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هَارد هطزح ضذُ:
ضوي خیز همذم دوتز حسیٌی ثِ اعضبء ثیبى وزدًذ وِ یىی اس هسبئل هَرد تبویذ در ٍسارت ثْذاضت ،ایجبد داًطگبُ وبرآفزیي است .آلبی
رئیسَى در ایي سهیٌِ ثیبى وزدًذ وِ یىی اس هَضَعبت هْن ایي است وِ وبرآفزیٌی ٍارد ثزًبهِ درسی ضَد ضموي ایٌىمِ ایمي ومِ ایمي
هَضَع در داًطگبّْبی ٍسارت علَم اجزایی ضذُ است ٍ وبرثزدّبی ّز رضتِ ثِ داًطجَیبى آهَسش دادُ هی ضَد.
آلبی رئیسَى درثبرُ راّجزدّبی داًطگبُ ًسل سِ غحجت وزدًذ  ،ایطبى پس اس تعزیف داًطگبُ ًسل  3ثیبى فزهَدًٌذ ومِ داًطمگبّْبی
ثزتز دًیب  ،ضْزن ّبی آهَسضی طزاحی وزدًذ وِ لذرت ّبی ثبالیی التػبدی ایجبد وزدًذ ،تَلیذ ضزوت ّبی داًص ثٌیبى را همی تمَاى
ًوًَِ ای اس ایي هَارد عٌَاى وزد .پس السم است سیستن داًطگبُ ثِ سوت وبرآفزیي ضذى پیص رٍد وِ السهِ آى ایجبد سیزسبخت ّبی
ًزم افشاری ٍ سخت افشاری  ٍ ،ایجبد فزٌّگ وبرآفزیي ضذى است ،تب داًطجَیبى پس اس فبرغ التحػیلی خَد وبرآفزیي ثبضمٌذ ٍ هزاومش
رضذ هی تَاًذ سهیٌِ ای ثزای پزٍرش داًطجَیبى ثبضٌذ ٍ ،ثزٍى سپبری ًیش اس همَاردی ثمَد ومِ ایطمبى آى را اس ضمزاید یمه داًطمگبُ
وبرآفزیي داًستٌذ ،سپس در لسوت ًزم افشاری در داًطگبُ ثبیذ داًطجَ در سهیٌِ وبرآفزیٌی آهَسش ثجیٌذ وِ در ثزًبهِ عولیبتی هَرد تبویذ
لزار گزفتِ است .ثِ طَر هثبل در ثزًبهِ عولیبتی داًطگبُ هطزح وِ داًطجَی تحػیالت تىویلی حذالمل ثبیذ یمه طمزح وسمت ٍ ومبر
ثٌَیسذ .سپس دوتز ًبغزی تفبٍت داًطگبُ علَم ٍ ثْذاضت را ثیبى وزدًذ ٍ ،تبویذ فزهَدًذ وِ داًطگبُ ٍسارت ثْذاضت افزاد را ثزای حزفِ
ّبی هطخع تزثیت هی ًوبی ٌذ ٍ ضغل فزد اس اثتذا هطخع است  .آلبی رئیسَى در ثحث ٍ در پبسخ ثِ آلبی دوتز ًبغزی فزهَدًذ ،ومِ
وبرآفزیٌی هطىلی یب هحذٍدیتی ثزای علَم پشضىی ایجبد ًوی وٌذ ٍلی هی تَاًذ هَاردی وِ خاللیت داًطجَ را پزٍرش همی دّمذ همی
تَاى ثب ثحث ّبی هیبى رضتِ ای ضزایطی پیص آٍرد وِ خ َد یه وبرآفزیي ثبضذ .ایطبى رضتِ ثْذاضت را هثبل سدًذ وِ اضجبع ضذُ است
ٍ ثب وبرآفزیٌی ایطبى ،هحػَالتی را تَلیذ وزدًذ وِ ثسیبر ًَآٍراًِ ثَدُ است .آلبی دوتز حسیٌی در تبویذ ثز وبرآفزیٌی فزهَدًذ وِ ثزًبهِ
ّبیی وِ در راستبی وبرآفزیٌی ثِ وویتِ ارجبع ضَد هَدد تبویذ لزار خَاّذ گزفت .دوتز اوجزی ثیبى فزهَدًذ وِ وبرآفزیٌی السم اسمت در
رضتِ پشضىی ٍ دًذاًپشضىی ّن هطزح ضَد چزا وِ ثبعث هی ضَد داًطجَیبًی وِ جٌزال رضتِ ّب عاللِ هٌذ ًیسمتٌذ ٍ ثمِ رضمتِ ّمبی
هَرد عاللِ خَد ثِ غَرت هیبى رضتِ ای ثب رضتِ خَد رٍ ثیبٍرًذ ،داًطىذُ ّب السم ثزًبهِ ّبی درسی هجتٌی ثز وبآفزیٌی ارائِ ًوبیٌمذ ٍ
وویتِ ثزًبهِ درسی استمجبل خَاّذ ضذ .خبًن هعتوذ رضبیی فزهَدًذ وِ السم است ثیي هعبًٍت تحمیمبت ٍ هعبًٍت ثْذاضتی تفمبّن ًبهمِ
ّبیی تذٍیي گزدد ٍ ایي تفبّن ًبهِ ّب سهیٌِ وبرآفزیٌی را پذیذ خَاّمذ آٍرد .خمبًن دوتمز اوجمزی پیطمٌْبد داًطمىذُ دًذاًپشضمىی را در
خػَظ تعییي ًوزُ حذ ًػبة ٍرٍد ثِ ثخص ّبی ثبلیٌی ثیبى ًوَدًذ .خبًن هعتوذ رضبیی پیطٌْبدات داًطىذُ ثْذاضمت را در ثمبسًگزی
ثزًبهِ درسی هطزح ًوَدًذ .سپس دوتز اسوبعیلی ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ داًطىذُ پشضىی پیطٌْبد خَد را در خػمَظ تمزم ثٌمذی درٍس –
ادغبم درٍس ٍ تمذم ٍ تبخز درٍس ثیبى ًوَدًذ ٍ تَضیحبت السم در خػَظ ثزًبهِ ریشی ّب ارائِ دادًذ .
پیگزی وٌٌذُ
هػَثبت
هسئَل وویتِ ثزًبهِ ریشی
درس تػفیِ آة در رضتِ ثْذاضت هحید ثِ هیشاى ٍ 2احذ ًظزی ثِ ٍ 3احذ ًظزی تغییز یبثذ
درسی داًطىذُ ثْذاضت
درس ضیوی هحید ثزای داًطجَیبى پیَستِ ثْذاضت هحید ثِ ٍ 2احذ ًظزی ٍ ٍ 1احذ تئَری تغییز هسئَل وویتِ ثزًبهِ ریشی
درسی داًطىذُ ثْذاضت
یبثذ
درس وبرثزد رٍش ّبی آهبری در ثْذاضت هحید ثِ هیشاى ٍ 2احذ عولی ثزای داًطجَیبى ًبپیَستِ هسئَل وویتِ ثزًبهِ ریشی
درسی داًطىذُ ثْذاضت
ثْذاضت هحید ثِ یه ٍ ًین ٍاحذ عولی ٍ ًین ٍاحذ تئَری تغییز یبثذ
درس آهبر سیستی اس یه ٍ ًین ٍاحذ تئَری ثِ یه ٍاحذ تئَری ٍ ًین ٍاحذ عولی رٍش تحمیك تغییز هسئَل وویتِ ثزًبهِ ریشی
درسی داًطىذُ ثْذاضت
یبثذ
پیطٌْبد داًطىذُ دًذاًپشضىی هجٌی ثز وست حذ ًػبة در آسهَى ٍرٍدی ثخطْبی ثبلیٌی هػَة ضذ هسئَل وویتِ ثزًبهِ ریشی
درسی داًطىذُ دًذاى پشضىی
ٍ پیطٌْبد گزدیذ ثِ عٌَاى ارسضیبثی درس لزار گیزد ٍ دستَرالعولی در ایي خػَظ تذٍیي گزدد.
هسئَل وویتِ ثزًبهِ ریشی
در خػَظ پیطٌْبد داًطىذُ پشضىی درثبرُ تزم ثٌذی رضتِ پشضىی هػَة گزدیذ ایي تزم ثٌذی
ثزای سبل  69-69اجزا ٍ هجذد جْت اجزا در سبل تحػیلی  69-69ثبسًگزی ضَد ٍ هجذد در وویتِ درسی داًطىذُ پشضىی
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ثزًبهِ ریشی درسی هطزح ضَد ٍ داًطىذُ هتعْذ ثِ ًیبسسٌجی اس اسبتیذ ٍ داًطجَیبى جْت ثبسًگزی
خَاّذ ثَد
در جْت گذار داًطگبُ ثِ ًسل سَم در راستبی ثزًبهِ عولیبتی تحَل ٍ ًَآٍری در آهَسش ٍ اثالغی آلبی هحوذرضب ریسَى
ٍسارت هتجَع در سبل 1369
 -1پیطٌْبد رضتِ آهَسضی جذیذ ثیي رضتِای ثب عٌَاى وبرآفزیٌی سالهت
 -2ثبسًگزی ٍ تذٍیي ٍ تَسعِ ثزًبهِ درسی در راستبی خاللیتًَ ،آٍری ،فٌبٍری ٍ وبرآفزیٌی در
وزیىَلَم در داًطجَیبى تحػیالت تىویلی
 -3ایجبد حذاوثز دٍ ٍاحذ درسی در راستبی هجبحث فٌبٍری ٍ ًَآٍری جْت داًطجَیبى
تحػیالت تىویلی حست رضتِ ثِ تطخیع داًطىذُ ّب ثِ استٌبد الشام ثزًبهِ عولیبتی
تحَل ٍ ًَآٍری در آهَسش اثالغی هعبًٍت آهَسضی ٍسارت
حبضزیي در جلسِ:
دوتز سیذ هحوذرضب حسیٌی

دوتز هحسي ًبغزی

دوتز علی اوجز اسوبعیلی

دوتز ًزجس اوجزی

دوتز هحوذ هْذی حسي سادُ طبّزی

خبًن ام الجٌیي هعتوذ رضبیی

خبًن طیجِ خشاعی

خبًن آفبق سارعی

خیزالٌسبء رهضبى سادُ

البی هحوذرضب رئیسَى

