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ثرًبهِ ريسي  فلَچبرت چرخِ

 آهَزضي گرٍُ كَدكبى
  
 

 [ثيوبرستبى هحوذ كرهبًطبّي ]

 
 

دكتر سْيال رضبدت: تْيِ ٍ تذٍيي  

  

ثب ّوكبري سيذُ سَزاى احوذي    

 
 

EDU    واحد  

  



 

داًطگبُ علَم  پسضكي كرهبًطبُ زير ًظر هعبًٍت آهَزضي ٍ داًطكذُ پسضكي داًطگبُ  كَدكبى آهَزضي  رٍُگ

  .علَم پسضكي كرهبًطبُ هستمر در ثيوبرستبى هحوذ كرهبًطبّي هيجبضذ

اسٌبد  اًتظبرات آهَزضي ثب هطبثك ٍ  در راستبي ًيل ثِ اّذاف آهَزضي هذٍى ضذُ در گرٍُ ايي گرٍُ  

اًتظبرات استبًذاردّبي  ثب  ثْذاضت درهبى ٍ آهَزش پسضكي ّوچٌيي هطبثكهحترم ثبالدستي از ٍزارت 

ٍ ثِ هٌظَر اجرايي ًوَدى ثرًبهِ ّبي آهَزضي گرٍُ هَرد اًتظبر در اعتجبر ثخطي آهَزضي ثيوبرستبًْب  

ثِ تفكيك  هتٌبست ثب سطح فراگيراى  گرٍُثرًبهِ ريسي آهَزضي  در چرخِ  الذام ثِ تمسين كبر 

سِ ًفر از اعضب ّيب ت علوي خَد را هسئَل ًوَدُ ٍ در ايي راثطِ  (دستيبر  –كبرآهَز  –كبرٍرز ) 

. اگيراى اًتخبة ًوَدُ است ثرًبهِ ريسي آهَزضي ّر يك از فر 

ّويي ٍ در جلسِ گرٍُ كِ ثِ  هيطَدگرٍُ اًجبم ثب توبهي اسبتيذ اًتخبة اعضب ي ريرثط پس از ضَر ٍ هطَرت 

ثرًبهِ ريسي  كليِ ّر دٍ سبل اًتخبة ايي اعضب غَرت هيگيرد ٍ ثِ هذت دٍ سبل هسئَليت هٌظَر تطكيل هيطَد 

. عْذُ هيگيرًذ  ثِ ثب حكن اثالغ از سَي هذير هحترم گرٍُ  ّبي آهَزضي سطح هخبطجيي خَد را

ّوبٌّگ ثَدُ ٍ زير ًظر هَزضي گرٍُ آاجراي ثرًبهِ ّبي  در خػَظ  افراد ريرثط ثب هسئَليي فٌي ثخص ّب  

يفبي ًمص آهَزضي خَد هي پردازًذ ٍ ّر ضص هبُ هذير هحترم گرٍُ ّوچٌيي هعبٍى آهَزضي گرٍُ ثِ ا

ٍ هذير  ثِ هعبٍى آهَزضي ثيوبرستبى تْيِ ٍ آًرا  اثتذا  را  خَد هخبطجيي سطح  كرد آهَزضيگسارضي از عول

. د ىهبيهي ى  ارائِ داًطكذُ پسضكيهحترم  ثِ ريبست  از طريك گرٍُ  گرٍُ ٍ سپس

ٍزضي ًبة البي دكتر رضب حجيجي فَق تخػع عفًَي كَدكبى ثِ عٌَاى هسئَل ثرًبهِ ريسي آمجدر ايي راثطِ  

فَق تخػع عفًَي كَدكبى ثِ عٌَاى هسئَل ثرًبهِ ريسي  ججبر علي غفبييًبة البي دكتر ج ٍ دستيبراى

كَدكبى ثِ عٌَاى  ًفرٍلَشي فَق تخػع هحوذ رضب تَحيذي البي دكتر  ّوچٌيي جٌبة ، كبرٍرزاىٍزضي آم

.  اًتخبة گرديذًذ  تَسط اعضبي گرٍُ كبرآهَزاى  ٍزضيهسئَل ثرًبهِ ريسي آم

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

هِ ريسي هسئَل ثرًب

آهَزضي در ثخص ّبي 

 ثبليٌي ثيوبرستبى

هحوذ  آهَزضي 

 كرهبًطبّي 

ثرًبهِ ريسي  هسئَل

آهَزش  

  انكار آموز

 (دكتر توحيدي ) 

ثرًبهِ ريسي  هسئَل

آهَزش  

  اندستيار 

 (دكتر حبيبي)

  ثرًبهِ ريسي هسئَل

آهَزش 

ان كارورز 

( دكترصفايي ) 
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ي هعبٍى آهَزش

 ثيوبرستبى  

 اعضبي ّيبت علوي هسئَل 

ثرًبهِ ريسي آهَزضي 

كبرآهَزي   –دستيبري )  

 (  كبرٍرزي

 

هذير گرٍُ  

 كَدكبى


