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 فَق سخلق سيِ وَدوبى ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ 

 فَق سخلق اػلبة وَدوبى ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ 

 سٍهبسَلَطي سخلقفَق  ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ 

 للت وَدوبى فَق سخلق ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ 

 ًفشٍلَطي فَق سخلق ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ 

 ًَصاداى فَق سخلق ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ 

 خشاحي وَدوبى فَق سخلق ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ 

 سٍاًذضؿىي وَدن ٍ ًَخَاى فَق سخلق ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ 

 هشالجز ّبي ٍيظُ فَق سخلق ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ 

  اُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخس .2

 ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ اوَوبسديَگشافي 



 وٌششل ػفًَشْبي ثيوبسػشبًي ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

 ثيَْؿي اعفبل ذ فلَؿيخساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذي 

 سشٍهب ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

 ًبصايي ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

 اًىَلَطي صًبى ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

 دشيٌبسَلَطي ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

 عت سؼىيٌي ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

  ُايٌششًٍـٌبل اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخسا 

 اسٍلَطي صًبى ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

 لشًيِ ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

 ٍيششُ ٍ سسيي ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

 للت وَدوبى ساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿشِ خذيذ فلَؿيخ 

  ِسٍهبسَلَطي خذيذ فلَؿيخساُ اًذاصي ٍ سبػيغ سؿش 

 فلوشیپ ثشًبهِ سيضي ٍ ايدبد سوْيذار الصم ساُ اًذاصي سؿشِ ّبي خذيذ.  2-1

 ثشًبهِ سيضي ٍ ايدبد سوْيذار الصم ساُ اًذاصي سؿشِ خذيذ سخللي ساديَسشادي 

 ثشًبهِ سيضي ٍ ايدبد سوْيذار الصم ساُ اًذاصي سؿشِ خذيذ عت ّؼشِ اي 

 ر الصم ساُ اًذاصي سؿشِ خذيذ اًىَلَطي وَدوبىثشًبهِ سيضي ٍ ايدبد سوْيذا 

 ثشًبهِ سيضي ٍ ايدبد سوْيذار الصم ساُ اًذاصي سؿشِ خذيذ ثيوبسيْبي ػفًَي وَدوبى 

 ثشًبهِ سيضي ٍ ايدبد سوْيذار الصم ساُ اًذاصي سؿشِ خذيذ گَاسؽ وَدوبى 

  يالىششٍفيضيَلَطثشًبهِ سيضي ٍ ايدبد سوْيذار الصم ساُ اًذاصي سؿشِ خذيذ 

 خشاحي ؿبًِ ثشًبهِ سيضي ٍ ايدبد سوْيذار الصم ساُ اًذاصي سؿشِ خذيذ 

 ؿشوز دس خلؼبر ؿَساي هؼبًٍيي داًـگبُ  -30
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  ّبي فَق سخللي ٍ فلَؿيخ

 ؿشوز دس خلؼِ ؿَساي هؼبًٍيي داًـىذُ  -32

 ثشًبهِ سيضي خْز سَػؼِ آهَصؽ ٍدظٍّؾ دس ساػشبي ثشًبهِ ّبي اػششاسظيه داًـگبُ -33
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  ٍدػشيبساى هحششم

 ي دػشيبساىّوبٌّگي ّبي الصم دس خْز ثشگضاسي وَسيىَلَم آهَصؿ -

 ثشگضاسي خلؼبر هشؼذد خْز ديبدُ ػبصي وَسيىَلَم آهَصؿي دػشيبساى -

 ّوبٌّگي ّبي الصم خْز اسصؿيبثي گشٍُ ّبي ثبليٌي  -

 هىبسجبر الصم دس خلَف اسصيبثي ٍ سزوش دػشيبساى خبعي ؿبغل دس ثيوبسػشبًْبي خلَكي -

 

 برنامه ريسي براي اجراي كوريكولوم هاي آموزشي گروههاي باليني

 اسػبل آخشيي وَسيىَلَم سذٍيي ؿذُ اص ػَي دثيشخبًِ ؿَساي اهَصؽ دضؿىي ثِ گشٍّْبي آهَصؿي 

 ثبصديذ اص گشٍّْبي ثبليٌي هغبثك ثشًبهِ صهبًجٌذي 

 ثشگضاسي خلؼِ ّن اًذيـي دس خلَف اّويز وَسيىَلَم آهَصؿي دس ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

 

 

 عملكرد فرهنگي معاونت تخصصي و فوق تخصصي

 
  ثشگضاسي هشاػن سدليل اص ًفشار ثَسد سخللي 

 اّذا خَايض ًفيغ ثِ ًفشار ثَسد سخللي 

 ثشگضاسي هشاػن اػشمجبل اص دػشيبساى خذيذالَسٍد 

 ؿشوز دس هؼبثمبر خبم سهضبى ٍ ػبيش هؼبثمبر داًـگبُ ػلَم دضؿىي سجشيض 
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 هحششم آى ّب

 

 


