اﻣﺎده ﺳﺎزی ﺟﮭت ازﻣون ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧش ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﭘزﺷﮑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﮔروه ھدف
دوره ﯾﺎدﮔﯾری ﺑرای اﻓراد ذﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷد
اﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣدرک ﭘزﺷﮑﯽ ﺧود را در ﮐﺷوری ﻏﯾر ازﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺧذ ﮐرده اﻧد
اﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣدرک ﭘزﺷﮑﯽ ﺧود در ﮐﺷور اﻟﻣﺎن ھﺳﺗﻧد
اﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣدرک زﺑﺎن ب ٢از ﯾﮑﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت زﺑﺎن ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد در اﻟﻣﺎن را دارﻧد
ھدف دوره
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﭘزﺷﮑﯽ  ،از طرف
ھدف اﯾن دوره از ﯾﮑطرف اﻣﺎده ﺳﺎزی ﺟﮭت اﺧذ ﻣدرک زﺑﺎن ب/ ٢ث١
دﯾﮕر اﻣﺎدﮔﯽ ﭘزﺷﮑﺎن ﺑرای ازﻣون ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧش ﭘزﺷﮑﯽ ﺟﮭت اﺧذ ﻣدرک ﭘزﺷﮑﯽ اﻟﻣﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣوارد ﻣورد اﻣوزش
ﻣوارد ﻣورد اﻣوزش ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﺧذ ﻣدرک ﭘزﺷﮑﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣورخ  ٢٠٠٢\٠۶\٢٧ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات
٢٠١٣\١٠\٠١
اﻣوزش زﺑﺎن ) ١٢ھﻔﺗﮫ(
اﻣوزش دروس ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ھﻣراه زﺑﺎن ﺗﺧﺻﺻﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ) ٩ھﻔﺗﮫ(
دوره ﻋﻣﻠﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن  ١٣ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﯾﮏ روز در ھﻔﺗﮫ روزھﺎی ﺟﻣﻌﮫ در ﻣوﺳﺳﮫ
ﺗدرﯾس ﺗﯾوری ) ٢ھﻔﺗﮫ(
ازﻣون ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧش ﭘزﺷﮑﯽ
دروس ﭘزﺷﮑﯽ
اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم درﻣﺎن و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﺷور اﻟﻣﺎن
ﮔرﻓﺗن ﺷرح ﺣﺎل از ﺑﯾﻣﺎران و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﯾﻣﺎران
ﭘزﺷﮑﯽ داﺧﻠﯽ
ﭘزﺷﮑﯽ ﺟراﺣﯽ
داروﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ
رادﯾوﻟوژی
ﭘزﺷﮑﯽ اورژاﻧس
ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺑﮭداﺷت
ﻣوارد ﻣورد ﺗدرﯾس دوره زﺑﺎن
در طﯽ دوره ﻓراﮔﯾری زﺑﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی )ﺧواﻧدن ،ﻧوﺷﺗن ،ﮔوش ﮐردن ،ﺻﺣﺑت ﮐردن( اﻣوزش داده ﻣﯽ ﺷود.
ھﻣﺟﻧﯾن ﻣوارد ذﯾل ﻧﯾز ﺷﺎﻣل اﯾن دوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﻧﺣوه ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎران ) زﺑﺎن ﻣﺣﺎوره ،زﺑﺎن ﺗﺧﺻﺻﯽ ،ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺻﺣﺑت در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ (
ﭘزﺷﮑﯽ دروس ١-٢۴
ب/٢ث١
ﮐﺗﺎب
ﯾﺎدﮔﯾری ﻓﺷرده در ﻧﺣوه ﺷرح ﺣﺎل ﮔرﻓﺗن از ﺑﯾﻣﺎران ،ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﯾﻣﺎران
ﺗﻌﻠﯾم و اﻣوزش اﺻطﻼﺣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ
ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺗﺎب ﺗﻠﮏ از وﺳﺎﯾل ﯾﺎدﮔﯾری ﻣوﺳﺳﮫ و دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺑﻊ زﺑﺎن اﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد.
ﺷروع دوره
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از دﻓﺗر در ﻣورد دوره ھﺎی ﺑﻌدی ﭘرﺳش ﮐﻧﯾد.
ﺳﺎﻋﺎت ﺗدرﯾس
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  ٩ﺻﺑﺢ اﻟﯽ  ٨ ) ١۶واﺣد ﺗدرﯾس ﮐﮫ ھر ﯾﮏ واﺣد ﺷﺎﻣل  ۴۵دﻓﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﻣﺟﻣوع
 ۴٠واﺣد ﺗدرﯾس در ھﻔﺗﮫ (

ھزﯾﻧﮫ دوره
ھزﯾﻧﮫ اﯾن دوره ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق اداره ﮐﺎر و اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﻟﻣﺎن ﻣورد ﺗﻘﺑل ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
ﻣﺳﯾول ﺑرﮔزاری دوره
ﺧﺎﻧم ﮐﺎﺗرﯾﻧﺎ دوﯾﺗﭻ
ﺗﻠﻔن ٠۴٣١-۵٨٠٨٩٧۶۴

ﺑرای ﺗرﺟﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ از ﺷﻣﺎ ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
اﻗﺎی دﮐﺗر ارش ﺧﺳروی

