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 ریسی برًبهِ ارتمبی ّذف بب پسضکی آهَزش تَسعِ ٍ هطبلعبت هرکس درسی ریسی برًبهِ کویتِ :معرفی

 .است ضذُ تطکیل ٍاحذ بٌذرعببس اسالهی آزاد داًطگبُ پسضکی علَم هعبًٍت در درسی

 

 در پسضکی آهَزش رٍز استبًذاردّبی بب هطببك کطَر ٍ داًطگبُ سطح در درسی ریسی برًبهِ تَسعِ: رسالت

 ٍزارت تَسط ضذُ ارائِ درٍس سرفػل بب درسی ّبی برًبهِ اًطببق کطَر، بَهی ضرایط بب هٌطبك ٍ جْبى

 بب درسی ّبی برًبهِ اًطببق ٍ جبهعِ ًیبزّبی بب درسی ّبی برًبهِ اًطببق پسضکی، آهَزش ٍ درهبى بْذاضت

 .داًطجَیبى آیٌذُ ٍظبیف

 

 :پزشکی معاونت EDO درسی ریزی برنامه کمیته اهداف
 درس طرح ٍ دٍرُ طرح تذٍیي در هطبرکت 

 ّب درس طرح ٍ ّب دٍرُ طرح ارزضیببی 

 آهَزضی ّبی برًبهِ ببزًگری در هطبرکت 

 ببلیٌی هْبرتْبی هرکس در داًطجَیبى آهَزش برًبهِ تذٍیي در هطبرکت 

 ببلیٌی هْبرتْبی هرکس در دستیبراى آهَزش برًبهِ تذٍیي در هطبرکت 

 ببلیٌی هْبرتْبی هرکس در ضذُ بیٌی پیص ّبی برًبهِ اجرای بر ًظبرت 

 پسضکی علَم داًطجَیبى بِ ًگر جبهعِ آهَزش برًبهِ تذٍیي در هطبرکت 

 پسضکی علَم داًطجَیبى بِ ًگر جبهعِ آهَزش فیلذّبی کیفی ارتمبی در ّوکبری 

 ًگر جبهعِ آهَزش ّبی برًبهِ اجرای ارزضیببی ٍ پبیص 

 ِدرسی ریسی برًبهِ ّبی کویتِ عولیبتی برًبه EDO ّب 

 

 کِ پسضکی، علَم هجری داًطگبّی ٍاحذّبی آهَزش تَسعِ دفبتر در درسی ریسی برًبهِ کویتِ ٍظبیف

 تطکیل ضوي ببضٌذ، هی زهیٌِ ایي در تَاًوٌذ ٍ عاللوٌذ علوی ّیئت اعضبء ٍ کویتِ هسؤل از هتطکل

 :است گردیذُ تعییي زیر غَرت بِ کویتِ، جلسبت هٌظن



 درس طرح خػَظ در علوی ّیئت اعضبی ٍ اسبتیذ آضٌبیی برای ّبیی کبرگبُ برگساری در هطبرکت 

 دٍرُ طرح ٍ

 ّب درس طرح اغالح ٍ ببزًگری 

 طرح ٍ درس طرح درسی، ریسی برًبهِ راستبی در هحَری هْبرتی ّبی کبرگبُ طراحی در ّوکبری 

 دٍرُ

 داًطکذُ ّبی گرٍُ ٍ علوی ّیئت اعضبئ تَسط ضذُ تذٍیي دٍرُ طرح ٍ درس طرح کلیِ ارزیببی 

 هختلف ّبی

 ّب درس طرح ببزًگری ٍ هطبرکت ٍ راٌّوبیی هٌظَر بِ ّب داًطکذُ در حضَری جلسبت برگساری 

 هختلف همبطع ٍ ّب رضتِ در یبدگیری راٌّوبّبی ٍ ّب بَن الگ ببزًگری ٍ تذٍیي 

 هرتبط همبطع ٍ ّب رضتِ توبهی در ًگر جبهعِ آهَزش ّبی برًبهِ تذٍیي 

 ًگر جبهعِ آهَزش ّبی برًبهِ کیفی ارزضیببی ٍ پبیص 

 ببلیٌی ّبی هْبرت هرکس در داًطجَیبى آهَزش برًبهِ تذٍیي 

 ببلیٌی ّبی هْبرت هرکس در ضذُ تذٍیي ّبی برًبهِ اجرای بر ًظبرت 

 یآهَزض یجبر یّب برًبهِ هطکالت حل ٍ یبررس ٌِیزه در یآهَزض یّب گرٍُ بب یّوکبر 

 آهَزضی ًَیي ّبی ضیَُ تحمیك ٍ اجرا برای الزم تسْیالت ایجبد ٍ ریسی برًبهِ در هطبرکت 

 جذیذ ّبی برًبهِ  ٍ احتوبلی ًَالع رفع جْت پیطٌْبدات 

 

 


