
 بسمٍ تعالی                                                                                                                             -

 داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی ي درماوی آذربایجان غربی

                                          يدرماوی رازی اريمیٍمرکس آمًزشی                                             

 

 براساس ايلًیت َا ي ویازآمًزشی بیمارستان تًاومىد سازی اعضای َیات علمی  بروامٍ 

حههای مممشیه    اهمجهه بهه مبهابغ انیهان  ن      –برای پیشرًت هر جامؼه ای بهه یژه ج جمامهغ حا  هاس هم هؼه      

په یه  یاااههه مهتما      –بها اناهاد حاحم مامماژا هاژ   همم ممهمش        امری ضهریای ا هت هن احههاژ   هه    

 رًه ای حا برمیاحج  رحم نیاشههای  بهمن  ی مهه  ههر جامؼهه ای نزه  بهاشی مه   ببهته حا ه هی  م هم             

بالبتگ  اػضای هیا  ػل   یاجرای برنامهه ههای مهرهبا بها ام ژزه  اش ابیااههای م ه  اژاهاح هوییهر یه همس           

ا ت  ه یامل ه هاد ًؼالیهت ههای برنامهه اژهیی یهتج یهتً بهت ی ا هت  هه حانه             حا نظاد مممشی  ػال 

رای ػ لزهرح ب اهر حا حانشه اج یبهرای اػضهای هیمهت ػل ه  ًهراه  مه           به ًرحی یم ااه ای ا ا ه  ی زشد  

  بته

ممشیه  مه   بهت هها اشاژه       مباحا  به برگهیاای  ااگهاج ههای مفالهي م     حانش اج ػلمد پییز  نییبتژ  مبظما 

ه طرح حاس مبا ب  یااشژهاب  مبا هب ًراگیهرام یهیهرج   هی ن اژهت ه زشد بهه   هر ا هت  ه           به اااههطرژق 

برنامهه هبظهی  یهتج لابهل انؼبهاى بهمحج یبر یهب نیهاش ییهراژا لابهل            –نظر به ه مز   رژغ حا مشج ػل  

 باشن ری مماهت بمحه

 ایه مرکس: َدف کلی

 یا  ػل   یمهی  نامه های مممشی  اًیاژ  م اا  های  لیتی ی همان بت اشی اػضای ه -1

اطالع ا ان  حا م هم   ااگهاج ههای مممشیه    هه هم ها حانشه اج برگیاامه  یهمح  بهه اػضها              -2

 هیا  ػل   

 هرهیب ا اهیت ج ت بزااگیری ای  های نمژ  اممش   -3

 فعالیت َا 

ه یه ًرم ای نیاش  هبا  اػضهای هیها  ػل ه  حا مهماح برنامهه هها ی ااگهاج ههای مممشیه  ی مهماح             -1

 ج ت برگیاای  ااگاه ای مذ ما EDCنیاش یاػالد یپیشب اح به 

برنامه اژیی حا ج ت هرًیغ یااهزا  اػضها  هیها  ػل ه   هه اژه  مهماح مشها ل بهر مهمااح شژهر مه              -2

 بایته

 پ یهش  یًرهب   حا ط  ژی  اس –پی یری ػ لزرح مممشی   -

 هز یل ًرم ای ااهزا لبل اش نی   اس ایس حا هر  اس -

 


