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مقذمه:
وبرآٔٛساٖ  ٚوبرٚرساٖ ػشیشٚ ،رٚد ؽٕب را ث ٝثخؼ ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی  ٚسجذار خٛػ آٔذ ٔی ٌٛییٕٓٞ .ب٘غٛر ؤ ٝی دا٘یذ درفذ لبثُ سٛخٟی اس
ثیٕبراٖ عزدبیی و ٝدر آیٙذ ٜث ٝدرٔبٍ٘بٞ ٜب ٔ ٚزاوش درٔب٘ی ث ٝؽٕب ٔزاخؼٔ ٝی وٙٙذٔ ،جشال ث ٝا٘ٛاع ٔخشّفی اس ثیٕبری ٞبی ایدبد ؽذ ٜسٛعظ
ػٛأُ ثبوشزیبیی ٚ ،یزٚعی ،اٍّ٘ی  ٚلبرچی ٞغشٙذ .ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی لبثّیز درٔبٖ  ٚثٟجٛدی دار٘ذ ضٕٗ ایٙى ٝلبثُ عزایز ٘یش ٞغشٙذ.
ثٙبثزایٗ سؾخیـ ثٛٔ ٝلغ  ٚدرٔبٖ ٔٙبعت آٟ٘ب ػال ٜٚثز ٘دبر خبٖ ثیٕبر ،اس عزایز ٌ ٚغشزػ ثیٕبری در خبٔؼ ٝخٌّٛیزی ٔی وٙذٌٛ .ا ٜایٗ
ٔغّت وؾشبر ثشري ثیٕبری آ٘فٛال٘شا در عبَ ٞ 2009غز.
ؽٙبخز ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ،راٞ ٜبی ا٘شمبَ آٟ٘ب  ٚالذأبر دیؾٍیزا٘ٔ ٝثُ رػبیز احشیبعبر  ٚا٘دبْ ٚاوغیٙبعی ،ٖٛثزای ٘دبر خبٔؼ ٝا٘غب٘ی
ثغیبر ٔٞ ٟٓغز .ثز ایٗ اعبط عبسٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؽز ٔ ٚزوش ٔجبرس ٜثب ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی دعشٛراِؼُٕ ٞبیی را ثزای سؾخیـ ،درٔبٖ  ٚدبیؼ
ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ٔٔ ٟٓثُ عُ،آ٘فٛالسا،ست وزیٕ ٝو ،ٍٛٙایذس ٙٔ.....ٚشؾز ٔی وٙذٚ .سارر ثٟذاؽز  ٚدرٔبٖ ایزاٖ ٘یش ثز اعبط ؽزایظ
ادیذٔیِٛ ٛصِی ایزاٖ ٙٔ ٚغجك ثز ایٗ ٌبیذالیٗ ٞب ،دعشٛراِؼُٕ ٞبی وؾٛری ثٔٛی عبسی ؽذ ٜرا ثزای وٙشزَ ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی در اخشیبر
دشؽىبٖ لزار ٔی دٞذ .فزاٌیزی  ٚآؽٙبیی ایٗ دعشٛراِؼُٕ ٞب ثزای ارائ ٝخذٔبر ثٟشز در عیغشٓ ثٟذاؽشی درٔب٘ی ایزاٖ السْ اعز.
مروری بر دوره:
دٚر ٜػ ف٘ٛی در یه ثبس ٜیىٕب ٜثزای وبرآٔٛسی  ٚیه ثبس ٜیىٕب ٝٞثزای وبرٚرسی ارایٔ ٝیؾٛد .در ثبس ٜا َٚثب اف َٛوّی ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ٚ
وٙشزَ ػف٘ٛز آؽٙب خٛاٞیذ ؽذ ٘ ٚح ٜٛؽزح حبَ ٌیزیٔ ،زاحُ سؾخیـ  ٚرد سؾخیـ ٞبی افشزالی ،سغشٟبی آسٔبیؾٍبٞی  ٚا٘ٛاع آ٘شی
ثیٛسیىٟب را خٛاٞیذ آٔٛخز .در ثبس ٜد ْٚیؼٙی در وبرٚرسی ،عزیم ٝثىبرٌیزی آ٘چ ٝأٛخش ٝایذ را سٕزیٗ خٛاٞیذ وزد.
1

ا٘ٛاع ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی :سؾخیـ  -درٔبٖ

2

ا٘ٛاع آ٘شی ثیٛسیىٟب  ٚػٛارك ٔ ٚ ٟٓسذاخالر ٟٔٓ

3

اف َٛوٙشزَ ػف٘ٛز  ٚحفبظز فزدی

اهذاف یبدگیری:
دا٘ؾدٛی ٌزأی اس آ٘دب و ٝثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ثغیبر ٔشٛٙع  ٚؽبیغ ٞغشٙذ  ٚؽٕب ثؼٛٙاٖ دشؽه ػٕٔٛی خظ ا َٚسٕبط ثب ثیٕبراٖ ٞغشیذ ٘ ٚیش
ثؼٛٙاٖ وٙشزَ وٙٙذ ٜثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی در ٔٙغم ٝسحز وٙشزَ خٛد خٛاٞیذ ثٛد السْ اعز و ٝثب ا٘ٛاع سظبٞزار ثبِیٙی ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ؽبیغ
در ٔٙغم٘ ٚ ٝح ٜٛسؾخیـ ،درٔبٖ  ٚدیٍیزی ثیٕبراٖ اؽٙب ؽٛیذ .ایٗ أز ٔغشّشْ دا٘غشٗ ػٛأُ ایدبد وٙٙذ ٜثیٕبری  ٚؽٙبخز دعش ٝثٙذی
اٟ٘بعز .ار ا٘دبییى ٝیىغزی ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی را ثب رٚؽٟبی اسٔبیؾٍبٞی خبؿ سؾخیـ دادٔ ٜیؾ٘ٛذ ،دا٘غشٗ سغشٟبی اسٔبیؾٍبٞی ٔزسجظ
ثغیبر ضزٚری اعز .ا٘شی ثیٛسیىٟب ،ا٘شی ٚیزٚط ٞب،ا٘شی فبٍ٘بِٟب  ٚضذ اٍُ٘ ٞب ػٛأُ درٔبٖ وٙٙذ ٜثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ٞغشٙذ و ٝؽٙبخز ػٛأُ
درٔب٘ی ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ؽبیغ ثغیبر ٔ ٚ ٟٓضزٚری اعز .ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی اس ثیٕبری ٞبی لبثُ درٔب٘ٗ و ٝفزد ثزاحشی ثب سؾخیـ درعز
 ٚفحیح  ٚثٕٛلغ ٔیشٛا٘ذ ث ٝس٘ذٌی ػبدی  ٚعالٔز وبُٔ ثبسٌزدد  ٚػال ٜٚثز اٖ ٔیشٛاٖ اس عزایز ثیٕبری ث ٝعبیز افزاد خٌّٛیزی وزد.
در ایٗ ثخؼ عؼی ؽذ ٜاعز ؤٟ ٝبرر ٞبی السْ خٟز رعیذٖ ث ٝاٞذاف سیز ثزای ؽٕب ػشیشاٖ آٔٛسػ داد ٜؽٛد:

-1ؽٕب ثبیذ ثشٛا٘یذ در دبیبٖ دٚر ٜدعش ٝثٙذی ػٛأُ ثیٕبری سای ػف٘ٛی (ٚیزٚط،ثبوشزی،لبرذ،اٍُ٘) را ٘بْ ثجزیذ.
السْ ٞغز و ٝعجم ٝثٙذی ػٛأُ را ثز اعبط چٟبر دعش ٝافّی ٘ ٚیش ثز اعبط ٔحُ درٌیزی ٔثُ اثشالی عیغشٓ سٙفغیٌٛ،ارؽی،دٛعشی،عیغشٓ
ػقجی ،ادراری ٘ ٚیش ثز اعبط ٌزْ ٔثجز ثٛدٌٖ ،زْ ٔٙفی ثٛدٖ ،وٛوغی،ثبعیُ ثذا٘یذ.
 -2ؽٕب ثبیذ ثشٛا٘یذ در دبیبٖ دٚر ٜدر سؾخیـ ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی وِ ٝیغز آٖ در خذا َٚثؼذی ٌٙدب٘ذ ٜؽذ ٜاعز ٔغّظ ثبؽیذ.
ثز اعبط ٔدٕٛػ ٝای اس ػالیٓ  ٚسظبٞزار ثبِیٙی یه ثیٕبری حذط سدٔ ٜیؾٛد  ٚثز اعبط سغشٟبی ثبِیٙی السْ ٔ ٚزسجظ ثب ٞز ثیٕبری ؽٕب ثبیذ
ثشٛا٘یذ ث ٝسؾخیـ ثیٕبری ثزعیذ.
 -3ؽٕب ثبیذ ثشٛا٘یذ در دبیبٖ دٚر ٜثز درٔبٖ ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی سیز ٔغّظ ثبؽذ :
د٘ٛٔٛٙی-فبر٘ضیز-عیغشیز -عذغیظ-عیٛٙسیز-اٚسیز-عِّٛیز-ثبدعزخ – سرد سخٓ – فِٛیىِٛیز -آثّٔ ٝزغبٖٞ -زدظ -آ٘فٛال٘شا -عیفّیظ-
عٛسان -حیٛاٖ ٌشیذٌی.
 -4ؽٕب ثبیذ ثشٛا٘یذ در دبیبٖ دٚر ٜثیٕبری ٞبیی و ٝثبیذ ثٔ ٝشخقـ ػف٘ٛی ارخبع ثذٞیذ و ٝؽبُٔ ٔٛارد سیز اعز را ٘بْ ثجزیذ:
عُ-ایذسٙٙٔ-ضیز-آ٘غفبِیز-ثزٚعّٛس-ػف٘ٛز ٞبی ؽذیذ دٛعز  ٚثبفز ٘زْ  ٚاعشخٛاٖ -دیّ٘ٛفزیز – ػف٘ٛز در افزاد ٘مـ ایٕٙی -ػف٘ٛز ٞبی
سٙفغی ثٟجٛد ٘یبفش -ٝثیٕبری ٞبی ٔمبرثشی – وشاس -ثٛسِٛیغٓ – ٞذبسیشٟبیٞ ،بری
A_B_C
 -5ؽٕب ثبیذ ثشٛا٘یذ در دبیبٖ دٚر ٜا٘ٛاع آ٘شی ثیٛسیه ٞب  ٚدعش ٝثٙذی آٟ٘ب ،ػٛارك ٔ ٚ ٟٓخذی آٖ  ٚسذاخالر ٔ ٟٓآٟ٘ب را ٘بْ ثجزیذ.
 -6ؽٕب ثبیذ ثشٛا٘یذ در دبیبٖ دٚر ٜاف َٛوٙشزَ ػف٘ٛز ؽبُٔ عزیم ٝدعز ؽغشٗ ،دٙح ٔٛلؼیز ؽغشؾٛی دعز احشیبعبر  ٚحفبظز فزدی را
ثزٚػ فحیح ثىبر ثجزیذ
 -7ؽٕب ثبیذ ثشٛا٘یذ در دبیبٖ دٚر ٜثز ثز٘بٔٚ ٝاوغیٙبعی ٖٛوؾٛری ٔغّظ ثبؽیذ.
خٟز ٔغبِؼ ٝایٗ ٔجبحث  ٚیبدٌیزی سظبٞزار ثیٕبری ٞب  ٚدرٔبٖ اٟ٘ب اس ٔٙبثغ ٔخشّف اعشفبد ٜوٙیذ .وشبة ٞبی رفز٘ظ ٞبریغٙٔ ٚ ٖٛذَ ثغٛر
وبُٔ ثیٕبری ٞب را سٛضیح داد ٜا٘ذ .ثزای ؽٙبخز ػٛأُ ثیٕبری وشبة ٞبی ٔیىزٚة ؽٙبعی خبٚسش ٛٔ ٚرای اعشفبد ٜوٙیذ.
ثزای ؽٙبخز عجم ٝثٙذی ا٘شی ثیٛسیىٟب اس رفز٘ظ وبسش ٚ ً٘ٚادّیىیؾٗ دارٚیبة  ٚیب عٙفٛرد اعشفبد ٜوٙیذ.
را٘ذ ٔدبسی ؽٙبخز ا٘شی ثیٛسیىٟب سٛعظ ٔشخققیٗ فبرٔبوِٛٛسی ثبِیٙی ٞز ٔب ٜا٘دبْ ٔیؾٛد ٘ ٚیش ثغٛر ثبِیٙی در را٘ذٞبی ثبِیٙی ٔٛرد ثحث
لزار ٔیٍیزد .ؽٕب ثبیذ ثشٛا٘یذ در ٘یٕ ٝثخؼ ٘غخ ٝثیٕبراٖ درٔبٍ٘بٞی را ثٛٙیغیذ.
دعشٛراِؼُٕ ٞبی ٚسارر ثٟذاؽز ایزاٖ ثزای ؽٙبخز،درٔبٖ  ٚوٙشزَ ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ٔؾخـ ٚخٛد دارد و ٝاس عبیز ٚسارر ثٟذاؽز ٓٞ ٚ
اس عبیز ثخؼ ػف٘ٛی لبثُ دعشزعی ٞغزٕٟٔ .شزیٗ اٟ٘ب ؽبُٔ :
دعشٛراِؼُٕ ثیٕبری ٞبی وز٘ٚب-عُ-ایذسٔ-بالریب-عبِه-ست وزیٕ ٝو-ٍٛٙست ٔبِزٞ -بری  ٚحیٛاٖ ٌشیذٌی –ثیٕبری ٞبی ثثٛری-
ا٘فٛال٘شا ٞغز.
ثیٕبری ٞبی سٙفغی ٚیزٚعی  ٚثبوشزی ٔثُ ا٘فٛال٘شا  ٚوز٘ٚب  ٚعُ
ثیٕبری ٞبی ؽبیغ ٚ
ٔٙٔ ٟٓغمٔ ٝب ثزحغت
إٞیز ؽبُٔ:

ثیٕبری ٞبی ٔٙشمّ ٝاس اة  ٚغذای اِٛدٔ ٜثُ ٔغٕٔٛیشٟبی غذاییٞ-ذبسیز آ -ثیٕبری
ٞبی اعٟبِی
ثیٕبری ٞبی ٔٙشمّ ٝاس عزیك سٕبط خٙغی ٔثُ ایذسٞ-ذبسیز ة – عیفّیظ –

ٞزدظ سٙبعّی – سٌیُ سٙبعّی – سزیى٘ٛٔٛبط
ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی دٛعز ٔ ٛٔ ٚثُ ؽذؼٌ -بَ

پیش نیبز:
ثزای ایٗ و ٝثخؼ ػف٘ٛی را ثٟشز ثٍذرا٘یذ  ٚیبدٌیزی ٔٛثزی داؽش ٝثبؽیذ السْ اعز وٝ
دعش ٝثٙذی ثبوشزی ٞب ،لبرذ ٞب ،اٍُ٘ ٞب ٚ ٚیزٚط ٞب را ثؾٙبعیذ  ٚخقٛفیبر وّی آٟ٘ب و ٝدر درٚط ٔیىزٚة ؽٙبعی ،اٍُ٘ ؽٙبعی ،لبرذ
ؽٙبعی ٚ ٚیزٚط ؽٙبعی و ٝدر دٚر ٜػّ ْٛدبیٔ ٝغبِؼ ٝوزد ٜایذٔ ،زٚر وٙیذ.
ثزای درن ثٟشز دارٞٚبی آ٘شی ثیٛسیهٔ ،غبِؼ ٝدرط فبرٔبوِٛٛصی اس دٚر ٜفیشیٛدبسِٛٛصی سٛفیٔ ٝی ؽٛد.
چ ٖٛثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی سظبٞزار دٛعشیٔ -خبعی ٘یش دار٘ذ ،ثزای سٛفیف ضبیؼبر دٛعشی دا٘غشٗ ٚاص ٜؽٙبعی آٟ٘ب ٔ ٟٓاعز .سٛفیٔ ٝی
وٙیٓ سٛفیف ضبیؼبر دٛعشی را اس ٔجبحث دٛعز ( درعٙبٔ ٝثیٕبری دٛعز وؾٛری) ٔغبِؼ ٝفزٔبییذ.
وشبة ٞبریغ 2018 ٖٛلغٕز ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی رفز٘ظ ؽٕب ثزای أشحب٘بر دیؼ وبرٚرسی  ٚدعشیبری اعز.
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راهبرد هبی یبدگیری:
در ایٗ ثخؼ ثز اعبط اف َٛدا٘ؾدٔ ٛحٛری ٔ ٚؾبروز فؼبَ فزاٌیزاٖ در فزایٙذ ٞبی یبددٞی – یبدٌیزی ثز٘بٔ ٝریشی ؽذ ٜاعز .در ثخؼ
ػف٘ٛی ثز اعبط اعشزاسضی حُ ٔغئّ ٝسالػ ٔی ٌزدد ؽٕب چٍٍ٘ٛی حُ ٔغئّ ٝثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ٔٚذریز ثیٕبراٖ ػف٘ٛی را یبد ثٍیزیذ.

فرصت هبی یبدگیری:
ؽٕب در ایٗ ثخؼ فزفز ٞبی یبدٌیزی ٔشٛٙػی داریذ.
در ثخؼ ٌشارػ فجحٍبٞی ؽٕب ٔی سٛا٘یذ ٟٔبرر اعشذالَ ٔ ٚذیزیز ثیٕبراٖ ػف٘ٛی را یبد ثٍیزیذ
در را٘ذ ثبِیٙی چٍٍ٘ٛی ؽزح حبَ ٌیزیٔ ،ؼبی ،ٝٙسؾخیـ افشزالی  ٚدرٔبٖ را ٔی أٛسیذ
در درٔبٍ٘بٔ ٜذیزیز ثیٕبراٖ عزدبیی ػف٘ٛی ٟٔ ٚبرر ٞبی ارسجبعی را ٔی آٔٛسیذ
ؽزوز در وٙفزا٘ظ ٞبی حضٛری یب ٔدبسی ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ث ٝسىٕیُ اعالػبر ؽٕب در ثزخٛردٞبی ثبِیٙی وٕه ٔیىٙذ.

تکبلیف آموزشی :
ثب د ٕٝ٘ٛ٘ ٚاس سىبِیف آٔٛسؽی آؽٙب ٔی ؽٛیذ:
-1خب٘ٓ ثبردار ٞ 20فش ٝثب آسٔبیؼ ٔ HBSAgثجز ثؾٕب در درٔبٍ٘بٔ ٜزاخؼٔ ٝیىٙذ.
اِف-در ؽزح حبَ ث ٝچ٘ ٝىبسی ثبیذ سٛخ ٝوزد؟
ة-چ ٝالذأبر سؾخیقی ثزای اٚ ٚخب٘ٛاد ٜاػ السْ ٞغز؟
ج-چ ٝالذأبر درٔب٘ی  ٚدیؾٍیزی ثزای اٚ ٚخب٘ٛاد ٜاػ السْ ٞغز؟
-2آلبی  50عبِ ٝثب عزفٔ ٝشٔٗ دٔ ٚب ٚ ٝٞوبٞؼ ٚسٖ ٔزاخؼٔ ٝیىٙذ.
اِف-خٟز ثزرعی سؾخیـ افشزالی ٞب چ ٝعٛاالسی اس ایؾبٖ  ٚعبثمٚ ٝی ٔی دزعیذ؟
ة-ثزای اِٚیٗ سؾخیـ ػّٕىزدی چ ٝسغز ٞبی سؾخیقی السْ ٞغز؟

ارزیببی:
در ایٗ ثخؼ ٘ح ٜٛارسیبثی فزاٌیزاٖ در خذ َٚسیز خالف ٝؽذ ٜاعز:
رٚػ ٞبی ارسیبثی ثزای فزاٌیزاٖ
DOPS
:ثزای ثزرعی ٟٔبرر ٞبی ػّٕی ٔ ٚؼبیٝٙ
رٚػ mini-CEX
 :ثزای ارسیبثی ؽزح حبَ ٌیزی ثیٕبر حمیمی در درٔبٍ٘ب ٜرػبیز دٙح ٔٛلؼیز ثٟذاؽز دعز
ا٘دبْ PPD
عزیم ٝؽغشؾٛی دعز
سؼذاداخزا ثزای ٞز فزد 3 :ثبر در ع َٛدٚرٜ
سؼذاد اخزا ثزای ٞز فزد 3 :ثبر در ع َٛدٚرٜ
ارائٔ ٝغشٙذار ارسیبثی سبییذ ؽذ ٜسٛعظ اعشبد ٔزثٛعٝ
ارائٔ ٝغشٙذار ارسیبثی سبییذ ؽذ ٜسٛعظ اعشبد ٔزثٛعٝ
السْ اعز
السْ اعز.
KF
 :ثزای ارسیبثی ٟٔبرر ٞبی سؾخیقی ٔ ٚذریز ثیٕبراٖ
ػف٘ٛی
ثقٛرر آسٔ ٖٛوشجی /اِىشز٘ٚیىی یىغبٖ ثزای ٕٝٞ
ٔغشٙذار ثزٌٞ ٝب ی أشحب٘ی اعز

Log book
:ثجز فؼبِیز ٞبی ا٘دبْ ؽذ ٜدر ثخؼ
ارائٔ ٝغشٙذار السْ اعز

OSCE
 :ثزای حُ ٔغبِ ٝثبِیٙی درٔحیظ ؽجی ٝعبسی ؽذٜ
ٔغشٙذار ثقٛرر ثزٌٞ ٝبی أشحب٘ی اعز

CBD
:ثحث ٔجشٙی ثز ٔٛرد ثزای حُ ٔغبئُ ثبِیٙی
ارائٔ ٝغشٙذار ارسیبثی سبییذ ؽذ ٜسٛعظ اعشبد ٔزثٛعٝ
السْ اعز

مقررات بخش :
-1عبػز حضٛر در ثخؼ اس عبػز  7/5فجح اِی  1/5ػقز ٔی ثبؽذ
-2الي ثٛن ٔزثٛع ٝثبیذ سىٕیُ ؽٛد.
-3ثزای اعشفبد ٜاس ٔزخقی رضبیز اعشبد ٔزثٛع ٚ ٝرسیذ٘ز ٔزثٛع ٝثب سؼییٗ خب٘ؾیٗ السْ اعز.
-4ارای ٝیه عٙبریٛی ٔزثٛط ث ٝیه ثیٕبری ػف٘ٛی ؽبیغ ثزای ٞز وذاْ اس وبرٚسٞب السْ اعز.

تمبس بب اسبتیذ و مسئوالن آموزشی:
اعبسیذ ثز ایٗ أز ٔؼشمذ٘ذ وٕٞ ٝیؾ ٝؽٕب ػشیشاٖ را در خٟز افشایؼ ٟٔبرر ٞبی ثبِیٙی  ٚارسجبعی حٕبیز ٕٞ ٚزاٞی خٛاٙٞذ وزد.

اػضبی ٞیئز ػّٕی ٌز ٜٚآٔٛسؽی ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ٌ ٚزٔغیزی

٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی

دغز اِىشز٘ٚیه  ٚسّفٗ سٕبط

سخقـ

رٚسٞبی فؼبِیز در
ثیٕبرعشبٟ٘بی ٔحُ
خذٔز(ٔبٞیب٘)ٝ

خٕؾیذ آیز اِّٟی
jamshidayatollahi@yahoo.com
سّفٗ سٕبط035-31833590:

ٔشخقـ ثیٕبریٟبی ػف٘ٛی ٚ
ٌزٔغیزی

ثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ
فذٚلی(ٞزرٚس)

فبعٕ ٝثٟٙبس
fatemah.behnaz@yahoo.com
سّفٗ سٕبط035-31833590:
عیذ ػّیزضب ٔٛعٛی
alireza201083@yahoo.com
سّفٗ سٕبط035-31833590:
ٔحٕذ ؽزیف یشدی
chief.sharif@gmail.com
سّفٗ سٕبط035-31833590:
سٞز ٜآخ٘ٛذی ٔیجذی
drzakhondie@yahoo.com
سّفٗ سٕبط035-31833590:
فبئش ٜاِغبدار حیذری
خٛرٔیشی

Ghazal9095@yahoo.com
سّفٗ سٕبط035-31833590:

ٔشخقـ ثیٕبریٟبی ػف٘ٛی ٚ
ٌزٔغیزی

ثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ
فذٚلی(ٞزرٚس)

ٔشخقـ ثیٕبریٟبی ػف٘ٛی ٚ
ٌزٔغیزی
فّٛؽیخHIV

ثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ
فذٚلی(ٞزرٚس)

ٔشخقـ ثیٕبریٟبی ػف٘ٛی ٚ
ٌزٔغیزی
فّٛؽیخ وٙشزَ ػف٘ٛز
ثیٕبرعشب٘ی

ثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ
فذٚلی(ٞزرٚس)

ٔشخقـ ثیٕبریٟبی ػف٘ٛی ٚ
ٌزٔغیزی
فّٛؽیخ وٙشزَ ػف٘ٛز
ثیٕبرعشب٘ی

ثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ
فذٚلی(ٞزرٚس)

ٔشخقـ ثیٕبریٟبی ػف٘ٛی ٚ
ٌزٔغیزی

ثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ
فذٚلی(ٞزرٚس)

در ٔٛرد ٔغبئُ در ٖٚثخؼ ػف٘ٛی ثب ؽٕبر 035-31833590 ٜسٕبط ثٍیزیذ.
ثزا ی ٔٛارد آٔٛسؽی ثب ؽٕبر 035-31833588 ٜسٕبط ثٍیزیذ.
ثزای عٛاالر ػّٕی ثب ؽٕبر 035-31833588 ٜسٕبط ثٍیزیذ.
خٟز ادأ ٝآٔٛسػ ٔغبئُ ػف٘ٛی  ٚدریبفز فبیُ ٞبی ٔزثٛع ٝث ٝعبیز https://web.ssu.ac.ir/page-
ٔ pezeshki/fa/69/form/pId7760زاخؼ ٝوٙیذ . .دعشٛراِؼُٕ ٞبی وؾٛری ٔجبرس ٜثب ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی و ٝدر عبیز ٚسارر ثٟذاؽز ٚ
٘یش عبیز https://web.ssu.ac.ir/page-pezeshki/fa/69/form/pId7760لزار دارد ،ثزای ٔزالجز ثیٕبرا٘شبٖ در آیٙذ ٜوبری ثغیبر
ٔفیذ اعز.

نظر شخصی مولف:
دوشز سٞز ٜآخ٘ٛذی ٔیجذی :ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی اس ؽبیغ سزیٗ ٔٛارد ٔزاخؼ ٝثیٕبراٖ عزدبیی ث ٝدشؽىبٖ ػٕٔٛی ٞغشٙذ  ٟٓٔ ٚایٙى ٝثب سؾخیـ
فحیح  ٚدا٘غشٗ درٔبٖ ٔٙبعت ،ثزاحشی لبثُ درٔبٖ ٞغشٙذ .ثٙبثزایٗ ٔغبِؼ ٝثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ؽبیغ  ٚدیذٖ ایٗ ثیٕبراٖ در دٚراٖ دا٘ؾدٛیی،
لبثّیز عجبثز خٛثی ثؾٕب خٛاٞذ داد .عجیت خٛثی ثبؽیذ .ثزای ؽٕب ػشیشاٖ آرسٚی ٔٛفمیز  ٚؽبدی را داریٓ.

مطبلعه منببع بیشتر :
کتاب

دعشٛراِؼُٕ ٞبی وؾٛری

َاریسًن
ٔبالریب
ست وزیٕ ٝوٍٛٙ
ٔذیزیز ثیٕبری وز٘ٚب
ٔزالجز اس ِؾٕب٘یٛس
ٞبری
حیٛاٖ ٌشیذٌی
دیؾٍیزی  ٚوٙشزَ ػف٘ٛشٟبی
ثیٕبرعشب٘ی

فصًل بیماری َای عفًوی

