
 

 مبٍَ ...............سبل .......... 6حمبیتی –ضبخع عملکزد پیطزفت بزوبمٍ مطبرکتی  – 4فزم ضمبرٌ 

 داوطگبٌ علًم پشضکی گیالن                                                    مزکش بُذاضت ضُزستبن :

 تعذاد خبوًارَبی تحت پًضص ضُزستبن :

 ضُزی :                  ريستبیی :                   سیبری:                                                                                                                 

 تعذاد خبوًارَبی تحت پًضص بزوبمٍ حمبیتی :

 ضُزی:                   ريستبیی:                     سیبری:                                                                                                                 

 سبل : 1تعذاد خبوًارَبی دارای کًدک سیز 

 زی :                  ريستبیی :                   سیبری:ضُ                                                                                                                  

 

 

ف
دی

ر
 

وسبت  وحًٌ محبسبٍ ضبخع  

 فعلی

 وسبت مطلًة درغذ

يیژٌ خبوًارَبی تحت 

 پًضص بزوبمٍ حمبیتی

 %50بیطتز اس    )ٌ + د( / ي مجمًع وسبت کًدکبن بُبًد یبفتٍ 1

 %3اس کمتز    )ٌ + د( / س مجمًع وسبت کًدکبن فًت ضذٌ 2

 %15کمتز اس    / ح مجمًع)ٌ + د( وسبت کًدکبن خبرج ضذٌ 3

   

يیژٌ کلیٍ خبوًارَب در 

بزوبمٍ مطبرکتی ، 

 -حمبیتی ، مطبرکتی 

 حمبیتی

 

 

 

 

وسبت خبوًارَبی دارای تًالت  5

 بُذاضتی ريستب

 %90بیطتز اس    الف / ل  مجمًع

 

6 

وسبت مبدران 

آمًسش دیذٌ 

در خػًظ 

 تغذیٍ تکمیلی

 

 تئًری

  ضُزی

 

 ج / م  مجمًع

   

 

       100% 
   ريستبیی

  

 عملی

   یضُز

   ريستبیی

7 

 

وسبت خبوًارَبی دارای ببغچٍ خبوگی 

 سبشیجبت ريستبیی

 

 الف/ن مجمًع   

   

          - 

 تعذاد کل خبوٍ َبی بُذاضت ضُزستبن:                   تعذاد خبوٍ َبی بُذاضت تحت پًضص بزوبمٍ :                                             -1

 پًضص بزوبمٍ :تعذاد خبوًارَبی تحت  -2

 تعذاد مزاکش مطبيرٌ راٌ اوذاسی ضذٌ : -3

 تعذاد کًدکبن مطبيرٌ ضذٌ :            فتٍ :        تعذاد کًدکبن بُبًد یب                 کبن بُبًد یبفتٍ اس طزیق مطبيرٌ :درغذ کًد  -4

 درغذ کًدکبن مبتال بٍ سًء تغذیٍ ضذیذ تحت درمبن  رایگبن : -5

 تعذاد کبرگبَُبی آمًسضی یبران چىذ پیطٍ : -6

 تعذاد افزاد ضزکت کىىذٌ در کبرگبٌ بٍ تفکیک سبسمبن َب ي ادارات : -7

 تعذاد کالس َبی آمًسضی بزگشار ضذٌ جُت کبرکىبن بُذاضتی : -8

 بًُرس :          تعذاد کالس َب بٍ تفکیک :   پشضک :                   کبرضىبس :                             کبردان ي تکىسیه :                  

 کبرضىبس :                     کبردان ي تکىسیه :                      بًُرس:    تعذاد افزاد ضزکت کىىذٌ بٍ تفکیک :   پشضک :            

 تعذاد کمیتٍ َبی بیه بخطی تطکیل ضذٌ در ضُزستبن : -9

 تعذاد خبوٍ َبی بُذاضت مجُش ضذٌ بٍ آضپشخبوٍ محلی : -10

 وبم ي وبم خبوًادگی فزد تکمیل کىىذٌ :                                تبریخ تکمیل فزم :                                                      

 سمت:                                                                                                                      


