
 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 
 

 

 هذیزیت پضٍّص ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی :

 95ًسجت ثِ سبل  96عی سبل پضٍّص ّبی ثبلیٌی تَسظ هزوش تَسؼِ  تؼذاد هطبٍرُ ّب  ثِ فزاگیزاى، دستیبراى ٍ اػضبی ّیئت ػلوی%  10افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 تؼذاد هطبٍرُ ّبی اًجبم ضذُ )فػلی(  ضبخع:

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

      28/12/96 14/1/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي آهبر ٍ اًبلیش دادُ ّب  1

      28/12/96 14/1/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي اپیذهیَلَصی ٍ هتذٍلَصی 2

      28/12/96 14/1/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي جستجَی هٌبثغ 3

      28/12/96 14/1/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي پزٍپَسال ًَیسی 4

      28/12/96 14/1/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي همبلِ ًَیسی 5

      28/12/96 14/1/96 فزحٌبس ًیىخَاُ ٍیزایص همبالت ثِ سثبى اًگلیسی 6

      28/12/96 14/1/96 فزحٌبس ًیىخَاُ تزجوِ ٍ ًگبرش هتَى اًگلیسی 7

      28/12/96 14/1/96 ضیذا ًَػی اهَر وبهپیَتزی 8

      28/12/96 14/1/96 ضیذا ًَػی اًجبم ٍ ثجت پزٍپَسال عزح پضٍّطیًحَُ  9

      28/12/96 14/1/96 ضیذا ًَػی پبیبى ًبهًِحَُ اًجبم ٍ ثجت پزٍپَسال  10



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

  

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی عی سبل  عزح ٍ وبرضٌبسی پزٍصُ ّبی تحمیمبتی در ضَرای پضٍّطی% 5افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 )فػلی( تؼذاد عزح ٍ وبرضٌبسی پزٍصُ ّبی تحمیمبتی در ضَرای پضٍّطی ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

      28/12/96 5/1/96 ضیذا ًَػی تٌظین ثزگشاری جلسبت ضَرای پضٍّطی 1

2 
اعالع رسبًی درخػَظ ًحَُ تٌظین، ٍیزایص ٍ 

 ارسبل عزح ّبی پضٍّطی
      28/12/96 5/1/96 ضیذا ًَػی

      30/11/1395 5/1/1395 ضیذا ًَػی ثزرسی عزح ّبی ارسبلی اس ًظز سیستوی 3

دوتز هزداد ضیخ ٍعي /  (1رًه )ارسیبثی ویفی پزٍپَسال ّبی پضٍّطی  4

 ضیذا ًَػی
15/1/96 19/1/96      

      24/1/96 20/1/95 ضیذا ًَػی ٍیزایص عزح ّبی پضٍّطی 5

6 
ػلوی ٍ تػوین گیزی در  -ثزرسی، ارسیبثی ویفی 

 (1خػَظ عزح ّبدر ضَرای پضٍّطی )رًه

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ًَػیضیذا 
27/1/96 27/1/96      

7 
رًىیٌگ ًْبیی ٍ ارسبل عزح ّبی هَرد پذیزش 

 (1ضَرای پضٍّطی ثِ هؼبًٍت داًطگبُ )رًه

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
28/1/96 1/2/96      

8 
رفغ ًَالع ٍ ًْبیی سبسی عزح ّبی پضٍّطی 

 (1ارسبلی ثِ هؼبًٍت پضٍّطی داًطگبُ )رًه

ٍعي / دوتز هْزداد ضیخ 

 ضیذا ًَػی
3/2/96 30/2/96      

9 
دفبع اس عزح ّبی پضٍّطی هَرد پذیزش هزوش 

 (1در جلسِ ضَرای پضٍّطی داًطگبُ )رًه
      2/3/96 2/3/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي

10 
پیگیزی ػمذ لزار داد ّز یه اس عزح ّبی 

 پضٍّطی پذیزفتِ ضذُ در داًطگبُ
      28/12/96 15/1/96 ضیذا ًَػی

11 
پبیص فزایٌذ ّبی اجزایی عزح ّبی تحمیمبتی در 

 حبل اجزا
      31/3/96 1/3/96 ضیذا ًَػی

12 
اخذ گشارش ّبی دٍرُ ای عزح ّبی تحمیمبتی 

 در حبل اجزا
      31/4/96 1/4/96 ضیذا ًَػی

دوتز هزداد ضیخ ٍعي /  (2رًه )ارسیبثی ویفی پزٍپَسال ّبی پضٍّطی  13

 ضیذا ًَػی
5/4/96 10/4/96      



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(
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 Bشماره بازنگري: 
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      25/4/96 10/4/96 ضیذا ًَػی (2ٍیزایص عزح ّبی پضٍّطی )رًه  14

15 
ػلوی ٍ تػوین گیزی در  -ثزرسی، ارسیبثی ویفی 

 (2)رًه خػَظ عزح ّبدر ضَرای پضٍّطی 

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
27/4/96 27/4/96      

16 
رًىیٌگ ًْبیی ٍ ارسبل عزح ّبی هَرد پذیزش 

 (2)رًه ضَرای پضٍّطی ثِ هؼبًٍت داًطگبُ 

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
28/4/96 7/5/96 

     

17 
رفغ ًَالع ٍ ًْبیی سبسی عزح ّبی پضٍّطی 

 (2)رًه ارسبلی ثِ هؼبًٍت پضٍّطی داًطگبُ 

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
10/5/96 4/6/96      

18 
دفبع اس عزح ّبی پضٍّطی هَرد پذیزش هزوش 

 (2در جلسِ ضَرای پضٍّطی داًطگبُ )رًه
      7/6/96 7/6/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي

19 
پبیص فزایٌذ ّبی اجزایی عزح ّبی تحمیمبتی در 

 حبل اجزا
      31/6/96 1/6/96 ضیذا ًَػی

20 
اخذ گشارش ّبی دٍرُ ای عزح ّبی تحمیمبتی 

 در حبل اجزا 
      30/7/96 1/7/96 ضیذا ًَػی

دوتز هزداد ضیخ ٍعي /  (3رًه )ارسیبثی ویفی پزٍپَسال ّبی پضٍّطی  21

 ضیذا ًَػی
10/7/96 15/7/96      

      22/7/96 15/7/96 ضیذا ًَػی (3)رًه  ٍیزایص عزح ّبی پضٍّطی 22

23 
ػلوی ٍ تػوین گیزی در  -ثزرسی، ارسیبثی ویفی 

 (3)رًه خػَظ عزح ّبدر ضَرای پضٍّطی 

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
25/7/96 25/7/96      

24 
رًىیٌگ ًْبیی ٍ ارسبل عزح ّبی هَرد پذیزش 

 (3)رًه ضَرای پضٍّطی ثِ هؼبًٍت داًطگبُ 

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
1/8/96 6/8/96      

25 
رفغ ًَالع ٍ ًْبیی سبسی عزح ّبی پضٍّطی 

 (3)رًه ارسبلی ثِ هؼبًٍت پضٍّطی داًطگبُ 

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
8/8/96 4/8/96      

26 
دفبع اس عزح ّبی پضٍّطی هَرد پذیزش هزوش 

 (3در جلسِ ضَرای پضٍّطی داًطگبُ )رًه
      7/9/96 7/9/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي

پبیص فزایٌذ ّبی اجزایی عزح ّبی تحمیمبتی در  27

  حبل اجزا
      30/9/96 11/9/96 ضیذا ًَػی

اخذ گشارش ّبی دٍرُ ای عزح ّبی تحمیمبتی  28

  در حبل اجزا
      30/10/96 1/10/96 ضیذا ًَػی



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی
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 دوتز هزداد ضیخ ٍعي / (4رًه )ارسیبثی ویفی پزٍپَسال ّبی پضٍّطی  29

 ضیذا ًَػی
5/10/96 17/10/96      

      24/10/96 18/10/96 ضیذا ًَػی (4ٍیزایص عزح ّبی پضٍّطی )رًه  30

31 
ػلوی ٍ تػوین گیزی در  -ثزرسی، ارسیبثی ویفی 

 (4خػَظ عزح ّب در ضَرای پضٍّطی )رًه 

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
26/10/96 26/10/96      

32 
ارسبل عزح ّبی هَرد پذیزش  رًىیٌگ ًْبیی ٍ

 (4ضَرای پضٍّطی ثِ هؼبًٍت داًطگبُ )رًه 

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
28/10/96 7/11/96      

33 
رفغ ًَالع ٍ ًْبیی سبسی عزح ّبی پضٍّطی 

 (4ارسبلی ثِ هؼبًٍت پضٍّطی داًطگبُ )رًه 

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

 ضیذا ًَػی
10/11/96 1/12/96      

34 
دفبع اس عزح ّبی پضٍّطی هَرد پذیزش هزوش 

 (4در جلسِ ضَرای پضٍّطی داًطگبُ )رًه
      8/12/96 8/12/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي

پبیص فزایٌذ ّبی اجزایی عزح ّبی تحمیمبتی در  35

 حبل اجزا
      20/12/96 1/12/96 ضیذا ًَػی

اخذ گشارش ّبی دٍرُ ای عزح ّبی تحمیمبتی  36

 اجزا در حبل
      20/12/96 1/12/96 ضیذا ًَػی

          

          



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

  

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 پضٍّطی خبرجی ٍ داخلی -پذیزش همبالت در هجالت هؼتجز ٍ ػلوی  ثجت ٍ اخذ تؼذاد % 10 افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 )فػلی( پضٍّطی خبرجی ٍ داخلی –هؼتجز ٍ ػلوی تؼذاد همبالت ثجت ضذُ ٍ پذیزش ضذُ در هجالت  ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

      25/12/96 14/1/96 فزحٌبس ًیىخَاُ دریبفت همبالت دستیبراى ٍ اػضبی ّیئت ػلوی 1

      25/12/96 14/1/96 فزحٌبس ًیىخَاُ ٍیزایص  همبالت دریبفت ضذُ 2

دوتز هْزداد ضیخ  وبرضٌبسی همبالت اس ًظز ػلوی 3

 ٍعي
14/1/96 25/12/96      

      25/12/96 14/1/96 فزحٌبس ًیىخَاُ سغح ػلوی همبلِاًتخبة هجلِ هٌبست ثب هَضَع ٍ  4

      25/12/96 14/1/96 سّزا تزاثی فزهت هجلِ هَرد ًظز ّوبٌّگ سبسی همبلِ ثب 5

      25/12/96 14/1/96 سّزا تزاثی ارسبل همبلِ ثِ هجلِ 6

      25/12/96 14/1/96 سّزا تزاثی پیگیزی همبالت ارسبلی ثِ هجلِ 7

      25/12/96 14/1/96 سّزا تزاثی پبسخگَیی درخػَظ ٍضؼیت همبالت 8

9 
 گشارش گیزی اس رًٍذ فؼبلیت ارسبل همبالت

 )دٍرُ اٍل(

سّزا تزاثی / فزحٌبس 

 ًیىخَاُ
15/3/96 31/3/96      

10 
 گشارش گیزی اس رًٍذ فؼبلیت ارسبل همبالت

 )دٍرُ دٍم(

سّزا تزاثی / فزحٌبس 

 ًیىخَاُ
15/6/96 31/6/96      

11 
 گشارش گیزی اس رًٍذ فؼبلیت ارسبل همبالت

 )دٍرُ سَم(

سّزا تزاثی / فزحٌبس 

 ًیىخَاُ
15/9/96 30/9/96      

12 
 گشارش گیزی اس رًٍذ فؼبلیت ارسبل همبالت

 )هزحلِ آخز(

سّزا تزاثی / فزحٌبس 

 ًیىخَاُ
1/12/96 15/12/96      



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 
 



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

  

 پضٍّص ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت

 95ًسجت ثِ سبل  96عی سبل  ٍ هؼبًٍت پضٍّطی هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی پضٍّطی –افشایص تؼذاد وبرگبُ ّبی آهَسضی  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 )فػلی(  تؼذاد وبرگبُ ّبی ثزگشار ضذُ ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

      15/12/96 15/1/96 ضیذا ًَػی اًجبم فؼبلیت ّبی هزثَط ثِ ثزگشاری وبرگبُ ّب 

      14/2/96 14/2/96 ضیذا ًَػی (1وبرگبُ آهَسش پزٍپَسال ًَیسی ) 1

 ضیذا ًَػی (2وبرگبُ آهَسش پزٍپَسال ًَیسی ) 2
21/2/96 21/2/96      

 ضیذا ًَػی (1وبرگبُ آهَسش هتَدٍلَصی ٍ آهبر ) 3
11/3/96 11/3/96      

 ضیذا ًَػی (2وبرگبُ آهَسش هتَدٍلَصی ٍ آهبر ) 4
25/3/96 25/3/96      

 ضیذا ًَػی (1وبرگبُ آهَسش همبلِ ًَیسی ) 5
15/4/96 15/4/96      

 ضیذا ًَػی (2) وبرگبُ آهَسش همبلِ ًَیسی 6
22/4/96 22/4/96      

 ضیذا ًَػی وبرگبُ اخالق در پضٍّص 7
12/5/96 12/5/96      

 ضیذا ًَػی (1وبرگبُ آهَسش پزٍپَسال ًَیسی ) 8
26/5/96 26/5/96      

 ضیذا ًَػی (2وبرگبُ آهَسش پزٍپَسال ًَیسی ) 9
9/6/96 9/6/96      

 ضیذا ًَػی (1وبرگبُ آهَسش هتَدٍلَصی ٍ آهبر ) 10
23/6/96 23/6/96      

 ضیذا ًَػی (2وبرگبُ آهَسش هتَدٍلَصی ٍ آهبر ) 11
13/7/96 13/7/96      

 ضیذا ًَػی (1وبرگبُ آهَسش همبلِ ًَیسی ) 12
27/7/96 27/7/96      

 ضیذا ًَػی (2) وبرگبُ آهَسش همبلِ ًَیسی 13
11/8/96 11/8/96      

 ضیذا ًَػی وبرگبُ اخالق در پضٍّص 14
25/8/96 25/8/96      

 ضیذا ًَػی (1وبرگبُ آهَسش پزٍپَسال ًَیسی ) 15
9/9/96 9/9/96      

 ضیذا ًَػی (2وبرگبُ آهَسش پزٍپَسال ًَیسی ) 16
23/9/96 23/9/96      

 ضیذا ًَػی (1وبرگبُ آهَسش هتَدٍلَصی ٍ آهبر ) 17
7/10/96 7/10/96      

 ضیذا ًَػی (2وبرگبُ آهَسش هتَدٍلَصی ٍ آهبر ) 18
21/10/96 21/10/96      

 ضیذا ًَػی (1) وبرگبُ آهَسش همبلِ ًَیسی 19
5/11/96 5/11/96      



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

  

 ضیذا ًَػی (2) وبرگبُ آهَسش همبلِ ًَیسی 20
12/11/96 12/11/96      

 ضیذا ًَػی وبرگبُ اخالق در پضٍّص 21
10/12/96 10/12/96      

 ضیذا ًَػی وبرگبُ هتذٍلَصی پیطزفتِ )ّیئت ػلوی( 22
31/3/96 31/3/96      

 ضیذا ًَػی وبرگبُ اخالق در پضٍّص )ّیئت ػلوی( 23
25/5/96 25/5/96      

 ضیذا ًَػی وبرگبُ هتذٍلَصی پیطزفتِ )ّیئت ػلوی( 24
20/7/96 20/7/96      

 ضیذا ًَػی ػلوی( وبرگبُ اخالق در پضٍّص )ّیئت 25
29/9/96 29/9/96      



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

  

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 96در سبل  ثب پضٍّطگبُ ّب ٍ هزاوش تحمیمبتی داخل ٍ خبرج داًطگبُ ػلَم پشضىی ایزاى ٍ هؼبًٍت پضٍّطی هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی ّوىبری% 10افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 95ًسجت ثِ سبل 

 ذاد تفبّن ًبهِ ّبی هٌؼمذ ضذُ ثیي هؼبًٍت پضٍّطی ٍ هزاوش تحمیمبتی ٍ داًطگبُ ّبی ػلَم پشضىیتؼضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

1 
اجزای همذهبت ٍ ثزگشاری جلسِ ثب هزوش تحمیمبت ػلَم 

 سلَلی ٍ هَلىَلی )ثیوبرستبى اهبم خویٌی(

دوتز هْزداد ضیخ 

 ٍعي/ضیذا ًَػی
1/4/96 31/4/96      

2 
ػمذ تفبّن ًبهِ ّوىبری هطتزن ثب هزوش تحمیمبت ػلَم 

 سلَلی ٍ هَلىَلی )ثیوبرستبى اهبم خویٌی(

دوتز هْزداد ضیخ 

 ٍعي/ضیذا ًَػی
1/5/96 31/5/96      

3 
اجزای همذهبت ٍ ثزگشاری جلسِ ثب هزوش تحمیمبت 

 فیشیَلَصی )ثیوبرستبى اهبم خویٌی(

دوتز هْزداد ضیخ 

 ٍعي/ضیذا ًَػی
1/6/96 31/6/96      

4 
ػمذ تفبّن ًبهِ ّوىبری هطتزن ثب هزوش تحمیمبت 

 فیشیَلَصی )ثیوبرستبى اهبم خویٌی(

ضیخ دوتز هْزداد 

 ٍعي/ضیذا ًَػی
1/7/96 30/7/96      

5 
هؼبًٍت پضٍّطی  اجزای همذهبت ٍ ثزگشاری جلسِ ثب

 داًطگبُ ػلَم پشضىی سوٌبى

دوتز هْزداد ضیخ 

      30/8/96 1/8/96 ٍعي/ضیذا ًَػی

6 
ثب  هؼبًٍت پضٍّطی  ػمذ تفبّن ًبهِ ّوىبری هطتزن

 داًطگبُ ػلَم پشضىی سوٌبى

دوتز هْزداد ضیخ 

      30/9/96 1/9/96 ٍعي/ضیذا ًَػی

          

          

          



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 
 

 

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96هؼبًٍت پضٍّطی در سبل  پبیص هبّبًِ ػولىزد ّستِ ّبی پضٍّطی%  20افشایص   ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 تؼذاد جلسبت ٍ تؼذاد دستبٍردّبی ّستِ ّبی پضٍّطی هػَة هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

دوتز هْزداد ضیخ ٍعي /  جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 1

 سّزا تزاثی گَدرسی
11/2/96 11/2/96      

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 2
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      8/3/96 8/3/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 3
ضیخ ٍعي /  دوتز هْزداد

      12/4/96 12/4/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 4
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      16/5/96 16/5/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 5
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      13/6/96 13/6/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 6
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      17/7/96 17/7/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 7
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      15/8/96 15/8/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 8
ضیخ ٍعي / دوتز هْزداد 

      13/9/96 13/9/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 9
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      11/10/96 11/10/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 10
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      9/11/96 9/11/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اًىَصًتیه سزعبى 11
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      14/12/96 14/12/96 سّزا تزاثی گَدرسی



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

 

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96% پبیص هبّبًِ ػولىزد ّستِ ّبی پضٍّطی هؼبًٍت پضٍّطی در سبل  20افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 تؼذاد جلسبت ٍ تؼذاد دستبٍردّبی ّستِ ّبی پضٍّطی هػَة هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 12
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      10/2/96 10/2/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 13
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      7/3/96 7/3/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 14
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

تزاثی گَدرسیسّزا   11/4/96 11/4/96      

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 515
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      8/5/96 8/5/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 16
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      12/6/96 12/6/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 17
هْزداد ضیخ ٍعي / دوتز 

      16/7/96 16/7/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 18
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      14/8/96 14/8/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 19
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      12/9/96 12/9/96 سّزا تزاثی گَدرسی

ّستِ پضٍّطی ًبخيجلسِ پبیص  20  
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      10/10/96 10/10/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 21
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      8/11/96 8/11/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی ًبخي 22
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      13/12/96 13/12/96 سّزا تزاثی گَدرسی



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

 

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96% پبیص هبّبًِ ػولىزد ّستِ ّبی پضٍّطی هؼبًٍت پضٍّطی در سبل  20افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 تؼذاد جلسبت ٍ تؼذاد دستبٍردّبی ّستِ ّبی پضٍّطی هػَة هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

آوٌِجلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی  23  
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      10/2/96 10/2/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی آوٌِ 24
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      7/3/96 7/3/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی آوٌِ 25
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

تزاثی گَدرسیسّزا   11/4/96 11/4/96      

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی آوٌِ 26
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      8/5/96 8/5/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی آوٌِ 27
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      12/6/96 12/6/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی آوٌِ 28
هْزداد ضیخ ٍعي / دوتز 

      16/7/96 16/7/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی آوٌِ 29
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      14/8/96 14/8/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی آوٌِ 30
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      12/9/96 12/9/96 سّزا تزاثی گَدرسی

ّستِ پضٍّطی آوٌِجلسِ پبیص  31  
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      10/10/96 10/10/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی آوٌِ 32
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      8/11/96 8/11/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی آوٌِ 33
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      13/12/96 13/12/96 سّزا تزاثی گَدرسی



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

54 

 

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96% پبیص هبّبًِ ػولىزد ّستِ ّبی پضٍّطی هؼبًٍت پضٍّطی در سبل  20افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 تؼذاد جلسبت ٍ تؼذاد دستبٍردّبی ّستِ ّبی پضٍّطی هػَة هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 34
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      10/2/96 10/2/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 35
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      7/3/96 7/3/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 36
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      11/4/96 11/4/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 37
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      8/5/96 8/5/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 38
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      12/6/96 12/6/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 39
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      16/7/96 16/7/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 40
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      14/8/96 14/8/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 41
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      12/9/96 12/9/96 سّزا تزاثی گَدرسی

پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبرجلسِ  42  
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      10/10/96 10/10/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 43
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      8/11/96 8/11/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اسىبر 44
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      13/12/96 13/12/96 سّزا تزاثی گَدرسی



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

 

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96% پبیص هبّبًِ ػولىزد ّستِ ّبی پضٍّطی هؼبًٍت پضٍّطی در سبل  20افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 تؼذاد جلسبت ٍ تؼذاد دستبٍردّبی ّستِ ّبی پضٍّطی هػَة هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 45
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      19/2/96 19/2/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 46
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      23/3/96 23/3/96 سّزا تزاثی گَدرسی

خَاةجلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت  47  
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      20/4/96 20/4/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 48
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      17/5/96 17/5/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 49
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      14/6/96 14/6/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 50
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      18/7/96 18/7/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 51
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      9/8/96 9/8/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 52
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      21/9/96 21/9/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 53
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      12/10/96 12/10/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 54
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      10/11/96 10/11/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی اختالالت خَاة 55
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      15/12/96 15/12/96 سّزا تزاثی گَدرسی



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

 

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96% پبیص هبّبًِ ػولىزد ّستِ ّبی پضٍّطی هؼبًٍت پضٍّطی در سبل  20افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 تؼذاد جلسبت ٍ تؼذاد دستبٍردّبی ّستِ ّبی پضٍّطی هػَة هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 56
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      19/2/96 19/2/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 57
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      23/3/96 23/3/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 58
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      20/4/96 20/4/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 59
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      17/5/96 17/5/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 60
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

تزاثی گَدرسیسّزا   14/6/96 14/6/96      

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 61
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      18/7/96 18/7/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 62
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      9/8/96 9/8/96 سّزا تزاثی گَدرسی

پبرویٌسَىجلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی  63  
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      21/9/96 21/9/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 64
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      12/10/96 12/10/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 65
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      10/11/96 10/11/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی پبرویٌسَى 66
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      15/12/96 15/12/96 سّزا تزاثی گَدرسی



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

 

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96% پبیص هبّبًِ ػولىزد ّستِ ّبی پضٍّطی هؼبًٍت پضٍّطی در سبل  20افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 تؼذاد جلسبت ٍ تؼذاد دستبٍردّبی ّستِ ّبی پضٍّطی هػَة هزوش تَسؼِ پضٍّص ّبی ثبلیٌی ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 67
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      19/2/96 19/2/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 68
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      23/3/96 23/3/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 69
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      20/4/96 20/4/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 70
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      17/5/96 17/5/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 71
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

تزاثی گَدرسیسّزا   14/6/96 14/6/96      

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 72
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      18/7/96 18/7/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 73
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      9/8/96 9/8/96 سّزا تزاثی گَدرسی

وَّستبى جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت 74  
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      21/9/96 21/9/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 75
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      12/10/96 12/10/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 76
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      10/11/96 10/11/96 سّزا تزاثی گَدرسی

 جلسِ پبیص ّستِ پضٍّطی عت وَّستبى 77
دوتز هْزداد ضیخ ٍعي / 

      15/12/96 15/12/96 سّزا تزاثی گَدرسی



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96تَسظ هؼبًٍت پضٍّطی در سبل  ثزگشاری وویتِ ارسیبثی ٍ پبیص همبالت ػلوی ٍ سبة وویتِ اخالق در پضٍّص % 10افشایص ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 ارسیبثی ٍ پبیص همبالت ػلوی ٍ سبة وویتِ اخالق در پضٍّص جلسبت ثزگشار ضذُ تؼذادضبخع:  

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع َل اجزائهس ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت 

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

1 
 ثزگشاری اٍلیي جلسِ ارسیبثی ٍ پبیص همبالت ػلوی هٌتطزُ

 95سبل  

دوتز هْزداد ضیخ 

 ٍعي
24/3/96 23/3/96      

2 
  96پبیص ٍ ثزرسی اخاللی همبالت هٌتطزُ در سبل 

 (1)هزحلِ 

دوتز هْزداد ضیخ 

      25/5/96 1/5/96 ٍعي

3 
 هٌتطزُثزگشاری اٍلیي جلسِ ارسیبثی ٍ پبیص همبالت ػلوی 

 96سبل  

دوتز هْزداد ضیخ 

      28/5/96 28/5/96 ٍعي

4 
  96پبیص ٍ ثزرسی اخاللی همبالت هٌتطزُ در سبل 

 (2)هزحلِ 

دوتز هْزداد ضیخ 

      30/6/96 1/6/96 ٍعي

5 
 جلسِ ارسیبثی ٍ پبیص همبالت ػلوی هٌتطزُ دٍهیيثزگشاری 

 96سبل  

دوتز هْزداد ضیخ 

 ٍعي
26/7/96 26/7/96      

6 
  96پبیص ٍ ثزرسی اخاللی همبالت هٌتطزُ در سبل 

 (3)هزحلِ 

دوتز هْزداد ضیخ 

 ٍعي
1/8/96 30/8/96      

7 
جلسِ ارسیبثی ٍ پبیص همبالت ػلوی  سَهیيثزگشاری 

 96هٌتطزُ سبل 

دوتز هْزداد ضیخ 

 ٍعي
29/9/96 29/29/96      

8 
  96پبیص ٍ ثزرسی اخاللی همبالت هٌتطزُ در سبل 

 (4)هزحلِ 

دوتز هْزداد ضیخ 

      30/10/96 1/10/96 ٍعي

9 
جلسِ ارسیبثی ٍ پبیص همبالت ػلوی  چْبرهیيثزگشاری 

 96هٌتطزُ سبل 

دوتز هْزداد ضیخ 

      25/11/96 25/11/96 ٍعي



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

  

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 96تَسظ هؼبًٍت پضٍّطی در سبل استمزار ثبًه اعالػبتی هَرتبلیتی ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 ٍ وٌتزل ویفی ثبًه اعالػبتی هَرتبلیتیاجزای پبیلَت  هذیزیت،  عزاحی،ضبخع: 

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع هسئَل اجزا ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

      31/3/96 1/2/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي عزاحی پزسطٌبهِ سبهبًِ 1

      31/4/96 1/4/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي وذگذاری ٍ ٌّجبریبثی پزسطٌبهِ 2

      30/6/96 1/5/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي عزاحی ًزم افشار ثجت اعالػبت سبهبًِ  3

      30/10/96 1/7/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي اٍلیِاجزای عزح پبیلَت ٍ ارسضیبثی  4

      30/11/96 1/11/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي آغبس عزح ًْبیی ثجت 5

       1/12/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي وٌتزل ویفی دٍرُ ای 6



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

 

 

  

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 95ًسجت ثِ سبل  96ثزگشار ضذُ تَسظ هؼبًٍت پضٍّطی در سبل داخلی ٍ سزاسزی % تؼذاد ّوبیص ّبی 20افشایص  ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 تؼذاد ّوبیص ّبی داخلی ٍ سزاسزیضبخع:  

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع هسئَل اجزا ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

1 
ثزگشاری ّوبیص عت وَّستبى ثب  ٍ ثزًبهِ ریشی 

 ّوىبری فذراسیَى وٌََّردی

دوتز ضیخ ٍعي / 

 ًَػی
1/2/96 30/11/96      

2 
 سزاسزی گزدّوبییثزًبهِ ریشی ٍ ثزگشاری 

 پضٍّص ّبی ثبلیٌی رٍسبی هزاوش تَسؼِ

دوتز ضیخ ٍعي / 

 ًَػی
1/2/96 30/9/96      

3 
ّص ٍ هزاسن ّفتِ پضٍثزًبهِ ریشی ٍ ثزگشاری 

 هؼزفی پضٍّطگزاى ثزتز

دوتز ضیخ ٍعي / 

 ًَػی
1/7/96 30/9/96      

          

          



 
 

 

 عنوان سند :
 فرم برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

 مجتمع آمورشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

 QU-FO-50 شماره سند:

 
 Bشماره بازنگري: 

 31/2/31تاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػٌَاى ثزًبهِ استزاتضی : هذیزیت پضٍّص

 96در سبل  وتبة اخالق در پضٍّص تَسظ هؼبًٍت پضٍّطیگزدآٍری  ٍ  تذٍیي وتبة جبهغ اغَل ٍ هتذٍلَصی تحمیك ّذف ػیٌی ضوبرُ.....:

 96وتبة اخالق در پضٍّص تَسظ هؼبًٍت پضٍّطی در سبل  تذٍیي جبهغ اغَل ٍ هتذٍلَصی تحمیك ٍاًتطبر وتبة   ضبخع:

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع هسئَل اجزا ًبم فؼبلیت ردیف

 هیشاى پیطزفت

هبِّ 3

 اٍل

 هب3ِّ

 دٍم

 هب3ِّ

 سَم

 هب3ِّ

 چْبرم

جوغ 

 ول

      31/4/96 1/3/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي ٍیزایص ًْبیی وتبة اغَل هتذٍلَصی تحمیك 1

2 
پیگیزی فزایٌذ چبح ٍ اًتطبر  وتبة اغَل هتذٍلَصی 

 تحمیك
      31/11/96 1/5/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي

      30/7/96 1/2/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي تذٍیي ٍ گزدآٍری وتبة اخالق در پضٍّص 3

      30/10/96 1/8/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي ٍیزایص وتبة اخالق در پضٍّص 4

      28/12/96 1/11/96 دوتز هْزداد ضیخ ٍعي ٍیزاست ًْبیی وتبة اخالق در پضٍّص 5

          

          

          

          


