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  ..…دانشگاه / دانشكده علوم پسشكي و خدمات بهداشتي درماني يمعاون محترم آموزش

 با سالم و احترام
يكي اص سٔيذادْاي يٓى آيٕصش ػهٕو پضضكي ،ًْايص كطٕسي آيٕصش ػهٕو 

پضضكي ٔ جطُٕاسِ آيٕصضي ضٓيذ يطٓشي است كّ ْش سانّ دس ْفتّ يؼهى 

بّ ايُكّ طبق سٔال سال دس اسديبٓطت ياِ بشگضاس يي ضٕد . با تٕجّ 

ست  طٕسي ا طگاْي ٔ ك خص داَ ضايم دٔ ب طُٕاسِ  گضاسي ج ضتّ بش ْاي گز

،نزا يقتضي است بشگضاسي جطُٕاسِ داَطگاْي با دس َظش گشفتٍ بشَايّ 

 صياٌ بُذي صيش آغاص ضٕد :

 اسسال فشاخٕاٌ دس اسشع ٔقت بّ ٔاحذْاي يشتبط داَطگاِ  -1

ي َٕآٔساَّ داَطگاْي تا جًغ آٔسي گضاسضات ٔ يستُذات فؼانيتٓا -2

 أل بًٍٓ ياِ

3-  ًّ تا َي طگاْي  تش داَ َّ بش ٓاي َٕآٔسا خاب فؼانيت دأسي ٔ اَت

 بًٍٓ ياِ 

تا  -8 ياِ   ًٍ فت بٓ طٕسي اص ْ تال ك ػات دس پش گزاسي اطال ضشٔع باس

 أل اسفُذ ياِ

يت  يك فؼان قط  ست ف جاص ا طگاِ ي ْش داَ كّ  ست  كش ا بّ ر ضًُا الصو 

يك اص حي ْش  َّ سا دس  طُٕاسِ َٕآٔسا كّ دس ج يش  طگاَّ ص ْاي ض طّ 

داَطگاْي بشتش ضذِ است ،بشاي بشسسي ٔ سقابت بّ بخص جطُٕاسِ كطٕسي 

يؼشفي ًَايذ . ْش فؼانيت َٕآٔساَّ ًْچُيٍ بايذ حأي يجًٕػّ ًْشاِ 

سايش  ستفادِ  بشاي ا ضشٔسي  ػات  يّ اطال كّ كه ضذ  يم ( با صٕست فا )ب

ًٕدِ ٔ ا فشاْى َ طابّ  ضشايط ي فشاد سا دس  سٓيم ا يابي آٌ سا ت سص

 ًَايذ.

 حيطّ ْاي ضطگاَّ:

 تذٔيٍ ٔ باصَگشي بشَايّ ْاي آيٕصضي -1

 سٔش ْا ٔ تكُيك ْاي آيٕصضي -2

 سُجص ، اسصضيابي ٔ اثش بخطي آيٕصضي  -3

 يشجؼيت ،سْبشي ٔ يذيشيت آيٕصضي -8

تي ٔ  -9 يٕس تشبي گي ٔ ا ْاي فشُْ يت  ًايي ٔ فؼان طأسِ ٔ ساُْ ي

 اجتًاػي

 يحصٕالت آيٕصضي -:

ست فؼانيتٓاي َٕآٔساَّ داَطگاْي دس فشو جذيذ اسسال ضذِ ضًُا الصو ا

گزاسي  ساياَّ باس ضيابي آٌ دس  جّ اسص ضًيًّ ٔ َتي ػّ  ًشاِ يجًٕ ٔ بٓ

طگاْي ي جشاي داَ ضشايط ا سايش  ْاي گشدد.  يّ دٔسِ  ييٍ َا با آ طابق 

 يي باضذ .     قبهي

 

 


