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 دانشكده علوم پسشكی و خدمات بهداشتی درمانی ........../معاون محترم آموزشی دانشگاه

 

 با سالم و احترام؛

ّوضهراى  ضْیذ هطْرشی  آهَصضی جطٌَاسُ سیضدّویي  سساًذ تِ یاسی خذاًٍذ هتعالتِ استحضاس هی 

دس  9922ین ماه فرورد 72لغایت  72 دس سٍصّایتا تیست ٍ یکویي ّوایص کطَسی آهَصش علَم پضضکی 

  .ّای ساصی داًطگاُ علَم پضضکی ایشاى تشگضاس خَاّذ ضذالوللی ّوایصهشکض تیي

خَاّطوٌذ است تِ هٌظَس فشاّن کشدى هطاسکت حذاکثشی اعضای هحتشم ّیأت علوی دس ایي جطٌَاسُ، 

ات الصم ترشای  اقرذاه  ،ّای گزضتِطثق آییي ًاهِ جطٌَاسُ آهَصضی ضْیذ هطْشی ٍ سٍال سالدستَس فشهاییذ 

 تشگضاسی جطٌَاسُ داًطگاّی تِ ضشح صیش آغاص ضَد:

  ُاسسال فشاخَاى دس اسشع ٍقت تِ ٍاحذّای هشتثط داًطگا 

  دسیافت ٍ طثقِ تٌذی فشایٌذّای اسسالی تَسط اعضای ّیأت علوی 

  داٍسی ٍ اًتخاب فشایٌذّای تشتش داًطگاّی تش اساس ضیَُ ًاهِ داٍسی جطٌَاسُ ضْیذ هطْشی 

آذر مااه   91از  ترشای ضرشکت دس تخرص کطرَسی     تاسگزاسی اطالعات فشایٌذّای تشتش داًطگاّی صهاى

ِ  به مدت دو هفتاه   8992 کرِ آدسس آى هتعاقثرا اعرالم خَاّرذ ضرذ. ّرش        خَاّرذ ترَد   دس سراهاًِ هشتَطر

ّرای ضرص گاًرِ جطرٌَاسُ ترشای      یك فشایٌذ تشتش سا دس ّش یك اص حیطِ صشفاداًطگاُ/داًطکذُ هجاص است 

 اتت دس تخص کطَسی جطٌَاسُ هعشفی ًوایذ. سق

 ًواین:جطٌَاسُ سیضدّن سا تِ هَاسد صیش جلة هی تشایهٌذاى تِ اسسال فشایٌذ تَجِ عالقِ

 تاضٌذ:ّای ضص گاًِ جطٌَاسُ سیضدّن تِ ضشح صیش هیحیطِ (1

 ِّای آهَصضیتذٍیي ٍ تاصًگشی تشًاه 

 یاددّی ٍ یادگیشی 

  علوی ٍ تشًاهِ(اسصضیاتی آهَصضی )داًطجَ، ّیأت 

 هذیشیت ٍ سّثشی آهَصضی 

 یادگیشی الکتشًٍیکی 
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 طشاحی ٍ تَلیذ هحصَالت آهَصضی 

ًاهِ جطٌَاسُ ٍ هطاتِ جطٌَاسُ دٍاصدّن صشفا فشایٌذّایی ٍاسد هشحلِ سقاتتی جطرٌَاسُ  هطاتق آییي (2

 اسصیاتی فشایٌذّا(.  7ضًَذ کِ ٍاجذ ّش ضص هعیاس گالسیك تاضٌذ )تثصشُ هادُ هی

َس سعایت عذالت ٍ صحت اطالعات اسایِ ضذُ تِ داٍساى، دس جطٌَاسُ سریضدّن الصم اسرت   تِ هٌظ (3

کشدًرذ، یرك   صاحثاى فشایٌذ تشتش داًطگاّی عالٍُ تش هستٌذاتی کِ دس سٌَات قثل تْیِ ٍ اسسال هی

تشای هعشفری فشایٌرذ   هگاتایت  8دقیقِ حذاکثش تا حجن  3ذُ تِ هذت فایل پاٍسپَیٌت صذاگزاسی ض

تیٌی ضذُ دس ساهاًِ تِ صَست لیٌك قشاس دادُ ضَد. قاتل رکش است یِ ًوایٌذ تا دس هحل پیصخَد تْ

گیشد ٍ لزا ّیأت داٍساى هَسد استفادُ قشاس هیّای تخصصی ٍ کویتِایي فایل تشای هعشفی فشایٌذ دس 

هؤثش فشایٌرذ   تَاًذ تِ اسایِهی)اص ًظش کیفیت صذا ٍ هحتَای اسالیذّا( دقت کافی دس تْیِ ایي فایل 

 ٍ ًکات تشجستِ آى تشای داٍساى دس کلیِ هشاحل داٍسی کوك ًوایذ. 

ّرای  کلوِ تشای هتي اصلی گضاسش فشایٌذ، ثثت گضاسش 4000تا تَجِ تِ اعوال هحذٍدیت حذاکثش  (4

تاضذ ٍ هسؤٍلیت ًاضی اص اسسال ًاقص گرضاسش  تیص اص چْاس ّضاس کلوِ دس ساهاًِ اهکاى پزیش ًوی

 تاضذ.   تاضذ. الثتِ ایي هحذٍدیت ضاهل حال ضوائن ٍ هستٌذات ّوشاُ ًویة فشایٌذ هیتش عْذُ صاح

ّش فشایٌذ اسسالی تایذ حاٍی هجوَعِ ّوشاُ )تِ صَست فایل( تاضذ کرِ کلیرِ اطالعرات ضرشٍسی      (5

 آى سا تسْیل ًوایذ.تشای داٍسی سا فشاّن ٍ اسصیاتی 

ّا، فشم اسسال فشایٌرذ ٍ ّونٌریي ضریَُ ًاهرِ     حیطِ ساٌّوای هضیذ استحضاس، آییي ًاهِ جطٌَاسُ،جْت 

   پیطاپیص اص عٌایت سشکاسعالی/جٌاتعالی سپاسگضاسم. ضَد.داٍسی فشایٌذّا تِ پیَست تقذین هی

 


