
 (دفاتش واس)آییي ًاهِ چگًَگی فؼالیت فاسؽ التحصیالى سشتِ وایشٍپشاوتیه 

1686         : شماره  

19/2/1377 :تاريخ   

 

 تؼاسیف -الف 

 تَػػ دػت  (ػتَى فمشات ٍغیشُ)اػت اص ػلن تٌظین ٍتؽثیك هفاصل وایشٍپشاوتیه ػثاست  -1

هشتَؼِ وی تِ شخصی اؼالق هی شَد وِ دٍسُ هؼادل دوتشای پیشاپضؽ داسًذُ هذسن دوتشی واسیشٍپشاوتیه -2

 . ی وایشٍپشاوتیه شذُ تاشذاخز دسخِ هؼادل دوتشسا دسیىی اص هشاوض هؼتثش داًشگاّی گزساًذُ ٍهَفك تِ 

  :تثصشُ

 . هذسن تحصیلی ایي گشٍُ اص فاسؽ التحصیالى تایذ تِ تاییذ ٍصاست تْذاشت ، دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی سػیذُ تاشذ 

  هحلی اؼالق هی شَد وِ ؼثك ظَاتػ ٍهمشسات ٍصاست تْذاشت، دسهاى ٍآهَصؽ پضشىیتِ : دفتش واس -3

 غپغ اص اخز هدَص فؼالیت تَع (هؽاتك ششح ٍظایف ٍاختیاسات)هداص وایشٍپشاوتیه خْت اًدام خذهات

 .افشاد ٍاخذ ششایػ ٍصالحیت دایش هی گشدد

         دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی پغ اص ،  اػت وِ تَػػ ٍصاست تْذاشت  ػثاست اص هدَصی: هدَص فؼالیت -4

                              صادس                                                   دفاتشواس دسهؼتٌذات هشتَؼِ خْت فؼالیت داسن ٍمتشسػی 

 . .گشددهی

                                                                                                                      

 :ششایػ ٍظَاتػ ٍهذاسن هَسد ًیاص -ب

 :هذاسن هَسد ًیاص شاهل هَاسد ریل هی تاشذ -5

 اسصشیاتی ٍتاییذیِ تحصیلی اص اداسُ ول اهَس فاسؽ التحصیالى هؼاًٍت داًشدَئی ٍصاست هتثَع –الف 

 گَاّی اًدام ٍیاهؼافیت اص خذهات لاًًَی  -ب

 گَاّی ػذم ػَء پیشیٌِ ویفشی  -ج

 تىویل فشم پشػشٌاهِ ٍاسائِ هذاسن هَسد ًیاص تشای صذٍس پشٍاًِ دفتش واس  -د

 اهعاء هتي ػَگٌذ ًاهِ پضشىی  -ّـ

  صَست پزیشد ٍفشداسم ٍس دائن یىی اص هحهؼایٌِ ٍدسهاًْای اسائِ شذُ تشای تیواساى غیشّوگي تایذ تا حط -6

 . دسهاًگشتٌْا هداص تِ دػتىاسی هفاصل هثتال هی تاشذ

 فمػ هداص تِ ًصة یه تاتلَ هی تاشٌذ ٍ 50×70س اًذاصُ تاتلَ حذاوث -7

 .اخاصُ چاج ػشتشي ٍفك هفاد پشٍاًِ واس سا داسًذ  -8

 . تاشذتؼشفِ خذهات اسائِ شذُ هؽاتك تؼشفِ ّای هصَب ٍصاست تْذاشت ، دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی هی  -9

 . فالذ صالحیت ػلوی حك دخالت دساهَس واسیشٍپشاوتیه سا ًذاسًذ افشاد  -10



اص تِ اػتفادُ وٌٌذ ٍهح« هفاصل تٌظین وٌٌذُ حشوات»تایذ اص ػٌَاى  تاتلَ، ػشًؼخِ ٍهْشایي دفاتش دس  -11

 .وٌٌذُ ًوی تاشٌذ ػٌاٍیي گوشاُػتفادُ اص ا

 .هداص تِ پزیشؽ هؼتمین تیواساى ًوی تاشٌذ فاسؽ التحصیالى وایشٍپشاوتیه داسای هدَص دفتش واس  -12

تدْیضات فعای دسهاًی، هَلؼیت خغشافیایی، اهىاًات فٌی ٍػاختواًی دفتشواس تایذ پغ اص اخز هدَص فؼالیت   -13

 . داًشگاُ ػلَم پضشىی ٍخذهات تْذاشتی دسهاًی ریشتػ تشػذ (داًشىذُ)تِ تاییذ واسشٌاػاى 

اسائِ خذهات ؼثك ظَاتػ ٍهمشاست ٍصاست تْذاشت، دسهاى ٍآهَصؽ  دفاتش واس وایشٍپشاوتیه فمػ هداص تِ  -14

 .ل هی تاشٌذمالغایي دػتَس« ج»ح ٍظایف هَظَع تٌذ پضشىی ٍتشاػاع شش

داًشىذُ )ع ٍهَافمت داًشگاُ ػلَم پضشىیٍاًتمال ٍیا تؼؽیل هحل دفتشواس تایذ تا اؼال ّشگًَِ خاتدائی  -15

 .تاشذ (هشتَؼِ

داًشىذُ ّای ػلَم پضشىی ٍخذهات تْذاشتی / سٍپشاوتیه تِ ػْذُ داًشگاّْای ًظاست تش ػولىشد دفاتش وای  -16

 . شذاًٍت دسهاى ٍداسٍ ٍصاست هتثَع هیثادسهاًی ریشتػ ٍدسصَست لضٍم دفتش ًظاست ٍاسصشیاتی حَصٓ هغ

هشاوض واس وایشٍپشاوتیه هَظف تِ پاػخگَیی ٍّوىاسی تاتاصسػیي ٍصاست تْذاشت، دسهاى ٍآهَصؽ   -17

یش هشاخغ ریصالح لاًًَی ّؼتٌذ ٍدسصَست ػذٍل اص ظَاتػ ٍهمشسات ٍهفاد دػتَس الؼول پضشىی ٍػا

هؽاتك لاًَى ٍآییي ًاهِ سػیذگی تِ تخلفات پضشىی ٍحشف ٍاتؼتِ تِ آى تا هتخلف تشخَسد ٍدسصَست 

 . ظشٍست هشوض تؼؽیل ٍهدَص فؼالیت تاؼل اػالم هی گشدد

 . هؼشض دیذ هشاخؼیي الضاهی اػتًصة اصل پشٍاًِ دفتشواس دسهحل فؼالیت ٍدس  -18

 . اػتثاس پشٍاًِ دفتشواس ؼثك لاًَى آهَصؽ هذاٍم خاهؼِ پضشىی ٍػایش همشسات هشتَؼِ هی تاشذ  -19

 ٍششح ٍظایف   حذٍد اختیاسات -ج

 :ششح ٍظایف دفاتش واس وایشٍپشاوتیه دسدفتش واس تششح ریل اػت   -20

 (اسخاع شذُتیواساى )ریشؽ تیواساى تصَست غیش هؼتمین ج -الف

 هؼایٌِ تیواس دسحذ هفاد ایي دػتَس الؼول -ب

هشاخؼیي سی ًٍگْذاسی دفتشی تشای ثثت آهاسهشاحل ػیش تیوا ،ثثت هشخصات واهل تیواس ،تشىیل پشًٍذُ  -ج

 سٍصاًِ 

هفاصل تَػػ دػت ٍدسصَست لضٍم اػتفادُ اص دسهاًْای  الذام دسهاى وایشٍپشاوتیىی شاهل تٌظین ٍتؽثیك -د

ػشها، گشها تِ صَست هحذٍد دسخْت اّذاف دسهاًی ٍووه  ،تحشیه الىتشیىی ػعالت ،اٍلتشا ػًَذ: یشًظ خاًثی

  (وایشٍپشاوتیه )تِ ػول دػتىاسی هفاصل 

 خْت تؼشیغ هؼالدِ تیواس (...وشػت ووش، گشدى ٍ)تدَیضٍػایل ؼثی -تَصیِ سطین دسهاًی تْذاشتی هٌاػة  -ُ

 پضشىی  ُریشتػ خْت هشاٍساسخاع تیواس تِ پضشىاى هتخصص  -ٍ

 .ٍپاساولیٌیىی سا ًذاسًذ ولیٌیىی  ًَع داسٍ ٍدػتَس اًدام آصهایشات حك تدَص ّش  -21

فَت ٍ ٍالدت ٍگَاّی صحت هضاج  یفاسؽ التحصیالى وایشٍپشاوتیه هداص تِ صذٍس گَاّی اػتشاحت، گَاُ  -22

 . ًوی تاشٌذ

 .ٍپاًؼواى ًذاسًذفاسؽ التحصیالى سشتِ وایشٍپشاوتیه حك اًدام تضسیمات   -23



تٌظین وٌٌذُ  (دوتش وایشٍپشاوتیه)ایي گشٍُ اص فاسؽ التحصیالى هلضم تِ اػتفادُ اص ػٌَاى دوتشای پیشاپضشىی   -24

 .هفاصل دس تاتلَی دفتش واس هی تاشٌذ

ّای پضشىی  تؼییي ٍظایف ٍصالحیت شاغالى حشفِ  یه تثصشُ تِ اػتٌاد لاًَى چگًَگی تٌذ ٍ 24ایي آییي ًاهِ دس 

هدلغ هحتشم شَسای اػالهی تَػػ شَسایؼالی ًظام پضشىی  27/7/76هَسخ   لؼٍِاتؼتِ تِ آى هصَب ج ٍ

 . پیشٌْاد ٍتِ تصَیة ٍصاست تْذاشت دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی سػیذ

 
 

 دوتش هحوذ فشّادی            

 ٍصیش
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 هؼاًٍت هحتشم ػالهت 

فؼالیت فاسؽ  آئیي ًاهِ چگًَگیًظش تِ ایٌىِ چگًَگی فؼالیت فاسؽ التحصیالى سشتِ وایشٍپشاوتیه تش اػاع 

شاغالى حشفِ ّای پضشىی ٍ تؼییي ٍظایف ٍصالحیت   تشاػاع لاًًَی چگًَگی التحصیالى سشتِ وایشٍپشاوتیه ٍ

سشتِ دوتشای وایشٍپشاوتیه  شذُ اػت لزا اصالح تذٍیي ٍ هدلغ شَسای اػالهی 1376ى هصَب ػال ػتِ تِ آٍاب

لاًَى هشتَغ تِ همشسات اهَس  (3)ٍاصالح هادُ  (1)تِ هادُ تثصشُ اصالحی هَظَع لاًَى الحاق یه  3تاػتٌاد هادُ 

. هحؼَب هی گشدد هدلغ شَسای اػالهی پشٍاًِ داس 10/12/79هصَب پضشىی ٍداسٍیی ٍهَاد خَسدًی ٍآشاهیذًی

ُ ٍصذٍس پشٍاى  وایشٍپشاوتیه  ی تذّیذ وِ تفَسیت ًؼثت تِ صذٍس پشٍاًِ اشتغال دوتشیلزا همتعی اػت تشتیة

  الصم سا اسائِ ًوایٌذ ٍػپغ هشوَالى سػاًذُ شَد تا هذاسنآًاى الذام ٍهَظَع تِ ًحَ همتعی تِ اؼالع  واسدفتش

 .گشدد هٌؼىغخوَْسی اػالهی ایشاى   هَظَع تِ ػاصهاى ًظام پضشىی

 دوتش هحوذ فشّادی                                     

 ٍصیش                                                           
 

 : سًٍَشت

 ....داًشىذُ ػلَم پضشىی ٍخذهات تْذاشتی دسهاًی / داًشگاُ  -

  خْت اؼالع ، ظوٌاً  چگًَگی فؼالیت فاسؽ التحصیالى سشتِ وایشٍپشاوتیه  یه ًؼخِ اص آییي ًاهِ  تاًعوام

 . تشاػاع آییي ًاهِ هزوَس تِ فؼالیت هی تاشذ  یاد آٍسی هی شَد دوتشای وایشٍپشاوتیه

  اصآییي ًاهِ چگًَگی  ًؼخِ یهسیاػت هحتشم ػاصهاى ًظام پضشىی خوَْسی اػالهی ایشاى تاًعوام  -

 .فؼالیت فاسؽ التحصالى سشتِ وایشٍپشاوتیه خْت اؼالع 

 .خْت اػالم هَظَع تَػػ سػاًِ ّای گشٍّی خْت اؼالع هشوَالى  دفتش سٍاتػ ػوَهی ٍاهَس تیي الولل -

 

  



 آییي ًاهِ تؼییي ٍظایف ٍصالحیت حشفِ ای دوتشای وایشٍپشاوتیه

دوتش وایشٍپشاوتیه فشدی اػت وِ تؼذ اص ؼی تحصالت داًشگاُ هَسد تاییذ ٍصاست تْذاشت ، دسهاى ٍآهَصؽ  -1هادُ

هشتَؼِ  ، اًدام هؼایٌاتپضشىی هی تَاًٌذ تا اػتفادُ اص هؼلَهات ػلوی ٍتدشتیات داًشگاّی ظوي گشفتي ششح حال 

هؼالدِ  تِ تشخیص ٍ، ًؼثت ایشات ؼثیآصم،  EMGپشتًَگاسیْا،ٍتىاس گشفتي اهىاًات تشخیصی شاهل اًَاع 

ػتَى فمشات  دسایي صهیٌِ دسهفصلی تَیظُ تیواسیْای هشتَؼِ  -، اػتخَاًیغیشتْاخوی تیواسیْای ػصثی هاّیچِ ای

 . الذام ًوایذ

تْذاشت، وتشای وایشٍپشاوتیه تِ خایی اؼالق هی شَد وِ تا اخز پشٍاًِ اشتغال تِ واس اص ٍصاست واس ددفتش   -2هادُ 

 .ایداد هی گشدد (ؼثك ششح ٍظایف  ) دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی خْت اًدام خذهات هداص وایشٍپشاوتیىی

 :ٍظایف  -3هادُ 

 تیَْشی تیواساى تؽَس هؼتمین  -1

 تشىیل پشًٍذُ تیواسی ًٍگْذاسی ػَاتك تیواساى -2

 گشفتي ششح حال واهل ٍهؼایٌِ تیواس دسهحذٍدُ حشفِ هشتَؼِ -3

 فؼالیت آًاىٍآصهایشگات ظشٍسی دسحیؽِ  ( Imaging )پشتًَگاسیْای ػادُ دسخَاػت اًدام اًَاع  -4

 اًدام الذاهات دسهاًی هشتَغ تِ اهَس وایشٍپشاوتیه  -5

 اًدام هشاٍست پضشىی ٍاسخاع تیواساى تِ پضشىاى هتخصص  -6

 ػشها، گشها   ػعالت،  ًظیش اٍلتشا ػًَذ ، تحشیه الىتشیىی  اػتفادُ اص دسهاًْای خاًثی -7

  O.T.Cتدَیض داسٍّای  -8

 تدَیض ٍػایل ؼثی هاًٌذ اًَاع وشػت -9

 تدَیض فیضیَتشاپی    -10

 ػعَیت دس ػاصهاى ًظام پضشىیدسصَست  )اػتشاحت پضشىی حذاوثش تِ هذت دُ سٍص   صذٍس گَاّیْای   -11

                  (شواسُ ػعَیت ًظام پضشىی   ٍداشتي



 : واس  هذاسن هَسد ًیاص خْت صذٍس پشٍاًِ دفتش -4هادُ 

 اسصشیاتی ٍتاییذیِ تحصیلی  اسائِ اصل ٍفتَوپی -1

 گَاّی اًدام ٍیا هؼافیت اص خذهات لاًًَی  -2

 تىویل پشػشٌاهِ ٍاسائِ هذاسن هَسد ًیاص تشای صذٍس پشٍاًِ دفتشواس -3

 تاشٌذ مي اهَس پضشىی یا هَاصیي ششع همذع  هَظف تِ سػایت ؼشح اًؽثاق دوتشّای وایشٍپشاوتیه -5هادُ 

همشسات هشتَغ تِ اًذاصُ هتي ، ًصة تاتلَّا ٍػشًؼخِ ٍاخاصُ چاج ػشتشي ّا هؽاتك همشسات هشتَغ تِ  -6هادُ 

 .پضشىاى اػت

فعای دسهاًی ٍاهىاًات فٌی ٍػاختواًی دفتشواس پغ اص اخز پشٍاًِ اشتغال ، تشاػاع ظَاتػ هشتَؼِ تایذ  -7هادُ 

 ی ٍخذهات تْذاشتی دسهاًی ریشتػ تشػذ ُ ػلَم پضشهداًشگا (داًشىذُ )ییذ واسشٌاػاى تِ تا

یا داًشىذُ   ٍیا تؼؽیل دفتشواس دوتش وایشٍپشاوتیه تایذ تا اؼالع ٍهَافمت داًشگاُ ّشگًَِ خاتدایی ٍاًتمال -8هادُ 

 .ػلَم پضشىی هشتَؼِ تاشذ

ی خذهات تْذاشتی دوتش واسیشٍپشاوتیه تِ ػْذُ داًشگاّْا، داًشىذُ ػلَم پضشه ًظاست تشػولىشد دفتشواس -9هادُ 

 . تْذاشت، دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی هی تاشذ  ریشتػ ٍصسات  دسهاًی

دوتش وایشٍپشاوتیه هَظف تِ پاػخگَیی ٍّوىاسی تاصسػیي ٍصاست تْذاشت، دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی   -10هادُ 

 .ٍػایش هشاخغ ریصالح لاًًَی ّؼتٌذ

 .د هشاخؼیي الصم اػت ًصة اصل پشٍاًِ دفتشواس دسهحل فؼالیت ٍدسهؼشض دی -11هادُ 

 . اػتثاس پشٍاًِ واس ؼثك لاًَى آهَصؽ هذاٍم خاهؼِ پضشىی ٍػایش همشسات هشتَؼِ هی تاشذ -12هادُ 

تؼییي ٍظایف ٍصالحیت شاغالى حشفِ ّای پضشىی ٍ ٍاتؼتِ تِ آى هصَب   آییي ًاهِ تا ػتٌاد لاًَى چگًَگی 

 .هی گشدد 19/2/1377هَسخ  486شَاسی اػالهی تصَیة ٍخاًشیي آییي ًاهِ لثلی تِ شواسُ   هدلغ 1376ػال 

 دوتش هحوذ فشّادی

 ٍصیش             

  



10326         : شماره  

12/10/1377 :تاريخ   

 

 (دفاتش واس  )اصالحیِ آییي ًاهِ چگًَگی فؼالیت فاسؽ التحصیالى سشتِ وایشٍپشاوتیه 

 

هش تَؼِ سا  ُداسًذُ هذسن دوتشی دسوایشٍپشاوتیه تِ شخصی اؼالع هی شَد وِ دٍس: اصالحی اص تٌذ الف  2هادُ 

 . دسیىی اص هش اوض هؼتثش داًشگاّی گزساًذُ ٍهَفك تِ اخز هذسن دوتشا دس سشتِ هضتَس شذُ تاشذ

وٌٌذُ   اص ػٌَاى دوتشای وایشٍپشاوتیه تٌظینایي گشٍُ اص فاسؽ التحصیالى هلضم تِ اػتفادُ  :اصالحی اص تٌذ ج 24هاد ُ

 . حشوات هفاصل دس تاتلَی دفتش واس هی تاشذ

 : الحالی  25هادُ 

هی تاشٌذ ٍهَفك تِ گزساًذى دٍسُ دوتشای   (M.D)پضشىاًی وِ حذالل داسای دسخِ دوتشی پضشىی ػوَهی 

وِ . ایٌگًَِ خذهات سا ًیض پزیشؽ هؼتمین ًوایٌذوایشٍپشاوتیه ًیض شذُ اًذ دسصَستی هی تَاًٌذ تیواساى هتماظی 

 . اهتیاصات الصم تاشٌذ پغ اص وؼة داسای پشٍاًِ دائن پضشىی ٍپشٍاًِ هؽة هؼتثش
 

 دوتش هحوذ فشّادی

 ٍصیش                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


