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 :خ تاري

 رُ :ضوا

 : پيَست

 ّاي پصٍّطي ًتايج تحميك طرحترجواى داًص فرم 

 

 هَػؼِ هلي تحقيقبت ػالهت دس ًظش داسد ًتيجِ عشحْبي تحقيقبتي پبيبى يبفتِ هَػؼِ سا بشسػي ٍ باب اػاتدبدُ اص فشنيٌاذ تشجوابى ٍ ت ابد      

هاشدم    لِ ػوَم  داًاؾ تَليذ ؿذُ سا دس اختيبس هخبع يي ٍ ريٌدؼبى ) اص جو (Knowledge Translation & Exchange)داًؾ 

       ِ  ػيبػتگضاساى ٍ تصوين گيشًذگبى حَصُ ػالهت   گيشًذگبى ٍ اسائِ دٌّذگبى خذهبت هشاق تي ٍ ...( قاشاس دّاذ. لازا راشٍسي اػات ماِ مليا

 پظٍّـگشاى ٍ اػضبي هحتشم ّيئت ػلوي فشم صيش سا جْت ػَْلت فشنيٌذ تشجوبى ٍ ت بد  داًؾ تنويل ًوبيٌذ.

 

 الف: هطخصات طرح:

 َاى كاهل طرح: تذٍيي پيص ًَيس لاًَى گسارش اجباري پسضكي بِ هماهات صالحيتذارعٌ

 : دكتر عليرضا هيالًي فرهجشي عشح

 

 ب: هخاطباى طرح ضوا چِ كساًي ّستٌذ؟

 هشدم ٍ بيوبساى

 گيشًذگبى ػيبػتگزاساى ٍ تصوين

 اسائِ مٌٌذگبى خذهبت بْذاؿتي

 

 ج: پيام اصلي حاصل از طرح پصٍّطي:

 ٍ هحشهبًيت دس اػوب  حشف پضؿني اصلي اػت بٌيبديي ٍ الصم الشػبيِ ٍ بب ػٌبيت بِ اقتضبئبت اجتوابػي ببياذ هاَاسد تجاَيض ًقا      ساصداسي 

 ساصداسي حشفِ دس حذاقل هوني نًْن دس هتي قبًَى ٍ بب دقت ٍػَاع هؼيي گشدد. لزا پيؾ ًَيغ قبًَى گضاسؽ اج بسي پضؿني بِ ًحَي مِ

ـَس ايشاى ببؿذ هَسد تَجِ ٍاقغ ؿذ. بب هغبلؼة هٌببغ ٍ فيؾ بشداسي ٍ جوغ نٍسي ٍ دػتِ بٌذي هتَى حقَقي هاشت ظ  هتٌبػب بب سطين حقَقي م

هَاد قبًًَي ٍ هجوَػة هقشسات هشت ظ بب هَرَع دس ايشاى  ػبصهبًْبي بيي الوللي هشت ظ ٍ چٌاذ مـاَس خابسجي باب ًظابم حقاَقي هتدابٍت          ٍ

پضؿني دس قَاًيي تٌظين ؿذ. ػپغ ايي يبفتِ ّب دس يل گشدّوبيي ًين سٍصُ بب حضَس هتخصصبى سؿاتِ   اص هَاسد جَاص ًق  ساصداسي فْشػتي

قبًَى ساجغ بِ گضاسؽ اج بسي پضؿاني باِ   "هشت ظ پضؿني ٍ حقَقذاًبى بِ بحث ٍ بشسػي گزاؿتِ ؿذ. ػپغ هتٌي بؼٌَاى پيؾ ًَيغ  ّبي

 ٍاطُ تٌظين ٍ بِ ػدبسؽ دٌّذُ اسػب  ؿذُ اػت. 5111هبدُ ٍ حذٍد  51صدحِ ؿبهل  4دس  "صالحيتذاس هقبهبت

 

 كليذ ٍاشگاى:

 حقَق پضؿني  اخالق پضؿني  گضاسؽ اج بسي پضؿني  مَدك نصاسي  هؼئَليت پضؿل
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 ارت در فرم پرٍپَزال تٌظيند: برًاهِ ضوا براي كاربست ًتايج چيست )لطفا دليما هٌطبك با بخص هربَطِ ٍ گاًت چ

 :گردد( برًاهِ دليك طرح دٌّذگاى براي كاربست ًتايج ايي طرح

 هٌَط اػت بِ پيگيشي ٍصيش بْذاؿت بشاي تْيِ اليحِ دس دٍلت ٍ تقذين بِ هجلغ ٍ دفبع ؿبيؼتِ بب ّذف سفغ ابْبهابت احتوابلي ًوبيٌاذگبى   

 هلت ٍ دس ًْبيت تصَيب قبًَى

 

  اػتدبدُ ًوَدُ ٍ يب سّنبسّبي ديگشي سا پيـٌْبد ًوبييذ( بذيْي اػت ّش عشح هي تَاًاذ اص چٌاذيي سٍؽ باشاي    اص فْشػت صيش هي تَاًيذ

 تشجوبى داًؾ اػتدبدُ ًوبيذ.

 

 سِ -تْيِ خالصِ يك 
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