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1فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى1

1درهاًگاُ عیذالؾْذاوزجوزجاعتاى الثزس2

1درهاًگاُ اهیز وثیزارانارانهزوشی3

7ولیٌیه اصفْاىًجف آتاداصفْاىاصفْاى4

4ؽاُ ٍلییشدیشدیشد5

10خاتن االًثیاءؽاّزٍدؽاّزٍدعوٌاى6

2درهاًگاُ عیذالؾْذاوزجوزجاعتاى  الثزس7

10آریاهؾْذهؾْذخزاعاى رضَی8

3تْوي22هؾْذهؾْذخزاعاى رضَی9

195فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى10

5ولیٌیه دًذاًپشؽىیؽیزاسؽیزاسفارط11

2ولیٌیه اصفْاىًجف آتاداصفْاىاصفْاى12

1خاتن االًثیاءؽاّزٍدؽاّزٍدعوٌاى13

11فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى14

2تَعلیپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى15

1ولیٌیه اصفْاىًجف آتاداصفْاىاصفْاى16

1ؽاُ ٍلییشدیشدیشد17

6فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى18

2ولیٌیه اصفْاىًجف آتاداصفْاىاصفْاى19

1خاتن االًثیاءؽاّزٍدؽاّزٍدعوٌاى20

17فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى21

2ؽاُ ٍلییشدیشدیشد22

(95-آبان)ویزيهای مًرد ویاس در ايلیه فزاخًان جذب ویزيهای تخصصی رسته بهذاشتی ي درماوی

هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی

 دارا تَدى داًؾٌاهِ لیغاًظ در یىی اس 

رؽتِ ّای تحصیلی هاهایی ٍ هؾاٍرُ در 

هاهـایی ٍ طـی دٍرُ آهَسؽـی ٍ حصَل 

تجارب طثك جذٍل احزاس ؽزایط ـ دارا 

تَدى گَاّیٌاهِ فَق دیپلن در یىی اس 

رؽتِ ّای تحصیلی هاهـایی ٍ هؾاٍرُ در 

هاهایی ٍ طی دٍرُ آهَسؽی ٍ حصَل 

تجارب طثك جذٍل ؽزایط احزاس

ـ هْارت ارتثاطی ٍ رفتاری تا تیوار ـ هْـارت ICDLداؽتي هْارت ّای ّفت گاًِ 

اعوـال هزالثـت ّـای دٍراى تارداری ـ هْارت اًجام سایواى ٍ اعوال هزالثت ّای تعذ 

اس سایواى ـ هْارت تؾخیص تِ هَلـع تیوـاری ّـای دٍراى تارداری ـ رعایت اخالق 

حزفِ ای ـ تغلط ٍ دلت در اًجام اهَرهحَلِ

دارا تَدى داًؾٌاهِ دوتزی در رؽتِ 

پشؽىی عوَهی ٍ طی دٍرُ آهَسؽی ٍ 

حصَل تجـارب طثـك جـذٍل ؽـزایط 

احزاس

      هْارت ًغخِ ًَیغی صحیح ـ هْارت تجَیش هٌاعثتزیي آسهایؾات تا تَجِ تِ 

ؽزایط تیوار ـ هْارت اًجام پـایؼ ٍضعیت تیوار ـ هْارت اعتفادُ اس دعتگاُ ّا ٍ 

تجْیشات ـ تغلط تز اًجام اهَر هحَلِ ـ دلت ـ اخالق حزفـِ ای در فَریت ّای 

ـ داؽتي عشت ًفظICDLپشؽىی ـ داؽتي هْارت ّای ّفت گاًِ 

دارا تَدى داًؾٌاهِ لیغاًظ در یىی اس 

رؽتِ ّای تحصیلی پزعتاری ـ آهـَسػ 

پزعـتاری ـ هـذیزیت خـذهات پزعتاری 

ٍطی دٍرُ آهَسؽی ٍ حصَل تجارب طثك 

جذٍل ؽزایط احزاس یا دارا تَدى گَاّیٌاهِ 

فَق دیپلن در یىی اس رؽتِ ّای تحصیلی 

پزعتاری ـ خذهات پزعتاری ٍ طی دٍرُ 

آهَسؽی ٍحصَل تجارب طثك جذٍل 

ؽزایط احزاس

ـ ـ هْارت ارتثاطی ٍ رفتاری تا تیوار ـ هْارت LCDLداؽتي هْارت ّای ّفت گاًِ 

هعایٌات فیشیىی ـ هْـارت پایؼ ّوَدیٌاهیه ـ هْارت اًجام هحاعثات دارٍیی ـ 

هْارت تزًاهِ ریشی هزالثت اس تیوـاراى ـ هْـارت هؾـاٍرُ دادى ـ هْارت آهَسػ 

ًىات تْذاؽتی ٍهزالثتی تِ تیواراى ٍ خاًَادُ آًْا ـ رعایت اخـالق حزفـِ ای در 

فَریتْـای پشؽىی ـ تغلط ٍ دلت در اًجام اهَرهحَلِ ـ داؽتي عشت ًفظ

دارا تَدى داًؾٌاهِ لیغاًظ در یىی اس 

رؽتِ ّای تحصیلی هزتَط تِ اتاق عوـل ٍ 

طـی دٍرُ آهَسؽـی ٍ حصـَل

تجارب طثك جذٍل ؽزایط احزاس

   داؽتي هْارت ّای تزلزاری ارتثاط تا تیوار ـ هْارت تزرعی ٍ وٌتزل تجْیشات اتاق 

عوـل لثـل اس اًجـام عوـل ـوْارت در هذیزیت تحزاى ـ هْارت پیؾگیزی اس عَارض 

دریافت تیَْؽی ـ تغلط تز اًجام اهَر هحَلِ

هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی

هاها

وارؽٌاط اتاق عول

وارداى اتاق عول

پشؽه عوَهی

پزعتار
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1ؽاُ ٍلییشدیشدیشد23

1خاتن االًثیاءؽاّزٍدؽاّزٍدعوٌاى24

1ولیٌیه اصفْاىًجف آتاداصفْاىاصفْاى25

6فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى26

2تَعلیپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى27

1ولیٌیه اصفْاىًجف آتاداصفْاىاصفْاى28

1تْوي22هؾْذهؾْذخزاعاى29

4فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى30

1ؽاُ ٍلییشدیشدیشد31

                                   هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهیهطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی58فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاىووه تْیار32

1ولیٌیه اصفْاىًجف آتاداصفْاىاصفْاى33

4فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى34

هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهیهطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی1ؽاُ ٍلییشدیشدیشدوارؽٌاط تْثَد ویفیت35

هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهیهطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی

 دارا تَدى داًؾٌاهِ لیغاًظ در رؽتِ 

تحصیلی تیَْؽی ٍ طی دٍرُ آهَسؽی ٍ 

حصَل تجارب طثك جذٍل ؽـزایط احزاس

   داؽتي هْارت ّای ارسیاتی تیوار ـ هْارت تصوین گیزی در ؽزایط تحزاًی ـ هْارت 

پایؼ هـذاٍم عالئـن حیـاتی تیوار ـ هْارت هاًیتَریٌگ تجْیشات وٌتزلی ـ هْارت 

هزالثت اس تیوار در هزاحل هختلف تیَْؽی ـ تغلط تِ اًجـام اهَر هحَلِ ـ پایثٌذی 

تِ اخالق حزفِ ای ـ تغلط ٍ دلت در اًجام اهَر هحَلِ ـ داؽـتي هْـارت ّـای 

ICDLّفـت گاًـِ

دارا تَدى داًؾٌاهِ فَق دیپلن در رؽتِ 

ٍ طی دٍرُ ) تیَْؽی(تحصیلی َّؽثزی 

آهَسؽی ٍ حصَل تجـارب طثـك جذٍل 

ؽزایط احزاس

هْارت هزالثت اس تیواراى در هزاحل هختلف تیَْؽی ـ هْارت تصوین گیزی در 

ؽزایط تحزاًی ـ هْـارت آهـَسػ تـِ تیوار ٍ خاًَادُ ٍی ـ هْارت پایؼ هذاٍم عالئن 

حیاتی تیوار ـ هْارت هاًیتَریٌگ ، تجْیشات وٌتزلی ـ تغـلط ٍ دلـت در اًجام اهَر 

ICDLهحَلِ ـ داؽتي هْارت ّای ّفتگاًِ 

وارؽٌاط اهَر 

تیوارعتاى ّا

وارداى َّؽثزی

وارؽٌاط َّؽثزی
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17فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاىهتصذی پذیزػ36

ـ دارا تَدى هذرن وارداًی رؽتِ تحصـیلی 

هـذارن پشؽـىی ٍ  طـی دٍرُ آهَسؽـی ٍ 

حصـَل

.تجارب طثك جذٍل ؽزایط احزاس 

دارا تَدى گَاّیٌاهِ دیپلن هتَعطِ ٍ طی -

دٍرُ آهَسؽی ٍ حصَل تجارب طثك جذٍل 

ؽزایط احزاس

  هْارت هذیزیت اعٌاد ـ هْارت اعتفادُ اس آهار ٍ وذگذاری ٍ طثمِ تٌذی تیوـاری 

ّـا ـ هْـارت تحلیـل ًتـایج ـوْارت هغتٌذعاسی ٍ پزداسػ اطالعات ـ هْارت 

گشارػ دّی اس فعالیت ّای هختلف تیوارعتاى ـ تغلط تـز اًجـام اهَرهحَلِ ـ داؽتي 

 ICDLهْارت ّای ّفتگاًِ

1ولیٌیه اصفْاىًجف آتاداصفْاىاصفْاى37

1ولیٌیه دًذاًپشؽىیتزٍجزدتزٍجزدلزعتاى38

1ؽاُ ٍلییشدیشدیشد39

1ولیٌیه دًذاًپشؽىیؽیزاسؽیزاسفارط40

هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهیهطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی1ولیٌیه دًذاًپشؽىیدًذاًپشؽىیتْزاىتْزاىتىٌغیي رادیَلَصی41

2ولیٌیه دًذاًپشؽىیؽیزاسؽیزاسفارط42

1ولیٌیه دًذاًپشؽىیتزٍجزدتزٍجزدلزعتاى43

1ولیٌیه دًذاًپشؽىیؽیزاسؽیزاسفارط44

1ولیٌیه دًذاًپشؽىیتزٍجزدتزٍجزدلزعتاى45

هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهیهطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی

هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهیهطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی

ـ دارا تَدى داًؾٌاهِ لیغاًظ در یىی اس 

رؽتِ ّای تحصیلی علَم آسهایؾگاّی ـ 

تیَؽیوی ـ اًگل ؽٌاعی ـمـارچ

ؽٌاعی ـ ٍیزٍط ؽٌاعی ـ هیىزٍب 

ؽٌاعی ـ عن ؽٌاعی ـ ّواتَلَصی ـ 

تاوتزی ؽٌاعی ـ فارهاوَلَصی ـ سیغت

ؽٌاعی ـ خَى ؽٌاعی ـ صًتیه اًغاًی ٍ 

طی دٍرُ آهَسؽی ٍ حصَل تجارب طثك 

.جذٍل ؽزایط احزاس

تغلط ٍ دلت در اًجام اهَر هحَلِ ـ هْارت تْیِ هحلَل ّا،آًتی صًْا ٍ تَلیذ عزم 

ّای درهاًی ـ داؽـتي هْـارت

ًگْذاری ٍ والیثزاعیَى تجْیشات آسهایؾگاّی ـ هْارت اعتزیلیشاعیَى هـَاد ٍ 

ٍعـایل آسهایؾـگاّی ـ داؽـتي

.هْارت ّای ّفتگاًِ 

ـ دارا تَدى داًؾٌاهِ لیغاًظ در یىی اس 

رؽتِ ّای تحصیلی تىٌَلَصی پزتَؽٌاعی 

ـ رادیَتیَلـَصی ٍ حفاظت ) رادیَلَصی(

پزتَی ـ ًاًَتىٌَلَصی ـ فیشیه پشؽىی ـ 

ٍ MRI )(فٌاٍری تصَیز تزداری پشؽىی 

ٍ طـی دٍرُ آهَسی ٍ ) عی تی اعىي(

حصَل تجارب طثك جذٍل ؽزایط احزاس

ـ تغلط ٍ دلت در اًجام اهَرهحَلِ ـ هْارت ICDLـ داؽتي هْارت ّای ّفت گاًِ 

تزلزاری ارتثاط رفتار تا تیوارـوْارت تحلیل اطالعات ـ هْارت تىارگیزی اتشارّای آهار 

ٍ اطالعات ـ هْـارت تشریـك هـادُ حاجـة تـا ًظـارت ٍ عزپزعتی پشؽه ـ هْارت 

اعوال حفاظت در هماتـل اؽـعِ ـ هْـارت آهـادُ عـاسی ، ًگْـذاری ، والیثزاعـیَى ٍ 

.تویشوزدى دعتگاّْا ـ رعایت اخالق حزفِ ای

وارؽٌاط آسهایؾگاُ

وارؽٌاط رادیَلَصی

وارؽٌاط پزٍتش

وارؽٌاط اهَر اطالعات 

وارؽٌاط پذیزػ ٍ هذارن )عالهت

(پشؽىی
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هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهیهطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی12فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاىهٌؾی تخؼ46

1تَعلیپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى47

1تْوي22هؾْذهؾْذخزاعاى48

1فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى49

1تَعلیپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى50

1ولیٌیه اصفْاىًجف آتاداصفْاىاصفْاى51

1فزّیختگاىپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى52

1تَعلیپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاى53

هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهیهطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی1تَعلیپشؽىی تْزاىتْزاىتْزاىوارؽٌاط ایوٌی تیوار54

55

وارداى تْذاؽت 

تْذاؽت وار دّاى )دّاى

(ٍ دًذاى

2ولیٌیه دًذاًپشؽىیدًذاًپشؽىیتْزاىتْزاى

دارا تَدى داًؾٌاهِ فَق دیپلن در رؽتِ 

تحصیلی تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى ٍ طی 

دٍرُ آهَسؽی ٍ حصَل تجارب طثك جذٍل 

ؽزایط احزاس

هزالثت دّاى ٍ دًذاى در گزٍُ ّای  –آؽٌایی تا طزح ادغام تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى 

 – ICDLداؽتي هْارت ّفتگاًِ -وٌتزل عفًَت در دًذاًپشؽىی –عٌی هختلف 

هْارت آهَسػ رٍػ صحیح  –هْارت جزم گیزی ٍ صاف وزدى عطح ریؾِ دًذاى 

تغلط تز  –هْارت در تْیِ گشارػ ٍضعیت دّاى ٍ دًذاى  –هزالثت اس دّاى ٍ دًذاى 

.اًجام اهَر هحَلِ

دارا تَدى داًؾٌاهِ لیغاًظ در یىی اس 

رؽتِ ّای تحصیلی هٌْذعی تْذاؽت 

هحیط ـ آهـَسػ تْذاؽـت هٌـاتع طثیعی 

ـ هذیزیت عالهت ـ )هحیط سیغت(

تیَتىٌَلَصی هحیطی ـ هذیزیت هحیط 

سیغت ـ آلَدگی هحیط سیغت هذیزیت 

خذهات تْذاؽت ٍ درهاًی ٍ طی دٍرُ 

آهَسؽی ٍ حصَل تجارب طثك جذٍل 

ؽزایط احزاس

ـ هْارت اًجام وارگزٍّی ـ هْارت ICDL             داؽتي هْارت ّای ّفت گاًِ 

تحلیل اطالعات ـ هْـارت ؽٌاعـایی ٍ وٌتزل عَاهل آالیٌذُ هحیط ـ هْارت تحمیك 

ٍ پضٍّؼ ـ تغلط ٍ دلت در اًجام اهَرهحَلِ

دارا تَدى داًؾٌاهِ لیغاًظ در یىی اس 

رؽتِ ّای تحصیلی علَم تغذیِ ،علَم 

تْذاؽتی در تغذیِ، تغذیِ علَم ٍ صٌایع 

غذایی، تْذاؽت ٍ ایوٌی هَاد غذایی ، 

هیىزٍب ؽٌاعی هَاد غذایی، سیغت 

ؽٌاعی ،هٌْذعی صٌایع غذایی ٍ طی 

دٍرُ آهَسؽی ٍ حصَل تجارب طثك جذٍل 

ؽزایط احزاس

،تغلط ٍ دلت در اًجام اهَر هحَلِ،هْارت ICDL      داؽتي هْارت ّای ّفت گاًِ 

اعتفادُ اس ریاضی جْت هحاعثِ ارسػ غذایی هَاد غذایی، هْارت تجَیش رصین درهاًی 

ٍ پیؾگیزی ،هْارت تزًاهِ ریشی جْت ارتماء عالهت فزد ،خاًَادُ،گزٍُ ٍ 

جاهعِ،رعایت اخالق حزفِ ای

هطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهیهطاتك ضَاتط داًؾگاُ آساد اعالهی

وارؽٌاط تغذیِ

وارؽٌاط تْذاؽت حزفِ 

ای

وارؽٌاط تْذاؽت هحیط


