
هحوذ ػلی هٌتصری ، کبرؼٌبض ارؼذ پرظتبری داخلی جراحی ، ػضَ  مسئول مرکس مهبرت هبی ببلینی :

 ّیئت ػلوی داًؽکذُ پرظتبری ٍ پیراپسؼکی 

( ، هْعب  هرالبت ّبی ٍیصُفرٍزاى ) کبرؼٌبض ارؼذ پرظتبری  فبطمه : مهبرت هبی ببلینی مرکس اعضبء

ایوبًیبى ) کبرؼٌبض ارؼذ پرظتبری داخلی جراحی (، هجتبی زیٌی ) کبرؼٌبض ارؼذ پرظتبری داخلی 

 جراحی ( . 

دکترظبرا ؼْعَاری ) هؼبٍى آهَزؼی داًؽکذُ پرظتبری ٍ پیراپسؼکی  اعضبء کمیته مهبرت هبی ببلینی :

) دبیر کویتِ هْبرت ّبی ببلیٌی ( ، راضیِ داًؽکذُ ( ، هحوذ ػلی هٌتصری  EDO( ، ًذا پَرًَرزٍ ) هعئَل 

پرًیبى ) ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ پرظتبری ( ، هحبَیِ تمی زادگبى ) هربی گرٍُ اتبق ػول ( ، زّرا پیؽگر ) 

هجتبی زیٌی )  فرٍزاى ) کبرؼٌبض هرکس ( ، هْعب ایوبًیبى ) کبرؼٌبض هرکس (،فبطوِ هربی گرٍُ بیَْؼی ( ، 

 . ) کبرؼٌبض هرکس (پَرؼرافتبى کبرؼٌبض هرکس ( ٍ زیٌب 

 

 معرفی مرکس 

یکی از ٍاحذّبی تحت پَؼػ هؼبًٍت آهَزؼی داًؽکذُ پرظتبری ٍ پیراپسؼکی هرکس هْبرت ّبی ببلیٌی 

اظبتیذ ٍلت خبًن  بب ّوت 5631 پرظتبری در ظبل اٍلیي ببر ایي هرکس در غبلب اتبق پراتیک هی ببؼذ . 

راُ اًذازی گردیذ . ایي هرکس در طبمِ ّوکف فْیوِ بیضبیی ًصاد ، ظبر ) ظکیٌِ ؼْعَاری ( ٍ ؼکَُ زارع 

ؼبهل اتبق پراتیک در حبل حبضر هتر هربغ بَدُ ٍ  521داًؽکذُ ٍالغ ؼذُ اظت . ٍظؼت تمریبی آى 

ی ًِ  هی ببؼذ . اتبق پراتیک فَریت ّبپرظتبری ، اتبق ػول ٍ َّؼبری  ٍ فَریت ّبی پسؼکی بصَرت جذاگب

تَظط آلبی هحوذ ػلی هٌتصری از لعوت اصلی هجسا ٍ تکویل گردیذ ٍ درّوبى زهبى  15ظبل  پسؼکی

جْت ظبخت  بتیالذاهلبی هٌتصری ٍ آلبی ػببظی  آ، تَظط دکتر پَراحوذ ) هؼبٍى آهَزؼی داؼگبُ  ( 

 ِ ی صَرت گرفت کِ پط از پبیبى هرحلِ ظبخت در دی اتبق پراتیک اتبق ػول ٍ َّؼبر جْتهکبًی جذاگبً

ایي هرکس تجْیس ٍ راُ اًذازی بب ّوت آلبی دکتر فبصلِ ، ظرکبر خبًن ؼبدفر ٍ خبًن تمی زادگبى  5611هبُ 

 گردیذ . 

الزم بِ رکر اظت ایي هرکس در زهیٌِ برگساری کالظْبی ٍاحذ هْبرت ّبی ببلیٌی ) جْت داًؽجَیبى 

اتبق ػول ؛ َّؼبری ٍ فَریت ّبی پسؼکی ( ، برگساری اهتحبًبت آظکی ، برگساری  کبرؼٌبظی پرظتبری ،

کبرگبّبی آهَزؼی جْت گرٍُ ّبی هختلف ، ارائِ هَاد کوک آهَزؼی ) فیلن ٍ جسٍات آهَزؼی ( فؼبل هی 

 ببؼذ . 



 ببلیٌی ّبی هْبرت هرکس اظبظٌبهِ
 رسبلت 
ظالهت ٍ کیفیت هرالبت از بیوبراى ٍ ارتمبء ارتمبء ،  هرکس آهَزغ هْبرت ّبی ببلیي دظتیببی رظبلت 

تَاًوٌذیْب ٍ هْبرتْبی ػولی کبرآهَزاى ٍ کبرٍرزاى رؼتِ ّبی پرظتبری ، اتبق ػول ، بیَْؼی ٍ فَریت ّبی 

ِ ظبزی ؼذُ در اتبق ّبی پراتیک  از طریك  اًجبم فؼبلیت  پسؼکی  بب اظتفبدُ از آهَزغ ّبی هٌبظب  ٍ ؼبی
ری اػضبء هحترم کویتِ هْبرت ّبی ببلیٌی ، اػضبء هحترم هرکس هْبرت ّبی ببلیي ٍ ظبیر بب ّوکبّبی زیر 

 هی ببؼذ : اػضبء ّیئت ػلوی 
ایجبد هحیطی ایوي برای تذریط ٍ فراگیری هْبرتْبی ببلیٌی از طریك برگساری دٍرُ ّب ٍ  -5

ًکي ّبی آهَزؼی  ، کبرگبّْبی آهَزؼی بب اظتفبدُ از ٍظبیل کوک آهَزؼی ، رایبًِ ، هَالش ٍ هب

 .  (Role Playing)فیلن ّبی اهَزؼی ، ًرم افسار ّبی اهَزؼی ٍ ًمػ ببزی کردى 

 ًَآٍری  در زهیٌِ  ارائِ رٍغ ّبی تذریط هْبرتْبی ببلیي ٍ ارتببطی  -2

 ایجبد بعتری هٌبظب برای پصٍّػ ّبی آهَزؼی ٍ ارزیببی رٍغ ّبی گًَبگَى آهَزؼی  -6

 َزی بب اظتفبدُ از جسٍات آهَزؼی ، هَالشّب ، ٍیذئَ ٍ رایبًِ .ایجبد بعتری هٌبظب جْت خَدآه -1

، فیلن ٍ ًرم تَلیذ هَاد کوک آهَزؼی از لبیل اظالیذ ، ػکط یکعبى ظبزی ) اظتبًذاردظبزی ( ٍ  -1

 افسارّبی آهَزؼی 

 ایجبد اهکبًبت ٍ هحیطی هٌبظب برای برگساری اهتحبًبت ػولی بِ ؼیَُ آظکی .  -3

 

 دورنمب 

ین در ظرف  یکی از هراکس هْبرتْبی ببلیٌی ) درظطح داًؽکذُ ّبی پرظتبری ٍ  ظبل آیٌذُ  پٌجهب هی خَّا

ی ٍ هْبرت ّبی ببلیٌی ببال  ) در وبب تَاى ػل راپیراپسؼکی ( برجعتِ کؽَر ببؼین . هب اهیذٍارین کبرؼٌبظبًی 

بتَاًٌذ  یت ًوبئین کِ در آیٌذُ تربرؼتِ ّبی پرظتبری ، اتبق ػول ، َّؼبری ٍ فَریت ّبی پسؼکی ( 

  بِ ّوَطٌبًوبى ارائِ ًوبیٌذ .ر ػرصِ ّبی آهَزغ ، پصٍّػ ٍ ببلیي  خذهبت چؽوگیری را د

 

 

 

 



 :ارزشهب 

رفغ هؽکالت آهَزؼی حبل ٍ  ی فؼبلیت ّب ٍ پصٍّػ کبربردی ٍ ظَدهٌذ بِ هٌظَرٍتورکس بر ر -5

  آیٌذُ 

 ػولی ػلوی ٍ دظتیببی بِ جبهؼیت ٍ اػتببر -2

برخَرداری از جبیگبُ هؼتبر در هیبى ظبیر هراکس هْبرتْبی ببلیٌی  در ظطح داًؽکذُ ّبی پرظتبری  -6

 ٍ پیراپسؼکی 

 بِ رٍز بَدى از ًظر ػلوی ٍ اظتفبدُ از تکٌَلَشی ّبی آهَزؼی  -1

 رػبیت لبًَى ٍ احترام بِ داًؽجَیبى ٍ اظبتیذ داًؽکذُ  -1

 

 


