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 ندارد

دوست مشاور محترم وزری و مدری کل دفتر طب سنتی اریانی اسالمی ، جناب آاقی دکتر خدا
مشاور محترم معاون آمىزشی و سررپست دااگشنه علىم زپشکی مجازی ، جناب آاقی دکتر استاد

صصی ، جناب آاقی دکتر حاجتی شت و تخ دبیر محترم شىرای آمىزش علىم پاهی زپشکی، بهدا
صصی ، جناب آاقی دکتر عسگری نپسشکی و تخ دبیر محترم شىرای آمىزش دندا

للهی صصی ، جناب آاقی دکتر عبدا دبیر محترم شىرای آمىزش داروسازی و تخ
دبیر محترم شىرای عالی ربانهم رزیی علىم زپشکی ، جناب آاقی دکتر رضىی

دبیر محترم شىرای آمىزش زپشکی عمىمی ، سرکار خانم دکتر چنگیس
 

سالم علیکم 
هَسش ػلَم پشضکی کطَر ثِ ػٌَاى هتَلی تزثیت ًیزٍی اًسبًی ًظبم سالهت، هسئَلیت پبسخگَیی ثِ ًیبسّبی سالهت حَسُ آ     

کطَر را ثز ػْذُ دارد ٍ ثز ّویي هجٌب ثزًبهِ ّبی تحَل ٍ ًَآٍری در آهَسش ػلَم پشضکی ثِ ػٌَاى ًقطِ راُ دست اًذرکبراى ایي 

. ی ثبضذحَسُ تذٍیي ضذُ ٍ در کطَر در دست اجزا م

ثبتَجِ ثِ افشایص استفبدُ ٍ رٍی آٍردى هزدم در کطَرّبی هختلف ثِ طت ّبی سٌتی ٍ هکول، ضزٍری است تب ثِ هٌظَر پبسخگَیی 

. ثِ ًیبسّبیی کِ در ایي سهیٌِ ٍجَد دارد، آگبّی داًص آهَختگبى رضتِ ّبی ػلَم پشضکی در حَسُ طت ّبی سٌتی ٍ هکول ارتقبء یبثذ

صیِ ّبی سبسهبى جْبًی ثْذاضت در سهیٌِ طت سٌتی ٍ هکول، آهَسش ػلوی ٍ داًطگبّی افزادی کِ ایي خذهبت را ّوچٌیي ثزاسبس تَ

. ارائِ هی دٌّذ، هَرد ًیبس ٍ الشاهی است

در ایي راستب ٍ ثِ هٌظَر افشایص آگبّی داًطجَیبى رضتِ ّبی ػلَم پشضکی اس درهبًْبی سٌتی ٍ هکول هَجَد ٍ رایج ٍ هیشاى تبثیز 

ٍاحذ درس آضٌبیی ثب هجبًی طت سٌتی ٍ هکول در حَسُ هؼبًٍت آهَسضی ٍسارت  2ارائِ  ،ًْب ٍ ثزقزاری سیستن ارجبع هٌبستآ

.  ثْذاضت، درهبى ٍ آهَسش پشضکی هَرد تبئیذ قزار گزفت

ت اجزا اثالؽ درایي خصَظ، جِ 14/12/95ثذیٌَسیلِ هصَثِ ضصت ٍ پٌجویي جلسِ ضَرای ػبلی ثزًبهِ ریشی ػلَم پشضکی هَرخ 

 :هی گزدد

 

آضٌبیی ثب هجبًی هصَة گزدیذ ، دٍ ٍاحذ درس  14/12/95در ضصت ٍ پٌجویي جلسِ ضَرای ػبلی ثزًبهِ ریشی ػلَم پشضکی هَرخ 

ٍ کبرضٌبسی رضتِ ّبی هبهبیی، پزستبری، فیشیَتزاپی ( پشضکی، دًذاًپشضکی ٍ دارٍسبسی)طت سٌتی ٍ هکول در هقبطغ دکتزی ػوَهی

غذیِ ثِ صَرت اججبری ٍ در هقطغ کبرضٌبسی پیَستِ ٍ ًبپیَستِ سبیز رضتِ ّبی ػلَم پشضکی ثِ صَرت اختیبری ارائِ ٍ ػلَم ت

هسئَل تْیِ هحتَای ایي درس، داًطگبُ ػلَم پشضکی هجبسی است کِ ثب ّوکبری ثب دفتز طت سٌتی ، ّیئت هوتحٌِ ٍارسضیبثی . گزدد

 .ثٌظزاى هزتجط اقذام خَاّذ ًوَدرضتِ طت سٌتی،دثیزخبًِ ّبی تخصصی ٍ صبح

 

 

 


