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 گلستبىداًشگبُ علَم پسشكی ٍ خذهبت بْذاشتی درهبًی 

 هعبًٍت آهَزشی

 پسشكیعلَم  هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش 

یداًشجَی الوپیبد علوی دّویي گسارش  

9317سبل   

 تهیه و تدوین:

(سرپرست هرکس هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی دانشگاه) تورج فرازمندفردکتر     
(سرپرست تین الوپیاد) سیما بشارتدکتر   

(کارشناساى هرکس هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی دانشگاه) مرسده جمالی فاطمه محمودجانلو، ،معصومه قاسمی ،زهرا ساوری   

بر . اینجَیی کشَر پرداختِ جْت برگساری دّویي الوپیبد داًشتَسط تین الوپیبد ایي داًشگبُ  9317الی  931۱ایي گسارش کَتبُ بِ فعبلیتْبی اًجبم شذُ در طی سبل در 

کِ در آهَزش داًشجَیبى بِ هب یبری رسبًذًذ ٍ بِ خصَص از تالش  اسبتیذ گراهیاعضبی کویتِ علوی ٍ سبیرخَد الزم هی داًین از تالشْبی شببًِ رٍزی هسئَلیي هربَطِ، 

 ببشین.ر ٍ سربلٌذی برای ایشبى داشتِ فقیت ّبی بیشتٍ اًگیسُ داًشجَیبى شرکت کٌٌذُ در ایي دٍرُ سپبسگساری ًوَدُ ٍ آرزٍی هَ
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 :ذهِقه

 ترای رٍیارٍیی تاّایی تا هغسی خالق  پرٍرش اًساى. استز تواهی خَاهع هَرد ًیا ،در دًیای پرضتاب اهرٍزترای پیطرفت علَم هختلف سِ ضلع هثلثی ّستٌذ کِ  ًَآٍری، خاللیت ٍ ایذُ پردازی

َب ّای فراگیری هعوَل ترای خلك افکار ًَ، ترلراری چاز خولِ هَاردی است کِ ترای رسیذى تِ یک خاهعِ سعادتوٌذ تِ آى ًیاز دارین. آهَزش خاللیت ٍ خارج ضذى از چْارحل آًْا ٍ هطکالت 

ًیاز تِ ایداد ، ٍ رضذ آى در یک خاهعٍِ استعذادّای ًْفتِ ترٍز خاللیت ترای  ضرٍری ّستٌذ.هطکالت ترای از هیاى ترداضتي تْرُ گیری از داًص خوعی ٍ تَلیذ افکار ًَ  ٍ تْتر تا دیگراى ارتثاط

 .کٌٌذ تِ پیطرفت خاهعِ کوک هیٍ تا تأثیر تر رٍی یکذیگر  تَدُاست کِ در آى ّوگاى در تالش ترای رضذ دادى دیگری  کار گرٍّی ٍ تیوی فرٌّگ

اطالعات ٍ هفاّین را تِ تٌْا ترکیثی از رٍش آهــَزش ســٌتی در داًطــگاّْا در تیطــتر هَالــع تسیار هَرد غفلت لرار گرفتِ ٍ الهت پرٍرش هْارت حل هسالِ ٍ کار تیوی در ًظام س

تایذ داًطگاّْای علَم پسضکی کطَر ًمطی هْن در ترتیت هذیراى آیٌذُ داضتِ ٍ در ایي هیاى  را در آًْا پرٍرش دّذ.تفکر اًتمادی ٍ  تدسیِ ٍ تحلیل تذٍى ایٌکِ لذرتدّـذ،  داًطدَیاى ارائِ هی

 افراد خالق ٍ هذیراًی ضایستِ تحَیل خاهعِ تذّذ. ،تْذاضت عالٍُ تر ترتیت ًیرٍی هتخصص در تخص سالهت ٍتتَاًذ 

 دٍرُ ترگساری دًثال هی کٌٌذ رفع ایي ًمیصِ ٍ افسایص هْارتْای گرٍّی داًطدَیاى علَم پسضکی تَدُ است. 10ی کطَر طی یکی از اّذاف هْوی کِ الوپیادّای داًطدَی

 

 

 

 داًشجَیی علوی الوپیبدّبی برگساری تبریخچِ

 ای ایذُ کطَر سراسر پسضکی علَم داًطدَیاى علوی الوپیاد .است ضذُ ٍضَح تأکیذ تِ هذیریت ٍ اختواعی علَم تالیٌی، علَم پایِ، علَم عٌصر چْار تر کطَر، سالهت علوی خاهع درًمطِ

 .گردیذ طراحی علوی ّای عرصِ در ّوذلی داًطدَیاى ٍ هطارکت ٍ رٌّی ٍ فکری تَاى تَسعِ ٍ رضذ ترای هٌاسة تستری ایداد هٌظَر تِ ٍ ایي اّذاف تِ ًیل راستای در کِ تَد

 

 

 :داًـجَيي علوي الوپيبد بشگضاسي اّذاف

 خَاّذ پی در داًطدَیاى استعذادّای پرٍرش ٍ ضٌاسایی کطف، زهیٌِ در تسیاری وراتث درازهذت، افك در ٍ کٌذ هی دًثال را تسیاری تٌیادی اّذاف علوی الوپیادّای ترگساری ِچ اگر 

 :کرد تیاى آى ترای را زیر اختصاصی اّذاف تَاى هی کلی ًگاُ در ،داضت

 سالِ تیست اًذاز چطن تِ ذىرسی ٍ افساری ًرم خٌثص خْت در تالش -

 علوی هستعذ افراد ضٌاسایی -

 علوی هستعذ افراد تطَیك ٍ ترغیة -
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 سالن رلاتت ایداد تا داًطدَیاى ّوِ آهَزش سطح عوَهی ارتمای -

 داًطدَیاى ارزیاتی پیطرفتِ ٍ ًَیي ّای رٍش اخرای زهیٌِ در ّا داًطگاُ استاداى علوی سطح ارتمای -

 ترًاهِ فَق علوی ّای تفعالی تِ دّی خْت -

 علوی ًطاط ٍ رٍحیِ ایداد -

 داًطگاّی تیي فرٌّگی تثادل -

 

 الوپیبد بر حبکن ّبی ارزش

 ًماداًِ ٍ خالق تفکر تِ تَخِ -

 سالهت ًظام اّذاف تِ تَخِ -

 تیوی کار تطَیك -

 ای رضتِ تیي ّای فعالیت تطَیك -

 رلاتتی ٍ ضاد هحیط ایداد -
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 یآهبیش 9کالى  هٌطقِ  غرببلگری هرحلِ  الوپیبد تب آزهَى  دّویيکَتبُ از فعبلیتْبی   یارشگس

    (1396)هْش هبُ  اسػبل فشاخَاى بِ داًـکذُ ّب ٍ هشاکض آهَصؿي دسهبًي پٌجن آرس/طبلقبًي ٍ ؿْيذ صيبد ؿيشاصي-1

 (1396)آببى هبُ ثبت ًبم  جْتهٌتخبيي ػبلْبي گزؿتِ خصَصب  دعَت اص داًـجَيبى اػتعذاد دسخـبى  ٍ ؿشکت کٌٌذگبى الوپيبد-2

 (1396)آرسهبُ صذٍس ابالغيِ  ّب ٍ  حيطِ يي تعييي هؼئَل ٍ (1396)آببى ٍ آرس هبُ الوپيبد سٍال بشگضاسي  بشاي آؿٌبيي بببشگضاسي جلؼبت   -3

 (1396)آرسهبُ هَصؿي آبشگضاسي جلؼبت جْت عالقوٌذ دس حيطِ ّبي هختلف  ػبتيذهکبتببت ٍ ّوبٌّگي ّبي الصم بب ااًجبم  -4

 کالػْبي آهبدگي الوپيبدحضَس داًـجَيبى دس  اجبصُ جْت بب داًـکذُ ّب ٍ هشاکض آهَصؿي دسهبًي  ت ٍ ّوبٌّگي ّبي الصم هکبتبباًجبم  -5

 (1397تب آخش فشٍسديي هبُ  1396حيطِ ّبي هختلف )آرس هبُ  آهبدگي دس تـکيل کالػْبي-6

 (1397)فشٍسديي  تَػط ػشپشػت تين داًـگبُ ـَسهَصؽ پضؿکي کثبت هـخصبت داًـجَيبى عالقوٌذ بِ ؿشکت دس آصهَى دس ػبهبًِ ػٌجؾ آ-7

 ،علَم پبيِتفکش علوي دس  ، آهَصؽ پضؿکي، اػتذالل ببليٌي،فلؼفِ پضؿکي: حيطِ 6 دس  1397فشٍسديي هبُ  31غشببلگشي کالى هٌطقِ بِ صَست ّوبٌّگ دس بشگضاسي آصهَى -8
 ٍ کبسآفشيٌي دس بؼتش داًـگبّْبي ّضاسُ ػَم هذيشيت ًظبم ػالهت

  1397دس اسديبْـت هبُ ساُ يبفتِ بِ هشحلِ کـَسي  اعالم اػبهي هٌتخبيي-9

َس بب حض دس کالى هٌطقِ آهبيـي يک )حيطِ ّبي اػتذالل ببليٌي ٍ تفکش علوي دس علَم پبيِ( دػتِ بٌذي داًـجَيبى پزيشفتِ ؿذُ دس هشحلِ اٍل بشاي کبس گشٍّي-10
 ٍ داًـجَيبى هٌتخب دس ػبسي ػشپشػتبى داًـگبّْبي قطب يک

دس علَم پبيِ( بب ّذايت داًـگبُ علَم پضؿکي  تفکشعلوي حيطِ )يک گشٍُ اص حيطِ اػتذالل ببليٌي ٍ يک گشٍُ اص تـکيل کبسگشٍُ ّبي داًـجَيي بشاي تْيِ پشٍطُ گشٍّي-11
 گلؼتبى دس گشگبى ٍ ػبسي

 هشحلِ کـَسيؿشکت دس بشاي  ًِ ػٌجؾ پضؿکيدس ػبهب ثبت ًبم داًـجَيبى-12

 1397يشهبُ ت 22ثبت پشٍطُ ّبي گشٍّي تب تبسيخ -13

 تْشاى، پضؿکي ايشاى دس داًـگبُ علَم 1397هشداد  17تب  13س تبسيخ بشگضاسي هشحلِ ًْبيي الوپيبد دّن د-14

 دسيبفت ديپلن افتخبس تَػط داًـجَي داًـگبُ علَم پضؿکي گلؼتبى دس حيطِ اػتذالل ببليٌي-15
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  کشَر الوپیبد داًشجَیبى علَم پسشكی ّویيداعضبی کویتِ علوی درٍى داًشگبّی  

  : خبًن دکتش ًفيؼِ عبذالْي هؼئَل حيطِ اػتذالل ببليٌي                

  : خبًن صّشُ صفشًظادهؼئَل حيطِ آهَصؽ پضؿکي 

  حؼبم الذيي ؿيشصادهؼئَل حيطِ علَم پبيِ : دکتش  

 عببع بذخـبىًظبم ػالهت : دکتش  هؼئَل حيطِ هذيشيت 

  غالهشضب سٍؿٌذلهؼئَل حيطِ فلؼفِ پضؿکي : دکتش    

 هؼئَل حيطِ کبسآفشيٌي دس بؼتش داًـگبّْبي ّضاسُ ػَم: دکتش تَسج فشاصهٌذفش 

 

 برگساری کالس ّبی آهبدُ سبزی داًشجَیبىتصَیری از گسارش 

  ٍ َيبى توبم حيطِ ّب طبق بشًبهِ دس کالع ّب حضَس پيذا کشدًذ )اطالع سػبًي اص طشيق توبع تلفٌيپغ اص پبيبى هْلت ثبت ًبم  ٍ اًجبم ّوبٌّگي ّبي الصم بب اػبتيذ، داًـج

 ؼبت دعَت بِ عول آهذ.ّوچٌيي ػبهبًِ پيبهکي هشکض صَست پزيشفت(. عالٍُ بش اعضبي کويتِ علوي، اص اػبتيذ عالقِ هٌذ ديگش ًيض بشاي بشگضاسي تعذادي اص ايي جل
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 بشگضاسي جلؼبت آهَصؿي دّويي الوپيبد علوي داًـجَيي                       

 حيطِ اػتذالل ببليٌي

 هؼئَل حيطِ:

 دکتش ًفيؼِ عبذاللْي 

 حيطِ آهَصؽ پضؿکي

 حيطِ: ؼئَله

 صّشُ صفش ًظادخبًن 

 يحيطِ فلؼفِ پضؿک

 هؼئَل حيطِ:

 دکتش غالهشضب سٍؿٌذل

 حيطِ هذيشيت ًظبم ػالهت

 هؼئَل حيطِ: 

 دکتش عببع بذخـبى

 علَم پبيِتفکش علوي دس حيطِ 

 هؼئَل حيطِ:

 اػکي دکتش حؼبم الذيي ؿيشصاد 

جلؼبت 

 آهَصؿي

 9/9/1396پٌح ضٌثِ 

 13-11ساعت 

 تیوارستاى صیاد 3هکاى: کالس ضوارُ 

 هذرس: دکتر ًفیسِ عثذاللْی

 26/9/1396یکطٌثِ  

 14-12ساعت

 پسضکی 3هکاى: کالس ضوارُ 

 هذرس: خاًن زّرُ صفر ًژاد

 28/9/1396سِ ضٌثِ 

 14:30-12:30ساعت 

 هکاى: سالي خلسات هعاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍری 

 هذرس: دکتر هٌْاز هذاًلَ

 14/9/1396سِ ضٌثِ   

 18-16ساعت

 داًطکذُ پسضکی 4هکاى: کالس ضوارُ 

 ثاس تذخطاىهذرس: دکتر ع

 22/8/1396دٍضٌثِ 

 14:30-13ساعت 

 EDCهکاى: 

سیذ دکتر  -هذرس: دکتر حسام الذیي ضیرزاد

 هحسي حسیٌی ًژاد

جلؼِ 

 اٍل

 13/9/1396دٍضٌثِ 

 12-10:30ساعت :

 تیوارستاى صیاد3هکاى: کالس ضوارُ

 هذرس: دکتر ًفیسِ عثذاللْی

 3/10/1396یکطٌثِ 

 14-12ساعت

 داًطگاُ EDCهکاى: 

 هذرس: خاًن زّرُ  صفر ًژاد

 29/9/1396چْارضٌثِ 

 14-12:30ساعت 

 داًطکذُ پسضکی 4کالس ضوارُ  هکاى:َ

 سر هصرییاآلای هذرس: 

 21/9/1396سِ ضٌثِ 

 18-16ساعت

 داًطکذُ پسضکی 4هکاى: کالس ضوارُ 

 هذرس: دکتر عثاس تذخطاى

 8/9/1396 چْارضٌثِ

 15-13ساعت: 

 پسضکی داًطکذُ 2هکاى: کالس ضوارُ 

دکتر سیوا -هذرس: دکتر حسام الذیي ضیرزاد

 تطارت

جلؼِ 

 دٍم

 7/10/1396-پٌح ضٌثِ

 12-10ساعت: 

 تیوارستاى صیاد 3هکاى: کالس ضوارُ 

 هذرس: دکتر ًفیسِ عثذاللْی

 15/11/1396یکطٌثِ 

 14-12ساعت

 داًطگاُ EDCهکاى: 

 صفر ًژادخاًن زّرُ هذرس: 

 2/10/1396ضٌثِ 

 14-11:30ساعت 

 داًطکذُ پسضکی2َکالس ضوارُ   هکاى:

 سر هصرییاآلای هذرس: 

 5/10/1396سِ ضٌثِ 

 18-16ساعت

 داًطکذُ پسضکی 4هکاى: کالس ضوارُ 

 هذرس: دکتر عثاس تذخطاى

 20/9/1396 دٍضٌثِ

 14-12ساعت: 

 داًطکذُ پسضکی4هکاى: کالس ضوارُ 

 هذرس: دکتر حسام الذیي ضیرزاد

جلؼِ 

 ػَم

 12/11/1396 پٌح ضٌثِ

 8-10عت: سا

 تیوارستاى صیاد 3هکاى: کالس ضوارُ 

 هذرس: دکتر تمی اهیریاًی

 23/11/1396یکطٌثِ 

 14-12ساعت

 داًطگاُ EDCهکاى: 

 زّرُ  صفر ًژادخاًن هذرس: 

 3/10/1396یکطٌثِ 

 14-12ساعت

 هکاى: تیوارستاى صیاد

 هذرس: دکتر غالهرضا رٍضٌذل

 24/11/1396سِ ضٌثِ 

 15-17ساعت

 EDC هکاى: سالي خلسات

 هذرس: دکتر عثاس تذخطاى

 6/10/1396 چْارضٌثِ

 14-12ساعت: 

 داًطکذُ پسضکی 3هکاى: کالس ضوارُ 

 هذرس: دکتر حسام الذیي ضیرزاد

جلؼِ 

 چْبسم

 15/11/1396-پٌح ضٌثِ

 12:30-16ساعت: 

 تیوارستاى صیاد 3هکاى: کالس ضوارُ 

 آزادُ آزادی هذرس: دکتر

 29/11/1396یکطٌثِ 

 8-10ساعت

 داًطگاُ EDCکاى: ه

 صفر ًژاد زّرُخاًن هذرس: 

 25/11/1396چْارضٌثِ 

 14-12ساعت

 هکاى: دفتر هعاًٍت آهَزضی

 هذرس: دکتر هٌْاز هذاًلَ

 8/12/1396سِ ضٌثِ 

 14-16ساعت

 EDCهکاى: سالي خلسات 

 هذرس: دکتر عثاس تذخطاى

 18/11/1396 چْارضٌثِ

 14-12ساعت: 

 EDCهکاى: سالي خلسات 

 َرج فرازهٌذفرهذرس: دکتر ت

جلؼِ 

 پٌجن
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 19/11/1396 پٌح ضٌثِ

 12-14ساعت: 

 تیوارستاى صیاد 3هکاى: کالس ضوارُ 

 هذرس: دکتر تمی اهیریاًی

 7/12/1396دٍضٌثِ 

 12-10ساعت

 داًطگاُ EDCهکاى: 

 صفر ًژاد زّرُخاًن هذرس: 

 26/11/1396ضٌثِ  پٌح

 12-8ساعت

 هکاى: تیوارستاى صیاد

 هذرس: دکتر هٌْاز هذاًلَ

 15/12/1396ضٌثِ  سِ

 15-17: ساعت

 هکاى: سالي خلسات هعاًٍت درهاى

 هذرس: دکتر عثاس تذخطاى

 20/11/1396خوعِ

 14-9ساعت: 

 هکاى: سالي تَْرزی گلْا

 هذرس: دکتر سیاٍش رحیوی )هازًذراى(

جلؼِ 

 ؿـن

 26/11/1396-پٌح ضٌثِ

 12-8ساعت: 

 تیوارستاى صیاد 3هکاى: کالس ضوارُ 

 ین هَحذیهذرس: دکتر ًس

 14/12/1396دٍضٌثِ 

 12-10ساعت

 داًطگاُ EDCهکاى: 

 صفر ًژاد زّرُخاًن هذرس: 

 30/11/1396دٍضٌثِ 

 14-12:30ساعت

 حمیماتتهکاى: سالي خلسات هعاًٍت 

 هصریآلای یاسر  -دکتر هَسَیآلای هذرس: 

 21/1/1397سِ ضٌثِ 

 16-14ساعت 

 EDCهکاى: سالي خلسات 

 هذرس: دکتر عثاس تذخطاى

 5/12/1396 ضٌثِ

 18-16 ساعت:

 هکاى: هرکس تحمیمات گَارش تیوارستاى صیاد

 دکتر رٍضٌذل-هذرس: دکتر ضیرزاد

جلؼِ 

 ّفتن

 3/12/1396-پٌح ضٌثِ

 12-8ساعت: 

 تیوارستاى صیاد 3هکاى: کالس ضوارُ 

 دکتر افغاًیآلای هذرس: 

 19/1/1397یکطٌثِ

 14-12:30ساعت: 

 داًطگاُ EDCهکاى: 

 هذرس: زّرُ  صفر ًژاد

 10/12/1396دٍضٌثِ 

 14-12:30ساعت

 هکاى: هرکس تحمیمات گَارش تیوارستاى صیاد

 هذرس: دکتر هَسَی

 18/1/1397 ضٌثِ 

 14-16ساعت: 

 هکاى: هرکس تحمیمات گَارش تیوارستاى صیاد

 هذرس: دکتر ضیرزاد

جلؼِ 

 ّـتن

 16/1/1397 پٌح ضٌثِ

 12-9ساعت: 

 هکاى: هرکس تحمیمات گَارش تیوارستاى صیاد

 دکتر آلایی-عثذاللْیهذرس: دکتر 

 17/12/1396دٍضٌثِ  

 14-12ساعت

 هکاى: هرکس تحمیمات گَارش تیوارستاى صیاد

 هذرس: دکتر هَسَی

 20/1/1397 دٍضٌثِ 

 14-16ساعت: 

 هکاى: هرکس تحمیمات گَارش تیوارستاى صیاد

 هذرس: دکتر ضیرزاد

جلؼِ 

 ًْن

 23/1/1397 پٌح ضٌثِ

 10-8ساعت: 

 ات گَارش تیوارستاى صیادهکاى: هرکس تحمیم

 دکتر اکثریخاًن هذرس: 

 20/1/1397دٍضٌثِ  

 18-16ساعت

 هکاى: هرکس تحمیمات گَارش تیوارستاى صیاد

 دکتر تطارت-هذرس: دکتر هَسَی

 22/1/1397 چْارضٌثِ 

 14-16ساعت: 

 داًطگاُ EDCهکاى: 

 هذرس: دکتر فرازهٌذفر

جلؼِ 

 دّن

 

-دکتراعراتی-دکترًظری-دکترخسرٍی-دکتر ًفیسِ عثذاللْی-هذرسیي: دکتر فرازهٌذفر-حمیماتتهکاى: سالي خلسات هعاًٍت -13-11:30ساعت:  -14/12/1396خلسِ اٍل: دٍضٌثِ 

 دکترتطارت

 دکتر ًظری-هذرسیي:دکتر فرازهٌذفر-EDCهکاى: سالي خلسات -13-11:30ساعت: -21/12/1396خلسِ دٍم: دٍضٌثِ 

 دکتر ًظری-هذرسیي:دکتر فرازهٌذفر-EDCهکاى: سالي خلسات -13-11ساعت: -20/1/1397خلسِ سَم: دٍضٌثِ 

 

 

 حيطِ کبسآفشيٌي

 فشهؼئَل حيطِ: دکتش تَسج فشاصهٌذ
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  ُدّویي دٍر 

 بِ هشحلِ گشٍّي کـَسي )آقبي هحوذجَاد حؼٌي( علَم پبيِتفکش علوي دس  ٍ يک ًفش اص حيطِ( )آقبي کَسٍؽ خبسکي قوصشيساّيببي يک ًفش اص حيطِ اػتذالل ببليٌي 

 ديپلن افتخبس تَػط داًـجَي حيطِ اػتذالل ببليٌيدسيبفت 

 در داًشگبُ شْیذ بْشتی 931۱شْریَر  33تب  91 ًْویي دٍرُ الوپیبد 

 ساّيببي دٍ ًفش اص حيطِ آهَصؽ پضؿکي، يک ًفش اص حيطِ علَم پبيِ ٍ يک ًفش اص حيطِ فلؼفِ بِ هشحلِ گشٍّي کـَسي

 )دُ تين بشتش( بشاي اسائِ گشٍّي کـَسي ساّيببي تين ّبي آهَصؽ پضؿکي ٍ علَم پبيِ بِ هشحلِ ًْبيي

 در داًشگبُ شْیذ بْشتی 9311شْریَر هبُ  91لغبیت 93پیبد ّشتویي دٍرُ الو 

 ٍ ساّيببي گشٍُ حيطِ هذيشيت ًظبم ػالهت بِ هشحلِ گشٍّي کـَسي دس هشحلِ اًفشادي حيطِ هذيشيت کؼب يک هذال بشًض

   9311ّفتویي الوپیبد ، داًشگبُ علَم پسشكی ایراى سبل  

 گشٍّي دس حيطِ فلؼفِ پضؿکي يک هذال ًقشُ دس هشحلِ اًفشادي ٍ کؼب ستبِ ػَم

 دسصذ اهتيبص هذال بشًض دس حيطِ هذيشيت ًظبم ػالهت80دسيبفت يک  لَح تقذيش کـَسي هعبدل 

 دسصذ اهتيبص هذال بشًض دس حيطِ علَم پبي80ِدسيبفت يک  لَح تقذيش کـَسي هعبدل 

 ببليٌي دسصذ اهتيبص هذال بشًض دس حيطِ اػتذالل80دسيبفت يک لَح تقذيش کـَسي هعبدل 

 دٍرُ الوپیبد علوی برگسار شذُ 91 داًشگبُ در افتخبرات
 



9317سبل  -داًشجَیی کشَر الوپیبد علوی دّویيى داًشگبّی رٍکتببچِ د  

16 

 

  9313ششویي الوپیبد، داًشگبُ علَم پسشكی ایراى سبل 

 دسيبفت يک هذال طال ٍ يک هذال ًقشُ ٍ يک بشًض دس دس حيطِ هذيشيت ًظبم ػالهت

 دسيبفت يک هذال ًقشُ ٍ يک هذال بشًض دس حيطِ اػتذالل ببليٌي

 دسيبفت ػِ هذال بشًض دس حيطِ علَم پبيِ

  9313پسشكی کرهبى سبلپٌجویي الوپیبد ، داًشگبُ علَم 

 اًفشادي دس حيطِ هذيشيت ًظبم ػالهت 7کؼب ستبِ 

 اًفشادي دس حيطِ علَم پبيِ 5کؼب ستبِ 

 9319چْبرهیي الوپیبد ، داًشگبُ علَم پسشكی تبریس سبل 

 اًفشادي دس حيطِ هذيشيت ًظبم ػالهت 7کؼب ستبِ 

 اًفشادي دس حيطِ علَم پبيِ 7کؼب ستبِ 

 دس حيطِ تفکش ًقبداًِاًفشادي  25کؼب ستبِ 

 9311سَهیي الوپیبد، داًشگبُ علَم پسشكی تْراى سبل 

 گشٍّي دس حيطِ هذيشيت ًظبم ػالهت 7اًفشادي  ٍ ستبِ  5کؼب ستبِ 

 9311دٍهیي الوپیبد، داًشگبُ علَم پسشكی شیراز سبل 

 گشٍّي دس حيطِ علَم پبيِ 7کؼب ستبِ 

 9311لاٍلیي الوپیبد، داًشگبُ علَم پسشكی اصفْبى سب 
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