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ثب هذیزیت خبًن دکتز ثزٍهٌذ فز ،  3131ُ هبهبیی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ اصفْبى ) خَراسگبى ( در سبل ٍگز          

 هقطع در داًطجَ پذیزش  پزستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پشضکی اصفْبى ،عضَ ّیبت علوی گزٍُ هبهبیی داًطکذُ 

خبًن دکتز ًَرٍسی اس ّوکبراى ایطبى ، هسئَلیت گزٍُ را ثز عْذُ داضتٌذ .خبًن جْبًطبُ  سپس ، ًوَد آغبس را  کبرداًی

 هذیزیت را گزٍُ   3133الی  3131راد عضَ ّیبت علوی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ اصفْبى )خَراسگبى ( اس سبل 

پذیزش داًطجَ در هقطع  3131 سبل اس. ضذًذ تزثیت ضبیستگی ثِ هبهبیی کبرداًی آهَختِ داًص ًفز 133 ٍ  ًوَدًذ

 ثب داًطجَ پذیزش ٍرٍدی دٍ ّزسبل ٍ گزدیذ آغبس پیَستِ کبرضٌبسی هقطع در داًطجَ پذیزش کبرداًی هتَقف ٍ

 دضتی خبًن عْذُ ثز 3131 الی3133 سبل اس داًطگبُ هبهبیی گزٍُ هذیزیت ٍظیفِ.  است داضتِ  ًفز 13 تعذاد  حذاقل

 . است ثَدُ

هبهبیی جْت تذریس اس هتخصصیي ثْذاضت ثبرٍری ، پزستبری ، سًبى ، سًََگزافی ، ثیَْضی ، داخلی ،  در گزٍُ          

علَم آسهبیطگبّی ، تغذیِ ، تطزیح ، فیشیَلَصی ، دارٍضٌبسی ، صًتیک ، پشضکی قبًًَی ، کَدکبى ، هیکزٍة ضٌبسی ٍ 

 رٍاًطٌبسی استفبدُ هی گزدد .

 ، طالیی ًسین هَسَی،  دکتزهْسب ، کزیوی ًبسی ، تزکبى ٌْبس ،ث ًضاد هالیی ب ، دکتزهیتزا در حبل حبضز خبًن ّ              

 هحجَثِ ٍ رثبًی ًفیسِ ، کزیویبى هزین ، خذایی فتبًِ ّب خبًن ٍ علوی ّیبت عٌَاى ثِ رحیوی  ٍفزساًِ  اسذی هحجَثِ

گزٍُ اس هجوَعِ ای اس اسبتیذ ٍ هزثیبى ثبلیٌی هٌتخت ًیش ثِ  دارًذ  ثبثت ّوکبری گزٍُ ثب ثبلیٌی هزثی عٌَاى ثِ َّضیبر

 داًطگبُ ثِ ٍاثستِ درهبًی - ثْذاضتی هزاکش اس گزٍُ جْت آهَسش ثبلیٌی،  صَرت حق التذریس استفبدُ هی ًوبیذ .

ثیوبرستبى صذٍقی ، خبًَادُ ،  ًظیز هستقل هزکش جٌذ.  کٌذ هی استفبدُ اجتوبعی تبهیي سبسهبى ، اصفْبى پشضکی علَم

 . دارًذ ّوکبری  ثبلیٌی آهَسش در  هزکش سًََگزافی دکتز هطتبقیبى ٍ فیشیَتزاپی اهیذ ًیش

 پزداسًذ، هی گزٍُ در  هزتجط پضٍّطی ٍ آهَسسی ّبی فعبلیت ثِ ًیش سًبى ٍ تَلذ ، ثبرٍری ثْذاضت کبرگزٍُ سِ       

 اعضبی راٌّوبیی تحت ٍرٍدی سبل ًین ٍ سبل تفکیک ثِ هبهبیی داًطجَیبى کلیِ ، داًطجَیی هطکالت رفع جْت

 ت علوی گزٍُ هی ثبضٌذ . ّیب

 هزاکش در ٍ دارًذ هٌبسجی پذیزش ارضذ هقطع در ّزسبل ٍاحذ، ایي هبهبیی داًص آهَختِ گبى کبرضٌبسی پیَستِ 

 .یبضٌذ هی ثزگشیذُ ًیزٍّبی جشٍ درهبًی ٍ ثْذاضتی

سئَلیت ثزًبهِ ریشی ه ٍ است گزفتِ اًجبم خَثی ثِ ٍظبیف  تقسین هبهبیی گزٍُ در ، آهَسش کیفیت ثْجَد در راستبی 

 پیص آسهَى ،(  فیٌبل) هبهبیی جبهع آسهَى ، ثبلیٌی هزثیبى ارسضیبثی ، عزصِ در ّبی آهَسی کبر  ، در کبر آهَسی ّب

 هقطع اًذاسی راُ صذد در گزٍُ. است ضذُ  تقسین گزٍُ اعضبی ثیي آهَسضی ّبی کبرگبُ ثزگشاری ٍ کبرٍرسی

 ّب هی ثبضذ . گزایص کلیِ در هبهبیی ارضذ کبرضٌبسی

 

                                                                                                                                                                                                                         

 


