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 دارد

گاه / دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی   رئیس محترم دانش
گاه علوم بهزیستی و توانبخشی   رئیس محترم دانش
گاه علوم زپشکی ارتش  رئیس محترم دانش

گاه شاهد  رئیس محترم دانش
گاه علوم زپشکی بقیه ا... )عج(  رئیس محترم دانش
گاه آزاد اسالمی  معاون محترم علوم زپشکی دانش

 عریعال  محترم سازمان اتقاا  ووندم
 رئیس محترم موسسه تحقیاات واکسن و رسم سازی رازی

 رئیس محترم انستیتواپستور اعریان
 رئیس محترم رمزک آموزشی، ردمانی و تحقیااتی قلب و رعوق شهید رجایی

گاه رتبیت دمرس  رئیس محترم دانش
 

  

 باسالم؛

دوره  شده )مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی( به پیوست یک نسخه برنامه آموزشی بازنگری   

مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم  "اپیدمیولوژی"رشته  وستهیپکارشناسی ارشد نا

 ، جهت اجراء ابالغ می شود.1/11/1396پزشکی مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رونوشت
به انضمام یک نسخه مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه   علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصیشورای آموزش دبیر محترم  -

 ارزشیابی برنامه مذکور

رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به انضمام یک نسخه مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی برنامه  -

 مذکور

 مرکز خدمات آموزشی به انضمام یک نسخه مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی برنامه مذکوررئیس محترم  -

 دبیرمحترم شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به انضمام یک نسخه مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و نحوه ارزشیابی برنامه مذکور -

 کلی، برنامه، سرفصل و نحوه ارزشیابی برنامه مذکورواحد خدمات ماشینی به انضمام یک نسخه مشخصات  -

 دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی جهت اطالعمشاور محترم و  -

 دفتر معاونت -
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