بشًبهِ تفصیلی پٌجویي کٌگشُ بیي الوللی حقَق پضشکی
بب هحَسیت "حقَق داسٍیی"
 23 ٍ22آرسهبُ 6331
عبػت18/11-51/51 :

مًضًع سخىزاوی

ردیف

سبعت

5

8/11-8/51

2

8/51-8/01

گشارػ ثزگشاری وٌگزُ
ٍ خیزهمذم

0

8/01-8/41

عخٌزاًی اعتبًذار الجزس دوتز هحوذػلی ًجفی

تخصص

سخىزان
لزآى ٍ عزٍد جوَْری اعالهی ایزاى

دوتزای حمَق پشؽىی

دوتز هحوَد ػجبعی
رییظ وٌگزُ

دوتزای هذیزیت اعتزاتضیه

4

8/41-9/11

عخٌزاًی رییظ
داًؾگبُ ػلَم پشؽىی
ؽْیذ ثْؾتی

دوتز هحوذ آلبجبًی

هتخصص للت

1

9/11-9/01

عخٌزاًی افتتبحیِ

دوتز ایزج حزیزچی
لبئن همبم ٍسیز
ثْذاؽت ،درهبى ٍ
آهَسػ پشؽىی

فَق تخصص جزاحی

6

9/01-9/41

حمَق دارٍیی ٍ
چبلؼّبی فزارٍی آى

دوتز غالهزضب اصغزی
ریظ عبسهبى غذا ٍ
دارٍ

دوتزای دارٍعبسی

7

9/41-51/11

حوبیت لبًًَی اس
اثذاػبت دارٍیی

پزٍفغَر فزاًغَا ٍیبال
ریظ هزوش حمَق
عالهت فزاًغِ

دوتزای حمَق عالهت

8

51/11-51/01

اعتزاحت ٍ پذیزایی
عبػت51/01-52/51:

ًشست تخصصی حقَق ٍ هسئَلیت داسٍخبًِّب
َیئت رئیسٍ وشست :دکتز حمیذ درفشی ،دکتز رسًل دیىبريوذ ،دکتز مُزداد فیضی ،پزيفسًر بزوً پی ،پزيفسًر
ريستیه لئًوبرد

ردیف

سبعت

مًضًع سخىزاوی

5

51/01-51/41

چبلؼ ّبی حمَق

سخىزان
دوتز رعَل

تخصص
اعتبد داًؾگبُ ػلَم پشؽىی

دارٍیی ٍ تحَل ًظبم
عالهت

تْزاى

دیٌبرًٍذ

2

51/41-55/11

تأثیز ؽخصیت
حمَلی دارٍخبًِ ّب
ثز هغئَلیت اًتظبهی
آى

هحوذهحوذی
دثیزوویغیَى آهَسػ
وبًَى ٍوالی
دادگغتزی

ٍویل پبیِ یه دادگغتزی،
داًؾجَی دوتزای حمَق
خصَصی ٍ

0

55/11-55/51

ًمبیص ٍرٍد تؼشیزات
حىَهتی ثِ تخلفبت
دارٍیی

ٍحیذ اًَری تفتی

رییظ ؽؼجِ ٍیضُ عبسهبى
تؼشیزات حىَهتی

4

55/51-55/01

ؽفبفیت ٍ ًظبرت
اروبى عالهت اداری
در ػزصِ دارٍیی
وؾَر

دوتز هحوذ ٍسیي
وزیویبى

1

55/01-55/41

ثزرعی هغئَلیت
پشؽه ٍ دارٍعبس
هغئَل فٌی
دارٍخبًِ ،در اعتفبدُ
اس ًغخِ الىتزًٍیه

ػجبط ًیبسی

لبضی دادگغتزی ،داًؾجَی
دوتزای حمَق خصَصی داًؾگبُ
اصفْبى

6

55/41-52/11

ٍاوبٍی هغؤٍلیت
هذًی هغؤٍل فٌی
دارٍخبًِ ّب

اهیي اهیزحغیٌی

داًؾجَی دوتزای حمَق
خصَصی داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی

7

52/11-52/51

هغئَلیت هذًی ًبؽی
اس فزٍػ ٍ هصزف
دارٍیی فبعذ

دوتز هحوذ اثَػطب

داًؾیبر گزٍُ حمَق خصَصی
داًؾگبُ عوٌبى

8

52/51-50/51

ػضَ ّیئت ػلوی داًؾگبُ
ػلَم لضبیی

ًوبس ٍ ًبّبر
عبػت50/51-51/51 :

ًشست تخصصی سیبست جٌبیی ایشاى دس قببل جشاین داسٍیی
ّیئت رئیغِ ًؾغت :دکتز علی وجفی تًاوب ،دکتز ببقز شبملً ،دکتز فزیبب بزَبوی ،دکتز جالل غفبر سادٌ،
پزيفسًر فزاوسًا يیبال ،پزيفسًر ژيستیه فًوتبوب
ردیف

عبػت

هَضَع عخٌزاًی

عخٌزاى

تخصص

5

50/51-50/01

تجَیش دارٍّبی ثذٍى

پزٍفغَر صٍعتیي

اعتبد داًؾگبُ هًَپلیِ

هجَس

فًَتبًب

2

50/01-50/41

فزٌّگ عبسی
عبسهبًی در همبثلِ
ثب جزاین دارٍیی

ثبلز ؽبهلَ

داًؾیبر داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ
ؽْیذ ثْؾتی

0

50/41-54/11

در اختیبر لزار دادى
دارٍ ثِ وَدوبى

پزٍفغَر صٍلی
لئًَبرد

اعتبد داًؾگبُ هًَپلیِ

4

 54/11-54/51هغئَلیت رعبًِ ّبی
جوؼی در اًتؾبر
آگْی ّبی تجلیغبتی
ثْذاؽتی ٍ دارٍیی
درٍغیي

دوتز عیذ رضب
احغبًپَر

دوتزای حمَق جشا ٍ جزم ؽٌبعی

1

54/51-54/01

تجؼبت ویفزی تْیِ
ٍ تَلیذ دارٍّبی
تملّجی ٍ
غیزاعتبًذارد

دوتز ػلی ًجفی
تَاًب

هذرط داًؾگبُ آساد اعالهی ٍ ٍویل
پبیِ یه دادگغتزی

6

54/01-54/41

دوتز اوجز سهبى
تأهّلی ثز رٍیىزد
غبلت عیبعت جٌبیی سادُ
تمٌیٌی جوَْری
اعالهی ایزاى در
پبعخ ثِ جزاین
دارٍیی

دوتزای حمَق ویفزی ٍ جزم ؽٌبعی

اعتبدیبر داًؾگبُ ؽبّذ

7

54/41-51/11

هغؤٍلیت ویفزی
ًبؽی اس رفتبر
دیگزی در لجبل
جزاین دارٍیی

ّبلِ وزیویبى

وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق جشا ٍ جزم
ؽٌبعی ٍ پضٍّؾگز هزوش تحمیمبت
اخالق ٍ حمَق پشؽىی داًؾگبُ ػلَم
پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی

8

51/11-51/51

عیبعت جٌبیی ایزاى
در لجبل جزاین
دارٍیی در
ٍرسػ(دٍپیٌگ)

هغؼَد سًگٌِ

وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق هبلىیت
فىزی داًؾگبُ تْزاى

9

51/51-51/01

اؽتغبل غیزلبًًَی ثِ
اهَر پشؽىی ٍ
دارٍیی

دوتز رضب ٍطي
خَاُ

دوتزای حمَق ویفزی ٍ جزم ؽٌبعی
دثیز اجزایی وٌگزُ

51/01-51/41

پزسش ي پبسخ

51/41-56/11

استزاحت ي پذیزایی
سبعت11/00-11/00 :

ًشست تخصصی حقَق ٍ هسئَلیت ششکتّبی تَلیذی داسٍیی
َیئت رئیسٍ وشست :دکتز جالل غفبر سادٌ ،دکتز عببس عببس سادٌ ،دکتز امیز سمبياتی پیزيس ،پزيفسًر پل يرين،
پزيفسًر لًراوس الژاوتٍ

ردیف

سبعت

5

56/11-56/51

مًضًع سخىزاوی

سخىزان

تأثیز اعتبًذاردّبی ثیي پزٍفغَر لَراًظ الصاًتِ
الوللی تَلیذ دارٍ در
ًزم افشار ّبی وبًبدایی

يابستگی سبسمبوی
هذیز رٍاثط ثیي الولل وزعی
حمَق عالهت داًؾگبُ
هًَتزال

2

56/51-56/01

آثبر حمَلی دارٍ اًگبری
خَى ٍ فزآٍردُ ّبی
خًَی

دوتز احوذ اهی

دوتزای حمَق خصَصی ٍ
پضٍّؾگز هزوش تحمیمبت
اخالق ٍ حمَق پشؽىی
داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ
ثْؾتی

0

56/01-56/41

دارٍّبی خطزًبن

پزٍفغَر ثزًَ پی

اعتبد داًؾگبُ ًبًغی فزاًغِ

4

56/41-57/11

ضزٍرت تغییز لَاػذ
هغَلیت هذًی ؽزوت
ّبی تَلیذ ٍ تَسیغ دارٍ

دوتز هصطفی هظفزی

اعتبدیبر داًؾىذُ حمَق
داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی

1

57/11-57/51

تٌظین حمَلی چزخِ
تَلیذ تب هصزف در
صٌؼت دارٍیی وؾَر

دوتز اهیي جؼفزی

ػضَ ّیأت ػلوی داًؾىذُ
حمَق ٍ ػلَم عیبعی
داًؾگبُ ػالهِ

6

57/51-57/01

تحلیل ضوبًت ّبی
ویفزی در لجبل ػذم
هذیزیت دفغ
پغوبًذّبی دارٍیی

فزؽیذ صفزی

داًؾجَی وبرؽٌبعی ارؽذ
پضٍّؾىذُ ػلَم هحیطی
داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی

7

 57/01-57/41هغئَلیت هذًی ؽزوت

حغبم ثْوي

ّبی دارٍیی در لجبل

داًؾجَی وبرؽٌبعی ارؽذ
حمَق تجبرت ثیي الولل

هصزف وٌٌذگبى دارٍ
در صَرت ثزٍس ّزگًَِ
خغبرت در پزتَ حمَق
ایزاى ٍ وٌَاًغیَى ثیغ
ثیي الوللی وبال (ٍیي
)5981
8

57/41-58/11

هجبًی فمْی تَلیذ ٍ
تَسیغ دارٍ

دوتز راهیي پَرعؼیذ

اعتبدیبر داًؾگبُ پیبم ًَر
الجزس

ريس ديم1/00-10/00 :
پىج شىبٍ 1301/00/23

ًشست تخصصی حقَق ٍ هسئَلیت ششکتّبی پخش داسٍیی
َیئت رئیسٍ وشست :دکتز علیزضب جمشیذی ،دکتز سیذرضب احسبوپًر ،دکتز فزيسان اکزمی،
پزيفسًر يالزی ايلیش ،پزيفسًر فزاوسًا يیبال
ردیف

سبعت

مًضًع سخىزاوی

سخىزان

يابستگی سبسمبوی

1

18/11-18/51

پیؾگیزی اس لبچبق دارٍ

دوتز ػلیزضب
جوؾیذی

اعتبد داًؾگبُ آساد اعالهی
ٍاحذ تْزاى ؽوبل

2

18/51-18/01

چبلؼ ّبی ٍاوغٌیبعیَى
اججبری

پزٍفغَر فزاًغَا
ٍیبال

رییظ هزوش ارٍپبیی حمَق
عالهت

0

 18/01-18/41هغؤلیّت هذًی ًبؽی اس تَلیذ
ٍ تَسیغ دارٍی هؼیَة

ػجبط رهضبًیبى
عیبّىلزٍدی

داًؾجَی دوتزای حمَق
خصَصی داًؾگبُ آساد اعالهی
ٍاحذ اران

4

تخلفاًگبری ٍ پبعخدّی
18/41-19/11
غیزویفزی در حَسُی لبچبق
دارٍ

دوتز ػلیزضب
هیزووبلی

دوتزای حمَق جشا ٍ جزم
ؽٌبعی ٍ اعتبدیبر داًؾىذُ
حمَق داًؾىذُ ؽْیذثْؾتی

1

19/11-19/51

هطبلؼِ تطجیمی ًظبم تَسیغ
دارٍ

دوتز عَداثِ
رضَاًی

پضٍّؾگز هزوش تحمیمبت اخالق
ٍ حمَق پشؽىی داًؾگبُ ػلَم
پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی

6

19/51-19/01

حمَق ثیوبراى ٍ حمَق
دارٍیی ثجت ؽذُ

پزٍفغَر ٍالزی
اٍلیؼ

7

19/01-19/41

اهىبى عٌجی تَسیغ
الىتزًٍیىی دارٍ تَعط
تَلیذوٌٌذگبى ٍ دارٍخبًِ ّب
ثب ًظزثِ لبًَى تجبرت
الىتزًٍیه

غشل غفَری اصل

8

19/41-51/11

اعتبد داًؾگبُ هًَتزال
داًؾجَی دوتزای حمَق
خصَصیٍ ،ویل پبیِ یه
دادگغتزی

استزاحت ي پذیزایی

سبعت10/00-12/00 :

ًشست تخصصی حوبیت قبًًَی اص ابذاعبت داسٍیی
َیئت رئیسٍ وشست :دکتز احمذ علی محسه سادٌ ،دکتز محمذرضب پزيیه ،دکتزمحمذحسیه عزفبن
مىش ،پزيفسًر لئً ريک ،پزيفسًر يالزی ايلیش
ردیف
1

2

سبعت

مًضًع سخىزاوی

حك دعتزعی ثِ دارٍ ٍ
51/11-51/51
حمَق اًحصبری ًبؽی اس ثجت
اختزاع
51/51-51/01

ػالئن تجبری غیزلبثل ثجت
ثزای دارٍّب

سخىزان

تخصص

دوتز احوذ ػلی
هحغي سادُ

دوتزای هبلىیت فىزی
ٍ هؼبٍى هبلىیت فىزی ٍسارت
دادگغتزی

دوتز ػلیزضب
ػبلی پٌبُ

اعتبدیبر داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی

0

51/01-51/41

ٍاوغیٌبعیَى ٍ هغئَلیت
ًبؽی اس ّپبتیت B

پزٍفغَر پل ٍرٍى

اعتبد داًؾگبُ آلشاط

4

51/41-55/11

حوبیت حمَلی اسدارٍّبی
ّذفگذاری ؽذُ جذیذ ٍ
اًبًتیَهز :فزصتی ثزای
وؾَرّبی درحبل تَعؼِ ٍ
درهبى ثیوبریّبی ًبدر ٍ
فزاهَػ ؽذُ

دوتز هحوذرضب
پزٍیي

اعتبدیبر حمَق هبلىیت فىزی،
پضٍّؾىذُ ثیَتىٌَلَسی
وؾبٍرسی ایزاى

1

55/11-55/51

در اختیبر لزار گزفتي اهتیبس
هبلىیت در حمَق دارٍیی

پزٍفغَر لئَ رٍن

اعتبد داًؾگبُ هًَپلیِ

6

 55/51-55/01ثزرعی ٍضؼیت ٍ چبلؼّبی
ثجت ػالئن تجبری هحصَالت
دارٍیی در اتحبدیِ ارٍپب

7

55/01-55/41

تأهلی ثز حمَق هبلىیت
هؼٌَی در ػزصِ دارٍ

دوتزهحوذ
حغیي ػزفبى
هٌؼ

عیذ فزؽبد
حغیٌی

دوتزای هبلىیت فىزی
رییظ هزوش آهَسػ
هبلىیت فىزی ٍسارت
دادگغتزی
داًؾجَی وبرؽٌبعی ارؽذ
حمَق ثیي الولل داًؾگبُ ؽْیذ
ثْؾتی

8
9

55/41-52/01

پزعؼ ٍ پبعخ

51

52/01-50/01

ًوبس ٍ ًبّبر
عبػت50/01 -51/01:

ًشست تخصصی حقَق داسٍیی ٍ ًظبم تحَل سالهت
َیئت رئیسٍ وشست :دکتز محمًد مصذق ،دکتز فزيسان اکزمی ،دکتز محمذ يسیه کزیمیبن ،دکتز
وًیذ رَبز ،دکتز رضب يطه خًاٌ

ردیف

سبعت

مًضًع سخىزاوی

سخىزان

يابستگی سبسمبوی

5

50/01-50/41

ضزٍرت حوبیت لبًًَی اس
دارٍّبی عٌتی

دوتز هحوَد
هصذق

دارٍعبس
ٍ رییظ داًؾىذُ طت عٌتی
داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ
ثْؾتی

2

50/41-54/11

تیپ ؽٌبعی هزتىجبى
جزاین دارٍیی اس هٌظز
رٍاًؾٌبعی جٌبیی

دوتز اهیز
عوبٍاتی پیزٍس

داًؾیبر گزٍُ حمَق جشا ٍ جزم
ؽٌبعی داًؾگبُ آساد اعالهی
وزج

0

54/11-54/51

جٌجِ ّبی ارسیبثی حمَلی
در فٌبٍری ّبی دارٍیی

دوتز فزٍساى
اوزهی

دوتزای اخالق سیغتی ٍ
پضٍّؾگز هزوش تحمیمبت اخالق
ٍ حمَق پشؽىی داًؾگبُ ػلَم
پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی

4

54/51-54/01

هغئَلیت ّبی لبًًَی ٍ
اخاللی هزاوش ًظبم عالهت
در همبثل ثیوبراى ٍ هزاجؼِ
وٌٌذگبى

دوتز هزین
اعوؼیلی پزیشاى

1

54/01-51/11

پزعؼ ٍ پبعخ

6

51/11-51/01

اعتزاحت ٍ پذیزایی

اعتبدیبر داًؾگبُ آساد اعالهی
هؾْذ

سبعت11/30-11/30:

ًشست تخصصی سیبستگزاسی هطلَة دس عشصِ داسٍ
َیئت رئیسٍ وشست :دکتز محمًد عببسی ،دکتز مُذی ساَذی ،دکتز حسبم الذیه ریبحی ،دکتز
سًدابٍ رضًاوی ،دکتز کزد علیًوذ
ردیف

سبعت

مًضًع سخىزاوی

سخىزان

تخصص

5

51/01-51/41

هغئَلیت ویفزی عزاى
دٍلت ّب در سهیٌِ ًمض حك
دعتزعی ثِ داٍر

دوتز هْذی
صجَری پَر

اعتبدیبر داًؾىذُ حمَق
داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی

2

51/41-56/11

حوبیت اس دارٍّبی یتین در
ًظبم حمَلی ایبالت هتحذُ
آهزیىب

دوتز هْذی
ساّذی

داًؾیبر حمَق ػوَهی ٍ ثیي
الولل داًؾىذُ حمَق ٍ ػلَم
عیبعی داًؾگبُ ػالهِ

0

56/11-56/51

صالحیت ؽَرای رلبثت در
ٍرٍد ثِ حَسُ تبعیظ
دارٍخبًِ ّب

ػجذالحویذ آل
یویي

4

56/51-56/01

حك دعتزعی ثِ دارٍ ّبی
اعبعی در چبرچَة ًظبم
حمَق ثیي الولل

دوتز وَرػ
دلپغٌذ

1

56/01-56/41

ثبسًوبیی تلَیشیًَی حمَق ٍ
هغئَلیت ّبی ؽزوت ّبی
تَلیذ دارٍ در عیوبی
جوَْری اعالهی ایزاى
(هطبلؼِ هَردی :عزیبل "در
جغتجَی آراهؼ" )5096

6

56/41-57/51

7

57/51-58/11

داًؾجَی دوتزای حمَق
ػوَهی داًؾگبُ ػالهِ
دعتیبر اخالق پشؽىی ٍ
پضٍّؾگز هزوش تحمیمبت
اخالق ٍ حمَق پشؽىی
داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ
ثْؾتی

دوتز حغبم الذیي دعتیبر اخالق پشؽىی داًؾگبُ
ػلَم پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی
ریبحی

پزعؼ ٍ پبعخ
عخٌزاًی اختتبهیِ

دوتز هحوَد
ػجبعی

هؼبٍى حمَق ثؾز ٍ اهَر ثیي
الولل ٍسیز دادگغتزی

