
 

 

 اهَر ثبلیٌی ٍ ثبسدیذّب .1

  ثبظزیس اظ ٔطاوع آٔٛظقی زضٔب٘ی خٟت ثطضؾی ویفیت ٌصضا٘سٖ زٚضٜ ٔطثٛعٝ، أىب٘بت ضفبٞی ٔطثیبٖ ٚ زا٘كدٛیبٖ ٚ ضػبیت ٔمطضات

ٔطاوع ایعزی، قٟیس ثٟكتی،وٛزوبٖ، اِعٞطا ٚ ػجساِٟی ٞط وساْ زٚ ثبض ٚ ٔطاوع ٘ىٛیی، وبٔىبض، ٚ ضٚاٖ ٞط وساْ یه ثبض ٔٛضز  )آٔٛظقی

 .(ثبظزیس لطاض ٌطفت

  ٕٞبٍٞٙی ٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثب ٔؼبٚ٘ت 92پیٍیطی فطْ ٚ پٛقف یىؿبٖ زض ٔحیظ ثبِیٗ خٟت زا٘كدٛیبٖ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی ٚضٚزی ٚ

 زا٘كدٛیی ٚ تِٛیسی ضٚپٛـ پعقىی

 ٖ35)خٟت اضؾبَ ِیؿت زا٘كدٛیب٘ی وٝ ٘یبظ ثٝ زضیبفت ٚاوؿٗ ٞپبتیت زاض٘س ( ٔٛضز120)پیٍطی تیتط آ٘تی ثبزی ٞپبتیت زا٘كدٛیب 

 ، ثٝ ٔطوع ثٟساقت خٟت ٚاوؿیٙبؾیٖٛ(ٔٛضز

 ثٝ زا٘كدٛیبٖ  ( ٔٛضز200)ٚ آضْ زا٘كٍبٜ ( ٔٛضز50)تٟیٝ ٚ تحٛیُ اتیىت زا٘كدٛیی 

 وبضآٔٛظی ٚ وبضآٔٛظی زض ػطصٝ ثب الي ثٛن اضائٝ 8تب وٖٙٛ . ( ٔٛضز350)پیٍیطی تٟیٝ، تٙظیٓ، تىثیط ٚ تٛظیغ الي ثٛن ٞبی وبضآٔٛظی 

ثب تٛخٝ ثٝ ٞعیٙٝ ٚ ظٔبٖ صطف قسٜ خٟت تٟیٝ الي ثٛن پیكٟٙبز ٔی . ٔی قٛز وٝ ثتسضیح ثطای تٕبٔی وبضآٔٛظی ٞب تٟیٝ ذٛاٞس قس

 .قٛز الي ثٛن ثٝ صٛضت اِىتطٚ٘یىی اضائٝ قٛز

 ثبظزیس اظ ذٛاثٍبٜ زا٘كدٛیی زذتطاٖ ٚ اضؾبَ ٌعاضـ ثبظزیس ثٝ ٔؼبٚ٘ت آٔٛظقی 

 

 اهَرکالس ّب .2

 3ویؽ ) ٚ خبیٍعیٙی ٚؾبیُ ٔٛضز ٘یبظ ( ٔٛضز4 ٔٛضز ٚ ٚیسئٛ پطٚغوتٛض 1 ٔٛضز، زؾتٍبٜ وپی 2پطیٙتط )تدٟیع والؼ ٞب، ثبظثیٙی، تؼٕیط 

 (ٔٛضز3 ٔٛضز ٚ صفحٝ وّیس 5ٔٛضز، ٔٛؼ 

  ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب زا٘كىسٜ پعقىی خٟت اؾتفبزٜ زا٘كدٛیبٖ اظ أىب٘بت آظٔبیكٍبٞی خٟت ٚاحس ػّٕی آ٘بتٛٔی، فیعیِٛٛغی، ٔیىطٚثیِٛٛغی

ثیٛقیٕی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب ٔطوع آٔٛظـ ٟٔبضت ٞبی ثبِیٙی خٟت ٌصضا٘سٖ ٚاحس ػّٕی اصَٛ ٚ ٟٔبضت ٞبی پطؾتبضی ٚ ثطضؾی ٚضؼیت 

 ؾالٔت 

 

 اهَراهتحبًبت .3

  ْآٔبزٜ ؾبظی ؾبِٗ أتحب٘بت ٚ تسٚیٗ ثط٘بٔٝ ٔطالجیٗ أتحب٘بت ثٝ ٌٛ٘ٝ ای أىبٖ تمّت ثٝ حسالُ ثطؾس، خٟت ثطٌعاضی أتحب٘بت پبیبٖ تط

 .(زض ایٗ أتحب٘بت ٔٛضزی اظ تمّت ٔكبٞسٜ ٘كس )91-92٘یٕؿبَ زْٚ ؾبَ تحصیّی 

 

 اهَر آهَسضی .4

 تٙظیٓ پیف ٘ٛیؽ ( ٔٛضز7)تٙظیٓ ثطٌعاضی خّؿبت قٛضای آٔٛظقی ثب ٕٞبٍٞٙی ضیبؾت زا٘كىسٜ ٚ زثیط قٛضا ثٝ صٛضت ٔؿتٕط ،

 زػٛتٙبٔٝ ٚ صٛضتدّؿبت، پیٍیطی ٔصٛثبت قٛضای آٔٛظقی ٚ اخطای ٔٛاضز ٔطثٛط ثٝ ازاضٜ آٔٛظـ

 

 

 فعبلیت ادارُ آهَسش

 



 تٌظین ٍ تکویل اسبسٌبهِ ٍ سبیز اهَر هزتجط ثب  کبرداًطجَیی در ثیوبرستبًْب .5

  ٕٞىبضی زض تٙظیٓ ٚ تىٕیُ اؾبؾٙبٔٝ وبضزا٘كدٛیی 

 تٟیٝ فطْ وبضزا٘كدٛیی زض ثیٕبضؾتبٟ٘ب 

 اعالع ضؾب٘ی ٚ پبؾرٍٛیی ثٝ ٔتمبضیبٖ وبض زا٘كدٛیی ٚ ٔؼطفی آ٘بٖ ثٝ زفتط پطؾتبضی 

 

 ثزگشاری جلسبت ّوبٌّگی آهَسش ثبلیٌی ثیي داًطکذُ پزستبری ٍ هسئَلیي ٍ کبرضٌبسبى ثیوبرستبًی  .6

  ٘فط 50 زض ضاؾتبی اضتمبءوبضآٔٛظیٟب، اضائٝ لٛا٘یٗ آٔٛظقی ، ثیبٖ ٔكىالت ثبِیٗ ثب حضٛض لطیت 13/6/92ٕٞبٍٞٙی ٚ ثطٌعاضی خّؿٝ ٔٛضخ 

 اظاػضبی ٞیئت ػّٕی، ٔطثیبٖ ثبِیٙی، وبضقٙبؾبٖ آٔٛظـ، ؾٛپطٚایعضٞب ٚ ٔتطٖٚ ٞبی ٔطاوع آٔٛظقی زضٔب٘ی

 

 

 1392ثزگشاری اٍلیي جطٌَارُ ضْیذ هطْزی  در ثخص داًطجَیی در ادریجْطت هبُ سبل  .7

 ثطپبیی ٕ٘بیكٍبٜ ذاللیت ٞبی آٔٛظقی زا٘كدٛیی ٚ تكٛیك ٘فطات ثطتط 

             

                                                     

 

 

 



 پیطٌْبدات  ٍ فزآیٌذّب .8

  پیكٟٙبز تغییط زض فطْ تؿٛیٝ حؿبة زا٘كدٛیبٖ زضذصٛل تغییط ضٚ٘س أضبء وتبثرب٘ٝ ثیٕبضؾتبٟ٘ب ثٝ وٕیتٝ پیكٟٙبزات خٟت ؾِٟٛت

 ضٚ٘س تؿٛیٝ حؿبة زا٘كدٛیبٖ

 پیكٟٙبز حصف أضبء ثبِیٗ اظ فطْ تؿٛیٝ حؿبة زا٘كدٛیبٖ ٚ اعالع ثٝ ٔؿئَٛ ؾبیت زا٘كىسٜ زض ذصٛل ثجت فطْ خسیس 

 تٟیٝ فطآیٙس لطاضزازٞب ٚ غیجت ٞب 

 

 

 . تِ ؼرح زیر هی تاؼذ92ٍاحذّای تذریط ؼذُ تَظظ اعضای ّیات علوی گرٍُ هاهایی در ًیوعال اٍل 

 تؼساز ٚاحس ٘ٛع ٚاحسٞب اػضبی ٌطٜٚ
 کارآهَزی تیواریْای زًاى ٍ ًاتارٍری ػصٕت خؼفطثٍّٛ

 2تارداری ٍ زایواى

 ترگساری اهتحاى جاهع هاهایی

5/7 

1 

3 

 ٞسی احٕطی عٟطاٖ

 
 کاراهَزی تْذاؼت هادر ٍ کَدک ٍ تٌظین خاًَادُ 

 2تارداری ٍ زایواى

 (داًؽجَیاى پسؼکی)اخالق پسؼکی 

 ترگساری اهتحاى جاهع هاهایی

5/7 

 

1 

2/0 

2 

 زتاى تخصصی ٘بٞیس ٟٔطاٖ

 (1)کارآهَزی تارداری زایواى 

 جوعیت ؼٌاظی ٍ تٌظین خاًَادُ پیراپسؼکی

 جوعیت ؼٌاظی ٍ تٌظین خاًَادُ دًذاًپسؼکی

 ترگساری اهتحاى جاهع هاهایی

2 

5/7 

1 

1 

2 

کاراهَزی ًَزاداى ٔطضیٝ ضئیؿی

 2پرظتاری هادر ٍ ًَزاد

 تْذاؼت تارٍری 

 ترگساری اهتحاى جاهع هاهایی

5/7 

2 

1 

2 

 کاراهَزی تارداری ٍ زایواى تٟٕیٙٝ زازذٛاٜ تٟطا٘ی

 (تْذاؼت عوَهی)تْذاؼت هادر  ٍ کَدک 

 (کارؼٌاظی ًاپیَظتِ)تْذاؼت هادر  ٍ کَدک 

 ترگساری اهتحاى جاهع هاهایی

5/7 

2 

2 

2 

 کارآهَزی تارداری ٍ زایواى ؾبضٜ ثبوٛیی

 ترگساری اهتحاى جاهع هاهایی

8/4 

2 

 

 فعبلیت گزٍُ هبهبیی در سهیٌِ آهَسش

 



 

 ترگساری ظویٌار ٍکارگاُ داًؽجَیی

 

 ٔست ٚ ٔحُ ثطٌعاضی ٚ زا٘كدٛیبٖ ٞسف  ٘بْ  وبضٌبٜ–اػضبی ٌطٜٚ 

 ظایٕبٖ فیعیِٛٛغیه
 ٘بٞیس – احٕطی عٟطاٖ –زازذٛاٜ تٟطا٘ی : ذب٘ٓ ٞب 

 ٟٔطاٖ
 

 تغصیٝ ثب قیط ٔبزض
  احٕطی عٟطاٖ–زازذٛاٜ تٟطا٘ی 

  ظاعت12 –هجتوع آهَزؼی 

 
 
 

  ظاعت6-  تیوارظتاى ایسدی 

 

  تسٚیٗ ٚ اضائٝ عطح زضؼ ٚ وبضپٛقٝ(2

ٔبٔبیی ٕ٘بیٝ -عطح زضؼ ٔطثٛط ثٝ زضٚؼ اذتصبصی شوط قسٜ تٛؾظ اػضبء ٌطٜٚ ثٝ ٚاحس ٔطوع تٛؾؼٝ آٔٛظـ اضائٝ قسٜ ٚ زضؾبیت زا٘كىسٜ پطؾتبضی

 .قسٜ اؾت

 

 log bookتكىیُ وٕیتٝ تسٚیٗ ٚ اضائٝ وبضپٛقٝ 

عطاحی وبضپٛقٝ ثطای اضظیبثی فؼبِیتٟبی ثبِیٙی زض زؾتٛضوبض قٛضای آٔٛظقی زا٘كىسٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ اػضب ٞیبت ػّٕی ،ضاٞىبضٞب ٚ چبِكٟبی آٖ  ضا زض 

 .خّؿبت ثٝ ثحث ٌصاقتٝ ا٘س ٚ ثؼس اظ اصالحبت تٛؾظ اػضبی ٌطٟٚٞب ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت

 هؽاٍرُ ٍ راٌّوایی داًؽجَیاى (3

 
 .هؽاٍرُ ٍ راٌّوایی داًؽجَیاى در اًتخاب ٍاحذ ٍ آؼٌایی تا هعائل آهَزؼی ٍاًضثاعی تَدُ اظت

 فؼبِیت ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی اػضبی ٌطٜٚ
 91ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی  زا٘كدٛیبٖ ٔبٔبیی  ػصٕت خؼفطثٍّٛ

 90ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی زا٘كدٛیبٖ ٔبٔبیی  ٞسی احٕطی عٟطاٖ
 90ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی زا٘كدٛیبٖ ٔبٔبیی  ٘بٞیس ٟٔطاٖ

  91ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی زا٘كدٛیبٖ ٔبٔبیی  ٔطضیٝ ضئیؿی

 پطؾتبضی غیط قبٞس-ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی زا٘كدٛیبٖ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی قبٞس ٚ ایثبضٌط تٟٕیٙٝ زازذٛاٜ تٟطا٘ی
 



  

 

 ٚاحس ثٛزٜ اؾت وٝ ٔتٙبؾت ثب 12-92،14ٔتٛؾظ تؼساز ٚاحسٞبی تسضیؽ قسٜ تٛؾظ اػضبی ٞیبت ػّٕی ٌطٜٚ پطؾتبضی زض ٘یٕؿبَ اَٚ 

 .فؼبِیتٟبی اخطایی ٔؼبزَ تٙظیٓ ٌطزیسٜ اؾت

 تؼساز ٚ ٘ٛع ٚاحسٞب اػضبی ٌطٜٚ

  ٍاحذ2: اپیذهیَلَشی  اقطف ذطٔی ضاز

  ٍاحذ1 : 3پرظتاری تْذاؼت جاهعِ 

  ٍاحذ10 :  4کارآهَزی در عرصِ داخلی ٍ جراحی  ؾؼیسٜ حیسضی
 ٍاحذ75/2: کارآهَزی پرظتاری هادراى ٍ ًَزاداى 

  ٍاحذ5/1: فَریت ّای پرظتاری 
 ٍاحذ2/2 : 1داخلی ٍ جراحی
 ٍاحذ2 :  3داخلی ٍ جراحی

  ٍاحذ9 : 3کارآهَزی عرصِ داخلی جراحی ٔدیس احٕسی ٞسایت
  ٍاحذ1: کارآهَزی پرظتاری هادر ٍ ًَزاد 

  ٍاحذ2 :  3پرظتاری داخلی ٍ جراحی
   ٍاحذ1 : 1پرظتاری داخلی جراحی 

  ٍاحذ2: زتاى تخصصی  ٔیتطا ذٛثی
  ٍاحذ5/1 : 1پرظتاری داخلی جراحی 

  ٍاحذ1: آهَزغ تِ تیوار 
  ٍاحذ10 : 3کارآهَری پرظتاری داخلی جراحی 

  ٍاحذ3: پرظتاری ٍیصُ  ٔحٕس ػجبؾی 
  ٍاحذ1 :  3پرظتاری داخلی ٍ جراحی

  ٍاحذ9/9: کارآهَزی در عرصِ پرظتاری تْذاؼت  حىیٕٝ زٞمب٘ی

  ٍاحذ6: کارآهَزی در عرصِ پرظتاری تیواریْای کَدکاى 

  ٍاحذ4: کارآهَزی اصَل ٍ هْارتْای پرظتاری 

  ٍاحذ6 : 2کارآهَزی در عرصِ داخلی ٍ جراحی 

  ٍاحذ8: کارآهَزی پرظتاری تیواریْای کَدکاى  ظٞطا ػبثسیٙی

  ٍاحذ2( : 1)کَدکاى ٍ پرظتاری هرتَعِ

  ٍاحذ1 : (هاهایی)ًَزاداى 

 

 

 ترگساری ظویٌار ٍکارگاُ داًؽجَیی

 ٔست ٚ ٔحُ ثطٌعاضی ٚ زا٘كدٛیبٖ ٞسف اػضبی ٌطٜٚ

   دبیر علمی"Ptt و Pt و CBCتفسیر "برگساری سمینار آموزشی دانشجویی  ؾؼیسٜ حیسضی

 

 فعبلیت گزٍُ پزستبری در سهیٌِ آهَسش

 



تذٍیي ٍ ارائِ عرح درض ٍ کارپَؼِ (2  

عطح زضؼ ٔطثٛط ثٝ زضٚؼ اذتصبصی پطؾتبضی ثٟساقت خبٔؼٝ ، پطؾتبضی زاذّی ٚ خطاحی، پطؾتبضی فٛضیت ٞب، پطؾتبضی وٛزوبٖ، 

 .پطؾتبضی ٚیػٜ تٛؾظ اػضبء ٌطٜٚ ثٝ ٚاحس ٔطوع تٛؾؼٝ آٔٛظـ اضائٝ قسٜ ٚ زضؾبیت زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٕ٘بیٝ قسٜ اؾت

 

 log bookتكىیُ وٕیتٝ تسٚیٗ ٚ اضائٝ وبضپٛقٝ 

عطاحی وبضپٛقٝ ثطای اضظیبثی فؼبِیتٟبی ثبِیٙی زض زؾتٛضوبض قٛضای آٔٛظقی زا٘كىسٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ اػضب ٞیبت ػّٕی ،ضاٞىبضٞب ٚ 

 .چبِكٟبی آٖ  ضا زض خّؿبت ثٝ ثحث ٌصاقتٝ ا٘س ٚ ثؼس اظ اصالحبت تٛؾظ اػضبی ٌطٟٚٞب ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت

 

 هؽاٍرُ ٍ راٌّوایی داًؽجَیاى (3

 .ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی زا٘كدٛیبٖ زض ا٘تربة ٚاحس ٚ آقٙبیی ثب ٔؿبئُ آٔٛظقی ٚا٘ضجبعی ثٛزٜ اؾت

 فؼبِیت ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی اػضبی ٌطٜٚ
  زا٘كدٛی پطؾتبضی20ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی  اؼرف خرهی راد

  زا٘كدٛی پطؾتبضی30ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی  زّرا عاتذیٌی
 ٘فط زا٘كدٛی پطؾتبضی30ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی ظعیذُ حیذری

  زا٘كدٛی پطؾتبضی 20ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی  هجیذ احوذی ّذایت

  زا٘كدٛی پطؾتبضی30ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی  هیترا خَتی

 

 فعالیت در ؼَراّا ٍ کویتِ ّا (4

قٛضای ا٘تكبضات - فؼبِیت اػضبء ٌطٜٚ زض قٛضاٞب ٚ وٕیتٝ ٞب قبُٔ قطوت زض قٛضای آٔٛظقی ٚ پػٚٞكی زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی

قٛضای پػٚٞكی - وٕیتٝ ضاٜ ا٘ساظی ٔمغغ وبضقٙبؾی اضقس پطؾتبضی- قٛضای پػٚٞف زض آٔٛظـ ٔطوع تٛؾؼٝ آٔٛظـ پعقىی- زا٘كٍبٜ

 .زا٘كٍبٜ ثٛزٜ اؾت

 فعالیت ّای اجرایی اعضاء گرٍُ پرظتاری (5

فؼبِیت ٞبی اخطایی اػضبء ٌطٜٚ پطؾتبضی قبُٔ ؾطپطؾتی زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی، ٔسیطیت ٌطٜٚ پطؾتبضی، ٔؼبٚ٘ت ٔسیط ٌطٜٚ پطؾتبضی ، 

 .اؾتبز ٔكبٚض، زثیط ػّٕی ؾٕیٙبضزا٘كدٛیی ثٛزٜ اؾت

 فعالیتْای آهَزؼی در جؽٌَارُ آهَزؼی ؼْیذ هغْری  (6

  ٍیژُ داًطجَیبى جذیذالَرٍدکبرگبُ ّبی آهَسضی 

 هذرس کبرگبُ ّبی آهَسضی

 آلبی ٔدیس احٕسی خالقیت

 ذب٘ٓ ٔطضیٝ ضئیؿی آؼٌایی تا اظتادهؽاٍر

 ذب٘ٓ ٘بٞیس ٟٔطاٖ راّثردّای تحصیلی

 ذب٘ٓ ظٞطا ػبثسیٙی هقررات آهَزؼی

 ذب٘ٓ ٔیٙب ٌبئیٙی اضغراب اهتحاى
 ذب٘ٓ ٔطضیٝ ضئیؿی راّثردّای تحصیلی

 ذب٘ٓ ٘بٞیس ٟٔطاٖ تحقیقات داًؽجَیی

 ذبٕٟ٘ب زٞمبٖ ٚ ٔسػٛ      آؼٌایی تا رؼتِ تحصیلی

 ذبٕٟ٘ب ذطٔیطاز، احٕطی ٚحبج آلب ٔحٕسی داًؽجَ ،داًؽجَی ترتر/ داًؽجَیی ،تعاهل اظتاد/     پاًل  اخالق حرفْای

 ذب٘ٓ ٞب ػبثسیٙی پٛض، تٟطا٘ی آلبی صبزلی      ّواًذیؽی ارتثاط هَثر پرظٌل تا هرتیاى آهَزؼی ٍ داًؽجَیاى

 



  جطٌَارُ هطْزیفزآیٌذّبی آهَسضی 

 

        صبحت فزآیٌذ عٌبٍیي فزآیٌذّبی آهَسضی 

       ذب٘ٓ ظٞطا ػبثسیٙی تکارگیری تعالین اظالهی در آهَزغ تالیٌی : پرظتاری هثتٌی تر عة اظالهی 

       ذب٘ٓ ظٞطا ػبثسیٙی کارترد آهَزغ ًاهِ هثعَط در تعذیل کَریکَلَم تالیٌی ٍ صالحیت حرفِ ای

      ذب٘ٓ ظٞطا ػبثسیٙی ارتقاء یادگیری، صالحیت ٍ تعاهل حرفِ ای : رٍایت گَیی هثتٌی تر ؼَاّذ 

ؼیَُ  ًَیي ارائِ  : (هؽاٍر پیاهکی آٍای ظاهاًِ) M-Consult  ظاهاًِراُ اًذازی ٍ اجرای 

 راٌّوایی ٍ هؽاٍرُ ٍیصُ داًؽجَیاى ، خاًَادُ ّا ٍ اظاتیذ

 ذبٕٟ٘سی احٕطیغٟطاٖ

 ذب٘ٓ ظٞطا ػبثسیٙی آهَزغ احیا قلثی ریَی تا رٍغ ّوتایاى

 ذب٘ٓ ظٞطا ػبثسیٙی یادگیری هثتٌی ترؼَاّذ در آهَزغ تالیٌی داًؽجَیاى پرظتاری

 

 هقبالت آهَسش پشضکی در ثخص ّوبیص جطٌَارُ هطْزی 

 

  هقبالت پذیزفتِ ضذُ جْت ارائِ ثِ صَرت سخٌزاًی در چْبردّویي ّوبیص کطَری آهَسش پشضکی

 ارائِ دٌّذُ عٌَاى هقبلِ

 اقطف ذطٔی ضاز ارتثاط َّغ هصٌَعی تا اضغراب اهتحاى در داًؽجَیاى پرظتاری ٍ هاهایی

 

 هقبالت پذیزفتِ ضذُ جْت ارائِ ثِ صَرت پَستز در چْبردّویي ّوبیص کطَری آهَسش پشضکی 

 

 ارائِ دٌّذُ عٌَاى هقبلِ

 ظٞطا ػبثسیٙی تِ کارگیری تعالین اظالهی در آهَزغ تالیٌی

 ظٞطا ػبثسیٙی الگ تَک ًَیي، تِ کارگیری آهَزغ ًاهِ هثعَط در ارزیاتی تالیٌی

 ظٞطا ػبثسیٙی تررظی ارتثاط ظالهت رٍاى ٍ هَفقیت تحصیلی داًؽجَیاى

 

 هقبالت پذیزفتِ ضذُ جْت ارائِ ثِ صَرت پَستز الکتزًٍیکی در چْبردّویي ّوبیص کطَری آهَسش پشضکی 

 

 ارائِ دٌّذُ عٌَاى هقالِ

 ٞسی احٕطی  ارزیاتی تکالیف داًؽجَیی از دیذگاُ داًؽجَیاى هاهایی داًؽگاُ علَم پسؼکی قن

 ٞسی احٕطی  تررظی عَاهل هرتثظ تا پیؽرفت تحصیلی داًؽجَیاى پسؼکی داًؽگاُ علَم پسؼکی قن

ارتثاط تیي ظالهت هعٌَی ٍ پیؽرفت تحصیلی داًؽچَیاى پسؼکی داًؽگاُ علَم پسؼکی قن در 

 1390ظال 

 ٞسی احٕطی 

 

 ثزگشاری هسبثقِ طزح ایذُ فزایٌذ آهَسضی ثیي داًطجَیبى  

 .ایٗ ٔؿبثمٝ ثب ٞسف تطغیت زا٘كدٛیبٖ ثٝ ٔكبضوت زضاضتمبء آٔٛظـ ٚ خّت ایسٜ ٞبی ؾبظ٘سٜ ا٘دبْ قس



 

 

 ایجبد لیٌک جطٌَاسُ هطْزی جْت فزآیٌذّبی آهَسضی داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی 

لطاض زاٖ فطآیٙسٞبی آٔٛظقی ٔٙترت زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی زض ضاؾتبی آٌبٞی اظ ا٘ٛاع زؾتبٚضزٞبی آٔٛظقی ٚ تطغیت اػضب ٞیبت ػّٕی ثطای فؼبِیت 

 .زض ظٔیٙٝ ٞبی آٔٛظقی ا٘دبْ قس

 

 فعبلیت ّبی هزتجط ثب ّفتِ ثشرگذاضت هقبم استبد 

ٚ اعالع ضؾب٘ی ثٝ زا٘كدٛیبٖ ٚ اٞسای  (....قؼط، عٙع ،٘مبقی، وبضیىبتٛض،)ثطٌعاضی ٔؿبثمٝ زا٘كدٛیی ثب ٔضٕٖٛ اضؾبَ آثبض ثطخؿتٝ  -1

 خٛایع ثٝ ثٟتطیٗ آثبض اضؾبِی

 

 

تعئیٗ ؾبِٗ والؾٟب ٚؾبِٗ اعبلٟبی اؾبتیس ٚضاٜ پّٝ ٞب خٟت ٞفتٝ ٔؼّٓ ثب وٕه زا٘كدٛیبٖ،٘صت ثٙط ٚپٛؾتطٞبی اؾتبز ٔغٟطی  -2

(7/2/92 ) 



 

 لطاضزازٖ زفتطی تحت ػٙٛاٖ زَ ٘ٛقتٝ ٞبی زا٘كدٛیی ثٝ ٔٙبؾجت ثعضٌساقت ٔمبْ اؾتبز -3

 ٚاعالع ضؾب٘ی ٞبی الظْ زض ذصٛل ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜ  lcdپیٍیطی زض ذصٛل زضیبفت  -4

 (7/2/92)ذاللیت ثٝ زا٘كدٛیبٖ ٚاؾبتیس

اظ زفتط ٟ٘بز ضٞجطی  ٚ آٔبزٜ ؾبظی وّیپٟبیی  اظ  اؾتبز ٔغٟطی  زض اضتجبط   lcd   زضیبفت  -5

ثب ٌطأیساقت ٞفتٝ اؾبتیس ٚپرف آٖ زض ؾبِٗ والؾٟبی ٔدتٕغ آٔٛظقی زض ظٔبٖ ثیٗ 

 (8/2/92)والؾٟب ، تٟیٝ پىیح ٞبی ٕ٘بیكٍبٜ

 ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜ ذاللیت ٚزػٛت اظ زوتط حضٛضی خٟت ثبظزیس اظ ٕ٘بثكٍبٜ ٚاضائٝ تٛضیحبت الظْ ذسٔت ایكبٖ -6

 تٟیٝ پٛؾتطٞبیی ثب ٔضبٔیٗ ٔرتّف ٚ٘صت ضٚظا٘ٝ زاذُ والؾٟب زضایٗ ٞفتٝ -7

 ٘صت ثٙط ثٝ ٔٙبؾجت تجطیه ٞفتٝ اؾبتیس زض ٚضٚزی ٔدتٕغ آٔٛظقی، -7

اضؾبَ پیبْ تجطیه ثٝ اػضبی ٞیئت ػّٕی ٚغیط ٞیئت ػّٕی اظ عطیك اتٛٔبؾیٖٛ ٚ٘صت پٛؾتط تجطیه ثط زض اعبق اؾبتیس ٚ اضؾبَ  -8

 پیبْ تجطیه ثٝ اؾبتیس حك اِتسضیؽ زا٘كىسٜ اظ عطیك تّفٗ ٕٞطاٜ وبضقٙبؾبٖ آٔٛظـ

 12/2/92زػٛت اظ ٔؼبٚ٘ت آٔٛظقی خٟت ثبظزیس ٚا٘دبْ ثبظزیس زضتبضید  -9

 ا٘تربة ثٟتطیٗ آثبض ٕ٘بیكٍبٜ ذاللیت ٚاٞسای خٛایع -10

 اٞسا ٞسایب ثٝ اؾبتیس حك اِتسضیؽ ٚٔطثیبٖ ثبِیٙی ٚوبضقٙبؾبٖ آٔٛظقی ٚتكىط اظ ظحٕبت آٟ٘ب -11

 زضج پیبْ تجطیه ثٝ ٔٙبؾجت ایٗ ٞفتٝ ٚثجت ؾرٙبٖ ٘بة ٚاضظ٘سٜ زض ؾبیت زا٘كىسٜ -12

تٛؾؼٝ  ا٘تربة ٚ ٔؼطفی اؾتبز ثطتط اظ زیسٌبٜ زا٘كدٛیبٖ زا٘كىسٜ  ٕٞبًٞٙ ثب ؾبیط زا٘كىسٜ ٞب ٚ عجك ٘ظط ٔطوع  -13

  ٚ ٔؼطفی اؾتبز ا٘تربة قسٜ ثٝ ٔطوع تٛؾؼٝ 

تمسیط اظ زا٘كدٛیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اذالق تب خٛ زا٘كدٛیی زا٘كىسٜ زض خٟت ٘یُ ثٝ ٔٙٛیبت اذالق حطفٝ ای ٚآزاة زا٘كدٛیی ٚ ضػبیت وطأت ٔمبْ  -14

 اؾتبزی ؾٛق زازٜ قٛز

 اضتمبی تفىط ػٕٛٔی زا٘كدٛیبٖ ٚ اؾبتیس ٘ؿجت ثٝ خكٙٛاضٜ آٔٛظقی قٟیس ٔغٟطی -15

 

 ثزگشاری هزاسن گزاهیذاضت ّفتِ اسبتیذ  

زض ایٗ خكٗ اظ اؾبتیس زا٘كىسٜ .  زض ؾبِٗ آٔفیتئبتط ٔدتٕغ آٔٛظقی ثطٌعاض قس13 اِی12خكٗ پبؾساقت ٔمبْ اؾبتیس اظ ؾبػت 

 .پطؾتبضیٛٔبٔبیی تمسیط ثؼُٕ آٔس قطح ٔطاؾٓ زض شیُ آٔسٜ اؾت

 قطٚع ٔطاؾٓ ثب تالٚت آیبتی اظ لطآٖ وطیٓ   

 پرف ؾطٚز خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  

 تجطیه ٞفتٝ پبؾساقت ٔمبْ اؾبتیس  

 ثیب٘بتطیبؾت زا٘كىسٜ ٔجٙی ثط تجطیه ٞفتٝ ٔؼّٓ ٚ ٔمبْ اؾتبز زض آٔٛظٟٞبی فطٍٞٙی ٚ زیٙی ٚ ا٘تظبضات اؾبتیس اظ زا٘كدٛیبٖ 

 اٞسا ٞسایبی ٘فیؽ ثٝ اؾبتیس  

ثب تٛخٝ ثٝ زضذٛاؾت ٔىطض اؾبتیس زض قٛضاٞبی آٔٛظقی خٟت تطٚیح آزاة ٚ اذالق زا٘كدٛیی زضذصٛل تىطیٓ اؾبتیس، تؼسازی اظ  

 زا٘كدٛیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ایٗ ِحبػ ثٝ لیس لطػٝ ا٘تربة ٚٔٛضز تمسیط لطاض ٌطفتٙس 

اؾتفبزٜ اظ ثیب٘بت ته ته اؾبتیس ثب ؾرٙب٘ی وٛتبٜ ٚ ٔب٘سٌبض زض خٟت تكٛیك زا٘كدٛیبٖ  ثٝ ازأٝ تحصیُ ٚ تمٛیت ضٚحیٝ آٟ٘ب زض أط  

آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ ٚ حطفٝ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی ٚ تٛصیٝ ٞبی اذاللی زض ذصٛل آزاة ٔؼبقطت ثیٗ إِّّی وٝ ٔٛضز ضضبیت ذبعط حضبض زض 

 .خٕغ ٚالغ قس

 ثطپبیی ٔؿبثمٝ عطح ػٙبٚیٗ فطآیٙسٞبی آٔٛظقی اظ ؾٛی زا٘كدٛیبٖ ٚ اؾبتیس 

زا٘كدٛ ٚ عطح ٔٛضٛػبت اذاللی ثب ٔحٛضیت ٔٛضٛػبت شیُ ٚ ثب ؾرٙطا٘ی خٙبة حدت االؾالْ - ثطٌعاضی ٘كؿت ٕٞب٘سیكی تؼبُٔ اؾتبز 

  زا٘كدٛ–حمٛق ٔتمبثُ اؾتبز - اذالق حطفٝ ای - ٔؼطفت زیٙی- آزاة زا٘كدٛیی - آزاة تؼّیٓ ٚ تؼّٓ  - وطأت ٔمبْ اؾتبزی : ٔحیغی 



 فعالیت ّای هرتَط تِ تحصیالت تکویلی 

  پرظتاریرؼتِ

 .زض ذصٛل پیٍیطی أىبٖ ایدبز ضقتٝ پطؾتبضی زض ٔمغغ تحصیالت تىٕیّی، فؼبِیت ٞبیی ا٘دبْ قس وٝ ثٝ قطح شیُ تمسیٓ ٔی ٌطزز

  تْیِ لیست کتت هَردًیبس ثزای تبسیس رضتِ پزستبری

زض ایٗ ظٔیٙٝ پؽ اظ ثطضؾی وتت ٔٛخٛز زضوتبثرب٘ٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی لٓ ِیؿتی اظ وتت ٔٛضز ٘یبظ تٟیٝ ٚ ثطاؾبؼ ثٛزخٝ زض اذتیبض تؼسازی اظ آٟ٘ب 

 .ذطیساضی قس

 ثزرسی گزایص ّبی جذیذ در حبل تصَیت پزستبری 

قبُٔ پطؾتبضی عت ؾٙتی ٚ ٔىُٕ، پطؾتبضی زض فٛضیت ٞب ٚ . عجك ثطضؾی ٞبی ثٝ ػُٕ آٔسٜ ضقتٝ ٞبی پطؾتبضی زض حبَ تصٛیت ثٝ قطح شیُ ٔی ثبقس

ٔطالجت ٚیػٜ ٘ٛظازاٖ، پطؾتبضی ٚیػٜ، پطؾتبضی ٘ظبٔی، پطؾتبضی ؾبِٕٙساٖ ٚ پطؾتبضی تٛا٘جركی پطؾتبضی ، ثالیب ٚ پطؾتبضی لبٖ٘ٛ، پطؾتبضی زض اٚضغا٘ؽ

ضاٜ ا٘ساظی ضقتٝ وبضقٙبؾی اضقس . ، پطؾتبضی زض ػفٛ٘ت ٚ پطؾتبضی ا٘فٛضٔبتیه ٘یع زض ٔطحّٝ ٘ظطؾٙدی ٚ ضطٚضت ؾٙدی ٞؿتٙس(ا٘ىِٛٛغی)ؾطعبٖ 

 . ٘یع اظ ثط٘بٔٝ ٞبی زض حبَ ثطضؾی زض ٚظاضت ثٟساقت ٔی ثبقسپطؾتبضی زض اٚضغا٘ؽ

 اثالؽ  السأبت ثؼسی خٟت اذص ٔدٛظ وبضقٙبؾی اضقس پطؾتبضی تب ظٔبٖتب اػضب ثٛضز پطؾتبضی ٔمطض قس ثٝ ایٗ تطتیت ثب ٕٞبٍٞٙی ٞبی قفبٞی ٚ ٔكٛضت ثب

 ا٘دبْ قٛزای خسیس پطؾتبضی ٚ ثطضؾی ٔدسز احطاظ قطایظ ثطای ٞط یه وٝ اظ ؾٛی  ٚظاضت ٔتجٛع اػالْ ٔی ٌطزز  ٜضقتٝ

، ثمیٝ ای لجّی زض ٔمغغ وبضقٙبؾی اضقس پطؾتبضی ٚ ِعْٚ تطثیت زا٘كدٛ زض ضقتٝ ٞبی خسیس ٔصٛة ضقتٝ پطؾتبضی ٜثب تٛخٝ ثٝ ٔتٛلف قسٖ ایدبز ضقتٝ

 .ٔطاحُ زض اِٚیٗ فطصت ٚ ثٝ ز٘جبَ تبئیس ضقتٝ ٞبی خسیس ا٘دبْ ذٛاٞس قس

 رؼتِ هاهایی 

 .زض ذصٛل پیٍیطی أىبٖ ایدبز ضقتٝ ٔبٔبیی زض ٔمغغ تحصیالت تىٕیّی، فؼبِیت ٞبیی ا٘دبْ قس وٝ ثٝ قطح شیُ تمسیٓ ٔی ٌطزز

  ٍُتجبدل ًظزات درخصَظ ًَع گزایص هٌتخت  هبهبییتطکیل ضَرای گز ٍ 

ٌطایف ٞبی آٔٛظـ ٔبٔبیی، ثٟساقت ٔبزض ٚ وٛزن، ٔكبٚضٜ، پعقىی .ٔبٔبیی زض ٔمغغ وبضقٙبؾی اضقس تٛؾظ ٌطٜٚ ٔبٔبیی ثطضؾی ٌطزیسا٘ٛاع ٌطایف ٞبی 

 . وبضثطزی ثٛزٖ آٖ زض ذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی ٚ ضایع٘ی ثب ٔؿئَٛ ازاضٜ ٔبٔبیی ٚظاضت ثٟساقت ٔٛضز تٛافك اػضبی قٛضا لطاض ٌطفتٚخٝ ثٝ  تثبلب٘ٛ٘ی 

 ثِ ضَرای گستزش داًطگبّْب  فزم تقبضب ثزای تأسیس رضتِ تحصیلیتکویل 

 . خٟت تىٕیُ فطْ ، أٛض شیُ ا٘دبْ ٚ ثطآٚضز الظْ ا٘دبْ قس

 .، اٞساف ٚ آٔبزٌی ثطای خصة زا٘كدٛ ثٛزأىب٘بت ٚ تدٟیعات ٚ تؼساز اػضبء ٞیبت ػّٕی ٔٛضز٘یبظ قبُٔ 

 ثزگشاری جلسِ هطَرتی رئیس داًطکذُ  ثب داًطجَیبى گزٍّْبی هختلف

  

 



  حضَر ًوبیٌذگبى داًطکذُ در خَاثگبُ خَاّزاى

.  زض ذٛاثٍبٜ ذٛاٞطاٖ حضٛض یبفتٝ ٚ ثٝ زیساض ٚ ٌفتٍٛ ثب زا٘كدٛیبٖ پطزاذتٙس11/2/92ؾطوبض ذبٕٟ٘ب صٕسی، ٟٔطاٖ ٚ ػبثسیٙی زض ضٚظ 

 

 

  پیبم تجزیک ریبست داًطکذُ اًتخبة هبهبی ًوًَِ کطَری 

ؾطوبض ذب٘ٓ ػصٕت خؼفطثٍّٛ 

 ػضٛ ٔحتطْ ٞیبت ػّٕی

ثسیٗ ٚؾیّٝ ثب ػٙبیت ثٝ ٔؼطفی ؾطوبض ػبِی ثٝ ػٙٛاٖ ٔبٔبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٚظاضت ٔتجٛع اظ ظحٕبت اضظقٕٙس ؾطوبض ػبِی زض أط آٔٛظـ 

أیسٚاضْ زض ازأٝ ذسٔت . زا٘كدٛیبٖ وٝ ٘مف آٖ زض ضقس، ثبِٙسٌی ٚ اػتالی زا٘كٍبٜ ، غیط لبثُ ا٘ىبض اؾت، تمسیط ٚ تكىط ٔی ٕ٘بیٓ

. صبزلب٘ٝ ذٛز زض ٞطیه اظ ػطصٝ ٞبی آٔٛظقی ٚ پػٚٞكی زا٘كٍبٜ، ٔٙكب ذسٔبت ٔب٘سٌبض زیٍطی ثٛزٜ ٚ زض ایٗ ٔؿیط، تٛفیك اِٟی لطیٗ قٕب ثبقس

 

 قزآًی جطٌَارُ ّفذّویي سَم تب اٍل هقبهبت کست 

 

. زاز٘س اذتصبل ذٛز ثٝ ضا تفؿیط ضقتٝ زض لطآ٘ی وتجی ٔؿبثمبت خكٙٛاضٜ ٞفسٕٞیٗ ؾْٛ تب اَٚ ٔمبْ ٔبٔبیی ٚ پطؾتبضی زا٘كىسٜ ػّٕی ٞیبت اػضبی

ذب٘ٓ ٞب ظٞطا ػبثسیٙی ضتجٝ اَٚ،ٔطضیٝ ضئیؿی ضتجٝ زْٚ ، ٘بٞیس ٟٔطاٖ ضتجٝ ؾْٛ ضا وؿت ٕ٘ٛز٘س ضٕٗ تجطیه ثٝ ایٗ ػعیعاٖ ثطای آٟ٘ب آضظٚی ٔٛفمیت ٚ 

. ضتجٝ اَٚ ثٝ ٔؿبیمبت وكٛضی حضٛض ٔی یبثس ثیٗ ایٟٙب  وٝ اظ .ؾطثّٙسی ٔی ٕ٘بیٓ

 

 

 ثزتز سبیت عٌَاى ثِ هبهبیی ٍ پزستبری داًطکذُ سبیت اًتخبة 

ؾبیت زا٘كىسٜ اِىتطٚ٘یه، زٞی ذسٔبت ٚ ضؾب٘ی اعالع ٞبی ظٔیٙٝ زض زا٘كٍبٜ اٞساف پیكجطز خٟت زض زا٘كٍبٜ تبثؼٝ ؾبیتٟبی خبیٍبٜ إٞیت ثٝ تٛخٝ ثب

. ثٝ ػٙٛاٖ ؾبیت ثطتط اػالْ ٌطزیسزض قف ٔبٞٝ اَٚ ؾبَ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی زض ثیٗ زا٘كىسٜ ٞب 

 ردیف تخؽْا هراکس ترتر راتغیي ظایت

 1 هعاًٍتْا ٔؼبٚ٘ت آٔٛظـ ذب٘ٓ آٔٙٝ ؾیسفطج اهلل

 ٔؼبٚ٘ت تحمیمبت ٚ فٙبٚضی ذب٘ٓ عبٞطٜ صبزلی یىتب

 زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی ذب٘ٓ وجطی ا٘صبضی
 2 داًؽکذّْا

 زا٘كىسٜ ثٟساقت ذب٘ٓ ظیٙت ضأٛظ

 3 هراکسآهَزؼی درهاًی ٔطوعآٔٛظقی زضٔب٘ی ٘ىٛیی آلبی ٟٔسی ٔیطػبضفیٗ

 (ؼ)ٔطوعآٔٛظقی زضٔب٘ی اِعٞطا آلبی احٕس ٔجكطظضلب٘ی

 4 هراکس تحقیقاتی ٔطوع تحمیمبت عت ٚ زیٗ ذب٘ٓ ظٞطٜ أیٙی

 5 ظایر هراکس ؾبیت ثٟساقت حطفٟبی آلبی خٛاز ثطاظ٘سٜ

 ؾبیت ٔسیطیت آٔبض ٚ فٙبٚضی اعالػبت آلبی حؿٗ ٔحٕسپٛض

 

 



 

 

  در پٌجویي جطٌَارُ فزٌّگی داًطجَیبى علَم پشضکی داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پشضکی قن درخطص داًطجَیبى

 کطَر

  
زض ثعضٌتطیٗ ضٚیساز فطٍٞٙی ٚظاضت ثٟساقت زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی وٝ ٞط ؾبِٝ عی ظٔبٖ ثٙسی یىؿبِٝ ا٘دبْ ٔی قٛز زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی 

، وٝ اظ  اثط ثٝ زثیطذب٘ٝ خكٙٛاضٜ، تٛا٘ؿتٙس ثب وؿت قف ضتجٝ وكٛضی تٛا٘بیی، اؾتؼساز ٚ لبثّیت ٔصٞجی خٛاٖ لٕی ضا ثٝ اثجبت ثطؾب٘ٙس140لٓ ثب اضؾبَ 

 .ٔیبٖ ایٗ قف ضتجٝ،چٟبض ضتجٝ ٔطثٛط ثٝ زا٘كدٛیبٖ زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی ٔیجبقس

  ، تخػ ًؽریات داًؽجَیی، رؼتِ ًؽریِ ترتر، زهیٌِ ٌّری88علی کثیری پَر پرظتاری ٍرٍدی - 1

 ، تخػ فٌاٍری اعالعات رؼتِ هَلتی هذیا88جالل هیر ظیاّی پرظتاری ٍرٍدی - 2

  ، تخػ فٌاٍری اعالعات رؼتِ ٍتالگ ًَیعی89هصغفی قسٍیٌیاى پرظتاری ٍرٍدی - 3

  ، تخػ ًؽریات داًؽجَیی، رؼتِ ًؽریِ ترتر، زهیٌِ دیٌی88هحوذ گَدرزی پرظتاری ٍرٍدی - 4

 

  ُ92اجزای طزح ثسیج هلی ارتقبی سالهت ایزاًیبى ٍ سٌجص فطبرخَى در اردیجْطت هب  

  ٜٔؼبٖٚ اَٚ ضئیؽ خٕٟٛض ٚلت زض ذصٛل اخطای عطح غطثبٍِطی فكبضذٖٛ ٚ تؼییٗ تٙبؾت ثس٘ی 17/1/92 ٔٛضخ 4404پیطٚی اثالؽ ٘بٔٝ قٕبض  

 ؾبَ ٚ پیطٚی اثالؽ ؾطوبض ذب٘ٓ ذطٔیطاز ضیبؾت ٔحتطْ زا٘كىسٜ ثٝ ػٙٛاٖ زثیط ثطٌعاضی عطح غطثبٍِطی زض اؾتبٖ لٓ، 30ایطا٘یبٖ ثبالی 

 اضزیجٟكت زض ٌطٚٞجٙسیٟبی تؼییٗ قسٜ زض ٔطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی قٟطی ٚ 19 ِغبیت تب 14زا٘كدٛیبٖ پطؾتبضی زض عَٛ یه ٞفتٝ اظ 

زا٘كىسٜ پطؾتبضی زض ایٗ ذصٛل . ؾبظٔبٟ٘بی اؾتب٘ی حضٛض یبفتٝ ٚ تحت ٘ظبضت ٔطثیبٖ ٔطثٛعٝ ثٝ ٔكبضوت فؼبَ زض ا٘دبْ عطح پطزاذتٙس

ٔٛضز تمسیط ٔؼبٖٚ ٔحتطْ ثٟساقتی لطاض  .ٌطفت

 

 

 


