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 :هؼطفی اػضبءگطٍُ

 ضتجِ اػضبی گطٍُ

 (گطٍُ ثْساقت جبهؼِ)هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی  اقطف ذطهی ضاز

 (گطٍُ وَزوبى)هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی  ظّطا ػبثسیٌی

 گطٍُ زاذلی ٍ جطاحی)هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی  ؾؼیسُ حیسضی

 (گطٍُ ٍیػُ)هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی  هجیس احوسی

 (گطٍُ زاذلی ٍ جطاحی)هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی  هحوس ػجبؾی

 (گطٍُ زاذلی ٍ جطاحی)هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی  هیتطا ذَثی

 (گطٍُ ثْساقت جبهؼِ)هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی  حىیوِ زّمبًی

 هطثی ثبلیٌی ظّطا ٍفبجَی زیبًتی

 

  فؼبلیت گطٍُ زض ظهیٌِ آهَظـ -1

 آهَظـ زاًكجَیبى (الف

هتَؾظ تؼساز ٍاحسّبی تسضیؽ قسُ تَؾظ اػضبی ّیبت ػلوی گطٍُ پطؾتبضی زض ّط یه اظ ًیوؿبلْبی اٍل 

 . ٍاحس ثَزُ اؾت وِ هتٌبؾت ثب فؼبلیتْبی اجطایی هؼبزل تٌظین گطزیسُ اؾت12-16 ، 90-91ٍزٍم

 تؼساز ٍ ًَع ٍاحسّب اػضبی گطٍُ

  اقطف ذطهی ضاز

 ؾؼیسُ حیسضی

 

 (ٍاحس9 )4وبضآهَظی زض ػطنِ زاذلی ٍ جطاحی 
 (ٍاحس5/7)وبضآهَظی فَضیت ّبی پطؾتبضی 

 (ٍاحس5/1)وبضاهَظی پطؾتبضی ثْساقت هبزضاى ٍ ًَظازاى
 (ٍاحس8/0)2پطؾتبضی زاذلی ٍ جطاحی 

 (ٍاحس5/7 )4وبضاهَظی پطؾتبضی زاذلی ٍ جطاحی
 (ٍاحس1)1پطؾتبضی زاذلی ٍ جطاحی
 (ٍاحس2)3پطؾتبضی زاذلی ٍ جطاحی

 (ٍاحس5/1)فَضیت ّبی پطؾتبضی

 ٍاحس 3زیبلیع -ؾی ؾی یَ-ضؾتبضی ٍیعُ ای ؾی یَ÷هطالجت ّبی هجیس احوسی 
 3وبضآهَظی ػطنِ زاذلی جطاحی

 ػولىطز گطٍُ پطؾتبضی
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 4وبض آهَظی ػطنِ زاذلی جطاحی ّسایت 
وبضآهَظی هبزض ٍ ًَظاز 

وبضآهَظی هطالجت ّبی ٍیعُ ای ؾی یَ 
وبضآهَظی هطالجت ّبی ٍیعُ ؾی ؾی یَ 

 
 

 (ٍاحس9/9)وبضآهَظی زض ػطنِ پطؾتبضی ثْساقت جبهؼِ   حىیوِ زّمبًی

 ٍاحس5/7: وبضآهَظی پطؾتبضی ثیوبضیْبی وَزوبى ظّطا ػبثسیٌی

 ٍاحس2( : 1)وَزوبى ٍ پطؾتبضی هطثَعِ

 ٍاحس2 (هبهبیی)ثیوبضیْبی وَزوبى 

  ٍاحس1: ًَظازاى 

 ٍاحس2: (ثْساقت)ثیوبضیْبی وَزوبى 

 ٍاحس5/7: وبضآهَظی پطؾتبضی ثیوبضیْبی وَزوبى

 

 ثطگعاضی ؾویٌبض ٍوبضگبُ زاًكجَیی (ة

 هست ٍ هحل ثطگعاضی ٍ زاًكجَیبى ّسف اػضبی گطٍُ

ؾویٌبضزاًكجَیی آًػیَگطافی 

ٍهطالجتْبی پطؾتبضی 
 

 وبضگبُ احیب للجی ضیَی پبیِ ٍ پیكطفتِ

 ؾبػت ، هجتوغ آهَظقی، زاًكجَیبى زض ػطنِ پطؾتبضی 2

 
 

  ؾبػت ، هجتوغ آهَظقی، زاًكجَیبى زض ػطنِ پطؾتبضی6

ؾویٌبض زاًكجَیی ثبظتَاًی للجی زض 

ثیوبضؾتبى قْیس ثْكتی 

 

 ؾبػت ، قْیس ثْكتی، زاًكجَیبى زض ػطنِ پطؾتبضی 2

ؾویٌبضزاًكجَیی آًػیَگطافی 

ٍهطالجتْبی پطؾتبضی 
 

  ؾبػت ، قْیس ثْكتی، زاًكجَیبى زض ػطنِ پطؾتبضی2

 ؾویٌبضزاًكجَیی وبضت ّبی زاضٍیی

 

  ؾبػت ، قْیس ثْكتی، زاًكجَیبى زض ػطنِ پطؾتبضی2

  ؾبػت ، هجتوغ آهَظقی، زاًكجَیبى زض ػطنِ پطؾتبضیECG 2ؾویٌبضزاًكجَیی تفؿیط 

 

 تسٍیي ٍ اضائِ عطح زضؼ ٍ وبضپَقِ (ة
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عطح زضؼ هطثَط ثِ زضٍؼ اذتهبنی پطؾتبضی ثْساقت جبهؼِ ، پطؾتبضی زاذلی ٍ جطاحی، پطؾتبضی فَضیت 

ّب، پطؾتبضی وَزوبى، پطؾتبضی ٍیػُ تَؾظ اػضبء گطٍُ ثِ ٍاحس هطوع تَؾؼِ آهَظـ اضائِ قسُ ٍ زضؾبیت 

 .زاًكىسُ پطؾتبضی ًوبیِ قسُ اؾت

 

  زاًكجَیبى زض وبضاهَظی ثبلیٌیlog bookتكىیل وویتِ تسٍیي ٍ اضائِ وبضپَقِ 

عطاحی وبضپَقِ ثطای اضظیبثی فؼبلیتْبی ثبلیٌی زض زؾتَضوبض قَضای آهَظقی زاًكىسُ لطاض گطفتِ اؾت ٍ اػضب 

ّیبت ػلوی ،ضاّىبضّب ٍ چبلكْبی آى  ضا زض جلؿبت ثِ ثحث گصاقتِ اًس ٍ ثؼس اظ نالحبت تَؾظ اػضبی گطٍّْب 

 .هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت

 

 فؼبلیت ّبی تَؾؼِ فطزی (2

  

 تَؾؼِ فطزی اػضبی گطٍُ

 ّوبیف  -1 اقطف ذطهی ضاز

 وبضگبُ -2

ّوبیكْبی لطآى پػٍّی ٍعت لن ٍ ظًجبى، ّوبیف یبزگیطی الىتطًٍیىی  -1 ظّطا ػبثسیٌی

وٌگطُ وطهبى، ّوبیف ظایوبى ایوي ّوساى، وٌگطُ ؾالهت ظًبى قیطاظ،

 3International congressی گلؿتبى ،وكَضی آهَظـ ػلَم پعقه

lranian society for reproductive medicine 
وبضگبّْبی لطآى پػٍّی ٍعت لن، ضٍـ جوغ آٍضی زازُ ّب زض هغبلؼبت  -2

 ویفی،

 ّوبیف  ؾالهت گیالى  -1حىیوِ زّمبًی 

 END NOTEوبضگبُ  -2

هیتطا ذَثی  

 هجیس احوسی ّسایت 

 ثبضٍضی ًٍبثبضٍضی، هطالجت ّبی ٍیػُ ، ّوبیكْبی حج پعقىی-  1      

 END ، وبضگبُ ISIوبضگبّْبی وؿت هْبضت اضؾبل همبلِ ثِ هجالت  -1ؾؼیسُ حیسضی 

NOTE ٍ ّن اًسیكی هسیطاى تحمیمبت ٍ فٌبٍضی اػضبی ّیئت ػلوی،

هحممیي زض هَضز چبلف ّبی پیف ضٍی تَؾؼِ تحمیمبت ٍ فٌبٍضی 

ّوبیف ّبی اثؼبز ضفتبضی ٍ اجتوبػی ؾالهت، اذتالالت ضٍاى تٌی  -2

  

 

 هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی زاًكجَیبى (3
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 .هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی زاًكجَیبى زض اًتربة ٍاحس ٍ آقٌبیی ثب هؿبئل آهَظقی ٍاًضجبعی ثَزُ اؾت

 فؼبلیت هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی اػضبی گطٍُ

جلؿِ فطزی ٍ  : تكىیل جلؿبت- هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی زاًكجَی پطؾتبضی اقطف ذطهی ضاز

 گطٍّی

 جلؿِ فطزی ٍ 12: تكىیل جلؿبت-  زاًكجَی پطؾتبضی30هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی  ظّطا ػبثسیٌی

  گطٍّی3

 2 ٍ 15جلؿِ فطزی: تكىیل جلؿبت- هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی زاًكجَی پطؾتبضی ؾؼیسُ حیسضی

 گطٍّی

جلؿِ فطزی ٍ  : تكىیل جلؿبت- زاًكجَی پطؾتبضی20هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی  هجیس احوسی ّسایت

گطٍّی 

  ًفط اظ زاًكجَیبى ػطنِ پطؾتبضی 8هكبٍضُ اذتهبنی 

جلؿِ فطزی ٍ  : زاًكجَی پطؾتبضی، تكىیل جلؿبت30هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی هیتطا ذَثی 

گطٍّی 

 

 فؼبلیت زض قَضاّب ٍ وویتِ ّب (4

فؼبلیت اػضبء گطٍُ زض قَضاّب ٍ وویتِ ّب قبهل قطوت زض قَضای آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ 

وویتِ ضاُ اًساظی - قَضای پػٍّف زض آهَظـ هطوع تَؾؼِ آهَظـ پعقىی- قَضای اًتكبضات زاًكگبُ- هبهبیی

. قَضای پػٍّكی زاًكگبُ ثَزُ اؾت- همغغ وبضقٌبؾی اضقس پطؾتبضی

 

 فؼبلیت زض قَضاّب ٍ وویتِ ّب اػضبی گطٍُ

قَضای پػٍّكی زاًكگبُ، قَضای آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكىسُ پطؾتبضی،  اقطف ذطهی ضاز

 قَضای آهَظقی زاًكگبُ

قَضای اًتكبضات زاًكگبُ، قَضای آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكىسُ پطؾتبضی،  ظّطا ػبثسیٌی

  قَضای پػٍّف زض آهَظـ،

ػضَ وویتِ اجطایی پٌجویي - قَضای آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكىسُ پطؾتبضی ؾؼیسُ حیسضی

 جكٌَاضُ زاًكگبّی قْیس هغْطی

قَضای آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكىسُ پطؾتبضی هیتطا ذَثی 

 قَضای آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكىسُ پطؾتبضی هجیس احوسی

 قَضای آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكىسُ پطؾتبضی حىیوِ زّمبًی                
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 فؼبلیت ّبی اجطایی اػضبء گطٍُ پطؾتبضی (5

فؼبلیت ّبی اجطایی اػضبء گطٍُ پطؾتبضی قبهل ؾطپطؾتی زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی ، هؿئَلیت زفتط اهَض ثیي 

الولل زاًكگبُ، هسیطیت گطٍُ پطؾتبضی، هؼبًٍت هسیط گطٍُ پطؾتبضی ، اؾتبز هكبٍض، زثیط ػلوی ؾویٌبضزاًكجَیی 

. ثَزُ اؾت

 

 

 فؼبلیت ّبی پػٍّكی(6

 عطح ّبی پػٍّكی ههَة (الف

تؼساز عطح ّبی پػٍّكی ههَة زض حبل اجطاء تَؾظ اػضبء گطٍُ پطؾتبضی ثِ ػٌَاى هجطی یب ّوىبض اضائِ قسُ 

 .اؾت

 عطح ّبی پػٍّكی ههَة اػضبی گطٍُ

  اقطف ذطهی ضاز

 اضتجبط زػب ثب ؾالهت هؼٌَی ٍ ؾالهت ضٍاى ؾبلوٌساى -1 ظّطا ػبثسیٌی

ثطضؾی تبثیط آهَظـ ًَیي احیب للجی ضیَی ثط آگبّی ٍ هْبضت  -2

 زاًكجَیبى

  زض اؾتبى لن2ثطضؾی قیَع ػَاضو زیبثت ًَع  -3

ثطضؾی اضتجبط فؼبلیت ّبی هصّجی ٍ ؾالهت هؼٌَی ثب ذَز  -1ؾؼیسُ حیسضی 

 2هطالجتی ٍ وٌتطل لٌس ذَى زض ثیوبضاى هجتال ثِ زیبثت ًَع 

هطاجؼِ وٌٌسُ ثِ ثیوبضؾتبى ّبی هٌترت قْط لن 

ثطضؾی اضتجبط نلِ ضحن ثب ٍضؼیت ؾالهت ؾبلوٌساى قْط لن  -2

ضاثغِ َّـ هؼٌَی ثب قبزوبهی ٍ پیكطفت تحهیلی زض  -3

زاًكجَیبى زاًكگبُ ػلَم پعقىی  

اضظیبثی زضًٍی گطٍُ پطؾتبضی  -4

ضاثغِ ؾالهت هؼٌَی ثب پیكطفت تحهیلی زاًكجَیبى پعقىی  -5

 زاًكگبُ ػلَم پعقىی لن

تبثیط ههطف پؿتِ ذبم ثطؾغح چطثی ٍ لٌس ذَى، فبوتَضّبی  -6

 2ًَع التْبثی ٍ اؾتطؼ اوؿیساتیَّبی ثیوبضاى هجتال ثِ زیبثت

هیعاى فطاٍاًی اؾتفبزُ اظ زاضٍّبی ثبلمَُ ًبهٌبؾت ٍ ػَاهل  -7

 1390هطتجظ ثب آًْب زضؾبلوٌساى قْط لن زض ؾبل 

تبثیط هَؾیمی ثط پبؾد ّبی جؿوبًی، هتبثَلیىی ٍ ضٍاًی ثِ  -8

 اؾتطؼ ّبی ثؼس اظ ػول جطاحی للت

ثطضؾی تبثیط ًمكِ هفَْهی ثط ضٍیىطز یبزگیطی ٍ ضاّجطزّبی  -1حىیوِ زّمبًی 

اًگیعقی ثطای یبزگیطی زض زاًكجَیبى پطؾتبضی زاًكگبُ ػلَم 
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 پعقىی اضان 

ضاثغِ َّـ هؼٌَی ثب قبزوبهی ٍ پیكطفت تحهیلی زض  -2 

زاًكجَیبى زاًكگبُ ػلَم پعقىی  

ثطضؾی تبثیط فؼبلیت هٌظن ٍضظقی ثط قیَُ ّبی همبثلِ ثب  -3

اؾتطؼ ّیجبى هساض ٍ هؿبلِ هساض زض زًكجَیبى پطؾتبضی 

زاًكگبُ ػلَم پعقىی گیالى 

 

 

 همبالت چبح قسُ زض ًكطیبت (ة

ثطضؾی هیعاى آگبّبًِ ثَزى ٍویفیت اذصضضبیت ًبهِ زض »اًتكبض همبلِ تَؾظ اػضبء گطٍُ پطؾتبضی تحت ػٌَاى 

 زض ًكطیِ ز اًكگبُ ػلَم پعقىی لن «  ثیوبضاى 

 همبالت چبح قسُ زض ًكطیبت اػضبی گطٍُ

اقطف ذطهی 

 ضاز

Protein quality evaluation of two rice and milk based weaning food 

,Electronic Physition, 4(1): Asemi  Z, Khorami  A, Taghizade M, Abedini Z, 

Azarpad Z, Rashidi A.2012 

 

هجلِ : یه هغبلؼِ ویفی: تجبضة زاًكجَیبى اظ یبزگیطی هجتٌی ثط قَاّس زض هحیظ ثبلیٌی ظّطا ػبثسیٌی

،ظّطا ػبثسیٌی ، ّسی احوطی عْطاى، 11 ، قوبضُ 8ایطاًی آهَظـ زض ػلَم پعقىی لن ، زٍضُ 

 91اقطف ذطهی ضاز، اػظن حیسض پَض   ، 

ثطضؾی ٍضؼیت زضیبفت وبلطی ٍ ػَاهل هطتجظ ثب آى زض هبزضاى قیطزُ، هجلِ ػلوی پػٍّكی 

 ،ظّطا ػبثسیٌی ، ّسی احوطی عْطاى، 86 قوبضُ –21زاًكگبُ ػلَم پعقىی هبظًسضاى، زٍضُ 

 90اقطف ذطهی ضاز، 

زیسگبُ وبضوٌبى ثْساقتی : هكبضوت ٍالسیي زض هطالجت فیعیىی ضٍاًی اظ وَزوبى ثؿتطی 

ًكطیِ زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی زاًكگبُ ػلَم پعقىی ٍ ذسهبت ثْساقتی زضهبًی، 

ػهوت جؼفطثگلَ، ًبّیس هْطاى، ّسی احوطی :74 قوبضُ 21زضهبًی قْیس ثْكتی ؾبل 

 1390عْطاى، ظّطا ػبثسیٌی، هطضیِ ضئیؿی 

هجلِ  -  آهَظـ ثبلیٌی ثط هجٌبی فطایٌس پطؾتبضی ٍ ثحث گطٍّی زض زاًكجَیبى پطؾتبضی ؾؼیسُ حیسضی

 هحؿي ازیت حبج ثبلطی، ًساهیطثبلط، ؾؼیسُ حیسضی- ایطاًی آهَظـ زض ػلَم پعقىی

 

 

 زاٍضی عطح پػٍّكی/ زاٍضی همبالت (ج
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 زاٍضی عطح پػٍّكی/ زاٍضی همبالت اػضبی گطٍُ

  اقطف ذطهی ضاز

  عطح پػٍّكی2زاٍضی  ظّطا ػبثسیٌی

زاٍضی ؾِ همبلِ هجیس احوسی ّسایت 

  عطح پػٍّكی، زاٍضی وتبة، ًظبضت ثط عطح زاٍضی2زاٍضی  ؾؼیسُ حیسضی

  

 

 قَضای گطٍُ  (8

تكىیل جلؿبت قَضای گطٍُ پطؾتبضی ثب ّسف عطح هكىالت والؼ ّب ٍ وبضآهَظیْب ، عطح زضذَاؾت ًیطٍّبی 

هتمبضی ّوىبضی زض گطٍُ ٍ عطح هَاضز هیْوبًی ٍ اًتمبلی زاًكجَیبى تَؾظ اػضبء گطٍُ پطؾتبضی اًجبم قسُ 

 .اؾت

 

  اضائِ فطآیٌسّبی آهَظقی زض جكٌَاضُ آهَظقی قْیس هغْطی (9

اظ ثیي فطایٌسّبی آهَظقی اضائِ قسُ ثِ جكٌَاضُ آهَظقی قْیس هغْطی، هَاضز شیل هَفك ثِ وؿت ضتجِ ثطتط 

 .زاًكگبّی گطزیس

 فطآیٌسّبی آهَظقی زض جكٌَاضُ آهَظقی قْیس هغْطی اػضبی گطٍُ

اقطف ذطهی 

 ضاز

تؼبهل هطاوع : عطاحی ؾبظ ٍ وبض ًَیي آهَظـ هساٍم پطؾتبضاى زض زاًكىسُ ّبی پطؾتبضی

 آهَظقی ٍ ثبلیٌی

  هكبٍضُ الىتطًٍیىی ثىبضگیطی هحیظ هجتٌی ثط ٍة زض هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی تحهیلی زاًكجَیبى ظّطا ػبثسیٌی

آهیرتي ػلن ٍ ٌّط زض آهَظـ ثبلیٌی تلفیك زٍ تىٌیه ضٍایت گَیی ٍ الگَی ضفتبضی ثط پبیِ 

 حىبیت هبزضاى

ثطضؾی تبثیط ًمكِ هفَْهی ثط ضٍیىطز یبزگیطی ٍ ضاّجطزّبی اًگیعقی ثطای یبزگیطی زض  حىیوِ زّمبًی    

 .1389زاًكجَیبى پطؾتبضی زاًكگبُ ػلَم پعقىی اضان زض ؾبل 

 

 فؼبلیت ّبی فطٌّگی ٍ زٍضُ ّبی هؼطفت افعایی

 عطح هؼطفت اػضب ّیبت ػلوی زاًكگبُ ّبی ػلَم پعقىی (1

 زٍضُ آهَظقی ػلن زیٌی  (2

 اذالق حطفِ ای: جلؿبت ّن اًسیكی اؾبتیس  (3
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 فؼبلیت ّبی فَق ثطًبهِ

 جكي فطاغت اظ تحهیل زاًكجَیبى

 ثب ّسف تطغیت زاًكجَیبى ٍ  تبویس ثط اّویت ٍ 87قطوت اػضب گطٍُ زض هطاؾن جكي فبضؽ التحهیلی ٍضٍزی 

 .قبى ضقتِ پطؾتبضی ٍ آهبزگی ثطای ٍضٍز ثِ هؿئَلیت حطفْبی اًجبم قس
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: هؼطفی اؾبتیس گطٍُ هبهبیی

گطایف ضتجِ اػضبی گطٍُ 

گطایف آهَظـ هبهبیی هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی ػهوت جؼفط ثگلَ                                   

گطایف ثْساقت هبزضٍ وَزن هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی ّسی احوطی عْطاى                                

گطایف ثْساقت هبزضٍ وَزن هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی هطضیِ ضییؿی                                       

گطایف آهَظـ هبهبیی هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی  ًبّیس هْطاى                                          

گطایف آهَظـ هبهبیی هطثی ،ػضَ ّیبت ػلوی تْویٌِ زازذَاُ تْطاًی                              

 

    :فؼبلیت اػضبی گطٍُ زض ظهیٌِ آهَظقی، پػٍّكی ، اخطایی  ٍ هكبٍضُ زاًكدَیبى  زض قف هبُ اثتسای ؾبل ثِ ایي قطح هی ثبقس

 فؼبلیت گطٍُ زض ظهیٌِ آهَظـ

 

 آهَظـ زاًكدَیبى: 

جوغ وبضاهَظی ٍاحس ًظطی اػضبی گطٍُ 

ٍاحسّب 

 10وبضاهَظی ثیوبضیْبی ظًبى ٍ ًبثبضٍضی  2ثبضزاضی ٍ ظایوبىػهوت جؼفطثگلَ 

 2ثبضزاضی ٍ ظایوبىّسی احوطی عْطاى                                                                         

                                                 (زاًكجَیبى پعقىی)اذالق پعقىی 

 25/8وبضآهَظی ثْساقت هبزض ٍ وَزن                  

  2پطؾتبضی هبزض ٍ ًَظاز پطؾتبضیهطضیِ ضییؿی                               

 2ثبضزاضی ٍ ظایوبى      

 وبضٍضظی پطؾتبضی هبزض ٍ ًَظاز

 وبضاهَظی ثْساقت هبزض ٍ وَزن

10 

ظثبى ترههی هبهبیی  ًبّیس هْطاى                                

  

 11وبضآهَظی ثبضزاضی ٍ ظایوبى                      

 6وبضآهَظی ثبضزاضی ٍ ظایوبى     تْویٌِ زازذَاُ تْطاًی                    

 ػولىطز گطٍُ هبهبیی
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 2ثْساقت هبزض ٍ وَزن            

                                                           

  91ثطًبهِ اهتحبى خبهغ هبهبیی ثطگعاض قسُ زض تبثؿتبى 

تؼساز ًَع زضؼًبم زضؼ اؾبتیس

ٍاحس

ظهبى 

(ؾبػت)آظهَى

 هحل آظهَى

 1391تبثؿتبى 

ػهوت 

 جؼفطثگلَ

ثیوبضؾتبى  5/60 5/2 ػولی آظهَى ثیوبضیْبی ظًبى

 ایعزی

آظهَى ثْساقت هبزض ٍ  هطضیِ ضئیؿی

 وَزن

زضهبًگبُ  5/38 6/1 ػولی

 جٌسلیبى

ثیوبضؾتبى  5/60 5/2 ػولی آظهَى ثبضزاضی ٍ ظایوبى ًبّیس هْطاى

 ایعزی

تْویٌِ زازذَاُ 

 تْطاًی

ثیوبضؾتبى  5/71 9/2 ػولی آظهَى ثبضزاضی ٍ ظایوبى

 ایعزی

ّسی احوطی 

 عْطاى

آظهَى ثْساقت هبزض ٍ 

 وَزن

زضهبًگبُ  5/38 6/1 ػولی

 جٌسلیبى

 

 

   تسٍیي ٍ اضائِ عطح زضؼ

  تسٍیي ٍ اضائِ چه لیؿت اضظقیبثی زاًكجَیبى زض وبضاهَظی ثبلیٌی

 ( 90-91ًیوؿبل اٍل  )تْیِ ثطًبهِ تطم آتی

 ثطگعاضی اهتحبى فیٌبل زض تبثؿتبى 

  ظایوبى–تْیِ الي ثَن وبضاهَظیْبی ثیوبضیْبی ظًبى ٍ ثبضزاضی 

 اجطای ثطًبهْْبی تَجیْی ٍیػُ زاًكجَیبى جسیسالَضٍز 
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 ثطگعاضی وبضگبُ ظایوبى فیعیَلَغیه 

 

 

: فؼبلیت ّبی گطٍُ زض ظهیٌِ پػٍّف

  
زض زؾت اجطا اتوبم یبفتِ عطح ّبی پػٍّكی ههَة 

پطؾتبضی  ثطضؾی اثط ضایحِ اؾغَذَزٍؼ ثط هیعاى اضغطاة اهتحبى زاًكجَیبى

زاًكگبُ ػلَم پعقىی لن 

   

    ضاثغِ ػولىطز جٌؿی ظًبى یبئؿِ ثب ؾبظگبضی ظًبقَیی

  *     ضاثغِ ثیي َّـ هؼٌَی ثب قبزوبهی ٍ پیكطفت تحهیلی زض زاًكجَیبى زاًكگبُ ػلَم پعقىی لن 

    ... قیَع زیؿوٌَضُ اٍلیِ ٍ اضتجبط آى ثب قبذم ّبی آًتطٍپَهتطیه زض زاًكجَیبى  ثطضؾی

    ... اًجبم ؾعاضیي زضذبًوْبی ثبضزاض هطاجؼِ وٌٌسُ ثِ ػلل  همبیؿِ ایثطضؾی

    هقایسِ اثر کپسَل بابًَِ ٍ کپسَل هفٌاهیک اسیذ بر شذت دیسوٌَرُ اٍلیِ

    هقایسِ اثر شَیذ ٍ کپسَل هفٌاهیک اسیذ بر دیسوٌَرُ اٍلیِ

   
   

 

  همبالت چبح قسُ زض ًكطیبت
هجلِ تحمیمبت ػلَم پعقىی -ضاثغِ َّـ ّیجبًی ٍ ؾبظگبضی آهَظقی زض زاًكأهَظاى زذتط همغغ پیكساًكگبّی قْط تْطاى

ؾجسُ هطین هَؾَی، هطضیِ ضئیؿی، ػلیبنغط انغطًػاز فطیس : ًَیؿٌسگبى.          2، قوبض14ُ،زٍضُ 1391ؾبل-ظاّساى

ضٍاًی وَزوبى ثؿتطی - هكبضوت ٍالسیي اظ هطالجتْبی جؿوی

اضتجبط فؼبلیت فیعیىی ثب ظایوبى ظٍزضؼ  

 همبیؿِ زٍ ضٍـ آهَظـ ؾرٌطاًی ٍ تطؾین ًمكِ هفَْهی ثط هیعاى یبزگیطی ٍ ضضبیت زاًكجَیبى

وبضآظهبیی ثبلیٌی : همبیؿِ اثط قیَُ ّبی هرتلف تغییط ٍضؼیت ثط قست ووطزضز ٍ هیعاى ضاحتی ثیوبضاى پؽ اظ آًػیَگطافی ػطٍق وطًٍط

 91پبییع - 3قوبضُ - 6زٍضُ -هجلِ زاًكگبُ ػلَم پعقىی لن- تهبزفی قسُ   
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  91قطوت زض ّوبیكْب ٍ وٌگطُ ّب زض ؾبل 

اؾبهی ّوىبضاى تبضید ًبم وٌگطُ ضزیف 

1 The effects of kind of delivery on women body image concern 

 

April 

2012

 

خؼفطثگلَ، هحوسی،  

ّبقوی، خؼفطثگلَ، 

 احوطی

2 Association of body weight with sexual dysfunction in women in 

health center of urban areas Qom,2009 

April 

2012

 

ضئیؿی، احوطی، 

خؼفطثگلَ، هْطاى، 

 ػبثسیٌی

3 The pattern of sexual behavior in married women during the 

engagement 

April 

2012

 

احوطی، ػبثسیٌی، 

حیسضی، وچَیی، 

 خؼفطثگلَ

ثطضؾی اضتجبط ثیي ثْطُ َّقی ٍ هَفمیت تحهیلی زض ثیي زاًكدَیبى پطؾتبضی ٍ هبهبیی زاًكگبُ  4

 ػلَم پعقىی لن زض ؾبل
اضزیجْكت 

91 

هْطاى، ػجبؾی، 

اوجطی، هله آؾب، 

 خؼفطثگلَ

5 Dietry food intake of pregnant women based on food guide 

pyramid 

June 

2012 

ػبثسیٌی، حبج 

هحوس حؿیٌی، 

احوطی، خؼفطثگلَ 

6 Mental health and spiritual well-being in elderly women: a cross 

sectional study 

June 

2012 
ػبثسیٌی، اعویٌبًی، 

احوطی، خؼفطثگلَ، 

ذطهی ضاز 

7           Association of Central fat distribution with Sexual Dysfunction in 

Women . 
June 

2012 
ضئیؿی، هْطاى 
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Midwiferystudents'AwarenessonCharter   rights of pregnant 

women 

The pattern of sexual behavior in married women 

during the engagement 

 

The baby doesn’t belong to me: The experience of 

Interviews with surrogate mothers 

ارتباط بیه زایمان سخت با قذ، ومایه تىده بذوی اولیه و افسایش وزن دوران 

 بارداری مادر در مراجعیه به زایشگاه های دولتی شهر قم  

 

 ضٍیىطزی ًَیي زض تىبلیف زاًكجَیی: تطؾین ًمكِ هفَْهی زض نفحبت ٍة

ثىبضگیطی الگَی پطؾكگطی هتمبثل ّسایت قسُ زض گطٍُ ّوتبیبى ثط هْبضت 

 ّبی ثبلیٌی ٍ تفىط اًتمبزی زاًكجَیبى
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1391 

 

 

 

June 

2012 
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  هَضز پطٍپَظال ٍ همبلِ تَؾظ اػضبی گط30ٍُزاٍضی ثیف اظ  

  زاٍضی وتبة

  ثطگعاضی غٍضًبل والة 

 وؿت ضتجِ زض خكٌَاضُ آهَظقی قْیس هغْطی 

  ِاضظیبثی عطح زضؾْبی اضؾبلی ثEDC 

  زض زاًكگبُ" گیبّبى زاضٍیی"ضاُ اًساظی گطٍُ تحمیمبتی   

  فؼبلیت ّبی اجطایی

 ًَع فؼبلیت اػضبی ّیبت ػلوی

  هسیط گطٍُ هبهبیی، ػضَ قَضای اًتكبضات زاًكگبُ، ػضَ وویتِ تحمیمبت زاًكدَیی زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ  ػهوت جؼفطثگلَ

ػضَ وویتِ زضذَاؾت ضقتِ - هبهبیی، ػضَ قَضای آهَظقی زاًكىسُ، ػضَ قَضای پػٍّكی زاًكىسُ

 وبضقٌبؾی هبهبیی

 هؿئَل وویتِ –هسضؼ  زض وبضگبُ  ظایوبى فیعیَلَغیه –وبضقٌبؼ ٍ زاٍض ػلوی هدلِ ػلَم پعقىی لن  ّسی احوطی عْطاى

هؿئَل اهَض پػٍّف زاًكىسُ -  هكبٍض ٍ اضظیبثی عطح زضؼ-زضذَاؾت ضقتِ وبضقٌبؾی پیَؾتِ هبهبیی

ًظبضت ثط اخطای غٍضًبل -تسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی پػٍّف زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی-پطؾتبضی ٍ هبهبیی

-  وبضقٌبؼ ٍ هؼبٍى هطوع تحمیمبت عت ٍ زیي ٍ اذالق پعقىی- والة زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی

قطوت زض خلؿبت قَضای - ػضَ گطٍُ اذالق پعقىی زاًكگبُ- EDCهؿَل پػٍّف زض آهَظـ ٍاحس 

ػضَ قَضای - ػضَ قَضای پػٍّكی زاًكگبُ-  ؾیبؾت گصاضی هؼبًٍت آهَظقی ،تحمیمبت ٍ في آٍضی

ػضَ قَضای پػٍّكی هؼبًٍت ثْساقتی،هسضؼ وبضگبُ ّبی -HSRػضَ قَضای -ضاّجطزی اؾبتیس زاًكگبُ

تَاًوٌس ؾبظی پػٍّكی اؾبتیس ،زاًكدَیبى ٍ پطؾٌل زاًكگبُ 

ًوبیٌسُ خْت هكبٍضُ زض ظهیٌِ عطح ّبی تحمیمبتی هطتجظ ثب اٍلَیتْبی پػٍّف  -هؼبٍى هسیط گطٍُ هبهبیی  هطضیِ ضییؿی

هؿئَل اؾبتیس هكبٍض زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ -ػضَ وویتِ زضذَاؾت ضقتِ وبضقٌبؾی هبهبیی- زض آهَظـ

 هبهبیی

 - EDCاضظیبثی عطح زضؾْبی اضؾبلی اظ عطف - هكبٍض عطح زضؼ -  هسضؼ وبضگبُ  ظایوبى فیع یَلَغیه  ًبّیس هْطاى

ػضَ قَضای پػٍّكی -  ػضَ قَضای آهَظقی زاًكىسُ-  ػضَ وویتِ زضذَاؾت ضقتِ وبضقٌبؾی هبهبیی

ػضَ - ػضَ اًدوي آهَظـ ػلَم پعقىی ایطاى- ًوبیٌسُ ذطیس وتبة زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی- زاًكىسُ

هؿئَل گطٍُ تحمیمبتی گیبّبى زاضٍیی - ّؿتِ آهَظقی ثیوبضؾتبى زٍؾتساض هبزض ٍ وَزن

-هؿئَل اؾبتیس هكبٍض زاًكگبُ - زثیط هطوع ؾیبؾت گصاضی ؾالهت ٍ هكبٍض ضیبؾت زاًكگبُ زض اهَض ظًبى  تْویٌِ زازذَاُ تْطاًی

ػضَوویتِ - ػضَ وویتِ زضذَاؾت ضقتِ وبضقٌبؾی هبهبیی- هسضؼ زض وبضگبُ ظایوبى فیعیَلَغیه 
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ػضَ وویتِ تبئیس نالحیت ػوَهی - ػضَ وویتِ ًظبضت ثط ًكطیبت زاًكدَیی- اًضجبعی زاًكدَیبى

 -زاٍعلجلیي ّیبت ػلوی 

 

 

  فؼبلیت زض قَضاّب ٍ وویتِ ّب

 قَضای پػٍّكی زاًكگبُ قَضای آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی

 وویتِ ضاُ اًساظی همغغ وبضقٌبؾی پیَؾتِ هبهبیی قَضای پػٍّف زض آهَظـ هطوع تَؾؼِ آهَظـ پعقىی

 وویتِ اضظیبثی زضًٍی وویتِ فطاذَاى جصة هطثی حك التسضیؽ

 هطوع تحمیمبت ٍ ػضَقَضای عت ٍ زیي وویتِ تسٍیي ًمكِ جبهغ ػلوی زاًكگبُ

وویتِ ثسٍی اًتظبهی ّیئت ػلوی  وبضقٌبؼ هجلِ ػلَم پعقىی لن

 قَضای ضاّجطزی اؾبتیس زاًكگبُ

 هؿئَل اؾبتیس هكبٍض زاًكگبُ ٍ زاًكىسُ وویتِ اًضجبعی زاًكجَیبى

 HSRػضَ قَضای  ػضَ قَضای پػٍّكی هؼبًٍت ثْساقتی

 

  ُ91ثط گعاضی وبضگبُ ظایوبى فیعیَ لَغیه جْت زاًكجَیبى هبهبیی زض تبضید تیط هب 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

فؼبلیتْبی گطٍُ زض ظهیٌِ اؾتبز هكبٍض 

ضگعاضی وبضگبُ آقٌبیی ثب اؾتبز هكبٍض زض قطٍع ًیوؿبل تحهیلی خسیس ثطای زاًكدَیبى ة -

 خسیسالَضٍز،
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نسضٍ اثالؽ اؾبتیس هكبٍض ٍ تمیؿوجٌسی زاًكدَیبى، تكىیل خلؿبت اؾبتیس هكبٍض زاًكىسُ، ثطضؾی 

 .ػولىطز زٍ ًیوؿبل گصقتِ اؾبتیس هكبٍض، اضؾبل فطهْبی هَضز ًیبظ اؾبتیس هكبٍض ثِ ایكبى

 

 
 

 قَضای گطٍُ
 ثب ّسف عطح هكىالت والؼ ّب ٍ وبضآهَظی ّب ، 30/13تكىیل جلؿبت قَضای گطٍُ هبهبیی زض ضٍظ ّبی زٍ قٌجِ ّط ّفتِ ؾبػت

اضظیبثی زضًٍی گطٍُ ، تهوین گیطی زض هَضز غیجت زاًكجَیبى ، پیگیطی ثطًبهِ ّبی اذص وبضقٌبؾی پیَؾتِ هبهبیی ، عطح زضذَاؾت 

ًیطٍّبی هتمبضی ّوىبضی زض گطٍُ، ثطًبهِ ضیعی ؾبل تحهیلی جبضی، ّوبٌّگی ثب هطثیبى وبض ثبلیٌی، ثطًبهِ ضیعی جْت ثبظزیس ػلوی 

زاًكجَیبى اظ هطاوع هرتلف زض حیغِ زضٍؼ ترههی آًْب ، انالح فطم اضظقیبثی زاًكجَیبى ، ثطگعاضی والؾْبی هكبٍضُ آهَظقی ٍ 

. پػٍّكی ثطای زاًكجَیبى،  ٍ عطح هَاضز هیْوبًی ٍ اًتمبلی زاًكجَیبى تَؾظ اػضبء گطٍُ هبهبیی اًجبم قسُ اؾت

 

 هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی زاًكجَیبى

 تؼسازخلؿبت گطٍّی تؼساز خلؿبت فطزی           تؼساز زاًكدَ اػضبی گطٍُ هبهبیی

        ّسی احوطی عْطاى     

            

13 24 6 

 2 12 12 هطضیِ ضییؿی                                   

 1 42 21 ًبّیس هْطاى                                     

 1 15 20 تْویٌِ زازذَاُ تْطاًی                         

 3 15 12ػهوت جؼفطثگلَ 
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  ثبظزیس اظ هطاوع ثْساقتی زضهبًی ٍ ثیوبضؾتبًْبی آهَظقی

 ثبظزیس وٌٌسُ ًبم هطاوع

 ًبّیس هْطاى-ػهوت جؼفطثگلَ ثیوبضؾتبى آهَظقی العّطا

 ًبّیس هْطاى-ػهوت جؼفطثگلَ ثیوبضؾتبى ایعزی

 ػهوت جؼفطثگلَ                                                              ثیوبضؾتبى وَزوبى

هطضیِ ضئیؿی - ًبّیس هْطاى-ػهوت جؼفطثگلَثیوبضؾتبى قْیس ثْكتی     

                                                       

 

 ارائٍ بزوامٍ َای آمًسضی در سایت داوطکذٌ

 

 اطالع رساوی بزوامٍ َای آمًسضی ي تغییزات ساعات کالسُا ي کارآمًسی َا در سایت داوطکذٌ پزستاری ي مامایی

 تطکیل کمیتٍ پژيَص در آمًسش داوطکذٌ پزستاری ي مامایی

 تًسط اعضاء در گزيٌ مامایی (کىفزاوس)بزگشاری جلسات علمی 

تُیٍ خبز بزای صفحٍ ايل سایت 

گذاضته طزح درسُا در سایت 

گذاضته اسالیذَای دريس در سایت 

 

 

 

 

                                                                                            :ؾبیط ػولىطز گطٍُ
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َماَىگی با معايوت آمًسضی داوطگاٌ در سمیىٍ بزوامٍ ریشی مىاسب در داوطکذٌ َا ي ي تعامل ضایستٍ مذیزان محتزم 

 گزيَُای آمًسضی جُت عذم تذاخل در کارامًسیُا بٍ يیژٌ کارآمًسی بیماریُای سوان در بیمارستان ایشدی

 ارسال لیست کتب مًرد ویاس گزيٌ مامایی جُت خزیذ در تیز ماٌ

پیگیزی خزیذ کتب مامایی مًرد ویاس مامایی جُت کتابخاوٍ داوطکذٌ ي بیمارستاوُا 

 پیگیزی جُت ایجاد درماوگاٌ رفزاوس آمًسضی جُت کارآمًسی  ياحذ بُذاضت مادر ي کًدک

 بزوامٍ ریشی بزای تکمیل آمار سایمان داوطجًیان در ضیفتُای ضب بیمارستاوُا ي َماَىگی با سًپزيایشران آمًسضی

ثطًبهِ ضیعی تطم اتی 

ثبظزیس اظ ذَاثگبُ زذتطاًِ زض ّفتِ ذَاثگبّْب 

اضظیبثی عطح زضٍؼ 

تْیِ ثطًبهِ اهتحبًی زاًكجَیبى 

ثطگعاضی ؾِ زٍضُ وبضگبُ ّبی تَاًوٌس ؾبظی پػٍّكی ٍیػُ زاًكجَیبى  

ثطگعاضی یه زٍضُ وبضگبُ ّبی تَاًوٌس ؾبظی پػٍّكی ٍیػُ پطؾٌل ؾتبزی  

ثطگعاضی زٍ زٍضُ وبضگبُ ّبی تغصیِ قیط هبزض 

 

 

 

 

: وبضگبّْبیی وِ اؾبتیس قطوت وطزُ اًس

                                                                                         (ل)ّن اًسیكی ثطضؾی ظهیٌِ ّبی ثطٍظ اّبًت ثِ پیبهجط اوطم

13/7/91 

-                                                                                                          زاًكگبُ ػلَم پعقىی تْطاى- وبضگبُ احیبء ًَظاز

 27/3/1391الی26

ّن اًسیكی اؾبتیس ٍ ًرجگبى ثب هَضَع اذالق ػلوی ٍ حطفْبی                                                                                       

8/4/1391 

 

 

تمسیطّب 

 اًتربة ؾطوبض ذبًن هْطاى ثِ ػٌَاى هبهبی ًوًَِ حَظُ هؼبًٍت آهَظقی

 اًتربة ؾطوبض ذبًن زازذَاُ تْطاًی ثِ ػٌَاى هبهبی ًوًَِ وكَضی

اًتربة ؾطوبض ذبًن هْطاى ٍ زازذَاُ تْطاًی ثِ ػٌَاى ظًبى قبغل ًوًَِ اؾتبى 

اًتربة ؾطوبض ذبًن هْطاى ثِ ػٌَاى اؾتبز ًوًَِ اظ زیسگبُ زاًكجَیبى زض هطاؾن فبضؽ التحهیلی  

اًتربة فطآیٌس ثطتط آهَظقی ؾطوبض ذبًن احوطی عْطاى  زض پٌجویي جكٌَاضُ آهَظقی  قْیس هغْطی زاًكگبُ 
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تْیِ ٍ لطاض زازى  ضاٌّوبی زاًكجَیبى جسیسالَضٍز زض ؾبیت زاًكىسُ  

 

 

 

  ؾبیتػولىطز 
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   ُتْیِ فطآیٌس الىتطًٍیىی ًوَزى فبضغبلتحهیلی زاًكجَیبى زض ؾبیت زاًكىس
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 اهَض والؾْب ٍ ثبلیي: الف 

   

 (زاًكدَیبى)آهَظـ ًوبیٌسگبى والؾْب 

   ّوبٌّگی ٍ پیگیطی ٍ پبؾرگَیی ٍ تْیِ ثطًبهِ ایبة ٍ شّبة اؾبتیس ٍ زاًكدَیبى ثِ تفىیه

 .ثب هؿئَل اهَض ػوَهی ٍ ٍاحس ًملیِ ثِ نَضت ّفتگی ٍ ثط حؿت ًیبظ ضٍظاًِ

 ػمس لطاض زاز ثب اؾبتیس حك التسضیؽ ًیوؿبل خسیس 

  ّوبٌّگی ٍپیگیطی ٍآهبزُ ؾبظی اثالؽ ٍگَاّی اؾبتیس ٍهطثیبى ٍاضؾبل ثِ آًْب ثب اتَهبؾیَى

 ازاضی  

 

 ثجت قوبضُ ٍؾبیل آهَظقی والؾْبی پطؾتبضی ٍ هبهبیی                   . 

 قطوت زض خلؿِ ّوبٌّگی پٌدویي خكٌَاضُ قْیس هغْطی زض زفتط هؼبًٍت آهَظقی. 

  زػَت ًبهِ،گعاضـ ػولىطز، ).پیگیطی ثطگعاضی پٌدویي خكٌَاضُ قْیس هغْطی ٍ ّفتِ گطاهیساقت اؾتبز

 (زاًكدَ/خكي ثعضگساقت همبم اؾبتیس، خلؿِ ّن اًسیكی تؼبهل اؾتبز

 ُاًدبم اهَض هطتجظ ثب ضٍظ خْبًی هبهب زض زاًكىس 

 پیگیطی زضذَاؾتْبی هیْوبًی ٍ اًتمبلی. 

  ُتْیِ ٍ ًهت نٌسٍق پیكٌْبزات ٍ اًتمبزات زض زٍ هحل زض زاًكىس 

  پیگیطی زض ذهَل وٌتطل آهس ٍ قس افطاز ثِ هدتوغ آهَظقی هتؼبلت هعاحوت

 . ایدبز قسُ ثطای زاًكدَیبى

  ثبظزیس اظ ذَاثگبُ زاًكدَیبى 

  ّوبٌّگی خلؿبت الي ثَن ٍ اضؾبل نَضت خلؿِ هطثَعِ ثِ ضیبؾت زاًكىسُ ،تْیِ فطهت الي ثَن ثب

 .ّوىبضی اؾبتیس

  ٍ تْیِ فطم تؼْس ًبهِ زاًكدَیی ثب ًظبضت ضیبؾت زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی ٍ هكَضت هؼبًٍت زاًكدَیی

 .فطٌّگی

 آهبزُ ؾبظی ٍاضائِ فطهت خسیس حضَض ٍغیبة خْت وبضآهَظی ّب ٍاضؾبل ثِ هطاوع اظ عطیك اتَهبؾیَى 

 زضذَاؾت ٍپیگیطی ٍضاُ اًساظی اتَهبؾیَى ازاضی خْت هطثیبى ثبلیي 

  

                     تْیِ فطم همطضات آهَظقی ٍاضؾبل آى ثِ هطاوع آهَظقی زضهبًی 

 

  ازاضُ آهَظـػولىطز 
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 :ػوَهی ٍ ؾوؼی ثهطی (ة

 وٌتطل ٍ ثطؾی زائن ٍؾبیل ووه آهَظقی ٍضفغ ًَالم آًْب. 

 (/.....فبوؽ/پطیٌتط/وپی)پیگیطی تؼویط تدْیعات آهَظـ. 

 

 :اهَض ّوبٌّگی  (ج

 ّوىبضی ثب ٍاحس آهَظـ ضوي ذسهت خْت ثطگعاضی والؼ زض هدتوغ. 

  

  ِاضؾبل اعالػبت ٍاحس ّبی اػضبء ّیئت ػلوی ٍ هسػَ ثEDCلجل اظ قطٍع تطم تحهیلی ( ّوىبضی ثبEDC. ) 

 ّوىبضی ثب  )پیگیطی ٍ تكَیك زاًكدَیبى زض ذهَل اضظقیبثی اؾبتیس( EDC.  

 ّوىبضی ثب اهَض هبلی زاًكگبُ خْت پطزاذت ّبی اؾبتیس حك التسضیؽ 

 ّوىبضی زض هحبؾجِ هیعاى ٍاحس فؼبلیتْبی آهَظقی اػضبی ّیئت ػلوی ٍهطثیبى حك التسضیؽ 

 ّوىبضی ٍهكبضوت ثب هسیطاى گطٍُ زض فطایٌس خصة هطثیبى حك التسضیؽ 

 

 :     اضتمب ثٌیِ ػلوی ٍ هؿتٌس ؾبظی(ز

  ثطگعاضی والؼ ظثبى اًگلیؿی خْت زاًكدَیبى 

  تمسیط اظ زاًكدَیبى ًوًَِ اذالق ٍ ًفطات اٍل ّط ٍضٍزی. 

  ٍ آهَظـ ٍ اعالع ضؾبًی زض ذهَل ثیوبضی تت وطیوِ وٌگَ ثِ زاًكدَیبى پطؾتبضی

 .هبهبیی

 ِپیگیطی ٍ ّوبٌّگی زض ثطگعاضی ؾویٌبض زاًكدَیی آًػیَ گطافی ٍ هطالجت ّبی پطؾتبضی هطثَع. 

  پیگیطی ٍ ّوبٌّگی ثطگعاضی وبضگبُ آهَظقی                     . CPR                                          

  4/7/91ّوىبضی خْت ثطگعاضی وبضگبُ آهَظـ ثبلیٌی هَضخ 

  پعقىی وكَضػلَم اعالع ضؾبًی زض ذهَل آظهَى  زضٍى زاًكگبّی چْبضهیي الوپیبز زاًكدَیبى. 

  تْیِ ٍتٌظین الي ثَن ثب ّوىبضی اػضبی ّیئت ػلوی 
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 اهتحبًبت ٍ فبضؽ التحهیالى (ض

  گطٍُ ثٌسی زاًكدَیبى خْت هحل اهتحبى، ًهت  )ثطگعاضی اهتحبًبت پبیبى تطم

 (.....قوبضُ زاًكدَیی  ثط ضٍی نٌسلی ّب، تؼییي هوتحٌِ خْت اهتحبًبت ٍ 

  زاًكدَیبى 23/3/91ثطگعاضی اهتحبى پبیبى تطم آقٌبیی ثب هجبًی زفبع همسؼ زض 

 (زًساًپعقىی،پطؾتبضی ٍ پیطاپعقىی)هدتوغ آهَظقی 

 اًدبم اهَض هطثَط ثِ فبضؽ التحهیلی زاًكدَیبى 
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برنامه های برگسار ضذه جهت ضروع سال تحصیلی جذیذ 
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 هکبى سبعت تبریخ گرٍُ هذف هسئَل اجرایی ٍ سخٌراى عٌَاى دٍرُ

َمبوذیطی ارتببط مًثر پرسىل بب مربیبن آمًزضی ي 

 داوطجًیبن

پرسىل مراکسآمًزضی درمبوی  خبوم َب عببذیىی پًر، تُراوی آقبی صبدقی

 (سًپريایسر،کبرضىبس آمًزش،مسئًل بخص)

سبله اجتمبعبت  10-13 6/91//28سٍ ضىبٍ

 مجتمع آمًزضی

 

 کبرگبُ 

  خبوم دادخًاٌ تُراوی، رئیسی آضىبیی بب استبد مطبير

 داوطجًیبن پرستبری ي مبمبیی جذیذالًريد

 

 1/7/91ضىبٍ 

10-5/8  

5/12-5/11 

11-5/10  

سبله اجتمبعبت 

 مجتمع آمًزضی
 دَقبن ي مذعً:  خبومُب آضىبیی بب رضتٍ تحصیلی

استعذاد )راَبردَبی تحصیلی

 (..درخطبن ادامٍ تحصیل ي

 خبوم رئیسی

 

 کبرگبُ 

 

  عببذیىی، رئیسی : خبومُب آئیىىبمُُب ي مقررات آمًزضی 

 داوطجًیبن پرستبری ي مبمبیی جذیذالًريد

 

 2/7/91یکطىبٍ 

30/14-30/13 

16-15 

سبله اجتمبعبت 

 مجتمع آمًزضی

 خبوم مُران آضىبیی بب تحقیقبت داوطجًیی

/ داوطجًیی ،تعبمل استبد/اخالق حرفُبیپبًل  

 داوطجً ،داوطجًی برتر

خبومُب خرمیراد، احمری ي حبج 

 آقبمحمذی

 30/13-16 10/7/91ديضىبٍ  داوطجًیبن پرستبری ي مبمبیی جذیذالًريد

 

سبله اجتمبعبت 

 مجتمع آمًزضی

 

 کبرگبُ 

 30/13-30/14 11/10/91ديضىبٍ داوطجًیبن پرستبری ي مبمبیی جذیذالًريد خبوم مُران سبکُبی مغبلعٍ ي یبدگیری

16-15 

سبله اجتمبعبت 

 مجتمع آمًزضی

  خبوم گبئیىی اضغراة امتحبن

 استبد مذعً :سخىران کبرگبٌ خالقیت

 خبوم صمذی: مسئًل اجرایی

 30/13-16 5/10/91سُطىبٍ  داوطجًیبن پرستبری ي مبمبیی جذیذالًريد

 

سبله اجتمبعبت 

 مجتمع آمًزضی

 داوطجًیبن پرستبری ي مبمبیی جذیذالًريد تُراوی، اوصبری: خبومُب  قًاویه ي مقررات اوضببعیپوقلت

 

چبرت معرفی داوطکذٌ اعضبی پوفلت 

 گريٌ ي کبرکىبن ي ياحذَبی داوطکذٌ

داوطجًیبن پرستبری ي مبمبیی  دَقبوی، اوصبری: خبومُب

 جذیذالًريد

 چبرت ایمیل ي وطبوی مراکس پوفلت

 مرتبظ داوطگبَی

داوطجًیبن پرستبری ي مبمبیی  خًبی، اوصبری: خبومُب

 جذیذالًريد

 کلیٍ داوطجًیبن داوطکذٌ ادارٌ آمًزش کتببچٍ قًاویه يمقررات آمًزضی داوطکذٌ
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زاًكجَ / اؾتبز تؼبهل ٍ زاًكجَ ای حطفِ اذالق پبًل ثطگعاضی

/ اؾتبز تؼبهل ٍ زاًكجَ ای حطفِ اذالق پبًل آهَظقی هجتوغ اجتوبػبت ؾبلي زض 13 ؾبػت 10/7/91 تبضید زض

ایي خلؿِ ثب ؾرٌطاًی حبج آلب هحوسی ًوبیٌسُ همبم هؼظن ضّجطی زض  .گطزیس ثطگعاض جسیسالَضٍز زاًكجَیبى  ٍیػُزاًكجَ

احوطی ٍ زّمبًی ثِ ازاهِ -  هْطاى- زازذَاُ - زاًكگبُ ٍ ؾطوبض ذبًن احوطی آغبظ گطزیس ٍ زض ازاهِ اػضبی پبًل ؾطوبض ذبًوْب ذطهی ضاز

 .ثحث پطزاذتٌس ٍ خلؿِ ثب ثحث آظاز ٍ پطؾف ٍ پبؾد زاًكدَیبى ٍ اؾبتیس پبیبى یبفت

  

 

ذاللیت  وبضگبُ ثطگعاضی 

ایي .زی زاًكجَیبى جسیسالَضٍز ثطگعاض گطزٍیػُ هجتوغ آهَظقی اجتوبػبت زض ؾبلي آهفی 13-14 ؾبػت 5/10/91زض تبضید 

. جلؿِ ثب ؾطپطؾتی آلبی احوسی ّسایت ٍ ذبًن ذَثی اظ اػضبی ّیئت ػلوی گطٍُ پطؾتبضی ثطگعاض گطزیس
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 :پٌدویي خكٌَاضُ قْیس هغْطی ٍ ثعضگساقت ّفتِ اؾبتیس زض چٌس هحَض ثِ قطح ثطگعاض گطزیس

تجلیغبت گؿتطزُ ثطای هعیي ًوَزى فضبی زاًكىسُ ثِ ػغط ٍ ثَی ّفتِ گطاهیساقت قْیس هغْطی ٍ همبم - 1

 : اؾتبز قبهل

  ِػىؽ یبزگبضی اظ اؾبتیس زض حیي تسضیؽ ٍ زضج زض ؾبیت زاًكىسُتْی. 
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  زض ّفتِ هؼلن ثب ّوىبضی اهَض فطٌّگی زضهدتوغ 12-13پرف ؾطٍز قْیس هغْطی ثیي ؾبػبت 

 . آهَظقی

  تْیِ ثٌط ثب توثبلی اظ اؾتبز فیلؿَف قْیس هطتضی هغْطی ٍ پبؾساقت همبم اؾبتیس ٍ ًهت ثط زضة

 ٍضٍزی زاًكىسُ 

  

  ًهت ثٌط زیگطی ثب ّوبى توثبل ّوطاُ ثب قؼطی اظ اؾتبز قْطیبض زض ؾتَزى همبم اؾتبز خٌت زض

 زض هحل تكىیل والؾْب (2)آهَظـ قوبضُ 
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 تمسیط اظ ولیِ اؾبتیس  - 2

  ُزض والؾْبی زضؼ تئَضی  (ثب ّوطاّی هسیطاى گطٍُ ٍ وبضقٌبؾبى ازاضُ آهَظـ )حضَض ضیبؾت زاًكىس

 ٍ هطاوع آهَظـ ثبلیٌی ٍ تمسین گل ٍ لَح ثِ اؾبتیس  
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 تْیِ پَؾتط تجطیه ّفتِ اؾتبز ثب تعییٌی اظ قىَفِ ٍ ًهت آى زاذل والؾْب 

  تجطیه ثِ اؾبتیس زضلبلت یه لَح ٍ ًهت زض هحیظ ّبی هرتلف زاًكىسُ ٍ زضة ٍضٍزی

 اتبق اؾبتیس

زاًكجَ ٍ عطح هَضَػبت اذاللی ثب هحَضیت هَضَػبت شیل ٍ ثب - ثطگعاضی ًكؿت ّوبًسیكی تؼبهل اؾتبز- 3

 :ؾرٌطاًی جٌبة حجت االؾالم هحیغی 

حقوق -اخالق حرفه ای - هعرفت دینی-آداب دانشجویی -آداب تعلین و تعلن  -کراهت هقام استادی -

  دانشجو–هتقاتل استاد 

 دکتر کَّپایی، آقای دکتر اسحاقحسیٌی، آقای جٌاب حجت السالم ٍ الوسلویي هحوذی ٍلذاًی، آقای: هذعَیي

هٌْذس فرزیٌٌیا، آقای دکتر لساًی، آقای دکتر رحیوی، خاًن دکتر شیخاالسالهی، خاًن دکترآٌّگراًی،آقای 

هٌْذس هحوَدیاى، آقای شعَری، آقای حیذری، خاًن رزاقی، آقای پریساد، آقای رادهرد، خاًن ساطع، خاًن 

ًَرٍزی، خاًن طبیبی، خاًن جافریاى، خاًن صذیقپَر، خاًن احوری، خاًن عابذیٌی، خاًن هْراى، خاًن رئیسی، 

خاًن جعفربگلَ، خاًن دادخَاّتْراًی، خاًن حیذری، خاًن گائیٌی، خاًن عابذیٌیپَر، خاًن صوذی، خاًن 

   ٍفاجَیذیاًتی، خاًن آخًَذزادُ، آقای عباسی، آقای احوذی، آقای بطحایی، آقای صادقی
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  زض ؾبلي آهفی تئبتط هجتوغ12/2/91ثطگعاضی هطاؾن گطاهیساقت ّفتِ اؾبتیس زض هَضخ (4

 زض ؾبلي آهفی تئبتط هدتوغ آهَظقی 13الی12خكي پبؾساقت همبم اؾبتیس اظ ؾبػت 

زض ایي خكي اظ اؾبتیس زاًكىسُ پطؾتبضیَهبهبیی تمسیط ثؼول آهس قطح هطاؾن . ثطگعاض قس

 .زض شیل آهسُ اؾت

   قطٍع هطاؾن ثب تالٍت آیبتی اظ لطآى وطین 

  پرف ؾطٍز خوَْضی اؾالهی ایطاى 

 ِتجطیه ّفتِ پبؾساقت همبم اؾبتیس ثب شوط زولو 

  ٍ ثیبًبتطیبؾت زاًكىسُ هجٌی ثط تجطیه ّفتِ هؼلن ٍ همبم اؾتبز زض آهَظّْبی فطٌّگی

 زیٌی ٍ اًتظبضات اؾبتیس اظ زاًكدَیبى

  اّسا ّسایبی ًفیؽ ثِ اؾبتیس 

  ثب تَخِ ثِ زضذَاؾت هىطض اؾبتیس زض قَضاّبی آهَظقی خْت تطٍیح آزاة ٍ اذالق

زاًكدَیی زضذهَل تىطین اؾبتیس، تؼسازی اظ زاًكدَیبى ًوًَِ اظ ایي لحبػ ثِ لیس لطػِ 

 اًتربة ٍهَضز تمسیط لطاض گطفتٌس 

   اؾتفبزُ اظ ثیبًبت ته ته اؾبتیس ثب ؾرٌبًی وَتبُ ٍ هبًسگبض زض خْت تكَیك زاًكدَیبى

ثِ ازاهِ تحهیل ٍ تمَیت ضٍحیِ آًْب زض اهط آهَظـ ٍ زضهبى ٍ حطفِ پطؾتبضی ٍ هبهبیی ٍ 

تَنیِ ّبی اذاللی زض ذهَل آزاة هؼبقطت ثیي الوللی وِ هَضز ضضبیت ذبعط حضبض زض 

 .خوغ ٍالغ قس

 هؿبثمِ عطح ػٌبٍیي فطآیٌسّبی آهَظقی اظ ؾَی زاًكدَیبى ٍ اؾبتیسثطپبیی  
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 :ارتقای تفکر عمومی دانطجویان و اساتیذ نسبت به جطنواره آموزضی ضهیذ مطهری(5

  ترگساری هساتقه طرح ایذه فراینذ آهوزشی تین دانشجویان 

  دانلود فراینذهای هنتخة کشوری دانشگاه علوم پسشکی قن در وب سایت دانشکذه جهت تهره

 ترداری

 

 تقذیر از دانطجویان نمونه اخالق(6

تب خَ زاًكدَیی زاًكىسُ زض خْت ًیل ثِ هٌَیبت اذالق حطفِ ای ٍآزاة زاًكدَیی ٍ ضػبیت وطاهت همبم 

 .اؾتبزی ؾَق زازُ قَز

انتخاب و معرفی استاد برتر از دیذگاه دانطجویان دانطکذه  هماهنگ با سایر دانطکذه ها و طبك نظر مرکس (7

  توسعه و معرفی استاد انتخاب ضذه به مرکس توسعه 


