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معاون محترم آموزشی دانشگاه/دانشكده علوم پسشكی و خدمات بهداشتی درمانی ..........
با سالم و احتسام؛

تِ استحضاس هیسساًذ تِ یاسی خذاًٍذ هتعال چْاسدّویي جظٌَاسُ آهَصطی طْیذ هغْشی ّوضهااى
تا تیشت ٍ دٍهیي ّوایض کظَسی آهَصص علَم پضطکی دس سٍصّای  29لغایت  13ازدیبهشت ماا 3011
دس هشکض تیيالوللی ّوایضّای ساصی داًظگاُ علَم پضطکی ایشاى تشگضاس خَاّذ طذ.
تِ هٌظَس فشاّن کشدى هظاسکت حذاکثشی اعضای هحتشم ّیأت علوی دس ایي جظٌَاسُ ،خَاّظوٌذ است
دستَس فشهاییذ عثق آییي ًاهِ جظٌَاسُ آهَصطی طْیذ هغْشی  ٍ 1396سٍال سالّای گزطتِ ،اقاذاهات زصم
تشای تشگضاسی جظٌَاسُ داًظگاّی تِ طشح صیش آغاص طَد:
 اسسال فشاخَاى دس اسشع ٍقت تِ ٍاحذّای هشتثظ داًظگاُ

 دسیافت ٍ عثقِ تٌذی فشایٌذّای اسسالی تَسظ اعضای ّیأت علوی

 داٍسی ٍ اًتخاب فشایٌذّای تشتش داًظگاّی تش اساس طیَُ ًاهِ «هذیشیت ٍ اجشای فشایٌذ داٍسی
جظٌَاسُ کظَسی طْیذ هغْشی -تاصًگشی ( »1399پیَست )1
صهاى تاسگزاسی اعالعات فشایٌذّای تشتش داًظگاّی تشای طاشکت دس تخاض کظاَسی اش اول آذز ماا
 3111به مدت دو هفتاه دس سااهاًِ هشتَعاِ خَاّاذ تاَد کاِ آدسس آى هتعاقثاا اعاالم خَاّاذ طاذّ .اش
داًظگاُ/داًظکذُ هجاص است صشفا یك فشایٌذ تشتش سا دس ّش یك اص حیغِّاای طاض گاًاِ جظاٌَاسُ تاشای
سقاتت دس تخض کظَسی جظٌَاسُ هعشفی ًوایذ.
تَجِ عالقِهٌذاى تِ اسسال فشایٌذ تشای جظٌَاسُ سیضدّن سا تِ هَاسد صیش جلة هیًواین:
 )1حیغِّای طض گاًِ جظٌَاسُ سیضدّن تِ طشح صیش هیتاطٌذ:
 تذٍیي ٍ تاصًگشی تشًاهِّای آهَصطی
 یاددّی ٍ یادگیشی

 اسصطیاتی آهَصطی (داًظجَّ ،یأت علوی ٍ تشًاهِ)
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 هذیشیت ٍ سّثشی آهَصطی
 یادگیشی الکتشًٍیکی

 عشاحی ٍ تَلیذ هحصَزت آهَصطی
 )2هغاتق آییي ًاهِ جظٌَاسُ ٍ هظاتِ جظٌَاسُ سیضدّن صشفا فشایٌذّایی ٍاسد هشحلِ سقااتتی جظاٌَاسُ
هیطًَذ کِ ٍاجذ ّش طض هعیاس گالسیك تاطٌذ (تثصاشُ هاادُ  7اسصیااتی فشایٌاذّا دس آیایي ًاهاِ
جظٌَاسُ طْیذ هغْشی).
 )3تاکیذ هیگشدد کِ ّش فشایٌذی تٌْا یك تاس حق طشکت دس جظاٌَاسُ طاْیذ هغْاشی سا داطاتِ ٍ دس
صَست اسسال هجذد یك فشایٌذ تِ جظٌَاسُ تِ ّش طکل اص هشحلِ داٍسی حزف هیگشدد.
 )4اص آًجا ک ِ تشاساس آییي ًاهِ جظٌَاسُ طْیذ هغْشی اهکاى جاتجایی فشایٌذ دس حیغاِ ّاا پاز اص
اسسال تَسظ داًظگاّْا ٍجَد ًذاسد ،خَاّظوٌذ است تا هشاجعِ تِ ساٌّوای حیغِ ّا (پیَست ،)2
حیغِ فشایٌذ سا تذقت اًتخاب ًواییذ تا فشایٌذ داًظگاُ تغاَس صٍد ٌّگاام دس فشایٌاذ داٍسی حازف
ًگشدد.
 )5تا تَجِ تِ اّویت تکویل جذٍل تٌذ  6دس فشم اسسال خالصِ فشایٌذ ٍ تا تَجِ تِ هظاکالت هتعاذد
دس سال گزطتِ دس ایي استثاط ،خَاّظوٌذ است تشتیثی دادُ طَد کِ ایي جاذٍل دس ٌّگاام اسساال
تغَس کاهل ٍ تا اهضاء کلیِ افشاد تکویل ٍ اسسال طَد .قاتل رکش است تٌا تِ تٌذ ب« a-1-طیَُ ًاهِ
هذیشیت ٍ اجشای فشایٌذ داٍسی جظٌَاسُ کظاَسی طاْیذ هغْاشی -تااصًگشی  »1399دس صاَست
ًاهظخص تَدى ٍضعیت هالکیت دس صهاى اسسال فشایٌذ (عذم تکویل کاهال ٍ دقیاق ایاي جاذٍل)
فشایٌذ هشتَعِ اص داٍسی حزف هیگشدد.
 )6تِ هٌظَس سعایت عذالت ٍ صحت اعالعات اسایِ طذُ تِ داٍساى ،دس جظٌَاسُ چْاسدّن زصم اسات
صاحثاى فشایٌذ تشتش داًظگاّی عالٍُ تش هشتٌذاتی کِ دس سٌَات قثل تْیِ ٍ اسسال هیکشدًاذ ،یاك
فایل پاوزپوینت صداگرازی شد تِ هذت  3دقیقِ حذاکثش تا حجن  8هگاتایت تشای هعشفی فشایٌاذ
خَد تْیِ ًوایٌذ تا دس هحل پیضتیٌی طذُ دس ساهاًِ تِ صَست لیٌك قشاس دادُ طَد .قاتل رکش است
ایي فایل تشای هعشفی فشایٌذ دس کویتِّای تخصصی ٍ ّیأت داٍساى هَسد استفادُ قشاس هیگیشد ٍ لزا
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دقت کافی دس تْیِ ایي فایل (اص ًظش کیفیت صذا ٍ هحتَای اسالیذّا) هیتَاًذ تِ اسایِ هؤثش فشایٌاذ
ٍ ًکات تشجشتِ آى تشای داٍساى دس کلیِ هشاحل داٍسی کوك ًوایذ.
 )7تا تَجِ تِ اعوال هحذٍدیت حذاکثش  4000کلوِ تشای هتي اصلی گضاسص فشایٌذ ،ثثت گضاسصّاای
تیض اص چْاس ّضاس کلوِ دس ساهاًِ اهکاى پزیش ًویتاطذ ٍ هشؤٍلیت ًاطی اص اسسال ًاقص گاضاسص
تش عْذُ صاحة فشایٌذ هیتاطذ .الثتِ ایي هحذٍدیت طاهل حال ضوائن ٍ هشتٌذات ّوشاُ ًویتاطذ.
ّ )8ش فشایٌذ اسسالی تایذ حاٍی هجوَعِ ّوشاُ (تِ صَست فایل) تاطذ کاِ کلیاِ اعالعاات ضاشٍسی
تشای داٍسی سا فشاّن ٍ اسصیاتی آى سا تشْیل ًوایذ.
جْت هضیذ استحضاس ،آییي ًاهِ جظٌَاسُ ،ساٌّوای حیغِّا ،فشم اسسال خالصِ فشایٌذ ٍ ّوچٌیي
«طیَُ ًاهِ «هذیشیت ٍ اجشای فشایٌذ داٍسی جظٌَاسُ کظَسی طْیذ هغْشی -تاصًگشی  »1399تِ پیَست
تقذین هیطَد.
پیظاپیض اص عٌایت سشکاسعالی/جٌاتعالی سپاسگضاسم.
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