هیضاى آىتطخیع ضشٍست 

 توام ٍهتی داًطگاُ خَاّذ تَد.اجشایی 
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 : اعضای ّیات علوی لعازُ توام ٍقتیفَق ا% هابقی هبلػ 10چگًَگی هحاسبِ  .سِ هازُ

 اهتیاز  فعالیتْای هَرز اًتظار

تذسیس ) آهَصش ًظشی، ػولی، وبسٍسصی، وبس  -1

هطبثك سمف جذٍل ٍاحذّبی  دس ػشصِ (

ٍ فؼبلیت دسهبًی اػضبی ّیبت  هَظف تذسیس

اًجبم هَظف ثِ وِ دس ٍاحذّبی ثبلیٌی ػلوی 

 ٍظیفِ هی ثبشٌذ

 

 اهتیبص 40حذاوثش 

اػضبی ّیبت ػلوی ّوچٌیي ٍ  دس خصَص اػضبی هحتشم ّیبت ػلوی ثبلیٌی: 1تجصشُ 

ثش اهتیبص  40هتیبص اص هجوَع ا 25ثبشٌذ، ٍظیفِ هیهَظف ثِ اًجبم وِ دس ٍاحذّبی ثبلیٌی 

 گشدد. هیهحبسجِ ٍاثستِ ثِ داًشگبُ حضَس ٍ فؼبلیت دس هحیطْبی ثبلیٌی هجٌبی ٍضؼیت 

. فؼبلیتْبی دسهبًی ٍ ثبلیٌی اػضبی ّیبت ػلوی هشوَل، ثش هجٌبی آهبس 2تجصشُ 

فؼبلیتْبی دسهبًی، حضَس فیضیىی دس هحیطْبی ثبلیٌی ٍاثستِ ثِ داًشگبُ ) شبهل 

اهتیبص  25سمف ًگبُ، اتبق ػول، خذهبت پبساولیٌیه، آًىبلی ٍ وشیىْبی هَظف( دس دسهب

 گشدد.  ایي ثٌذ لحبظ هی

% سمف جذٍل ٍاحذّبی 50تذسیس ثِ تؼذاد ٍاحذ دسسی ووتش اص صَست دس . 3تجصشُ 

 اهتیبص لبثل هحبسجِ خَاّذ ثَد.  5تب حذاوثش ،ت تؼذاد ٍاحذّبثِ تٌبس، هَظف تذسیس

هشتول ثش هَاسد ریل  فؼبلیتْبی پژٍّشی -2

 الزوش:

 اهتیبص 25حذاوثش 

ِ هَاسد دس صَستی وِ ػضَ ّیبت ػلوی هحمك اصلی ) ًَیسٌذُ اٍل یب دس ولی. 1تجصشُ 

 % اهتیبص سا وست خَاّذ ًوَد. 50ًَیسٌذُ هسئَل( ثبشذ، اهتیبص وبهل ٍ دس غیش ایٌصَست 

اهتیبص پژٍّشی سا هی تَاًذ اص  25اهتیبص اص  15. ّش ػضَ ّیبت ػلوی حذاوثش 2تجصشُ 

اهتیبص سا ثِ  10ِ دست آٍسد ٍ ثبیذ حذالل فؼبلیتْبی اًجبم شذُ ثِ صَست ّوىبسی ث

 ػٌَاى هحمك اصلی وست ًوبیذ. 

ًبهِ، هیبًگیي اهتیبصات وست شذُ پژٍّشی . دس ًخستیي سبل اجشای ایي شی3َُتجصشُ 

 دس سِ سبل اخیش فؼبلیت اػضبی ّیبت ػلوی هالن هحبسجِ اهتیبص پژٍّشی لشاس گیشد. 

پزیشد ٍدس ّش سبل پبیبى ّش سبل صَست هی . اسصیبثی فؼبلیتْبی پژٍّشی دس4تجصشُ 

 اهتیبص اص رخیشُ اهتیبصات سبل گزشتِ لبثل هحبسجِ خَاّذ ثَد.  10حذاوثش 

 ISI 10 (+IF*2)همبالت ًوبیِ شذُ دس الف. -2

 اهتیبص Pubmed 10همبالت ًوبیِ شذُ دس ة. -2

 اهتیبص Scopus 7همبالت ًوبیِ شذُ دس ح. -2

 اهتیبص( 10اهتیبص ) حذاوثش تب سمف  3ٍّشی ٍ ًوبیِ سبیش همبالت ػلوی پژت. -2
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 شذُ دس سبیش ایٌذوسْب

اسائِ همبالت دس وٌگشُ ّب ثب دسج دس هجوَػِ ث. -2

 خالصِ همبالت 

 اهتیبص 5حذاوثش تب سمف 

 5/0) وٌگشُ ّبی ثیي الوللی: ّش وٌگشُ یه اهتیبص، وٌگشُ ّبی هؼتجش وشَسی: ّش وٌگشُ 

 اهتیبص(

 بی پژٍّشیداٍسی ّج. -2

 اهتیبص  10حذاوثش تب سمف 

) داٍسی هجالت هصَة داًشگبُ ػلَم پضشىی ثبثل، ّش داٍسی ثش اسبس ویفیت طجك ًظش 

ّب ٍ اهتیبص، داٍسی طشحْبی پژٍّشی، دفبع اص پبیبى ًبهِ 5/0سشدثیشاى ًششیبت حذاوثش 

 اهتیبص( 5اهتیبص ) حذاوثش تب سمف  1/0...ّش سبػت 

یف یب تصحیح اًتمبدی تذٍیي، تبلیف، تصٌ -3

 وتبة
 اهتیبص 6حذاوثش 

ّب ٍ شَساّبی ػضَیت ٍ حضَس دس وویتِ -4

 گزاسی اجشایی ٍ سیبست
 اهتیبص 5حذاوثش 

 اهتیبص 20حذاوثش  فؼبلیتْبی هذیشیتی ٍ اجشایی -5

 اهتیبص 15حذاوثش  سفتبس ٍ اخالق حشفِ ای -6

 اهتیبص  100حذاوثش  جوغ
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ٍ اجرایی اعضای ّیات  ، زرهاًیآهَزشی، پژٍّشی عولکرزگسارش پیَست شوارُ یک. 

 علوی جْت برذَرزاری از فَق العازُ توام ٍقت جؽرافیایی

 ........ًام ٍ ًام ذاًَازگی عضَ ّیات علوی................... سال 

اجشایی خَد دس سال ..... سا تِ ضشح صیش تِ  ٍ ، دسهاًیپژٍّطی آهَصضی، تا احتشام، تذیي ٍسیلِ ػولٌشد

 تاضذ. ضوٌا هستٌذات هشتَطِ پیَست هیداسم. حضَس اػالم هی

 فعالیتْای هَرز اًتظار
زرصس فَق العازُ  فعالیتْای اًجام گرفتِ

 توام ٍقتی

یه طَل  هبُ ) دسداًشگبُ دس ّش حضَس فیضیىی دس هتَسط 

 جبهغ وٌتشل تشددسبل گزشتِ( ثش هجٌبی سبهبًِ 

  

 استبد هشبٍس ٍ آهَصش ًظشی، ػولی، وبسٍسصی، وبس دس ػشصِ

 هطبثك جذٍل ٍاحذّبی هَظف

  

   فؼبلیت دسهبًی اػضبی ّیبت ػلوی ثبلیٌی

   ISIبیِ شذُ دس همبالت ًو

   Pubmedهمبالت ًوبیِ شذُ دس 

   Scopusهمبالت ًوبیِ شذُ دس 

   سبیش همبالت ػلوی پژٍّشی ٍ ًوبیِ شذُ دس سبیش ایٌذوسْب

   اسائِ همبالت دس وٌگشُ ّب ثب دسج دس هجوَػِ خالصِ همبالت 

   داٍسی ّبی پژٍّشی

   تذٍیي، تبلیف، تصٌیف یب تصحیح اًتمبدی وتبة

   گزاسی ّب ٍ شَساّبی اجشایی ٍ سیبستػضَیت ٍ حضَس دس وویتِ

   فؼبلیتْبی هذیشیتی ٍ اجشایی

   جوغ

  ًام ٍ ًام ذاًَازگی ٍ اهضای عضَ ّیات علوی

 گسارش فَق هَرز تاییس هی باشس. ًام ٍ ًام ذاًَازگی ٍ اهضای هسیر گرٍُ آهَزشی
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فَق العازُ توام ٍقتی پیشٌْازی از سَی زاًشکسُ بِ شَرای . زرصس 2شوارُ پیَست 

 اجرایی توام ٍقتی زاًشگاُ

  زاًشکسُاز: 

 بِ: شَرای اجرایی توام ٍقتی زاًشگاُ

 سالم ػلیىن

 ػلوی ّیبتهحتشم  اػضبی جغشافیبیی ٍلت توبم الؼبدُ فَق پشداختثب احتشام، ثِ استٌبد شیَُ ًبهِ اجشایی 

 ٍ دسهبًی پژٍّشی، آهَصشی، ػولىشد ثش هجٌبی اسصیبثی ٍ ثبثل دسهبًی ثْذاشتی خذهبت ٍ پضشىی ػلَم داًشگبُ

ذیي ٍسیلِ شَد، ثي داًشىذُ وِ ثِ پیَست اسسبل هیتوبم ٍلت جغشافیبیی ای ػلوی ّیبتهحتشم  اػضبی اجشایی

 هی گشدد. پیشٌْبد صیش ثِ حضَس ششح ثِ جْت سبل ....... پیشٌْبدی ایي اػضب دسصذ فَق الؼبدُ توبم ٍلتی 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػضَ  سدیف

 ّیبت ػلوی

دسصذ فَق الؼبدُ توبم  هشتجِ ػلوی 

 ٍلتی پیشٌْبدی

 هالحظبت

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی ٍ اهضای رییس زاًشکسُ

 


