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داوطگاٌ علًم پشضکی مجاسی اس 

داوطگاَُای سیزمجمًعٍ يسارت 

تُذاضت، درمان ي آمًسش پشضکی می 

 داوطگاٌایه  َای رسالت اس یکی .تاضذ

 درسی، َای تزوامٍ تذيیه در مطارکت

 رضتٍ در داوطجً جذب ي اوذاسی راٌ

 تا مجاسی آمًسش تا مزتثط َای

 مزاکش ي مجاسی َای داوطکذٌ َمکاری

 علًم ُایداوطگاَ سایز مجاسی آمًسش

 اوساوی ویزيی تزتیت ي کطًر پشضکی

 آمًسش تا مزتثط علًم در متخصص

. ستاد مزکشی ایه است مجاسی

 است. داوطگاٌ در داوطگاٌ تُزان 

کٍ در ایه ًسضی اس ديرٌ َای آم

ديرٌ  تزگذاری است،در حال داوطگاٌ 

کارضىاسی ارضذ آمًسش علًم پشضکی 

تٍ صًرت  می تاضذ. ایه ديرٌ

اختصاصی تزای اعضای َیات علمی 

علًم پشضکی طزاحی ضذٌ داوطگاَُای 

اعضای َیات علمی  تمامیاست. 

داوطگاَُا ي داوطکذٌ َای علًم 

پشضکی کطًر تا َز وًع راتطٍ 

استخذامی ي تذين َز گًوٍ محذيدیت 

امکان ثثت وام در ایه اوىذ سىی می تً

 ديرٌ را داروذ.

 عثارتىذ اس: مشایای ایه ديرٌجملٍ اس 

 پًدماوی آمًسش در :پذیزی انعطاف

 زایىذف  تا زاگیزانف  زدیف  يتُایفات

 ي ارائٍ ضیًٌ ي سزعت جملٍ اس آمًسش

می  دادٌ مطاتقت وظز مًرد محتًای

 مشارکت و انگیشه افشایش .ضًد

 ي فمىعط تماَی ٍت تًجٍ تا :فزاگیز

 شایصفا پًدماوی، یَا ديرٌ تتیرقا زغی

 در قیتفمً تٍ دستیاتی تزای اوگیشٌ

 .میگزدد تیىی پیص ویپًدما َای ديرٌ

 اهداف به دستیابی احتمال فشایشا

 وحًی تٍ پًدمان َز :دوره آموسشی

 سًُلت تٍ زاگیزف  ٍک ًدمیط طزاحی

 تٍ ي ضىاسایی را آن آمًسضی  فاَذا

تالش می  آوُا ٍت دستیاتی مىظًر

  ومایذ.

 3تا  1ایه ديرٌ در سٍ سطح 

گًاَیىامٍ ي ديرٌ اصلی تزگذار می 

اس ایه مزاحل دارای  یک. َز ضًد

س اختیاری می يدرس اجثاری ي يدر

 تاضىذ.

در سطح یک گًاَیىامٍ، مُارتُای 

تذریس آمًسش مًرد ویاس تزای عمًمی 

، 2آمًسضُای سطح  در ٌ می ضًد. داد

کسة مُارتُای تخصصی قثل، حیه ي 

علًم پایٍ ي  اساتیذپس اس تذریس تزای 

تذریس می تالیىی تٍ صًرت مجشا 

تز  3دريس سطح تمزکش . ضًد

مُارتُای مذیزیت ي رَثزی آمًسضی 

. در وُایت، فزاگیز در صًرت می تاضذ

ثثت وام در مزحلٍ آخز، مُارتُای 

علًم پشضکی داوص پژيَی در آمًسش 

 را فزا خًاَذ گزفت. 

 

العات تیطتز تٍ تٍ مىظًر کسة اط

 /https://vums.ac.irآدرس 

 مزاجعٍ وماییذ.

 دکتز مُکامٍ عاضًرپًر گزدآوری:

سزپزست مذیزیت مزکش مطالعات ي 

 (EDC)آمًسش تًسعٍ 
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