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گاه/ دانشکده علىم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی ..............  رئیس محترم دانش
گاه آزاد اسالمی  معاون محترم علىم زپشکی دانش

 

 سالم علیکن

حضرتعالی ٍ  از ّوکاریبْذاضت، درهاى ٍ آهَزش پسضکی هراتب قذرداًی هعاًٍت آهَزضی ٍزارت اعالم ضوي 

(، 1ٍ2)پیَست ّای  دُ سازی برًاهِ درسی هلی دٍرُ دکترای پسضکی ػوَهیپیادر  ّوکاراى هحترم آى داًطگاُ

ًظر بِ ّذف ارتقاء کیفیت، کارآیی ٍ اثربخطی آهَزش در تربیت داًص آهَختگاى پاسخگَ باستحضار هی رساًذ 

پیادُ با استفادُ از ظرفیت ّای ًظام سالهت خَاّطوٌذ است دستَر فرهاییذ از فرغت بی ًظیر ( 4ٍ 3)پیَست ّای 

ٍ با رعایت سازی برًاهِ درسی هلی دٍرُ دکترای پسضکی عوَهی از طریق آهَزش در عرغِ خذهات سالهت 

 بْرُ الزم بِ ضرح زیر گرفتِ ضَد:( 5ٍ6استاًذاردّای کالبذی دٍرُ پسضکی عوَهی )پیَست ّای 

در راستای  سالهت تخذها جاهغ هراکس از استفادُ اهکاى بْذاضت داًطگاُ هؼاًٍت با ًاهِ تفاّن ػقذبا  -

ٍ با ّواٌّگی بیي داًطکذُ ٍ هعاًٍت بْذاضتی داًطگاُ، زهیٌِ ای  فراّن گردد  آهَزش هتٌاسب فراّن ضَد

از ابتذای ٍرٍد داًطجَیاى پسضکی بِ دٍرُ ّای هقذهات بالیٌی ٍ بالیٌی)کارآهَزی/ کارٍرزی( کِ 

ابذ ٍ ساعاتی از برًاهِ ّفتگی بِ ّر یک از ایطاى تخػیع ی تؼذادی از خاًَار ّای تحت پَضص

 داًطجَیاى بِ حضَر ٍ هطاّذُ در عرغِ اختػاظ یابذ.

)پیَست ایجاد تغییرات در ضیَُ ّای اجرا ٍ هحتَای کَریکَلَم درسیبا استفادُ از فرغت ّای هَجَد  -

از عرغِ ّای هختلف ًظام سالهت از جولِ هراکس جاهع خذهات درصذ(  02)تا سقف  (8ٍ 7ّای 

حذاقل  آهَزش لیٌیک ّای ارتقا سالهت ٍ پیطگیری، کلیٌیک ّای ٍیژُ هستقر در عرغِ ٍ ... درسالهت، ک

 زًاى، جراحی ػوَهی، کَدکاى، داخلی، کارآهَزی ٍ کارٍرزی هاشٍر پٌجاُ درصذ درٍس

 ضَد. استفادُ (9)پیَست اجتواػی ٍ خاًَادُ طب اٍرشاًس، پسضکی رٍاًپسضکی،

تطکیل ٍ تکویل کادر ّیات ّای اعطایی هرکس اهَر ّیات علوی ًسبت بِ  با استفادُ از فرغت ّا ٍ هجَز -

اقذام گردد، تا اهَر آهَزش در هراکس جاهع خذهات سالهت را  (9)پیَست ػلوی گرٍُ آهَزضی در ػرصِ
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ساهاًذّی ٍ فؼالسازی فرایٌذّای صحیح ارجاع در ًظام بػَرت یکپارچِ ّواٌّگ کٌٌذ. ّوچٌیي 

بیوارستاًْای آهَزضی هؼیي برای ارتباط ارجاػی هٌطقی با هراکس جاهغ  خذهات سالهت با تؼییي

ٍ اعضا ّیات علوی کِ با تعییي رٍتیطي ّای هٌطقی بیي هراکس جاهع سالهت ٍ بخطْای  خذهات سالهت

 بیوارستاًی در ّر دٍ عرغِ فعالیت خَاٌّذ ًوَد، اًجام ضَد.

برًاهِ هلی آهَزش پسضکی ػوَهی ٍ ر قالب ،  ّرچٌذ هحذٍد دطرح ّای اجرایی بْذاضتی ٍ درهاًی -

، در عرغِ ّای خذهات سالهت جاهعِ ّذف با استفادُ از ًظارت اػضا ّیات ػلوی پسضکی ػوَهی

 تٌظین ٍ با حضَر داًطجَیاى پسضکی اجرا ضًَذ

ػوَهی ّیچ بخطی از  تاکیذ هی گردد با عٌایت بِ ایٌکِ بر اساس استاًذاردّا ٍ برًاهِ هلی درسی پسضکی -

 11، 11)پیَست ّای آهَزش بالیٌی )ًظری یا بستری( غیر قابل تبذیل بِ آهَزش بالیٌی سرپایی ًیست 

آهَزش بالیٌی سرپایی در ّر یک از ساعات  بخطْایی کِ بػَرت برجستِ ٍ رًگی ضذُ اًذ( 12ٍ 

ٍ در قالب فرم  گردضْای کارآهَزی ٍ کارٍرزی هطابق ًظر گرٍُ آهَزضی هربَطِ برآٍرد

بِ ّوراُ عٌاٍیي طرح ّای آهَزش پسضکی عوَهی در عرغِ خذهات سالهت آى  (13پیَست )پیَست

داًطگاُ در ترم ّای آیٌذُ جْت بررسی ٍ طرح در ضَرا بِ دبیرخاًِ ضَرای آهَزش پسضکی عوَهی 

 ارسال گردد.

 

 

 

 


