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حوزه مدیریت



حوزه مدیریت گروه

پیشرفت و نتیجه شرح هدف تا پایان دو سال وضع موجود مورد
تمامی تصمممما  ر  وما ایام ملف مر هم    
اتلاذ می وار   مدی    معا ن ه    ب  اجم ا نن 

.نظا   را ند

مدی  معا ن ه    یم ا  با وا ام 

مدی یت
مدی    معا ن ه    نظارت بر اجرای برنامه های

مدیریتی گروه

وما ام : کممفه یما   وما ایام تیم مد ومد 
/ کممفه اخالق ح فمه ام/ وا ام نمازوی/ ه   

ا ام و/ سالمندان/   انپزو ی اطفال   ناجاانان

  انیناسیوا ام/ سای اساماتمک

فه  فعال سازم وا ا یا   کممتاسعه 

یام تلصصی

وا ام ه      وا ایام عمدتاً 

زی مجماعه تصمیم گیری های گروه

ر  کنگم   یما   ر    یمام وش نف  از اعضما 
افممزایش تاانمنممدم خمما جی   راخ ممی ومم کت 

.نمارند
( اماتمکسای اسم)سه پ  ژ  میف ک بمن الم  ی 

ر  حال اج است
   محد ریت پ راخت یزینه یام و کت ر  کنگ

یا مانع مهم عدم و کت می باود
 قم ا  ا تباط با ب خی انجمن یام بممن الم  می ب

است

من ا تقا  ا تباطا  بمن ف رم   ب-

الم  ی
و کت ر  کا هایهام راخد   -

خا ج کیا 
افزایش و کت ر  ر    یام -

ف اومپ

ر  یمایش یا   و کت 

بازنمازم یا
و کت ر  ر    یام 

خارتاانمندسازم

ای توسعه توانمندیهای اعض
گروه

یاصلمنابعبراضافهمنابعیاستاد5حداقل-

دارندفراگیرانبرایبورد

دروتهیههااورژانسگایدالینمورددو-

شدنصباورزانس

راربرقالمللیبینهایگایدالینآموزشیدوره-

شد

یتخصصصهایگایدالینتهیهجهتاعضاءبه-

اندشدهتقسیممختلفگروههایدروابالغ،

  سپس افزایش ممزان ا زیابی 

مطالعه مقاال    سای  منابع
  تا ( ٪90)کفاب اص ی عمدتاً 

(٪10)حد رم مقاال  
منابع آموزشی



حوزه هیات علمی



نتیجهو پیشرفت  شرح هدف تا پایان دوسال  وضع موجود مورد 

نفر روانشناس بالینی یک 

یک نفر روانشناس سالمندان

عضوهیئت علمی سالمندان وتأمین 

روانشناس مورد نیاز

ی نظر تعداد مطلوب و لی تنوع کافاز 

نیست

تعداد و تنوع اعضای هیات 
علمی 

%50تجهیز فضای آموزشی  افزایش سهم مدیریت و عینیت در 

برنامه ها

وجود دارد و عمدتاً استادمحور است

ریزی آموزشی برنامه

آموزشی مدرس اورژانس ایجاد -

بخش مداخالت ابزاریراه اندازی-

پیگیری ایجاد اورزانس سیار-

پیگیری ایجاد اوِرانس نوجوانان-

ایجاد واحد درمان اعتیاد نوجوانان-

٪ 70در پاسخگوئی به حداقل سعی 

نیازها

در بسیاری از زمینه ها کمتر از 

(٪50)حدنیاز است  پاسخگویی به جامعه

کمیته اخالق حرفه ای گروه اخالق 

پزشکی

٪ از موارد منفی80حذف حداقل 

متوسط پزشکیاخالق 

اعضاافزایش همکاری 

شروع کار با نجما

افزایش مهارت اعضا در طراحی و 

٪70اجرای آزمون ها به میزان  بتاً مدیریت نسبتاً خوب، اعضاء نس

ضعیف

کیفیت آزمون ها

:علمیافزایش تعداد ارزیابان هیأت 

امور هیأت علمی

معاون پژوهشی

دستیاری ومعاون 

شورای مدیریت

سازو کار و ابزار ارزیابی وتعیین 

مستند نمودن آن

، عمدتاً غیرمستندضعیف

ارزشیابی اعضای هیات علمی



(دستیاری)حوزه برنامه آموزشی فوق تخصصی 



پیشرفت و نتیجه شرح هدف تا پایان دوسال  وضع موجود مورد 

40٪

رسیدن به حداکثر ظرفیت

دادن امتیاز تشویقی برای ورود به فوق -

تخصصی

استفاده از نیروهای بومی با اخذ تعهد-

نفریک

نداشته ایم93برای مهرداوطلب 

(اسمی)نفر 3ظرفیت سالیانه 

تعداد دستیار در رشته های فوق 
تخصصی

50٪

–تامین  تجهیزات و امکانات 

اتاق -مصاحبه کالسیک

دوربین دار

دعوت افراد با مهارت ویژه

کارگاههای آموزشی

ه آموزشی براساس اهداف تعیین شداهداف 

ی در کتابچه های تخصصی و فوق تخصص

92طبق اهداف تعیین شده سال 

اهداف آموزشی

دادن مأموریت به تعدادی از افراد 

Log Bookتهیه برای

%30پیشرفت

logbookاهداف دوساله تدوین و اجرای جزو -

در بخش

Logbook

نداریم یاطالع رسانی و پایش برنامه آموزش

100% تخت25تا تخت افزایش  الزهرابستری در بیمارستان تخت 20 برنامه های آموزش بالینی

80%

.  تمحیط آموزش سرپائی تا دوسال آینده کافی اس

ری آموزش سرپائی برقراری کالسهای فرزندپرو

PMT و درمان شناختی رفتاریCBT در

الزهرابیمارستان 

خانواده درمانی

اه درمانگدرمانگاه فوق تخصصی کودکان، 

(  روز5)نور درهفتهدر بیمارستان 

(  رو1)الزهرادرمانگاه پیگیری در یک 
برنامه های آموزش سرپایی

50٪

اری دستیار فوق تخصصی آموزش ابشپذیرش با

برای آموزش سوم سال و دستیاران تکمیل 

استآبشاری در رده های پایین فعال 

ناقص آموزش آبشاری در دستیارانبطور 

.داشتو اینترن ها وجود 
احیا نمودن آموزش آبشاری

70٪ دمی تواند کیفیت را ارتقاء دهlogbookاجرای  خوب ارزیابی می شود کیفیت 
کیفیت آموزش دستیاران

70٪

کتبیامتحان

مصاحبه بالینی

کتبیامتحان

مصاحبه بالینی
ارزشیابی دستیاران



موزش تخصصی 
 
(دستیاری )حوزه ا



پیشرفت و نتیجه شرح هدف تا پایان دوسال  وضع موجود مورد 

90-85ٰٰ%

به دلیل درگیری اعضای گروه در حیطه ) 

(کمبود نیروهای فوق تخصصی–اجرائی 

٪95ارتقاء به  انطباق با اهداف و شرح وظایف 
٪70وزارتی  اهداف آموزشی و شرح وظایف

100% ٪90پایش به ارتقاء  ٪60اطالع زسانی کامل به پایش  اطالع رسانی و پایش برنامه 
آموزشی

:با % 95-100ارتقاء به 

سرپایی )تقویت آموزش نظری و بالینی -

روانشناسی

-گراندراند-برنامه های آموزشی ماژورراند-

Discharge Conferenceبرقراری -ژورنال

-اضافه شدن عضو جدید روانشناس-

روانپزشک

٪95به ارتقاء  مطلوب٪75حد در  برنامه های آموزش بالینی

90  :%

تغییر و تنظیم چرخش ها و برقراری 

آموزش شدن درمانگاه )درمانگاههای جدید

درمانگاه سیدالشهدا–الزهراء دو روز در هفته 

(یک روز در هفته

٪95به ارتقاء  ٪70در حد 
برنامه های آموزش سرپایی

60:%

ارتقاء ولی به دیلی عدم % 80سال گذشته تا 

فعالً ضمانت اجرائی و عدم قابلیت ارزیابی دقیق

حال اجراستبطور محدودی در فقط در 

موارد٪70اجرا در حداقل 
اجرا نمی شود، برنامه ریزی شده احیا نمودن آموزش آبشاری

حدود ) مختصری ارتقا یافته است-

متاسفانه محدودیت در برخورد () 80٪

(با اعضا امکان رشد را نمیدهد

٪95ارتقاء به حدود  ایده آل است80-75٪
کیفیت آموزش دستیاران

تکمیل فرم ارسال شده از دانشکده و اجرای 

ماه یکبار و ارائه 6روند تشکیل کمسیون هر 

فیدبک به آنان در صورت لزوم

برنامه نویسی و آموزش بدون برنامه، آموزش تلویحی 
برخاسته از محتویات رشته اخالق پزشکی



موزش کارورزی 
 
حوزه ا



پیشرفت و نتیجه شرح هدف تا پایان دو سال وضع موجود
مورد

انجام شد

خه های توانائی بکارگیری خدمات روانپزشکی جامعه نگر، آشنائی با شا

به جدید روانپزشکی و کاربرد آنها در جامعه، افزایش مهارت های بالینی

٪80حدود 

یم و تشخیص عال-توانائی گرفتن مصاحبه و شرح حال

روع توانائی ش-بیماریهای بزرگ و شایع روانپزشکی

درمانهای روانپزشکی، دانستن عوارض جانبی شایع

ارد توانائی تشخیص مو-دارو و تداخالت شایع داروئی

توانائی محدود آموزش به -ارجاع و درخواست مشاوره

همکی )بیمار و خانواده در زمینه بیماری و درمان آن 

(٪60حدود 

اهداف آموزشی

انجام شد

و توزیع آن در جلسه معارفه(study guide)کتابچه راهنما تهیه 

:توسعه ارزیابی کارورزان براساس نمره بدست آمده از سه طریق

و امتحان کتبیOSCEامتحان -برگه ارزشیابی عملی آنها

در اول توسط مسئول کارورزان بیان می گردد،درجلسه 

ش طول دوره هرکارورز  توسط دستیار مسئول مورد پای

قرار می گیرد

اطالع رسانی و 
پایش برنامه 

آموزشی

٪ انجام شد50

درحال حاضر کارورزان 

شرح حال را بیان می کنند و

ار در حضور دستیکنفرانس

انجام می شود

شرح حال کامل روانپزشکی را گرفته و در 3باید حداقل هرکارورز 

هرکارورز در طی  دوره یکماهه باید یک . حضور اساتید بیان کند

کنفرانس از اختالالت شایع روانپزشکی را برگزار کند

کارورزان در گزارش صبحگاهی و ویزیت  اساتید و

2صبح تا 8کارورزان از . گراندراند شرکت می کنند

ن بعدازظهر مسئولیت ویزیت روزانه بیماران و نوشت

Progress noteرا تحت نظارت دستیار روانپزشکی

پیگیری مشاوره ها و پاراکلینیک  و. به عهده دارند

همراهی بیماران اعزامی جهت مشاوره به عهده 

.کارورزان می باشد

برنامه های آموزش 
بالینی

انجام شد

تان گروه روانپزشکی شامل یک درمانگاه روانپزشکی جنرال در بیمارس

، SEXدرمانگاه تخصصی شامل 6و ( ع)نور و حضرت علی اصغر

و یک پوست، وسواس، سالمندان، سایکوسوماتیک در کلینیک شریعتی

.درمانگاه تخصصی روانپزشکی اطفال می باشد

:برنامه های آموزش سرپائی برای کارورزان

صبح در درمانگاه8حضور بموقع از -

گرفتن شرح حال بیماران وثبت در پرونده-

ی و ارائه شرح حال بیمار به استاد و شرکت در بحث های تشخیص-

درمانی بیمار

(  س)روزه بیمارستان الزهرا 15در گردش کارورزان 

و اطفال( بزرگسال)از درمانگاه روانپزشکی جنرال 

استفاده می کنند
برنامه های آموزش 

سرپایی



و نتیجهپیشرفت

شرح هدف تا پایان دو سال وضع موجود مورد

. . .  حرفه اي ، احترام به بیمار ، رازدازي و اخالق 

آموزش کارورزان جزو مطالب اولیه اي است كه به 

٪100.                         داده مي شود

با توجه به هماهنگی با گروه محترم اخالق پزشکی رابط 

کالس یک گروه آقای دکتر احمدزاده مطالب مربوطه را در 

ارائه و

بالینی نمودندتأکید بر توجه در آموزش تئوری و 

ته و برخاسته از ویژگی های رشتلویحی 

است
اخالق پزشکی

انجام شد
برای کارورزانبرگه ارزشیابی عملیتهیه

OSCEامتحان 
امتحان کتبی

نمایش فیلم-OSCEامتحان 

امتحان کتبی
ارزشیابی  کارورزان

اني شناسي و تشخیص افتراقي اختالالت روعالمت 

کارورزانبه تفصیل بصورت تئوري و عملي به 

٪90گردد تدریس مي 

ریزی آموزش از نظرتئوری و عملی مناسب با نیاز برنامه 

پزشک عمومی

 ً مطلوبنسبتا

موارد تأکید شده در آموزشکلیه آموزش 

جنرال روانپزشکی

آموزش جنرال



موزی 
 
موزش کارا

 
حوزه ا



ونتیجهپیشرفت شرح هدف تا پایان دو سال وضع موجود مورد

در برنامه هاي آموزشي گروه و در كوریكلوم آموزشي 

.اختالالت شایع در جامعه ایراني گنجانده شده است

90٪

توجه بیشتر به اختالالت شایعتر در جامعه ایرانی متوسط

اهداف آموزشی

مي بصورت فایل تهیه شده و به زودي در سایت گروه قرار

٪90.                          گیرد

تهیه کتابچه معرفی دوره و اهداف به صورت )چندان مطلوب نیست

(کتبی–شفاهی 
اطالع رسانی و پایش 

برنامه آموزشی
تالالت همه روزه مصاحبه بالیني و معاینه بیماران مبتال به اخ

به عدم حضور دانشجویان. )مي گردداجرا شایع روانپزشكي 

(فضای آموزشیدلیل محدودیت

80٪

ای تقویت درمانگاهها دانشجوئی و معرفی بیمار در بخش ه

روانپزشکی

محدوذیت فضا و امکانات بالینی

برای کارآموزان

یبرنامه های آموزش بالین

الالت زمان بیشتري از آموزش دانشجویان به شایعترین اخت

.  رواني در جامعه ایراني اختصاص داده شده است

80٪

ر برنامه ریزی مناسبتر در رابطه به آموزش موارد شایع د

جامعه

افزایش مطالب مرتبط با آموزش سرپایی

نا مناسب

حضور در ردمانگاه به دلیل 

محدودیت فضا کم است

اجتماعی-توجه به مسائل فرهنگی

کمتر مورد توجه بود

برنامه های آموزش 
سرپایی

ه عالمت شناسي و تشخیص افتراقي اختالالت رواني ب

مي س تفصیل بصورت تئوري و عملي به دانشجویان تدری

٪90-95.                          گردد

از برنامه ریزی آموزش از نظرتئوری و عملی مناسب با نی

پزشک عمومی

نسبتاً مطلوب

جنرالآموزش کلیه موراد 

ر آموزش بفقدان فضای کافی برای

بالین

آموزش جنرال

براي از ویدیو پروژكتور و پاورپوینت و فیلم هاي آموزشي

.تفهیم بهتر مطالب استفاده مي گردد

90٪

الینیاستفاده مناسب تر از امکانات سمعی بصری و آموزش ب

مطلوب

معرفی کیس-کالس تئوری
کیفیت آموزش کارآموزان

جزو . . . اخالق حرفه اي ، احترام به بیمار ، رازدازي و 

مطالب اولیه اي است كه به دانشجویان آموزش داده مي 

٪100.                         شود

ط با توجه به هماهنگی با گروه محترم اخالق پزشکی راب

گروه آقای دکتر احمدزاده مطالب مربوطه را در یک کالس 

دندارائه و تأکید بر توجه در آموزش تئوری و بالینی نمو

ی تلویحی و برخاسته از ویژگی ها

رشته است اخالق پزشکی

ي ، عالوه بر ارزیابي كتبي بصورت سواالت چند گزینه ا

ر مهارت هاي بالیني دانشجو در مصاحبه انجام شده با بیما

مورد سنجش قرار مي گیرد و بخش عمده اي از نمره 

.دانشجو را بخود اختصاص مي دهد

100٪

ی متناسب با تأکیدبیشتر بر برنامه ریزی کار بالینی و ارزیاب

آن

مصاحبه-افزودن امتحان تشریحی

ضعیف

(تستی)امتحان کتبی 

ن ارزشیابی کارآموزا



حوزه  درمان



پیشرفت و نتیجه شرح هدف تا پایان دوسال  وضع موجود مورد 

داروهای مورد نیاز% 85وجود -

(  مدرس) افزایش یافته است کمیفضا -

مراجعین نیازمند% 85پذیرش -

دستگاههای مورد نیاز% 70وجود -

٪90منابع داروئی و ابزاری به افزایش  ٪ آنچه مورد نیاز است60حدود 

منابع درمانی

همه مراکز بیش از سه روز در هفته -

درمانگاه

همه مراکز ویزیت دستیار-

روز در هفته ویزیت استاد3-2-

٪80ارائه خدمات به توسعه  (صرف نظر از منابع)خوب نسبتاً 

ارائه خدمات درمانی

روز در هفته3-6حضور استاد -

همه در و دستیاران اساتیدحضور فعال -

مراکز

عضو هیئت علمیغیراستفاده از مدرس -

در دوزمینه

در ارتقاء منابع به شرح فوق الذکرسعی  امکان استحداکثر تقریباً با

مشارکت در درمان

گروههای مورد نیاز% 90مشاوره با -

مینه دربیشتر زارتباط منسجم بین بخشی -

سایکوسوماتیک  -اورزانس) ها

ٰ  و اطفال  ٰ  ٰ (نوروسایکیاتری 

رفع مشکالت موجودبا گفتگو و تعامل با 

گروههای مختلف  

همکاری دانشکده 

متوسط تا مطلوب

(داخلی، نورولوژی)

(قلب و عفونی )
تعامل های درمانی



حوزه پژوهش



پیشرفت
و نتیجه

شرح هدف تا پایان دوسال  وضع موجود مورد 

85 ٪

عنوان پژوهشی به تصویب 5سال آتی به ازای هر هیئت علمی حداقل 2انتظار می رود در پایان 

و از طرح های .به اتمام برسد( طرح در حال اجرا است25حدود )و طرح های جاری .برسد

ف به ازای هر هیئت علمی و در راستای اهدا(. مصوب آتی حداقل نیمی از آنها  پایان یافته باشد

انتظار می رود هر هیئت علمی طی هر .جلد کتاب تألیف یا ترجمه شود2پژوهشی گروه حداقل 

سال 2مقاله طی 6.)سال حداقل سه مقاله در مجالت معتبر علمی داخلی یا خارجی به چاپ برساند

رود با توجه به تعداد دستیاران و اینترنها ، انتظار می. باشد Pubmedیا ISIمورد آن 2که حداقل 

مورد پایان نامه 3مورد پایان نامه دستیاری  و 3سال راهنمایی 2هر فرد هیئت علمی حداقل طی 

ی اعضا لطمه کلیه این فعالیت ها باید به گونه ای باشد که به وظایف آموزش.اینترنی را بعهده بگیرد

.ای وارد نشود

انجام طرح های تحقیقاتی در راستای اولویت های پژوهشی و

2ی بطور متوسط سال)استخراج مقاالت علمی از نتایج طرح ها 

(  طرح

ی و تألیف کتاب در زمینه روانپزشک–به ازای هر هیئت علمی 

عنوان کتاب 40روانشناسی و بهداشت روان تا کنون بیش از 

.تتوسط اعضای گروه روانپزشکی تألیف یا ترجمه شده اس

2راهنمایی پایان نامه های دستیاری به ازای هر هیئت علمی 

عدد در سال 

2راهنمایی پایان نامه های اینترنی به ازای هر هیئت علمی  

عدد در سال 

فعالیت های 
پژوهشی 

اعضای هیات
علمی

70 ٪

حداقل یک )مرتبط به توانمند سازی پژوهشی اعضاء EDCتشویق اعضاء به شرکت در کارگاههای 

(.کارگاه در هر سال

(  سال2حداقل یک مورد طی )تشویق به گذراندن دوره های دانش پژوهی در خارج از کشور 

.بصورت فلوشیپ یا مشاهده گری یا اجرای طرح های مشترک  یا مراکز علمی خارج از کشور

تشویق اعضای گروه به مشارکت در جشنواره های خوارزمی ، مطهری  و موظف ساختن اعضای 

را (عدد اینترنی3عدد دستیاری ، 3)عدد پایان نامه 6سال حداقل سرپرستی 2هیئت علمی که طی 

.به عهده بگیرند

جلد کتاب در راستای اولویت های پژوهشی 2موظف ساختن اعضاء به تألیف یا ترجمه حداقل 

.گروه

مشارکت دادن اعضای گروه در شوراهای پژوهشی گروه بصورت دوره های چرخشی

لحاظ نمودن فعالیت های پژوهشی اعضاء در ارزشیابی ساالنه ایشان 

در هر سال به عنوان نویسنده اول یا مسئول هر کدام Pubmedیا  ISIلزوم ارائه حداقل یک مقاله 

.از اعضا جهت ارتقاء پایه

ات برگزاری کار گاههای توانمندی های پژوهشی اعضاء جلسبه 

روه به ژورنال کلوپ بصورت هفتگی تشکیل شورای پژوهشی گ

صورت هفتگی

فعالیت های 
دانش پژوهی
اعضای هیات

علمی

100٪

تدوین کارگاه سه روزه روش تحقیق در علوم رفتاری ویژه دستیاران روانپزشکی-

ارائه یک عنوان پژوهشی طی سال اول دستیاری-

ارائه پروپوزال پایان نامه و تصویب آن در شورای پژوهشی طی سال دوم دستیاری-

اجرای پایان نامه طی سال سوم دستیاری-

ارائه مقاله حاصل از طرح طی سال چهارم دستیاری و ارائه پذیرش چاپ دریکی از مجالت -

معتبر تا قبل از تیرماه همان سال

شرط )طی دوره دستیاری Pubmedیا ISIضرورت چاپ یک مقاله در یکی از مجالت معتبر -

(معرفی به بورد تخصصی

ضرورت مشارکت در چاپ یک کتاب-

جلسات ژورنال کلوپ بصورت هفتگی-

در کارگاه روش تحقیق در بدو ورود و ارائه یک شرکت 

پروپوزال  و اجرای آن و استخراج مقاله از طرح طی دوره 

دستیاری

شرکت در جلسات هفتگی ژورنال کلوپ

فعالیت های 
پژوهشی 
دستیاران



پیشرفت و نتیجه شرح هدف تا پایان دوسال  وضع موجود مورد 

100٪

مشارکت دادن کارورزان در طرح ها و پایان نامه های -

پژوهشی

و تشویق کارورزان به ارائه پایان نامه در حیطه روانپزشکی-

علوم رفتاری و راهنمائی ایشان جهت انتخاب عنوان و نوشتن

پروپوزال

مشارکت فعال کارشناسان پژوهشی در فرایند آموزش -

کارورزان برای تهیه پروپوزال و اجرای پایان نامه و تهیه 

گزارش  نهائی و استخراج مقاله

روه برگزاری جلسات دفاع با مشارکت  اعضای هیئت علمی گ-

پس از ارائه پذیرش چاپ مقاله در یکی از مجالت معتبر علمی

به ارائه پایان نامه در زمینه روانپزشکیتشویق 

سرپرستی پایان نامه ها و تشکیل جلسات دفاع و ارائه مقاله

فعالیت های 
پژوهشی 
کارورزان

100٪

:شرط ارتقاء دستیاران به شرح زیر است

تصویب عنوان پایان نامه: 2از سال یک به 

تصویب پروپوزال: 3به 2از سال 

ایج ارائه گزارش پیشرفت طرح یا مرحله استخراج نت: 4به 3از 

:  شرط معرفی دستیاران به امتحان پره بورد و گواهینامه

برگزاری جلسه دفاع حتی االمکان تا پایان خرداد ماه

اله در ارائه پذیرش مق: شرط معرفی به امتحانات بورد تخصصی 

PubMedیا ISIیکی از مجالت 

و و اجرای یک پایان نامه برای هر دستیار طی دوره دستیاریتصویب 

ارائه مقاله
پایان نامه

---

شور تشویق اعضا به استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج از ک

.و موافقت گروه با درخواست های در این زمینه

سال آینده از 2نفر از اعضای گروه طی 3انتظار می رود حداقل 

دی، فرصت مطالعاتی در زمینه های اورژانس روانپزشکی، سالمن

.سایکوسوماتیک استفاده نمایند

براساس عالقمندی اعضای گروه و پس از درخواست متقاضی، در 

شورای گروه مطرح و به تصویب می رسد ولی بعلت مشکالت ارزی

.بسیار محدود است
فرصت 
مطالعاتی

60٪

1394برگزرای ششمین دوره همایش سایکوفارماکولوژی -

1395برگزاری دومین دوره همایش روانشناسی سالمت -

1395برگزاری همایش بین المللی سایکوسوماتیک -

تشویق اعضاء به شرکت در همایش های داخلی و خارجی -

مرتبط با روانپزشکی

درخواست از اعضای شرکت کننده در همایش ها جهت  ارائه -

دستاوردهای سفر

نفر از اعضای گروه در همایش های داخلی و 12طی یکسال گذشته 

خارجی شرکت نمودند

ار یک مورد همایش روانشناسی سالمت توسط گروه در سال جاری برگز

گردید همایش و 
سمینارهای 

علمی



پایان


