
 ًاژه ىا ً تعاریف نيایی شده ًزارت بيداشت، درمان ً آمٌزش پسشکی

 تعریف نيایی شده  ًاژه ىای نيایی شده

ثیوبسی اعت کَ دس ثیوبسعتبى پزیشػ ؽذٍ ّ ثشای دسیبفت خذهبت ّ هشالجت ُبی  ثغتشی ؽذٍ 

 .دسهبًی ثَ ثخؼ ثغتشی هٌتمل ؽذٍ ثبؽذ

ُت ثغتشی ؽذى ثیوبساى ثشای دسیبفت خذهبت دسهبًی ثَ تختی گفتَ هی ؽْد کَ ج تخت ثیوبسعتبًی 

دس ثیوبسعتبى تؼجیَ ؽذٍ ّ اص اهکبًبت تؾخیقی، دسهبًی، پؾتیجبًی ّ خذهبتی ثِشٍ 

 .هٌذ ثبؽذ

ثَ تختی دس ثیوبسعتبى گفتَ هی ؽْد کَ ٌُگبم تقْیت هشذ عبخت ثیوبسعتبى ّ یب  تخت ثبثت 

ى ّ آهْصػ پضؽکی ثشای تقْیت هشذ تْعؼَ آى تْعو ّصاست ثِذاؽت، دسهب

 .ثیوبسعتبى دس ًظش گشفتَ ؽذٍ ثبؽذ

ثَ تختی دس ثیوبسعتبى گفتَ هی ؽْد کَ داسای اهکبًبت تؾخیقی، دسهبًی،  (تخت دایش)تخت فؼبل 

 .پؾتیجبًی ّ خذهبتی ّ پشعٌلی ّ آهبدٍ ثغتشی کشدى ثیوبساى ثبؽذ

ّمؼیت هجیؼی  ّمغ غیشػبدی خغوی یب سّزی اعت کَ تْعو اًسشاف اص ثیوبسی 

 .هؾخـ هی ؽْد ّ اًدبم خذهبت دسهبًی سا ایدبة هی کٌذ (عالهتی فشد)

هکبًی اعت کَ ثب اخز هدْص اص ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی ثب اعتفبدٍ  ثیوبسعتبى 

اص اهکبًبت تؾخیقی، دسهبًی،ثِذاؽتی، آهْصؽی ّ پژُّؾی ثَ هٌظْس دسهبى ّ 

سی ثَ فْست ؽجبًَ سّصی تبعیظ هی گشدد ّ ثَ ثِجْدی ثیوبساى عشپبیی ّ ثغت

 .ثیوبسعتبى ػوْهی ّ تک تخققی تمغین هی ؽْد

ًوبیٌذ، ثَ ثغتشی ؽذگبًی کَ پظ اص ثِجْدی، اًتمبل یب فْت، ثخؼ سا تشک هی هشخـ ؽذٍ اص ثخؼ 

 .هشخـ ؽذٍ اص ثخؼ اص ثیوبسعتبى هی گْیٌذ

ص ثِجْدی، اًتمبل یب فْت، ثیوبسعتبى سا تشک هی ًوبیٌذ، ثَ ثغتشی ؽذگبًی کَ پظ ا هشخـ ؽذٍ اص ثیوبسعتبى 

 .هشخـ ؽذٍ اص ثیوبسعتبى هی گْیٌذ

ثیوبسعتبًی اعت کَ ثبیذ زذالل داسای چِبس ثخؼ ثغتشی ؽبهل داخلی، خشازی  ثیوبسعتبى ػوْهی 

ػوْهی، صًبى ّ صایوبى ّ اهفبل ّ ثخؼ ُبی آصهبیؾگبٍ، داسّخبًَ، سادیْلْژی ّ فْسیت 

 .ّ تغزیَ ثبؽذ (اّسژاًظ)کی ُبی پضػ

ثیوبسعتبًی اعت کَ دس یک سؽتَ تخققی یب فْق تخققی پضؽکی فؼبلیت هی  ثیوبسعتبى تک تخققی

 .کٌذ

هکبًی اعت کَ ثب اخز هدْص اص ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی ثَ فْست  دسهبًگبٍ 

ّع فؼبلیت ثَ ؽجبًَ سّصی ثیوبساى عشپبیی سا ثشای دسهبى هی پزیشد ّ ثش زغت ى

 . دسهبًگبٍ ػوْهی ّ تخققی تمغین هی ؽْد

دسهبًگبُی اعت کَ هٌظْس اسایَ خذهبت تؾخیقی ّ دسهبًی دس یکی اص سؽتَ ُبی  دسهبًگبٍ تخققی

تخققی پضؽکی هبًٌذ للت ّ ػشّق ّ یب تؾخیـ ّ دسهبى یک یب چٌذ ثیوبسی 

ی هی کٌٌذ، هؾخـ هبًٌذ دیبثت کَ هتخققیي سؽتَ ُبی هختلف دس آى ُوکبس

 .هجك مْاثو هْمْع آییي ًبهَ ُبی هشثْهَ تبعیظ هی ؽْد

دسهبًگبُی اعت کَ ثَ هٌظْس اسایَ خذهبت تؾخیقی ّ دسهبًی دس ثیؼ اص یک  دسهبًگبٍ ػوْهی

 .سؽتَ تخققی ػوْهی فؼبلیت داسد

ًیبصی ثَ ثغتشی  ثَ هکبًی اهالق هی ؽْد کَ دس آى ثیوبس پظ اص اًدبم خشازی هشکض خشازی هسذّد ّ عشپبیی

 .ؽذى ًذاؽتَ ثبؽذ ّ زذاکثش ظشف چٌذ عبػت لبدس ثَ تشک هشکض هی ؽْد

، تبعیظ 20ای اعت کَ ثب اخز پشّاًَ هخقْؿ اص کویغیْى لبًًْی هبدٍ هْعغَ داسّخبًَ

ؽذٍ ّ ثب داؽتي هغئْل فٌی ّاخذ ؽشایو ثَ اسایَ خذهبت داسّیی ّ ػشمَ داسّ، 

غزاُبی کوکی ؽیشخْاساى، لْاصم هقشفی ؽیش خؾک، هکول غزایی سژیوی، 

 .پضؽکی ّ فشآّسدٍ ُبی آسایؾی ّ ثِذاؽتی هدبص هجبدست هی ًوبیذ

آصهبیؼ هْاد خْساکی، آؽبهیذًی، 

 آسایؾی ّ ثِذاؽتی ّ داسّیی

فشآیٌذی اعت کَ ثَ هٌظْس اًذاصٍ گیشی ّ عٌدؼ کوی ّ کیفی ػْاهل ؽیویبیی، 

ظبُشی دس هْاد خْساکی، آؽبهیذًی،  فیضیکی، هیکشّثی، ثیْلْژیکی ّ یب خْاؿ

،آسایؾی ّ ثِذاؽتی ّ داسّیی ّ هْاد اّلیَ آًِب ثشای کٌتشل کیفیت ّ عالهت ایي 



 .هسقْالت ّ یب هْاد اّلیَ آًِب اًدبم هی ؽْد

پشّاًَ عبخت هْاد خْساکی، آؽبهیذًی، 

 آسایؾی ّ ثِذاؽتی ّ داسّیی

ی، آؽبهیذًی، آسایؾی ّ ای اعت کَ ثشای عبخت ُش للن هْاد خْساکپشّاًَ

ثِذاؽتی ّ داسّیی ّ فشآّسدٍ ُبی هشتجو ثب آًِب فبدس هی ؽْد ّ دس آى هؾخقبت 

ایي پشّاًَ صهبًی فبدس هی ؽْد کَ هْعغَ اص ًظش . کبهل فشآّسدٍ دسج هی ؽْد

 . ؽشایو فٌی ّ ثِذاؽتی هْسد تبییذ ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی ثبؽذ

ساکی، آؽبهیذًی، هدْص ّاسدات هْاد خْ

آسایؾی ّ ثِذاؽتی ّ داسّیی ّ فشآّسدٍ 

 ُبی هشتجو

هدْصی اعت کَ ثشای ّسّد هْاد خْساکی، آؽبهیذًی، آسایؾی ّ ثِذاؽتی ّ داسّیی 

ّ فشآّسدٍ ُبی هشتجو ثَ کؾْس کَ ثش هجك همشسات ّاسدات ّ فبدسات ثبصسگبًی پظ اص 

ى ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ ُبی الصم تْعو کبسؽٌبعبهی هشازل لبًًْی ّ ثشسعی

 .آهْصػ پضؽکی فبدس هی ؽْد

گْاُی ثِذاؽت فبدسات هْاد خْساکی، 

آؽبهیذًی، آسایؾی ّ ثِذاؽتی ّ داسّیی 

 ّ فشآّسدٍ ُبی هشتجو ثب آى

گْاُی اعت کَ ثشای خشّج هْاد اّلیَ ّ کبالُبی عبختَ ؽذٍ خْساکی، آؽبهیذًی، 

اعتٌبد پشّاًَ عبخت هْاد خْساکی،  آسایؾی ّ ثِذاؽتی ّ فشآّسدٍ ُبی هشتجو ثَ

 .آؽبهیذًی، آسایؾی ّ ثِذاؽتی فبدس ؽْد

 آصهبیؾگبٍ تؾخیـ پضؽکی
ّازذی اعت کَ ثش هجك هدْص ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی تبعیظ 

ُبی ثیْلْژیک، هیکشّثیْلْژی، عشّلْژی، ثیْؽیویبیی، ؽذٍ ّ دس آى آصهبیؼ

فیضیکی، علْل ؽٌبعی، ثبفت ؽٌبعی، ژًتیک  ایوٌُْوبتْلْژی، خْى ؽٌبعی، ثیْ

ُب ثش سّی هْاد ّ ًوًَْ ُبی زبفل اص ثذى اًغبى علْلی ّ هلکْلی ّ عبیش آصهبیؼ

ثب ُذف ثَ دعت آهذى اهالػبت خِت تؾخیـ، پیؾگیشی یب پیگیشی دسهبى ّ یب 

اسصیبثی ّ عٌدؼ عالهت اًدبم هی ؽْد ّ ؽبهل دّ ثخؼ ثبلیٌی ّ تؾشیسی 

 .اعت

آصهبیؾگبٍ تؾخیـ پضؽکی اعت کَ خِت تؾخیـ ثیوبسی ُب اص هشیك اًدبم  گبٍ تؾخیـ پضؽکی تؾشیسیآصهبیؼ

آصهبیؼ ُبی علْل ؽٌبعی ّ ثبفت ؽٌبعی ثش سّی ًوًَْ ُبی ثَ دعت آهذٍ اص 

عش ّ کبس داسد ّ هوکي اعت اص سّػ ُبی هتٌْػی ثشای  (صًذٍ ّ هشدٍ)ثذى اًغبى 

 .ایي هٌظْس اعتفبدٍ ًوبیذ

آصهبیؾگبٍ تؾخیـ پضؽکی اعت کَ داسای یک یب توبم ثخؼ ُبی هشثْه ثَ  ؽگبٍ تؾخیـ پضؽکی ثبلیٌیآصهبی

آصهبیؾگبٍ تؾخیـ پضؽکی ثَ خض فؼبلیت ُبی هشثْه ثَ آصهبیؾگبٍ تؾخیـ 

 .پضؽکی تؾشیسی هی ثبؽذ

ًفش خوؼیت ّ کلیَ هٌبهك  6000ّازذی هغتمش دس هٌبهك سّعتبیی ثب ثیؼ اص  پبیگبٍ ثِذاؽت 

ًفش سا پْؽؼ هی دُذ پشعٌل دس آى ؽبهل  12500ؽِشی اعت ّ خوؼیتی زذّد 

 .هبهب، کبسداى ثِذاؽتی صى، کبسداى ثِذاؽتی هشد ّ خذهتگضاس اعت

سا ًیض  (سّعتبُبی لوش)ّازذی هغتمش دس سّعتب اعت کَ غبلجبً چٌذ سّعتبی دیگش  خبًَ ثِذاؽت

 (صى ّ هشد)هدْص  2 خوؼیت تست پْؽؼ ُش خبًَ ثِذاؽت ثب. پْؽؼ هی دُذ

ًفش اعت ثِْسصاى صى ّ هشد، کبسکٌبى خبًَ ثِذاؽت ُغتٌذ کَ ثْهی  2000زذّد 

 .اص ؽشایو مشّسی اعت (اعکبى دس سّعتبی افلی یب سّعتبُبی لوش)ثْدى آًِب 

اً هشکض ثِذاؽتی دسهبًی هغتمش دس سّعتب اعت کَ خبًَ ثِذاؽت آى سّعتب ّ غبلت هشکض ثِذاؽتی دسهبًی سّعتبیی

خوؼیت تست . چٌذ خبًَ ثِذاؽت اص سّعتبُبی ُودْاس سا دس پْؽؼ خْد داسد

ًفش اعت ّ دس آى پضؽک ػوْهی، کبسداى یب کبسؽٌبط  9000پْؽؼ ایي هشکض زذّد 

ثِذاؽتی ّ دس فْست فؼبل ًجْدى ثخؼ خقْفی، تکٌغیي آصهبیؾگبٍ ّ داسّیی، 

ّظیفَ افلی ایي هشکض، . کٌٌذثِیبس ثب کوک کبدس اداسی ّ ثب سػبیت پضؽک فؼبلیت هی 

پؾتیجبًی اص خبًَ ُبی ثِذاؽت، ًظبست ثش کبس آًِب ّ لجْل اسخبػبت ّ ثشلشاسی استجبه 

 .هٌبعت ثب عطْذ ثبالتش اعت

ُبی ثِذاؽت سا دس پْؽؼ خْد ّازذی هغتمش دس هٌبهك ؽِشی اعت کَ پبیگبٍ هشکض ثِذاؽتی دسهبًی ؽِشی 

ؽِشی کَ ثخؼ خقْفی فؼبل داسد زذّد  داسد خوؼیت تست پْؽؼ آى دس هٌبهك

ُبی ثِذاؽت ُضاس ًفش اعت ّ ّظیفَ ػوذٍ آى پؾتیجبًی ّ ًظبست ثش پبیگبٍ 60تب  50

چٌبًچَ هٌطمَ ؽِشی فبلذ ثخؼ خقْفی . تست پْؽؼ ّ لجْل اسخبػبت اعت

سا دس پْؽؼ خْد هی گیشد ّ  (ًفش 12500)فؼبل ثبؽذ ایي هشکض، خوؼیت کوتشی 

سئیظ . ی آصهبیؾگبٍ، سادیْلْژی ّ داسّیی سا ًیض خْد اًدبم هی دُذتوبهی فؼبلیت ُب



 .ایي هشکض پضؽک اعت

هشکض استجبهبت ّ فشهبًذُی ػولیبت پبیگبٍ 

 اّسژاًظ

-هشکضی اعت کَ ثَ هٌظْس اهالع سعبًی ّ فشاخْاى اّسژاًظ ّ ُوبٌُگی ثیي پبیگبٍ

یب داًؾکذٍ ػلْم  ُبی اّسژاًظ، دس هشاکض ؽِشعتبى ُب، ؽِشُبی داسای داًؾگبٍ

ًفش دایش ؽذٍ  250000پضؽکی ّ خذهبت ثِذاؽتی ّ دسهبًی ّ ؽِشُبی ثیؼ اص 

 .اعت

یکی اص ّازذُبی اّسژاًظ اعت کَ دس هشکض ؽِشعتبى ُبی ثب خوؼیت کوتش اص  هشکض پیبم 

ًفش ازذاث هی ؽْد ّ صیش ًظش ًضدیکتشیي هشکض استجبهبت ّ فشهبًذُی ػولیبت  250000

 .ًظ آى هٌطمَ فؼبلیت هی کٌذپبیگبٍ اّسژا

پبیگبٍ اّسژاًظ ثبثتی اعت کَ دس هشاکض ؽِشعتبى ُب، ؽِشُبی داسای داًؾگبٍ یب  پبیگبٍ ثبثت ؽِشی 

داًؾکذٍ ػلْم پضؽکی ّ خذهبت ثِذاؽتی دسهبًی ّ ؽِشُبی ثب خوؼیت ثیؼ اص 

ًذُی ًفش دایش ؽذٍ اعت ّ دس استجبه ثب هشکض پیبم ّ هشکض استجبهبت ّ فشهب 50000

 . ػولیبت پبیگبٍ اّسژاًظ هی ثبؽذ

ًفش خوؼیت ّ دس خبدٍ  50000پبیگبٍ اّسژاًظ ثبثتی اعت کَ دس ؽِشُبی کوتش اص  پبیگبٍ ثبثت خبدٍ ای

ُبی پش تشدد ّ یب پش زبدثَ دس هسذّدٍ ًمبه زبدثَ خیض هغتمش هی ؽْد ّ دس استجبه ثب 

 .ژاًظ هی ثبؽذهشکض پیبم استجبهبت ّ فشهبًذُی ػولیبت پبیگبٍ اّس

یک ثخؼ تخققی پضؽکی، پشعتبسی اعت کَ ثش اعبط هْاصیي ػلوی  CCUثخؼ  CCUثخؼ 

ّ ثب اعتفبدٍ اص کلیَ تدِیضات، تبعیغبت، تکٌْلْژی پضؽکی ّ داسُّبی الصم 

هغئْلیت هذاّا ّ هشالجت اص ثیوبساى هجتال ثَ ػْاسك زبد للجی سا ػِذٍ داس هی 

 .ثبؽذ

ثخؾی اص ثیوبسعتبى اعت کَ ثب اعتفبدٍ اص ًیشُّبی تخققی پضؽکی، پشعتبسی ّ   ICUثخؼ هشالجت ُبی ّیژٍ 

کلیَ تدِیضات، تبعیغبت، تکٌْلْژی پضؽکی ّ داسُّبی الصم هغئْلیت دسهبى 

ثیوبساًی سا کَ هجتال ثَ ػْاسك زبد ّ کؾٌذٍ ثْدٍ یب دس هؼشك فذهبت خطشًبک ّ 

 .خذی هی ثبؽٌذ، ػِذٍ داس اعت

 

 

ی شده سازمان بیمو خدمات درمانی تعاریف نيای

 

 تعریف نيایی شده  ًاژه ىای نيایی شده

ػجبست اعت اص تؼذاد هشاخؼبت ثیوَ ؽذگبى ثَ هْعغبت تؾخیقی دسهبًی اػن اص  ثبس هشاخؼَ 

 پضؽکبى، داسّخبًَ ُب، پبساکلیٌیک یب ثیوبسعتبى ّ دسیبفت خذهت یب کبالی دسهبًی

ػجبست اعت اص هدوْع ًغخ اسایَ ؽذٍ اص عْی پضؽکبى هشف لشاسداد عبصهبى ثیوَ گش  اى تؼذاد ًغخ پزیشفتَ ؽذٍ اص پضؽک

ثَ آى عبصهبى ثبثت ّیضیت یب اًدبم خذهت اص هشف ّی ثشای ثیوَ ؽذٍ تست پْؽؼ 

 عبصهبى ثیوَ گش دس هسل هطت یب هْعغَ هشف لشاسداد ّ دس یک دّسٍ صهبًی خبؿ

تؼذاد ًغخ پزیشفتَ ؽذٍ اص ّازذُبی 

 اکلیٌیک پبس

هدوْع ًغخ اسایَ ؽذٍ اص عْی ّازذُبی پبساکلیٌیک هشف لشاسداد عبصهبى ثیوَ گش ثَ 

آى عبصهبى ثبثت اًدبم خذهبت تؾخیقی ثشای ثیوَ ؽذگبى تست پْؽؼ عبصهبى ثیوَ 

 گش دس هسل هْعغَ هشف لشاسداد ّ دس یک دّسٍ صهبًی خبؿ 

دسخْاعتی دسهبى اص عـبصهبى  ُضیٌَ

 ثیوَ گش 

لغی اعت کَ اص هشف هْعغَ هشف لشاسداد یب ثیوَ ؽذٍ اص عبصهبى ثیوَ گش کل هت

ثبثت اسایَ خذهبت دسهبًی ثَ ثیوَ ؽذگبى دس دّسٍ صهبًی خبؿ دسخْاعت هی ؽْد ّ 

 .ؽبهل ُضیٌَ ُبی دسخْاعتی پضؽکبى، پبساکلیٌیک، داسّ، تْاًجخؾی ّ ثغتشی اعت



اعت کَ تْعو عبصهبى ثیوَ گش پظ اص سعیذگی اعٌبد ّ کغش تؼذیالت کل هجلغی  ُضیٌَ پشداختی دسهبى عبصهبى ثیوَ گش

فٌی ثَ هْعغَ هشف لشاسداد یب ثیوَ ؽذٍ ثبثت اسایَ خذهبت دسهبًی ثَ ثیوَ ؽذگبى 

دس دّسٍ صهبًی خبؿ پشداخت هی ؽْد ّ ؽبهل ُضیٌَ ُبی پشداختی پضؽکبى، 

 .پبساکلیٌیک، داسّ، تْاًجخؾی ّ ثغتشی اعت

خوْػَ خذهبت اسایَ ؽذٍ ثَ ثیوبس کَ ثَ فْست عشپبیی پزیشفتَ ّ ًیبص ثَ ثغتشی ّ م خذهبت عشپبیی 

البهت ثیوبس دس ثیوبسعتبى ًوی ثبؽذ ّ ؽبهل ّیضیت ّ خذهبت پضؽکبى، پبساکلیٌیک، داسّ 

 .ّ تْاًجخؾی اعت

ًؾغتگی کلیَ افشادی کَ هؾوْل لبًْى اعتخذام کؾْسی هی ثبؽٌذ ّ کغْسات ثبص ثیوَ ؽذٍ کبسکٌبى دّلت

آًبى ثَ فٌذّق ثبصًؾغتگی کؾْسی ّاسیض هی گشدد ّ ػبئلَ تست تکفل آًبى دس لبلت 

 .ایي فٌذّق اص هضایبی ثیوَ دسهبى ایي عبصهبى ثشخْسداس هی گشدًذ

هبٍ اص عکًْت آًِب دس سّعتب گزؽتَ ّ ُوچٌیي  6کلیَ افشاد عبکي دس سّعتب کَ زذالل  ثیوَ ؽذٍ سّعتبیی 

الت فٌذّق سّعتبئیبى، تست پْؽؼ ثیوَ دسهبى عبصهبى لشاس هی ػؾبیش کْچ سّ دس ق

 .گیشًذ

کلیَ فبزجبى زشف ّ هؾبغل آصاد ّ هتمبمیبى پْؽؼ ثیوَ ای کَ اص ُیچ یک اص فٌذّق  ثیوَ ؽذٍ خْیؼ فشهبیبى 

ُبی ثیوَ ای عبصهبى ثیوَ خذهبت دسهبًی، تبهیي اختوبػی، ًیشُّبی هغلر ّ کویتَ 

دسفذ زك عشاًَ هقْة الذام هی  100ّ ساعبً ًغجت ثَ پشداخت  اهذاد ثشخْسداس ًجْدٍ

 .ًوبیٌذ ّ ثب دسیبفت دفتشچَ ثَ ػٌْاى خْیؼ فشهب تلمی هی گشدًذ

گشٍّ ُبیی کَ اص هشیك ثیوَ گضاس خْد ًغجت ثَ اًؼمبد لشاسداد ثب عبصهبى ثیوَ خذهبت  ثیوَ ؽذٍ عبیش الؾبس 

دفتشچَ ثیوَ دسیبفت ًوبیٌذ ثَ ػٌْاى ثیوَ  دسهبًی یب اداسات کل تبثؼَ الذام ًوْدٍ ّ

ؽذگبى فٌذّق عبیش الؾبس تلمی هی ؽًْذ هبًٌذ خبًْادٍ هؼظن ؽِذا، خبًجبصاى، 

هالة ّ سّزبًیْى، داًؾدْیبى، هذدخْیبى ثِضیغتی هؾوْل هشذ ًیشّی اًغبًی ّ 

 .اػنبی عبصهبى ًظبم پضؽکی 

کلیَ افشاد فبلذ پْؽؼ ثیوَ، اص عْی عبیش عبصهبى ُبی ثیوَ گش اػن اص تبهیي  ثیوَ ؽذٍ ثغتشی ؽِشی

یب عبیش فٌذّق ُبی ثیوَ  (سٍ)اختوبػی، ًیشُّبی هغلر ّ کویتَ اهذاد اهبم خویٌی 

ای عبصهبى هی تْاًٌذ ثب دسیبفت کبست، ًغجت ثَ پْؽؼ ثیوَ خْد ّ افشاد تست تکفل 

ٍ ؽذگبى ثغتشی ؽِشی الذام ًوبیٌذ ّ فشفبً دس فٌذّق خْیؼ فشهبیبى تست ػٌْاى ثین

 .اص خذهبت ثغتشی دس ثیوبسعتبى ُبی داًؾگبُی ثِشٍ هٌذ هی گشدًذ

 

 

ًاژه ىا ً تعاریف نيایی شده ًزارت علٌم، تحقیقات ً فناًری 

 تعریف نيایی شده عنٌان فارسی

فتَ هی ؽْد کَ ثب ُذف تشّیح، ثَ ُش یک اص داًؾگبٍ ُب، هشاکض آهْصػ ػبلی ّ پژُّؾی گ هْعغَ آهْصػ ػبلی

استمبء داًؼ ّ تشثیت ًیشّی اًغبًی دس صهیٌَ ُبی هختلف ػلْم ّ ثب مْاثو ؽْسای گغتشػ 

 .تبعیظ ؽذٍ ثبؽذ

ثَ فنبُب ّ هکبى ُبیی گفتَ هی ؽْد کَ غیش اص کالعِبی دسط ثَ هٌظْس کوک دس آهْصػ ّ  فنبُبی کوک آهْصؽی

هبًٌذ کتبثخبًَ، هشکض کبهپیْتش، . سّیظ هی دُذپشّسػ ثَ داًؾدْیبى ّ داًؼ آهْصاى ط

 ...آصهبیؾگبٍ ُب ّ 

ثـَ هدوـْػَ عـبختوبى ُب، تبعیغبت ّ ثٌبُبیی گفتَ هی ؽْد کَ دس ثخؼ آهْصػ ػبلی  فنبُبی آهْصػ ػبلی

 .هْسد اعتفبدٍ ّ ثِشٍ ثشداسی لشاس هی گیشًذ

ّ هْعغبت آهْصػ ػبلی ثب اعتفبدٍ اص فنبُبی کبلجذی ّ  دّسٍ ُبیی اعت کَ داًؾگبٍ  ُب (ؽجبًَ )ُبی ًْثت دّم دّسٍ

اهکبًبت ثالاعتفبدٍ دس عبػبت ثؼذاصظِش ّ دس همبثل دسیبفت ُضیٌَ ُبی تسقیلی اص داًؾدْ ثب 



 .کغت هدْص اص ؽْسای گغتشػ ثشگضاس هی ًوبیٌذ

ژُّؾی ثَ ثَ فشدی اهالق هی ؽْد کَ دس یکی اص داًؾـگبٍ ُب، هشاکض آهْصػ ػبلی ّ یب پ داًؾدْ

 .تسقیل دس یکی اص سؽتَ ُبی هقْة ؽْسای گغتشػ اؽتغبل داسد

فشدی اعت کَ هلیت ّ تبثؼیت غیش ایشاًی داؽتَ ّ دس یکی اص داًؾگبٍ ُب، هشاکض آهْصػ ػبلی ّ  داًؾدْی خبسخی

 .یب پژُّؾی ثَ تسقیل دس یکی اص سؽتَ ُبی هقْة ؽْسای گغتشػ اؽتغبل داسد

ٍ فشدی اهالق هی ؽْد کَ ثب تْخَ ثَ مْاثو تؼییي ؽذٍ اص عْی ؽْسای گغتشػ دس یکی اص ة داًؾدْی خبسج اص کؾْس

 .داًؾگبٍ ُبی خبسج اص کؾْس ثَ تسقیل اؽتغبل داسد

ثَ هدوْػَ ای اص سؽتَ ُبی تسقیلی گفتَ هی ؽْد کَ اص ًظش هْمْع، هستْا ّ ثشًبهَ دسعی  گشٍّ تسقیلی

 .ُن عٌخ ّ ُوگْى ثبؽٌذ

 .ثَ ؽبخَ ای اص یک سؽتَ تسقیلی گفتَ هی ؽْد کَ ًبظش ثَ یک تخقـ هؾخـ ثبؽذ گشایؼ تسقیلی

یکی اص ؽؼت فشػی گشٍّ ُب یب ؽبخَ ُبی تسقیلی اعت کَ داسای هْمْع، هستْا ّ ثشًبهَ  سؽتَ تسقیلی 

 .دسعی هؾخـ ثْدٍ ّ زذالل ثَ ایدبد یک کبسایی، هِبست یب في دس صهیٌَ ای خبؿ هٌدش ؽْد

ثَ دّسٍ ای گفتَ هی ؽْد کَ افشاد ػاللوٌذ ثَ آهْصػ ػبلی ثذّى ؽشکت دس آصهْى عشاعشی ثب  یشی فشاگدّسٍ

سػبیت همشسات هشثْه دس آى پزیشفتَ هی ؽًْذ ّ پظ اص ازشاص زذ ًقبة ػلوی الصم دس دسّط 

 .تؼییي ؽذٍ ثَ ػٌْاى داًؾدْ هسغْة هی ؽًْذ

هبًی هؼیي ثب ُذف استمبء داًؼ، تغییش دس ًگشػ، سفتبس ثشًبهَ آهْصؽی هذًّی کَ دس هی دّسٍ ص دّسٍ آهْصؽی

ّ ایدبد هِبست یب تخقـ دس آهْصػ گیشًذگبى اخشا هی ؽْد ّ هجك مْاثو هؼیي هٌدش ثَ فذّس 

 .گْاُیٌبهَ پبیبى دّسٍ هی ؽْد

الت اهتیبص ّ هبهْسیتی اعت کَ ثب ُذف افضایؼ کبسایی ّ کبسآهذی ثخؼ آهْصػ ػبلی، زل هؾک فشفت هطبلؼبتی 

ػلوی ّ فٌی کؾْس، تْعؼَ ّ تؼویك داًؼ تدبسة اػنبی ُیبت ػلوی، آؽٌبیی ثب دعت 

آّسدُب ّ داًؼ فٌی خذیذ ّ اعتفبدٍ اص ُوکبسیِبی ػلوی ثیي الوللی ّ داخلی ثَ اػنبی ُیبت 

 .ػلوی هجك مْاثو هشثْهَ اػطب هی گشدد

هشاٍ ثب هٌبثغ ّ هبخز کَ دس یکی اص ًْؽتَ ای اعت هجتٌی ثش تسمیمبت ّ هغتٌذات ػلوی، ٍ همبلَ ػلوی

 .هدالت هؼتجش داخلی ّ یب خبسخی چبپ ّ هٌتؾش ّ یب دس گشدُوبیی ُبی ػلوی اسائَ ؽذٍ ثبؽذ

ُبی هختلف ػلْم ای اعت ثب ُذف تشّیح،استمبء داًؼ ّ تشثیت ًیشّی اًغبًی دس صهیٌَهْعغَ داًؾگبٍ 

اختَ ّ ثب مْاثو ؽْسای گغتشػ زذالل اص ی آهْصػ ػبلی ّ اًدبم پژُّؼ پشدّ فٌْى ثَ اسایَ

 .عَ داًؾکذٍ تؾکیل ؽذٍ ثبؽذ

هدوْػَ ای اص سؽتَ ُبی هختلف تسقیلی اعت کَ ثب تْخَ ثَ هْاد اهتسبًی آصهْى ُبی  گشٍّ آصهبیؾی 

 .عشاعشی ثش اعبط مْاثطی هؼیي ثَ ّعیلَ عبصهبى عٌدؼ آهْصػ کؾْس تؼشیف هی ؽْد

داخل )هی ؽْد کَ دس یکی اص داًؾگبٍ ُب ّ هْعغبت آهْصػ ػبلی ّ پژُّؾی  ثَ فشدی گفتَ داًؾدْی ثْسعیَ

ثب سػبیت مْاثو هؼیي ّ ثب اعتفبدٍ اص تغِیالت ًِبد ثْسط  (یب خبسج اص کؾْس ّ یب ثْسعیَ تشددی

 .دٌُذٍ ثَ تسقیل اؽتغبل داسد

سج اص کؾْس ثجت ًبم ًوْدٍ ّ زذالل داًؾدْی ثْسعیَ ای اعت کَ دس یکی اص داًؾگبٍ ُبی خب داًؾدْی ثْسعیَ تشددی 

ًیوی اص دّسٍ تسقیلی سا دس داخل کؾْس، تست ًظش اعتبد ساٌُوبی داخلی هی گزساًذ ّ پظ اص 

 .فشاغت اص تسقیل، هذسک خْد سا اص داًؾگبٍ خبسخی دسیبفت هی ًوبیذ

هْصؽی ّ پژُّؾی دس هشاکض فشدی اعت کَ فالزیت ػلوی ّ ػوْهی ّی ثشای اسائَ خذهبت آ ػنْ ُیئت ػلوی توبم ّلت 

آهْصػ ػبلی ثَ تأییذ هشاخغ ری فالذ سعیذٍ ّ توبم عبػبت کبس هْظف خْد سا دس آى هشکض ثَ 

 .تذسیظ ّ تسمیك هی گزساًذ

هْعغَ ای اعت کَ ثب هدْص هغتمل سعوی ؽْسای گغتشػ دس داًؾگبٍ ُب ّ یب ثَ فْست  داًؾکذٍ 

 .الیت هی ًوبیذهغتمل تبعیظ ّ زذالل دس عَ سؽتَ تسقیلی فغ

کتبثی اعت کَ تْعو کبدس ػلوی هْعغبت آهْصؽی ّ پژُّؾی دس یکی اص سؽتَ ُبی فٌی ّ  کتبة داًؾگبُی

 .هٌِذعی، ػلْم پبیَ، ػلْم اًغبًی، کؾبّسصی، ٌُش ّ غیشٍ تبلیف ّ یب تشخوَ ؽذٍ ثبؽذ

یشاًی خبسج اص کؾْس کَ اص اسصی اعت کَ ثش اعبط مْاثو ًِبد ثْسط دٌُذٍ ثَ داًؾدْیبى ا اسص داًؾدْیی 

 .ثْسط یب هبهْسیت تسقیل ّ یب ثْسعیَ آصاد اعتفبدٍ هی کٌٌذ،  پشداخت هی ؽْد

هدوْػَ ای اص هطبلؼبت، ػولیبت ّ خذهبت هؾخـ ّ هشتجو سا گْیٌذ کَ ثب ُضیٌَ هؼیٌی دس یک  هشذ 

 .دّسٍ صهبًی اص لجل تؼییي ؽذٍ ثشای سعیذى ثَ یک ُذف هؼیي اًدبم گیشد

ػجبست اعت اص هدوْػَ ای ُوگْى اص فؼبلیت ُبی ػلوی ّ فٌی داسای صهبًجٌذی، ثب ُذف ُبی  تسمیمبتی  هشذ

 .هؾخـ تسمیك ّ تْعؼَ کَ تْعو هدوْػَ ای اص کبسکٌبى ػلوی ّ فٌی اخشا هی ؽْد

اثشی اعت هکتْة هجتٌی ثش تسمیمبت ػلوی ّ ػولی کَ تْعو داًؾدْیبى دّسٍ کبسؽٌبعی  پبیبى ًبهَ 



دس پبیبى دّسٍ آهْصػ ػبلی ثشای فشاغت اص تسقیل اسائَ هی  (زشفَ ای)د ّ دکتشای ػوْهی اسػ

 .ؽْد

پژُّؾی کَ تْعو داًؾدْیبى دّسٍ دکتشا  –اثشی اعت هکتْة هجتٌی ثش عبصهبى یبفتَ ػلوی  سعبلَ دکتشا 

الی اسائَ دس صهیٌَ ُبی خبؿ اًدبم ّ هٌدش ثَ یک ًْآّسی هی ؽْد ّ دس پبیبى یک دّسٍ آهْصػ ع

 .هی ؽْد

آهْصؽی اعت کَ ؽخـ دس ًظبم آهْصؽی اػن اص دّلتی ّ غیشدّلتی ثذّى الضام ؽشکت دس  آهْصػ غیشزنْسی 

کالط اص هشیك کالط ُبی سفغ اؽکبل ّ یب ثب اعتفبدٍ اص ّعبیل استجبه خوؼی ثَ یبدگیشی 

 .هؾغْل هی ؽْد

ی ؽذٍ ای اعت کَ ُذف آى گغتشػ داًؼ هْخْد، هدوْػَ فؼبلیت ُبی هٌظن ّ ثشًبهَ سیض (تسمیك )پژُّؼ 

 .دعت یبثی ثَ داًؼ یب فٌْى خذیذ، زل هغبئل ّ یب ًْآّسی دس صهیٌَ ُبی هختلف اعت 

ثَ هکبًی گفتَ هی ؽْد کَ هدِض ثَ ّعبیل آصهبیؾگبُی الصم ثشای اًدبم آصهبیؼ ُبی  آصهبیؾگبٍ پژُّؾی

 .پژُّؾی دس صهیٌَ ُبی ػلوی هشتجو هی ثبؽذ

پژُّؾی اعت هجتٌی ثش داًؼ زبفل اص تسمیمبت ّ یب تدشثیبت کَ دس خِت ثَ کبسگیشی سّؽِب،  ُؼ کبسثشدی پژّ

ًظشیَ ُب ّ الگُْبی هْخْد ثشای اسائَ ی تسلیلی اص یک پذیذٍ کَ هوکي اعت ثَ یبفتي ساٍ زلی 

 .هٌدش گشدد، فْست گیشد

دی ّ کبسثشدی ثَ هٌظْس اعتفبدٍ دس تْلیذ هْاد، پژُّؾی کَ ثب ُذف تشّیح پژُّؼ ُبی ثٌیب پژُّؼ تْعؼَ ای 

 .فشآّسدٍ ُب، ّعبیل، اثضاس، فشآیٌذُب ّ سّػ ُبی خذیذ ّ یب ثِجْد آ ًِب فْست هی گیشد

پژُّؾی اعت کَ ػوذتبً دس خِت گغتشػ هشصُبی داًؼ ثذّى دس ًظش گشفتي اعتفبدٍ ػولی  پژُّؼ ثٌیبدی 

هی گیشد، کَ دس زبل زبمش ًتبیح آى کبسثشدی ًوی ثبؽذ اص ًتبیح ثَ دعت آهذٍ دس تسمیمبت اًدبم 

 .ّ ثَ دّ گشٍّ پژُّؼ ُبی ثٌیبدی هسل ّ پژُّؼ ُبی ثٌیبدی ساُجشدی تمغین هی ؽْد

پژُّؾی اعت کَ ثذّى تْخَ ثَ کبسثشدُبی ػولی ّ ثَ هٌظْس گغتشػ هشصُبی داًؼ فْست  پژُّؼ ثٌیبدی هسل

 .هی گیشد

ی اعت کَ ثَ هٌظْس فشاُن عبختي صهیٌَ ػلوی الصم ثشای زل هغبیل خبسی ّ آتی پژُّؼ پژُّؼ ثٌیبدی ساُجشدی 

 .اًدبم هی ؽْد

هْعغَ ای اعت کَ ثشای اسائَ خذهبت آهْصػ ػبلی ّ پژُّؾی اص ثیي داسًذگبى هذسک دیپلن  هشکض آهْصػ ػبلی 

سک کبسداًی هتْعطَ، پیؼ داًؾگبُی یب ثبالتش داًؾدْ هی پزیشد ّ ثَ فبسؽ التسقیالى خْد هذ

 .یب ثبالتش هی دُذ

هْعغَ آهْصػ ػبلی اعت کَ ثشای اسایَ آهْصػ دس همطغ کبسداًی هجك مْاثو هؼیي تبعیظ  آهْصؽکذٍ 

 .هی ؽْد

هْعغَ پژُّؾی اعت کَ ثب هدْص ؽْسای گغتشػ تبعیظ ّ زذالل عَ پژُّؾکذٍ  پژُّؾگبٍ

 .تؾکیل ؽذٍ ثبؽذ

دایت ّ سُجشی پژُّؾگش دس اخشای پژُّؼ ُبی ػلوی فؼبلیت هی ؽبغل تسمیمبتی کَ تست ٍ کبسؽٌبط پژُّؾی

کٌذ ّ زذالل داسای هذسک کبسؽٌبعی ّ یب هؼبدل آى اص دّسٍ ُبی غیش داًؾگبُی یب تدشثَ کبسی 

 .هؼبدل آى ثَ تبییذ هشخغ سعوی هشثْهَ اعت

ُؼ ُبی ػلوی ّ فٌی ّلت خْد سا فشف اًدبم پژّ% 90ثَ فشدی گفتَ هی ؽْد کَ ثیؼ اص  پژُّؾگش توبم ّلت

هی کٌذ، ػنْ ُیبت ػلوی پژُّؾی یب آهْصؽی هی ثبؽذ ّ ّظبیف ّ ًسٍْ استمبء اّ تبثغ 

ّ داسای زذالل همشسات ُیبت ػلوی پژُّؾی داًؾگبٍ ُب ّ هْعغبت پژُّؾی خْاُذ ثْد 

 یب هؼبدل آى اص دّسٍ ُبیی غیش داًؾگبُی یب تدشثَ هؼبدل آى ثَ تبییذ هشخغ)هذسک فْق لیغبًظ 

هی ثبؽذ، هسممیي غیش ُیبت ػلوی هشاکض تسمیمبت ّ داًؾدْیبى کبسؽٌبعی  (سعوی هشثْهَ

 .اسؽذ ّ دکتشا کَ دس زبل اًدبم پبیبى ًبهَ خْد ُغتٌذ ًیض پژُّؾگش تلمی هی ؽًْذ

ّلت کبسی خْد سا فشف کوک ثَ % 10ّ ثیؼ اص % 90ثَ فشدی گفتَ هی ؽْد کَ کوتش اص  پژُّؾگش ًیوَ ّلت 

ای ػلوی ّ فٌی هی کٌذ، ػنْ ُیبت ػلوی پژُّؾی یب آهْصؽی دس یک گشٍّ پژُّؼ ٍ

پژُّؾی یب آهْصؽی هی ثبؽذ ّ ّظبیف ّ ًسٍْ استمبء اّ تبثغ همشسات ُیبت ػلوی پژُّؾی یب 

یب )ّ داسای زذالل هذسک فْق لیغبًظ آهْصؽی داًؾگبٍ ُب ّ هْعغبت پژُّؾی خْاُذ ثْد 

هی  (ُی یب تدشثَ هؼبدل آى ثَ تبییذ هشخغ سعوی هشثْهَهؼبدل آى اص دّسٍ ُبیی غیش داًؾگب

ثبؽذ، هسممیي غیش ُیبت ػلوی هشاکض تسمیمبت ّ داًؾدْیبى کبسؽٌبعی اسؽذ ّ دکتشا کَ دس 

 .زبل اًدبم پبیبى ًبهَ خْد ُغتٌذ ًیض پژُّؾگش تلمی هی ؽًْذ

دّسٍ اثتذایی، ساٌُوبیی،  یک دّسٍ کبهل تسقیلی اعت کَ ثَ اخز یک هذسک تسقیلی هبًٌذ همطغ تسقیلی

کبسداًی، کبسؽٌبعی، کبسؽٌبعی اسؽذ، دکتشای تخققی، دکتشای زشفَ ای ، دکتشای فْق 



 .تخققی هٌدش هی ؽْد

 .ًْؽتَ ای اعت هجتٌی ثش تسمیمبت ّ هغتٌذات ػلوی کَ دس آى یک ًْآّسی ّخْد داسد پژُّؾی -همبلَ ػلوی

 .ثش تسمیمبت ّ هغتٌذات ػلوی کَ دس یک صهیٌَ خبؿ هی ًوبیذًْؽتَ ای اعت کَ هشّسی  هشّسی -همبلَ ػلوی

ًْؽتَ ای اعت هجتٌی ثش تسمیمبت ّ هغتٌذات ػلوی کَ دس آى ًْآّسی ّخْد ًذاسد ّ فمو سّاج  تشّیدی  -همبلَ ػلوی

 .یک هْمْع خبؿ ثَ ؽکل کبسثشدی هطشذ هی ؽْد

یت پؾت عش گزاؽتَ ّ اعتسمبق دسیبفت فشدی اعت کَ یکی اص همبهغ تسقیلی سا ثب هْفك داًؼ آهْختَ 

 .هذسک تسقیلی هشثْهَ سا داساعت

داّهلجی اعت  کَ ؽشایو ّسّد ثَ دّسٍ ُبی فشاگیش آهْصػ ػبلی سا داسد ّ دس هْػذ همشس ًغجت  داًؼ پزیش 

 . ثَ ثجت ًبم دس دّسٍ ُبی فشاگیش الذام کشدٍ اعت

کَ دس آى تخقـ ُبی ػلوی ّ یب هِبست ُبی ؽغلی ًْػی اص آهْصػ ُبی گغغتَ هی ثبؽذ  آهْصػ پْدهبًی 

کبسداًی )دس لبلت ثشًبهَ ُبی هغتمل اسایَ هی ؽْد ّ دس ًِبیت ثَ فذّس هذسک تسقیلی 

 .هٌدش هی ؽْد (پْدهبًی

 سخْع ؽْد ثَ داًؼ آهْختَ  فبسؽ التسقیل

ػ ُبی هْعغَ ای اعت کَ ثب هدْص سعوی ؽْسای گغتشػ ایدبد ؽذٍ ّ ثش اعبط سّ پژُّؾکذٍ 

ػلوی ثَ فؼبلیت ُبی پژُّؾی هی پشداصد ّ زذالل اص هدوْع عَ گشٍّ پژُّؾی تؾکیل هی 

 .ؽْد

 سخْع ؽْد ثَ هْعغَ تسمیمبتی  هشکض تسمیمبتی 

هشکضی اعت کَ خِت اًدبم پژُّؼ ُبی کبسثشدی ّ تْعؼَ ای هْسد ًیبص دعتگبٍ ُبی اخشایی  هْعغَ تسمیمبتی 

اعبط دعتْسالؼول ُبی هشثْهَ داسای هدْص اص دعتگبٍ اخشایی کؾْس ایدبد گشدیذٍ اعت ّ ثش 

 .ری سثو هی ثبؽٌذ

کْچکتشیي ّازذ پژُّؾی اعت کَ ثب ُذف پژُّؼ دس یکی اص صهیٌَ ُبی ػلوی، کبسثشدی ّ یب  دّسٍ پژُّؾی 

ػنْ  5هیبى سؽتَ ای دس یک داًؾکذٍ یب هْعغَ تسمیمبتی تؾکیل هی ؽْد ّ داسای زذالل 

 .ُّؾی هی ثبؽذُیبت ػلوی پژ

 

 


