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 داًطگبُ علَم پشضكی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی استبى گلستبى
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 داًطگبُ علَم پشضكی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی استبى گلستبى

 هعبًٍت آهَسضی

هَسش  علَم پشضكیهزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آ  

 گشارش الوپیبد علوی داًطجَیی

8931سبل   

 تْیِ ٍ تذٍیي:

(ییَجطًاد دبیپولا نیت تسزپزس ٍ )هسئَل دفتز استعذادّبی درخطبىدکتز سیوب بطبرت   

سزپزست هزکش هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی داًطگبُ()دکتز تَرج فزاسهٌذفز   

دفتز استعذادّبی درخطبى( کبرضٌبس) سّزا سبٍری   
تَسط تین الوپیبد ایي داًطگبُ جْت بزگشاری یبسدّویي الوپیبد علوی داًطجَیی کطَر  8931لغبیت  8931بِ فعبلیتْبی اًجبم ضذُ در طی سبل ّبی در ایي گشارش کَتبُ 

داًطجَیبى بِ هب یبری رسبًذُ تیذ گزاهی کِ در اهز آهَسش ببز خَد السم هی داًین اس تالش ّبی ضببًِ رٍسی هسئَلیي هزبَطِ، اعضبی کویتِ علوی ٍ سبیز اس پزداختِ این.

 داضتِ ببضین. اًذ ٍ بِ خصَظ اس تالش ٍ اًگیشُ داًطجَیبى ضزکت کٌٌذُ در ایي دٍرُ سپبسگذاری ًوَدُ ٍ آرسٍی هَفقیت ّبی بیطتز ٍ سزبلٌذی بزای ایطبى
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 هقذهِ: 

هبت پیطگیزی تب ًَتَاًی بیوبراى، ًیبس بِ ببسًگزی در اّذاف پیطزفتْبی سزیع ٍ رٍسافشٍى علَم، خصَصب علـَم پشضـکی ٍ تغییز ٍ تحَالت هستوز در الذا

ٍ گزٍّی  غبئی تعلـین ٍ تزبیـت بخصـَظ آهـَسش پشضکی را بـِ ضذت هغزح سـبختِ اسـت. آیٌذُ ایزاى ًیبسهٌذ افزادی است کِ بتَاًٌذ بصَرت خاللبًِ

 بِ حل هسبئل کطَر بپزداسًذ. 

ّبی علوی داًطجَیبى بز کسی پَضیذُ ًیست. بِ عالٍُ، داًطگبّْبی علَم پشضکی بِ  ذایت ٍ پزٍرش استعذادرسبلت داًطگبّْبی کطَر بزای ضٌبسبیی، ّ

سالهت را  عٌَاى هتَلیبى سالهت جبهعِ، ًمص هضبعفی را در تَسعِ پبیذار بز عْذُ دارًذ؛ اس یک عزف ببیستی ًیزٍی اًسبًی ٍ داًص هَرد ًیبس در بخص

ّبی ایي ًظبم بب جْت گیزی کلی تَسعِ  ای را بزای رّبزی ًظبم سالهت ٍ ّوسَ سبسی حزکتْب ٍ تصوین گیزی هذیزاى ضبیستِتَلیذ کٌٌذ ٍ اس عزف دیگز، 

 در کطَر عزضِ ًوبیٌذ. 

ی در ای بزای پزٍرش هْبرت حل هسبلِ ٍ کبر تیوی در ًظبم سالهت ًذارًذ. در ٍالع رٍش آهــَسش ســٌت هتبسفبًِ داًطگبّْبی علَم پشضکی بزًبهِ

دّـذ، اهـب آًـبى را در تجشیِ ٍ تحلیل، اٍلَیت بٌذی ٍ  داًطــگبّْب در بیطــتز هَالــع هخلــَعی اس اعالعبت ٍ هفبّین را بِ داًطجَیبى ارائِ هی

. یکی اس رٍضْبی رفع ایي گذارد ظَْر کِ السهِ تفکز اًتمبدی بَدُ ٍ هٌجز بِ یبدگیزی هَثز ٍ بب هعٌی خَاّذ گطـت، بِ حبل خَد هی سبسهبًذّی داًص ًَ

 .ای کطَری است کِ هْبرت حل هسبلِ بصَرت تیوی جشء ارسضْبی آى ببضذ ًمیصِ عزاحی هسببمِ
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 :داًطجَیی علوی الوپیبد بزگشاری اّذاف

 استعذادّبی پزٍرش ٍ ضٌبسبیی کطف، سهیٌِ در ثوزات بسیبری دراسهذت، افك در ٍ کٌذ هی دًببل را بسیبری بٌیبدی اّذاف علوی الوپیبدّبی بزگشاری ِچ اگز 
 :کزد بیبى آى بزای را سیز اختصبصی اّذاف تَاى کلی هی ًگبُ در بها داضت. خَاّذ پی در داًطجَیبى

 سبلِ بیست اًذاس چطن بِ ذىرسی ٍ افشاری ًزم جٌبص جْت در تالش -
 ًمبداًِ ٍ خالق تفکز بِ تَجِ بب بًْآ تطَیك ٍ تزغیب ٍ ذهستع افزاد ضٌبسبیی -
 رلببتی ٍ ضبد هحیظ ایجبد  بب یتیو کبر تطَیك ٍ سبلن رلببت ایجبد بب داًطجَیبى آهَسش سغح عوَهی ارتمبی -
 داًطجَیبى ارسیببی پیطزفتِ ٍ ًَیي ّبی رٍش اجزای سهیٌِ در ّب داًطگبُ استبداى علوی سغح ارتمبی -
 بزًبهِ فَق علوی ّبی تفعبلی بِ دّی جْت -
 علوی ًطبط ٍ رٍحیِ ایجبد -
 ای رضتِ بیي ّبی فعبلیت تطَیك ٍ یداًطگبّ بیي فزٌّگی تببدل -

 سالهت ًظبم اّذاف بِ تَجِ -
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آهبیص 8الوپیبد تب آسهَى هزحلِ  اًفزادی کالى  هٌطقِ   یبسدّویي گشارش  کَتبُ اس فعبلیت ّبی  

 ٍ ضْیس صیبز ضیطاظی    طبلقبًی  اضسبل فطاذَاى ثِ زاًطکسُ ّب ٍ هطاکع آهَظضی زضهبًی پٌجن آشض/ .1

 جت ًبم ثّبی گصضتِ جْت  ى الوپیبز ذصَصب هٌترجیي سبلزػَت اظ زاًطجَیبى استؼساز زضذطبى  ٍ ضطکت کٌٌسگب .2

 ٍ ... تلفٌی، سبهبًِ پیبهک ضسبًی هطکع اطالع ضسبًی اذجبض هطتجط ثب الوپیبز اظ ططیق توبس ٍزض ذصَظ الوپیبز  هَضز ًیبظ ثطگعاضی جلسبت  .3

 صسٍض اثالغیِ ٍ   زبیپولا ًِبگ صض یتؼییي هسئَلیي  حیطِ ّب .4

 زضذَاست ذطیس کتت ٍ ضفطًس  ّبی هؼطفی ضسُ  ٍ زض اذتیبض قطاض زازى فبیل الکتطًٍیک  ٍ کبغصی  هٌبثغ  قجل اظ فطاضسیسى  سبل جسیس ٍ .5

 تؼییي سطفصل ّبی آظهَى غطثبلگطی

 ى غطثبلگطی .هَظضی ٍ ططاحی سَاالت آظهَآهکبتجبت ٍ ّوبٌّگی ّبی الظم ثب اسبتیس جْت ثطگعاضی جلسبت  .6

 هکبتجبت ٍ ّوبٌّگی ّبی الظم  ثب زاًطکسُ ّب ٍ هطاکع آهَظضی زضهبًی جْت اجبظُ  حضَض زاًطجَیبى زض آظهَى غطثبلگطی .7

تفکط ػلوی زض  ، آهَظش پعضکی، استسالل ثبلیٌی، هیبى ضضتِ ای ػلَم اًسبًی ٍ سالهت حیطِ: هطبلؼبت 6ثطگعاضی آظهَى زضٍى زاًطگبّی زض   .8

 1397 هبُ ثْوي 27زض تبضید  ٍ حیطِ کبضآفطیٌی زض ثستط زاًطگبُ ّبی ّعاضُ سَم  هسیطیت ًظبم سالهت، ػلَم پبیِ 

 حیطِ  الوپیبز ثِ زثیطذبًِ کالى هٌطقِ یک  6اػالم اسبهی هٌترجیي  .9

 هطحلِ اٍل کطَضی ظهَى اًفطازیهَظش پعضکی کطَض جْت ضطکت زض آآ زاًطجَی هٌترت زاًطگبُ زض سبهبًِ سٌجص 29ثجت هطرصبت   .10

 1الوپیبز زض هٌطقِ آهبیص 

 هکبتجِ ثب هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍضی زاًطگبُ جْت  ذطیس هٌبثغ هَضز ًیبظ  زیگط اظ ًوبیطگبُ ثیي الوللی کتبة .11

 زض ذصَظ ثطگعاضی کالس ّبی آهَظضیّوبٌّگی ٍ هکبتجبت الظم  .12

 ّوعهبى ثب سبیط زاًطگبّْبی کطَض زض زاًطگبُ ػلَم پعضکی گلستبى 1398اضزیجْطت  6ید ثطگعاضی آظهَى غطثبلگطی کطَضی زض تبض .13

 زاًطجَ زض حیطِ هطبلؼبت هیبى ضضتِ ای ػلَم اًسبًی ٍ سالهت( 4اػالم اسبهی ضاُ یبفتگبى ثِ هطحلِ کطَضی الوپیبز زاًطجَیی ) .14
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طای آظهَى کطَضی ٍ کبض گطٍّی ثطای آهبزُ سبظی هقبلِ گطٍّی ٍثطگعاضی ثطگعاضی کالسْبی آهبزگی جْت آهبزُ سبظی زاًطجَیبى هٌترت ث .15

 آظهَى آظهبیطی کبًسپت هپ 

ثطگعاضی ًطست صویوبًِ ثب حضَض هؼبًٍت آهَظضی زاًطگبُ، هسیط هطکع هطبلؼبت ٍ سطپطست تین الوپیبز زاًطجَیی ثب زاًطجَیبى هٌترت  .16

 جْت تقَیت ضٍحیِ ٍ ایجبز اًگیعُ ثیطتط

 زض زاًطگبُ ػلَم پعضکی ایطاى )تْطاى( 1398هطزاز  16تب  11زض آظهَى اًفطازی ٍ گطٍّی طی  ضطکت .17

 کست هسال ًقطُ زض ثرص اًفطازی ایي حیطِ تَسط آقبی فبضل ػیسی پٌبُ اهلطی ٍ زیپلن افتربض تَسط ذبًن سیسُ ًبظًیي هَسی پَض  .18
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 :بد داًطجَیبى علَم پشضكیاعضبی کویتِ علوی درٍى داًطگبّی یبسدّویي  الوپی

 تضبطث بویس طتکز :ییَجطًاز زبیپولا نیت تسطپطس 

 زکتط هقسسِ جْبًطبّی: هسئَل حیطِ استسالل ثبلیٌی                

 زکتط لیال جَیجبضی: هسئَل حیطِ آهَظش پعضکی 

 زکتط ػجبس ثسذطبى: هسئَل حیطِ هسیطیت ًظبم سالهت  

 ج فطاظهٌس فطهسئَل حیطِ کبضآفطیٌی زض ثستط زاًطگبُ ّبی ّعاضُ سَم: زکتط تَض 

  ِ(یکضعپ یَجطًاز) : ایوبى ضْبثی ًستػلَم پبیِ ضز یولػ طکفتهسئَل حیط 

o یکسا زاظطیض يیسلا مبسح طتکز -ُزاظزاطه ِیله طتکز -ج فطاظهٌس فطزکتط تَض :ِطیح يیسضسه 

  ِ(یکضعپ یَجطًاز) فبضل ػیسی پٌبُ اهلطی: تهالس ٍ یًبسًا مَلػ یا ِتضض يیث تبؼلبطههسئَل حیط   

o طتکز -لسٌضٍض بضطهالغ طتکز -کچَک ُسیطف طتکز -یکسا زاظطیض يیسلا مبسح طتکز -یٌکض یَسَه یزبّ سیس یبقآ :ِطیح يیسضسه 

 تضبطث بویس

 

  

 



 کتببچِ درٍى داًطگبّی یبسدّویي الوپیبد علوی داًطجَیی سبل 8931
 

10 | P a g e  
 

 (8931 هبُ بْوي 71) داًطجَ علوی الوپیبد یبسدّویي داًطگبّی درٍى غزببلگزی آسهَى بزگشاری

 ثب بُزاًطگ آهَظضی هؼبًٍت زفتط زض 1397 هبُ ثْوي 27 هَضخ ضٌجِ ضٍظ زض زاًطجَیی یػلو الوپیبز یبظزّویي زاًطگبّی زضٍى غطثبلگطی آظهَى 

 . ضس ثطگعاض ضفبّی هصبحجِ ٍ کتجی صَضت ثِ آظهَى ایي. گطزیس ثطگعاض زاًطجَیبى ٍ الوپیبز حضَض هسئَلیي
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 (8931هبُ  اردیبْطت  6 جوعِ) کطَر پشضكی علَم داًطجَیی علوی الوپیبد دٍرُ یبسدّویي هزحلِ اٍل اًفزادی غزببلگزی آسهَى بزگشاری
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 ٍ گلستبى پعضکی ػلَم زاًطگبُ هٌس ػالقِ زاًطجَیبى ضطکت ثب کطَض، پعضکی ػلَم زاًطجَیی ػلوی الوپیبز زٍضُ بظزّویيی غطثبلگطی آظهَى

 هطبلؼبت هطکع هسیط هٌطقِ، کالى ًوبیٌسُ حضَض ثب آظهَى ایي .گطزیس ثطگعاض فلسفی هجوَػِ هحل زض 98 اضزیجْطت 6 جوؼِ ضٍظ زض آظاز زاًطگبُ

 ایي. ضس ثطگعاض پعضکی ػلَم زاًطگبُ آهَظضی هؼبًٍت ًوبیٌسگبى ٍ زاًطگبُ حطاست ًوبیٌسُ ، زاًطگبُ زضذطبى استؼسازّبی زفتط هسئَل زاًطگبُ،

 .گطزیس اجطا هَفقیت ثب ٍ ضسُ آغبظ صجح 9 سبػت ضاس ٍ ّوعهبى طَض ثِ حیطِ 6 زض آظهَى
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  آهبیطی گبًِ دُ هٌبطق در علوی الوپیبد یبسدّویي( غزببلگزی) ادیاًفز آسهَى اٍل هزحلِ در داًطگبُ بختٌه داًطجَیبى

 (سالهت ٍ اًسبًی علَم ای رضتِ هیبى هطبلعبت حیطِ)

 

 پشضكی رضتِ-اهلطی پٌبُ عیسی فبضل .8

 پشضكی رضتِ -پَر هَسی ًبسًیي سیذُ .7

 پشضكی رضتِ -اضكببری علی .9

 َّضبزی رضتِ -ببئی سبًبس .4
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 تَسط آقبی فبضل ػیسی پٌبُ اهلطی ٍ  تهالس ٍ یًبسًا مَلػ یا ِتضض ىبیه تبؼلبطهحیطِ کست هسال ًقطُ زض ثرص اًفطازی 

  زیپلن افتربض تَسط ذبًن سیسُ ًبظًیي هَسی پَض

 

 

 


