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 55/16جمع: 

  5931راه اندازی رشته کارشناسی پیوسته مامایی از مهر 

  و راهنمای مطالعهتدوین و ارائه طرح درس 

 ده توسط اعضاء گروه به واحد مرکز توسعه آموزش ارائه شده و درسایت مربوط به دروس اختصاصی ذکر ش و راهنمای مطالعه طرح درس

 مامایی نمایه شده است.-دانشکده پرستاری

  همکاری باEDC 

 تهیه و ارسال چک لیست ارزشیابی بالینی به معاونت آموزشی دانشکده 

 در مرکز مهارتهای  31هر برگزاری آزمون آسکی جهت درس اصول و فنون مامایی دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی م

 بالینی



  

  .برگزاری جلسات بازدید از مرکز ناباروی جهاد دانشگاهی جهت دانشجویان عرصه 

 برگزاری ژورنال کالب. 

 ها.شرکت در ژورنال کالبهای دانشکده پرستاری و مامایی و دیگر دانشکده 

  از طرف شرکت در کارگاههای متعدد برگزار شدهEDC  در دانشگاهی رهبری و نهاد نمایندگ. 

 های دانش افزایی و جلسات هم اندیشی اساتید، همایش سالمت معنوی.شرکت در دوره 

 از طرف دفتر مامایی وزارتخانه. آموزی ویژه زایمان طبیعیشرکت در دوره مهارت 

 .شرکت در کارگاه تحقیقات بالینی مامایی از طرف دفتر مامایی وزارتخانه 

 ینیک سالمت باروری به معاونت آموزشی و درمان دانشگاه.ارسال درخواست تأسیس کل 

 برگزاری گارکاه و سمینار 

 مدت و محل برگزاری و دانشجویان هدف مدرسین -نام  کارگاه
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آموزش پرسنل مراکز سالمت جامعه جهت تقویت مهارت -4

 خانم خاکی -بالینی ایشان
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 دانشجویان عرصه مامایی -دانشکده پرستاری و مامایی -ساعت 4

 

 شش روزه، مرکز بهداشت استان قم، پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

 

 مشاوره و راهنمایی دانشجویان 

بررسی فرم انتخاب واحد،  ،انضباطی انشجویان در انتخاب واحد و آشنایی با مسائل آموزشی ومشاوره و راهنمایی د

 بوده است. درخواستهای مهمانی، انتقالی، مرخصی و...

 فعالیت مشاوره و راهنمایی اعضای گروه
 95 ورودی ماماییکارشناسی پیوسته مشاوره و راهنمایی  دانشجویان  عصمت جعفربگلو

  91 ورودیمامایی کارشناسی ناپیوسته مشاوره و راهنمایی دانشجویان  مرضیه رئیسی

 95 ورودی ماماییکارشناسی ناپیوسته مشاوره و راهنمایی دانشجویان  ساره باکویی



 

  پژوهشفعالیت های گروه در زمینه 

 5- طرح پژوهشی 

 در دست اجرا اتمام یافته مجری طرح های پژوهشی مصوب

ای اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت در شهر قم: یک تبیین نتایج و چالش ه

 مطالعه ترکیبی

دکتر 

 اسکندری

 * 

طراحی و اجرای دوره اموزشی کوتاه مدت برای دانشجویان مامایی در راستای آموزش 

 مامایی پاسخگو

دکتر 

 اسکندری

 * 

ا خودپنداری حرفه ای ارتباط میان شایستگی دانشجویان مامایی برای ارائه مراقبت معنوی ب

 پرستار و هوش اخالقی

دکتر 

 اسکندری

 * 

دکتر  طراحی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سنجش معنویت در تدریس مدرسین دانشگاه

 اسکندری

 * 

  * رئیسی بررسی رابطه هوش اخالقی با پرخاشگری در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

ت رفتارهای ارتقا دهنده سالمت زنان سنین باروری و ارتباط آن با متغیر های بررسی وضعی

 جمعیتی اجتماعی

 *  باکویی

بررسی موانع رعایت استانداردهای اخالق حرفه ای در مراقبت های بالینی از دیدگاه 

 مراقبین بهداشتی )پرستاران و ماماها(

 *  خاکی
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 تشکیل گروه سالمت باروری -1

  فعالیت در شوراها و کمیته ها 

شورای پژوهشی دانشگاه  -وه در شوراها و کمیته ها شامل شرکت در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و ماماییفعالیت اعضاء گر

کمیته ترفیع  -ت تکمیلی دانشکدهیالشورای تحص -شورای انتشارات -شورای مرکزی استادان مشاور -کمیته نظام پیشنهادات معاونت آموزشی

کارگروه  -کمیته دانشگاهی ارتقاء سالمت مادر و نوزاد -کارگروه توسعه علوم مامایی و باروری -هی مرگ مادرکمیته دانشگا-و ارتقاء دانشکده

 کمیته بررسی صالحیت علمی داوطلبین فراخوان جذب هیأت علمی. -های آموزشی ماماییتدوین و بازنگری کوریکولوم

  ماماییفعالیت های اجرایی اعضاء گروه 

، مامایی، معاونت مدیر گروه ماماییمدیریت گروه  ،دانشکده پرستاری و مامایی معاونت پژوهشی، مامایی شاملضاء گروه فعالیت های اجرایی اع

 .بوده استداور طرح درس،...  مسئول اساتید مشاور دانشکده،استاد مشاور، 

 صدور ابالغ اساتید در شروع هر نیمسال 

 تهیه برنامه دروس در ابتدای هر نیمسال 

 های دیگره درخواست اساتید به دانشکدهصدور نام 

 های دیگرصدور نامه معرفی استاد از گروه مامایی به دانشکده 

 تنظیم برنامه پیشنهادی گروه طبق فرمت درخواستی معاونت آموزشی و ارسال به آن معاونت جهت قرارگیری در سما 

 سازی اعضاء هیئت علمی به معاونت آموزشیتهیه و ارسال فرم معادل 

 هیه و ارسال نیمرخ دروس ارائه شده به تفکیک رشته، مقطع، و نیمسال ورودی به معاونت آموزشیت 

 اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو در دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به معاونت آموزشی 

  بهداشت و شرکت در جلسات مدیران گروه مامایی برگزار شده از طرف دفتر مامایی وزارتخانه در ساختمان وزارت

 درمان

  تهیه و ارسال اطالعات درخواستی در خصوص مأموریت ویژه سالمت باروری و بیولوژی تولید مثل به دبیرخانه کالن

 منطقه شش آمایشی کشور

 تأسیس رشته کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد مامایی فعالیت های مربوط به 

دریافت شد. و در حال حاضر اولین گروه   95-96ی پیوسته مامایی از نیمسال اول های متعدد مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسپس از پیگیری

  باشند.دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی در حال تحصیل می

 گردد.انجام شده که به شرح ذیل تقدیم میهایی کارشناسی ارشد نیز، فعالیتدر مقطع  ماماییدر خصوص پیگیری امکان ایجاد رشته 

 غ حکم هیئت علمی بالینی مامایی جهت تمامی اعضای هیئت علمیابال صدور 

 ارسال اعالم نیاز هیأت علمی مامایی به وزارتخانه 

 تهیه فرم درخواست تأسیس رشته 



  تهیه و ارسال گزارش وضعیت و دستاوردهای استقرار طرح احیای آموزش بالینی مامایی به دفتر مامایی وزارتخانه و کسب

 در این طرح و دریافت تندیس عنوان دانشگاه برتر

 بورد مامایی زمان بازدید را یکسال پس از شروع به تحصیل دانشجویان کارشناسی پیوسته اعالم نموده است.لیکن 

 دریافت تقدیرنامه

  رئیسی(. 34-31ر ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان در نیمسال دوم کسب نمره باال دجهت دریافت تقدیرنامه(  

 ر ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان )باکویی(. کسب نمره باال دجهت مه دریافت تقدیرنا  

 . دریافت تقدیرنامه جهت کسب عنوان دانشگاه برتر در حیطه آموزش مامایی 

  دریافت تقدیرنامه جهت کسب عنوان استاد برتر دانشکده پرستاری و مامایی در نهمین جشنواره آموزشی شهید

 مطهری)رئیسی(.

 مه جهت کسب رتبه اول رشته سیره معصومین در بخش کتبی مرحله دانشگاهی بیست و یکمین جشنواره قرآن و دریافت تقدیرنا

 عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور)رئیسی(.

 . )دریافت تقدیر نامه جهت کسب عنوان مامای نمونه کشوری )احمری طهران 

 ن فیزیولوژیک)باکویی(.دریافت تقدیر نامه جهت کسب عنوان مامای نمونه در حیطه زایما 

 

 

 همکاری و هماهنگی با معاونت آموزشی و آموزش کل در کلیه امورمربوط به دانشجویان. 

 درخواست افزایش کالس وپیگیری آن ونهایتا ایجاد سه کالس جدید. 

 نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان آموزش و بالین. 

 انجام امور مربوط به فارغ التحصیالن. 

 شتغال به تحصیلصدورگواهی ا. 

 هاصدور ابالغ وگواهی اعضای هیئت علمی وحق التدریس. 

 انجام امور مربوط به کار دانشجویی کنترل و. 

 شود.شرکت در جلسات مختلف که از طریق معاونت یا خود دانشکده ترتیب داده می 

 نظارت بر حسن اجرای مقررات. 

 تهیه مینوت جهت نامه های ارسالی. 

 عملکرد اداره آموزش

 



 ط به شورای آموزشی و مطرح در شورا و تنظیم صورتجلسه و ارسال به معاونت آموزشیدریافت موارد مربو.  

 رسانی آیین نامه و موارد ضروری به دانشجویان از طریق نصب در بورد و سایت دانشکده اطالع. 

  دریافت فرمهای انتقالی و میهمانی  و بارگذاری در سایت 

 هیه پیش نویس وارسال به معاونتدریافت کلیه درخواستهای میهمانی تک درس وت 

 چک وکنترل کالسها وثبت کمبودها ودرخواست وپیگیری تهیه موارد ثبت شده 

 کنترل حضور وغیاب دانشجویان و اتخاذ تصمیم مناسب 

  بازدید دورهای  از کارآموزیها و کار ورزیها در کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی و تهیه وتنظیم گزارش 

 ط به دایره امتحانات وتنظیم برنامه امتحانات وهمکاری در برگزاری امتحانات میان ترمانجام کلیه امور مربو 

 چک سیستم سما از نظردرست ثبت شدن نام اساتید و تاریخ امتحانات ودر صورت مغایرت داشتن تصحیح آن 

 ارائه آمارهای مربوطه در مورد دانشجویان به قسمتهای مختلف 

 برنامه ریزی ودعوت اساتید همکاری کامل با مدیر گروهها در 

 بررسی کارنامه کل و میزان واحدهای دانشجویان مشروطی ودانشجویان ورود به عرصه واعالم به اساتید راهنما 

 مکاتبه درخصوص مشکالت آموزشی دانشجویان 

 بررسی و پاسخگویی وراهنمایی وحل وفصل درخواستهای شخصی 

 فیت آموزشی دوره مربوطه، امکانات رفاهی مربیان و دانشجویان بازدید از مراکز آموزشی درمانی جهت بررسی کی

 و  رعایت مقررات آموزشی

 -  پیگیری فرم و پوشش یکسان در محیط بالین جهت دانشجویان پرستاری و مامایی ورودی جدید و هماهنگی با

 تولیدی روپوش پزشکی

  تهیه و تحویل اتیکت دانشجویی و آرم دانشگاه به دانشجویان 

 های کارآموزیتهیه، تنظیم، تکثیر و توزیع الگ بوک پیگیری 

 تحویل برنامه و فرم های مورد نیاز کارآموزیها به اساتید و کارشناس آموزش مراکز بهداشتی ودرمانی 

 های الزمرسانی برنامه بالین و تغییرات احتمالی آن  به دانشجویان، اساتید و مراکز  و هماهنگیاطالع 

  غیاب دانشجویان و اساتید و نمرات دانشجویان از مراکزبهداشتی و درمانیپیگیری لیست حضور و 

 همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانشجویان 

 تنظیم قرارداد با اساتید حق التدریس در آغاز هر نیمسال تحصیلی و تحویل مدارک مورد نیاز از ایشان 

  التدریس در پایان هر نیمسال محاسبه ساعت کارکرد  و مبلغ حق الزحمه اساتید حق 



 ارسال گواهی کارکرد اساتید حق التدریس اساتید تئوری وبالینی به معاونت آموزشی و پیگیری  پرداختها 

 ارسال برنامه کلی دانشجویان به مراکز بهداشتی ودرمانی در شروع هر ترم 

    هر نیمسالتهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کالسها)تئوری و آزمایشگاهی( قبل شروع 

 هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید 

  به بعد و اعالم به اساتید جهت جبران 10تعیین کسری و جبرانی کالسها از هفته 

  هماهنگی با نمایندگان کالسها)دانشجویان( جهت امور مربوط به کالسها 

 مدعو ودانشجویان به خوابگاه، بیمارستانها،  هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید

 آزمایشگاهها و ..( با واحد نقلیه بصورت روزانه و هفتگی

  جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کالسها)تئوری وآزمایشگاه( در تمام زمینه ها به اساتید

 و دانشجویان

 هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سرکالسها 

 هماهنگی با مجتمع آموزشی جهت برگزاری زمان کالسهای عملی وآزمایشگاهی دانشجویان 

 چک روزانه کالسها و حضور و غیاب اساتید 

 همکاری در دریافت لیست نمرات از اساتید دروس تئوری 

  پیگیری امور مربوط به واکسن هپاتیت دانشجویان وneedel stick هاشدن در بیمارستان 

 ارکرد اعضای هیئت علمی و پاس و مرخصی و ماموریتهابررسی وکنترل ک 

 کنترل واحدهای دانشجویان و رعایت پیش نیاز و پس نیاز به صورت رندوم 

 ریزی جهت برگزاری کالسها با توجه به تعداد کالسهای دانشکدهبرنامه 

 

 

 

 اختصاص فضای آموزشی به گروه تحصیالت تکمیلی و تجهیز فضای مذکور از لحاظ آموزشی. 

 .گسترش شبکه سایت تحصیالت تکمیلی 

  95-96پذیرش دومین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری اورژانس  در نیمسال اول. 

  95برگزاری جلسه  توجیهی و آشنایی با گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده با دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی. 

 95یان کارشناسی ارشد برنامه ریزی واحد تئوری و عملی دانشجو. 

  91برنامه ریزی برنامه کشیک دانشجویان کارشناسی ارشد. 

  در آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری. 91برنامه ریزی در جهت مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد 

واحد تحصیالت تکمیلیعملکرد   

 



 یس اقای دکتر آخوندزاده.ریزی در زمینه شرکت دانشجویان ارشد در کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی با تدربرنامه 

 .)برگزاری کارگاه احیاء مقدماتی و پیشرفته در مرکز مهارتهای بالینی با تدریس آقای دکتر پیشوایی)متخصص بیهوشی 

 (برگزاری کارگاه تفسیر یافته های رادیولوژیCT ،مغزی(C&R  در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی با تدریس  خانم ،

 می(.دکتر حیدری )دکتری آناتو

  برگزاری کارگاهSearch با تدریس خانم 95و 91مقدماتی و پیشرفته در دانشکده پرستاری  جهت دانشجویان ارشد ،

 دکتراحمری.

 های دانشکده با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده.مشارکت دانشجویان در ارائه و شرکت در ژورنال کالب 

 پذیر جهت دانشجویان ندن واحد نیازهای ویژه گروههای آسیبهماهنگی با مرکز سالمندی سازمان بهزیستی جهت گذرا

 .91ارشد

  هماهنگی با بخشICU های ویژه پرستاری جراحی قلب مرکز آموزشی شهیدبهشتی جهت گذراندن بخشی از واحد مراقبت

 91در اورژانس جهت دانشجویان ارشد

 91برگزاری جلسات دفاع از عنوان پایان نامه جهت دانشجویان ارشد 

 در قالب کشیک های ماهیانه تحت سرپرستی و آموزش   91واحد کارورزی نیمسال چهارم دانشجویان ارشد 6نامه ریزی بر

 گروه طب اورژانس دانشگاه و با مدیریت آقای دکتر فروغی

 درمانی شهید بهشتی -پیگیری امور رفاهی دانشجویان در دوره کشیک)تغذیه، پاویون...( در مرکز آموزشی 

 از طریق ثبت تایمکسی 95و91جرای برنامه حضور و غیاب دانشجویان ارشد پیگیری و ا 

 خرید کتاب های تخصصی در حوزه طب اورژانس، حوادث و بالیا و سالمندی 

 95و 91پیگیری در خصوص تهیه یونیفرم در مراکز بالینی جهت دانشجویان ارشد 

  حال حاضر مکاتبات اداری و عقد تفاهم نامه با دانشگاه پیگیری راه اندازی گرایش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی) در

 علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، انجام شده است(.

  در خصوص آشنایی با قوانین  دوره کارورزی و کشیک در نیمسال چهارم قبل از  91برگزاری جلسه  با دانشجویان ارشد

 شروع برنامه نیمسال مذکور.

 با مشارکت اعضاء گروه تحصیالت تکمیلی و واحد آموزش. 95-96ل اول برگزاری امتحانات پایان نیمسا 

  جلسه با اعضاء گروه تحصیالت تکمیلی. 3برگزاری 

 .انجام  برنامه های بازدید از دوره های کارآموزی و کشیک دانشجویان در مراکز بالینی 

  ل پایان نامهدر خصوص تعیین تاریخ دفاع از پروپوزا 91اطالع رسانی  به دانشجویان ارشد. 

 

 

 فعالیت گروه پرستاری در زمینه آموزش

 به شرح ذیل است: 95-96میزان واحدهای تدریس شده توسط اعضای هیات علمی گروه پرستاری در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 

 تعداد و نوع واحدها اعضای گروه

گروه پرستاریعملکرد   

 



 نیمسال دوم نیمسال اول

 واحد1 5نپرستاری بزرگساالن و سالمندا محمد عباسی

 5/0 روش تحقیق )کارشناسی ارشد اورژانس(

 واحد1)کارشناسی ارشد اورژانس(1داخلی و جراحی

 واحد5/0 اخالق پرستاری و روابط حرفه ای

 واحد 5/1 1کاراموزی داخلی و جراحی 

مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس )پرستاری 

 واحد 0/ 65 (5اورژانس

 19/9جمع کل: 

 واحد5/5 5االن و سالمندانپرستاری بزرگس

 واحد1 زبان تخصصی

 واحد5)کارشناسی ارشد(5کاراموزی داخلی و جراحی

 9/9جمع کل: 

 واحد 5/1 کاراموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان مینا گائینی
 واحد5/1 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 

 واحد5 پرستاری بیماریهای روان

 واحد5/0 اخالق پرستاری و روابط حرفه ای

جامعه شناسی و روانشناسی در فوریت ها و حوادث و بالیا
 واحد1 

کار آموزی نیاز های ویژه گروههای آسیب پذیر در فوریت ها و 
 5/0 روز3حوادث)کودکان، سالمندان و بیماران روانی( 

مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس)پرستاری 
 55/0 (5اورژانس

یب پذیر در فوریت ها و نیاز های ویژه گروههای آس
 55/0 حوادث)کودکان، سالمندان و بیماران روانی(

 9/7جمع کل: 

گروه(1کاراموزی پرستاری بهداشت روان و بیماریهای روان)
 5/1 

 واحد 5/1 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 

 واحد5 پرستاری بیماریهای روان

 واحد5 اصول مدیریت و خدمات پرستاری

 واحد1 ورژانس ها، حوادث و بالیااصول مدیریت در ا

 8جمع کل: 

 واحد 9 کاراموزی در عرصه فوریت های پرستاری سعیده حیدری
 واحد 5/1 1کاراموزی در داخل و جراحی

 واحد5 5پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 واحد5/1 مراقبت های جامع پرستاری در بخش ویژه

 واحد5 مفاهیم پایه پرستاری
 19جمع کل:

 واحد 5 3زرگساالن و سالمندانپرستاری ب
 واحد 5 مفاهیم پایه پرستاری

 واحد 9 3کاراموزی در عرصه داخلی و جراحی

 13جمع کل:

 واحد5/5: 3کاراموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان حکیمه دهقانی
 واحد5/1 1کاراموزی در عرصه داخلی و جراحی

 واحد 5/1 اصول و مهارت های پرستاری

 واحد5/1 نوادهپرستاری فرد و خا

 واحد12جمع کل: 

 11 کاراموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه
 واحد

 واحد 5/1 پرستاری فرد و خانواده

 3 کاراموزی اصول و خدمات بهداشت جامعه

 9/14جمع کل: 

 واحد9کاراموزی پرستاری ویژه:  معصومه اکبری
 واحد1آموزش به بیمار: 

 واحد1تحقیق در پرستاری: 
 واحد 5/1چامع پرستاری در بخش های ویژه: مراقبت های 

 واحد 5/0کاراموزی نیازهای ویژه گروه های آسیب پذیر:
 واحد3کاراموزی مراقبت های پرستاری ویژه در اورژانس: 
نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیر در اورژانس و 

 واحد1/0حوادث:
 واحد6/0مراقبت های ویژه پرستاری در اورژانس:

 17جمع کل: 

 6 گروه(1)1موزی پرستاری بزرگساالن و سالمندانکارا
 واحد1 فرایند اموزش به بیمار

 واحد55/0 تحقیق در پرستاری

 واحد 5 3پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 واحد1 )کارشناسی ارشد5پرستاری داخلی و جراحی 

 واحد 5/5 کاراموزی در عرصه مادران و نوزادان)اقایان(

 29/13جمع کل:

 واحد 9 اراموزی در عرصه پرستاری کودکانک لیال طاهری

 واحد 5 پرستاری بیماریهای کودکان 

 واحد 5 بیماریهای کودکان

کار آموزی نیاز های ویژه گروههای آسیب پذیر در فوریت ها و 

روز )کارشناسی 3حوادث)کودکان، سالمندان و بیماران روانی( 

 5/5 الم و بیماریهای کودکانکاراموزی پرستاری کودک س

 واحد

 واحد 5 پرستاری کودک سالم 

 واحد 1 زبان تخصصی

 واحد 1 بیماریهای نوزادان )مامایی(



 واحد 5/0 ارشد(

 9/13جمع کل:

 واحد 5 گروه(1کاروزی در عرصه کودکان )

 9/13جمع کل:

محبوبه سادات 

 یوسفی

 واحد 5/5 کاراموزی فارماکولوژی بالینی

 واحد3کاراموزی اصول و مهارت های پرستاری

 واحد5 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 واحد1 اصول و مهارت های پرستاری

 9/13جمع کل :

 6 کاراموزی فارماکولوژی بالینی

 واحد5:  3کاراموزی در عرصه داخلی و جراحی

 واحد5 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 واحد1 اصول و مهارت های پرستاری

 احدو5/1 کاراموزی مادران و نوزادان)اقایان(

 9/12جمع کل:

صدیقه سادات 

 موسوی

 واحد 9گروه(6) 1کاراموزی پرستاری کودکان

 واحد3کاراموزی اصول و مهارت های پرستاری

 واحد1 پرستاری بیماریهای کودکان

 13جمع کل: 

 5/5 کاراموزی پرستاری کودک سالم و بیماریهای کودکان

 واحد5/1 کاراموزی در عرصه کودکان :  

 12جمع کل:

گروه(5)1کاراموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان هام گلفشانال

 5/5  

  5/1 گروه(3)1کاراموزی در عرصه داخلی و جراحی

 5/1 گروه(3)1کاراموزی در عرصه داخلی و جراحی

 9/19جمع کل: 

 واحد 5/5کاراموزی پرستاری مراقبت ویژه

 واحد 1: 3کاراموزی در عرصه داخلی و جراحی

 واحد 5/1 و مهارت های پرستاری اصول

 13جمع کل : 

 5/5 گروه(5کاراموزی پرستاری بیماریهای شایع ایران) فاطمه محمدی نژاد
 واحد

 واحد 1:9کاراموزی در عرصه داخلی و جراحی

 9/19جمع کل: 

 واحد 5/1 کاراموزی اصول و مهارت های پرستاری:

 واحد6 :1کاراموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان

 9/11مع کل: ج

 واحد3 بررسی وضعیت سالمت فاطمه پاشایی ثابت

 واحد5/1 پرستاری سالمت جامعه

 واحد 1 پرستاری بهداشت محیط

 واحد 5/0 روش تحقیق )کارشناسی ارشد اورژانس(

 واحد5)کارشناسی ارشد(: 1کاراموزی اورژانس

 واحد8جمع کل: 

 واحد5/5گروه(1بررسی وضعیت سالمت)

 واحد5/1 معهپرستاری سالمت جا

 واحد1 پرستاری بهداشت محیط 

پرستاری اورژانس در بحران و حوادث غیرمترقبه

 واحد1 

 واحد 5 مراقبت پرستاری در منزل

کاراموزی ارائه خدمات سالمت در فوریت ها و حوادث و 

 واحد 5 بالیا )کارشناسی ارشد اورژانس(

 واحد3کاراموزی پرستاری فرد،خانواده و محیط

 13جمع کل:

 واحد 3 1کاراموزی در عرصه داخلی و جراحی کبری آخوندزاده

 واحد1 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 واحد5 3کاراموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 واحد6جمع کل: 

5کاراموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان

 واحد5 

 واحد1: 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 واحد 5پرستاری کاراموزی اصول و مهارت های

 واحد8جمع کل: 



 واحد5گروه(5)1کاراموزی پرستاری بزرگساالن زهرا وفاجوی دیانتی

 واحد3 گروه(3کاراموزی مادر و نوزاد )

 واحد1 اصول و مهارت های پرستاری

 واحد6جمع کل: 

 واحد1گروه(1کاراموزی مادران و نوزادان)

 واحد1 اصول و مهارت های پرستاری

 واحد8جمع کل: 

 ماموریت آموزشی زهرا عابدینی 

 ماموریت آموزشی اشرف خرمی راد

 

 برگزاری کارگاه ها 

 دانشجویان هدف مدرسین

  49ساعت(: دانشجویان پرستاری ورودی مهر و بهمن 8برگزاری کارگاه ایمنی بیمار) -1 خانم دکتر پاشایی

 49ورودی مهر و بهمن ساعت(: دانشجویان پرستاری 8برگزاری کارگاه عفونت های بیمارستانی) -2

 در بیمارستان شهید بهشتی  "ارتباطات"مدرس کارگاه  -3

 در تاالر امام علی علیه السالم ستاد دانشگاه "مدیریت تحول"مدرس کارگاه  -9

 49ساعت(: دانشجویان پرستاری ورودی مهر و بهمن 6برگزاری کارگاه ارتباط با مددجو) خانم دکتر گائینی 

 42ساعت(: دانشجویان پرستاری ورودی مهر 8)CPRاه مدرس کارگ آقای ترابیان

 42ساعت(: دانشجویان پرستاری ورودی مهر8مقدماتی و پیشرفته ) ECGمدرس کارگاه تفسیر  آقای نصیری

 18/8/49مدرس کارگاه شیر مادر )بیمارستان حضرت فاطمه معصومه )س(( لیال طاهری

 ردازی برای دانشجویان پرستاریمدرس دو کارگاه ایده پ خانم دکتر معصومه اکبری

 کارگاه اخالق حرفه ای توسط دکتر واشیان  3برنامه ریزی برای برگزاری 

 

 مشاوره و راهنمایی دانشجویان

 مشاوره و راهنمایی دانشجویان در انتخاب واحد، آشنایی با مسائل آموزشی وانضباطی و مشکالت تحصیلی و خانوادگی بوده است.

 مشاوره و راهنماییفعالیت  اعضای گروه

 دانشجوی پرستاری 31مشاوره و راهنمایی  محمد عباسی

 دانشجوی پرستاری 30مشاوره و راهنمایی  مینا گائینی

 نفر دانشجوی پرستاری35مشاوره و راهنمایی سعیده حیدری

 دانشجوی پرستاری 35مشاوره و راهنمایی  حکیمه دهقانی

 انشجوی پرستارید 51مشاوره و راهنمایی  معصومه اکبری

 دانشجوی پرستاری 51مشاوره و راهنمایی  لیال طاهری

 دانشجوی پرستاری 15مشاوره و راهنمایی  محبوبه سادات یوسفی

 دانشجوی پرستاری 58مشاوره و راهنمایی  صدیقه سادات موسوی

 دانشجوی پرستاری 50مشاوره و راهنمایی  فاطمه پاشایی ثابت

 

 یت در شوراها و کمیته ها پست های اجرایی و فعال

 عضویت در کمیته ها و شوراها اعضای گروه



-رئیس شورای آموزشی و پژوهش دانشکده -ریاست دانشکده پرستاری و مامایی محمد عباسی

عضو  -عضویت در شورای تحصیالت تکمیلی -عضویت در کمیته پژوهش در آموزش

 کمیته ترفیع پایه، تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی

عضویت در شورای آموزشی و پژوهش  -معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی نا گائینیمی

عضو کمیته ترفیع پایه، تبدیل وضعیت -مسئول شورای تحصیالت تکمیلی -دانشکده

 اعضای هیئت علمی

دبیر کمیته  -عضویت در شورای آموزشی و پژوهش دانشکده -مدیر گروه پرستاری سعیده حیدری

عضو کمیته ترفیع پایه، تبدیل  -عضو شورای تحصیالت تکمیلی -آموزشپژوهش در 

 وضعیت اعضای هیئت علمی

 عضو شورای آموزشی و پژوهش دانشکده -معاون مدیر گروه پرستاری حکیمه دهقانی

عضو شورای  -عضو شورای آموزشی و پژوهش دانشکده -دانشکدهEDO مسئول  معصومه اکبری

مدیر  -ه ترفیع پایه، تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمیعضو کمیت -تحصیالت تکمیلی

 عضو شورای پژوهشی مکز تحقیقات سالمت معنوی -روابط بین اللمل دانشگاه

 عضو شورای آموزشی و پژوهش دانشکده لیال طاهری

عضویت  -عضو شورای تحصیالت تکمیلی -عضو شورای آموزشی و پژوهش دانشکده فاطمه پاشایی ثابت

 هش در آموزشدر کمیته پژو
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 مقاالت ارائه شده در همایش ها و کنگره ها

 خانم دکترمینا گائینی

 (95دی15-16ن همایش ملی سالمت معنوی )چهارمیتجارب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه از مراقبت معنوی

  خانم لیال طاهری:

بررسی علل و عوامل تصادفات ترافیکی در کودکان و راهکارها )بیست و ششمین همایش بین المللی بیماری هاای   -مریم میرزایی -لیال طاهری

 ایران( -تهران -95شهریور51-58کودکان

سوء رفتار با کودکان )بیست و ششمین همایش بین المللای بیمااری    -لیحه طالبی زادهم-لیال طاهری -سمیه رمضانبی -مرضیه کارگر جهرمی

 ایران( -تهران -95شهریور51-58های کودکان

 Assessment the correlation  between the ESI triage and outcome -ملیحه طاالبی زاده  -مرضیه کارگر جهرمی -لیال طاهری*

of children admitted to emergency ward   تهاران  -95شاهریور 51-58)بیست و ششمین همایش بین المللی بیماری هاای کودکاان- 

 ایران(

 Effect of quran and lullabies on physiological parameters of neonates -عهدیاه بنای هاشامی    -محسن حجت -لیال طاهری*

admitted to NICU  ایران( -تهران -95شهریور51-58کودکان)بیست و ششمین همایش بین المللی بیماری های 

 خانم معصومه اکبری

 سالمت معنوی و افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )همایش ملی سالمت معنوی( ارتباط بین

 مثبت)همایش ملی سالمت معنوی( HIV معنویت گرایی در زنان باردار

 خانم سعیده حیدری
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 انتخاب آقای دکتر محمد عباسی و خانم لیال طاهری به عنوان پژوهشگر برتر در دانشکده پرستاری و مامایی

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه 

ستاری اورژانس برای تصویب عنوان و نگارش پروپزال توسط خانم دکتر گائینی و نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد پر6راهنمایی و مشاوره 

 اکبری و آقای دکتر عباسی

 داوری مقاالت

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قمبررسی ارتباط بین سالمت روان و سالمت معنوی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد ارومیه() 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ی دینی و صبرتبیین بهزیستی فضیلت گرا : نقش باور ها() 

 Coping strategies and its determinants in family caregivers of patients with schizophrenia: a 
cross-sectional analysis 

 گزارش خونریزی داخل مغزی بدنبال درمان سکته قلبی 

 راقبت از زخم بیماران مبتال به سوختگیبررسی همبستگی بین درد و اضطراب ناشی از درد حین م 

 

  داوری طرح های تحقیقاتی:

 ا تبیین موانع ارائه مراقبت مذهبی به بیماران از دیدگاه پرستاران بیمارستان شهید بهشتی قم: مطالعه کیفی )خانم مینا گائینی( همکاری ب

 95مهر  -مرکز تحقیقات طب و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم

  روش تدریس یادگیری مبتنی بر تیم و بحث گروهی بر یادگیری و انگیزه تحصیلی دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مقایسه تاثیر

 قم در درس تکنولوژی جراحی گوارش و غدد)خانم لیال طاهری( همکاری با کمیته پژوهش در آموزش

 خانم لیال طاهری و 1395در دانشگاه علوم پزشکی قم درسالازدیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری  بالینی زش موبررسی وضعیت آ(

 خانم دکتر پاشایی ثابت( همکاری با کمیته پژوهش در آموزش

  )بررسی رابطه ای باورهای انگیزشی و استراتژیهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم )خانم دکتر اکبری

 شهمکاری با کمیته پژوهش در آموز

  تبیین موانع آموزش به بیمار از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی)خانم دکتر پاشایی ثابت( همکاری با کمیته پژوهش در

 آموزش

  طراحی و اجرای الگ بوک الکترونیک و تاثیر آن بر رضایتمندی دستیاران داخلی دانشگاه علوم پزشکی قم )خانم سعیده حیدری( همکاری

 ژوهش در آموزشبا کمیته پ

  شناسایی و اولویت بندی نیازهای دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی قم )خانم سعیده حیدری( همکاری با کمیته پژوهش

 در آموزش

  خانم سعیده حیدری( همکاری با کمیته 1395بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی قم در سال(

 هش در آموزشپژو

  خانم مینا گائینی( همکاری با کمیته پژوهش در 1395بررسی سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال(

 آموزش 



   بررسی ارتباط تاب آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی قم)خانم مینا گائینی و دکتر محمد عباسی( همکاری با

 پژوهش در آموزش کمیته

  خانم سعیده حیدری( همکاری با 1395بررسی عادات مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی قم در سال(

 کمیته پژوهش در آموزش

  و دکتر محمد  )خانم سعیده حیدری95ارزیابی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم و عوامل مرتبط با آن در سال

 عباسی( همکاری با کمیته پژوهش در آموزش

 ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی )خانم حکیمه دهقانی خرم( همکاری با کمیته پژوهش در آموزش 

 طرح های تحقیقاتی مصوب در حال اجرا

تان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قم، بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و پزشکان در خصوص اجرای یکساله طرح تحول سالمت در بیمارس

 .)مجری: خانم لیالطاهری و دکتر مینا گائینی(1395

در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم  ESIبررسی سطح آگاهی و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در رابطه با تریاژ بیمارستانی به روش 

 محمد عباسی( ).)مجری: خانم لیالطاهری و دکتر1395پزشکی قم در سال 

 تبیین موانع آموزش به بیمار از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی )مجری: دکتر محمد عباسی(

 ارزیابی درونی گروه پرستاری )مجری: دکتر محمد عباسی و حکیمه دهقانی خرم(

 دیگر فعالیت های گروه پرستاری: 

  ،طرح درس، راهنمای مطالعهLOGBOOK ی واحدهای تئوری و کاراموزی توسط اعضای گروه تدوین گردید. طرح درس و ابزار ارزیاب

 ها روی سایت دانشکده بارگذاری شده است.LOGBOOKدانشگاه ارائه و  EDCها و راهنمای های مطالعه به دانشجویان و 

   برنامه ریزی و برگزاری آزمونOSCE برای واحد عملی اصول و مهارت های پرستاری 

  گروه پرستاری در زمینه برنامه های ترم و مشکالت تحصیلی دانشجویان جلسه 5برگزاری 

  جلسه فردی با دو تن از اعضای گروه در مورد مشکالت دانشجویان در واحدهای کاراموزی و تئوری 3برگزاری 

  شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاههای برگزار شده توسطEDC و معاونت پژوهشی دانشگاه 

 می در کارگاههای دانش افزایی شرکت اعضای هیئت عل 

 (95دی ماه15-16 -شرکت در همایش ملی سالمت معنوی )برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی قم 

  مورد ژورنال کالب توسط دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس تحت نظارت خانم دکتر پاشایی و خانم دکتر 3برگزاری

 اکبری

 انی نکویی، کامکار و شهید بهشتی توسط همکاران آموزش و مدیر گروه پرستاری و پیگیری مشکالت بازدید از مراکز آموزشی درم

 دانشجویان و مربیان 

 ابالغ واحدهای درسی اعضای گروه پرستاری توسط مدیر گروه 

  داوری مقاالت برای مجالت خارج از دانشگاه 



 
  

 

 

 

 امروز، سازنده فردای متفاوت ماست. رهجا هک باشیم همان جا نقطه آغار ماست، تالش رتشیب

  کالس درس و یک کالس سایت تحصیالت تکمیلی . 5ایجاد 

 .خرید وسایل، تخصیص و تجهیز امکانات مورد نیاز  همکاران و کالسها 

 . ایجاد مهدکودک برای اولین بار در دانشکده پرستاری و مامایی و تجهیز آن 

 .خرید سرور و گسترش شبکه دانشکده 

 ی مهندس شکری به عنوان نماینده حضور آقاIT .به صورت یک روز در میان در دانشکده 

  برگزاری آزمون دکتری تخصصی طب سنتی 

 برگزار گردید. 3/6/95آزمون مصاحبه تخصصی رشته طب سنتی به میزبانی دانشکده پرستاری و مامایی در مورخ 

 

 

 

 کارورزی برگزاری آزمون علوم پایه و پیش 

 برگزار گردید. 11/6/95کارورزی به میزبانی دانشکده پرستاری و مامایی در مورخ آزمون علوم پایه و پیش

  جلسه با ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم آموزشی 

 .پرداختند مشکالت ارائه به لیعاد دکتر آقای و خواهایرانی دکتر آقای جناب در حضور

 . در خصوص مشکالت آموزشی در دو بعد دانشجویان و اعضای هیات علمی

 .در خصوص مشکالت امور بالینی در دو بعد دانشجویان و اعضای هیات علمی

حوزه مدیریتعملکرد   

 



 .دانشکده فیزیکی ساختار در خصوص مشکالت

 .در خصوص مشکالت طرحهای پژوهشی

  .د نمودندایرا را مواردی مامایی کارشناسی رشته تاسیس و ییماما آموزش گسترش در خصوص مشکالت

 

 

 انتخاب استاد نمونه 

سرکار خانم و همچنین از  .گردید تقدیر نمونه استاد عنوان به رئیسی خانم سرکار و عباسی دکتر آقای جناب از مطهری شهید جشنواره در

 . انصاری به عنوان شایسته تقدیر گردید

 

 کده پرستاری و مامایی به عنوان سایت برترانتخاب سایت دانش 



 

 

 برگزاری مراسم هفته پرستار 

 ،برگزار گردید. در این جشن از فعالین فرهنگی تقدیر بعمل آمداین دانشکده در سالن  15/11الی  13از ساعت  13/11/95در تاریخ جشن 

 شرح مراسم در ذیل آمده است . 

 م توسط دانشجو آقای کردیشروع مراسم با تالوت آیاتی از قرآن کری 

 بخش سرود جمهوری اسالمی ایران 

 بیانات ریاست محترم دانشکده مبنی بر تبریک هفته پرستار و گرامیداشت دهه فجر 

 بیانات ریاست محترم دانشکده مبنی بر تبریک هفته پرستار و گرامیداشت دهه فجر 

 مولودی خوانی توسط دانشجو آقای ضیغمی 

  اهدا هدایای نفیس به فعالین فرهنگی واز دانشجویان پذیرای 



 

 

 

 در مورد مشکالت دانشجو و اساتید مشاور. 19/5/95جلسه استادان مشاور  با حضور آقای مهندس محمودیان در تاریخ 

  95جلسه توجیهی با دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی مهر. 

  95جلسه توجیهی با دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی آبان. 

 .بررسی مشکالت دانشجویان پرستاری و مامایی با معرفی به استاد مشاور مربوطه و اداره مشاوره دانشگاه 

 .پیگیری گزارش عملکرد اساتید مشاور و تاکید بر پرکردن فرم های مربوط به مشخصات فردی 

 .تاکید بر تحویل فرم تاییدیه تحصیلی از دانشجو 

  95پرستاری ورودی مهرو بهمن تعیین استاد مشاور برای دانشجویان. 

  95تعیین استاد مشاور برای دانشجویان پیوسته و ناپیوسته مامایی ورودی مهر. 

 . تاکید بر حضور اساتید مشاور در روزهای انتخاب واحد و نصب برنامه حضور در دانشکده جهت مشاوره بر دراتاق 

 . تاکید بر جلسه توجیهی برای دانشجویان جدید الورود 

 (.95مهمانی و انتقال دانشجویان مامایی و پرستاری)آذر  بررسی 

 

 

واحد اساتید مشاور عملکرد  

 

واحد پژوهشعملکرد   

 



 الف    (       ربگزاری شورای ژپوهشی دادکشنه رپستاری و مامایی                       

 ب(         ربگزاری ژورانل کالب آموزشی  دادکشنه رپستاری و مامایی                             

 ج(              شرکت رد همایش اهی ملی و نیب المللی    توسط اساتید دادکشنه رپستاری و مامایی                                  

 د(           چاپ مقاالت رد مجالت     علمی ژپوهشی                                     

 ناسی ارشد   رپستاری ه(  ربگزاری کارگاه وژیه دانشجویان   کارش                                  

        

 ربگزاری شورای ژپوهشی دادکشنه رپستاری و مامایی  الف(

،              11/11/1931،         4/7/1931،        29/1/1931،       11/9/1931،        22/1/1931شورای ژپوهشی دادکشنه رپستاری  و مامایی    رد  اترخی اهی       

زرهه خلجی نیا        با حضور اعضاء )دکتر     عباسی   ،  دکتر   مینا    گائینی     ،  دکتر  رنگس اسکندری  ، دکتر       معصوهم اکبر ی     ، دکتر      11/19ساعت           21/11/1931

دهقانی     ،خانم    هدی احمری طهران     ( رد  دفتر  ریاست دادکشنه شکیل ،     خانم    مرضیه  رییسی ،    خانم   اشرف خرمی راد،    خانم     سعیده حیدری ، خانم      حکیمه 

 گردید.

 موضوعات مطروهح  شامل:

 طرح   اهی مصوب  نهایی  :  

 " خواب و تعادل کار  ربرسی میزان ذهن آگاهی و رابطه ان با کیفیت طرح تحقیقاتی سرکار خانم   اشرف   خرمی راد      عضو هیات علمی گروه رپستاری     با عنوان

 " هب تصویب رسید .1931خانواده رد نیب  اعضای هیات علمی  علوم زپشکی شهرقم رد سال 

  نییبت دستاورداه و چالش اهی اجرای طرح تحول نظام سالمت رد حوزه " طرح تحقیقاتی   خانم      دکتر رنگس اسکندری   عضو هیات علمی گرو  ه    مامایی     با عنوان

شت   هب تصویب رسید . "رد شهر قم: یک مطالعه رتکیبیبهدا



 مرتبط با سالمتی بیماران قلبی مک نیو رد  " روانسنجی  نسخه افرسی رپسشناهم کیفیت زندگی طرح تحقیقاتی  آاقی دکتر محمد عباسی  عضو هیات علمی گروه  رپستاری با عنوان

 هب تصویب رسید . بیماران مبتال هب انرسایی قلبی "

  شتی " یقاتی   خانم ایماهن خاکی    کارشناس ارشد  مامایی    با عنوان طرح تحق رداهی اخالق حرهف ای رد مراقبت اهی بالینی از دیدگاه مراقبین بهدا ربرسی موانع رعایت استاندا

 هب تصویب رسید .     "  )رپستاران و مامااه( و بیماران

 نییبت دستاورداه و چالش اهی اجرای طرح تحول نظام " مینا گائینی عضو هیات علمی گروه مامایی و رپستاری با عنوان  طرح تحقیقاتی خانم دکتر زرهه خلجی نیا و خانم دکتر

 هب تصویب رسید .سالمت رد حوزه ردمان رد شهر قم"

  راستای رد مامایی دانشجویان ربای مدت هکوات آموزشی دوره اجرای و طراحی" طرح تحقیقاتی خانم دکتر رنگس اسکندری عضو هیات علمی گروه مامایی با عنوان 

 هب تصویب رسید .پاسخگو"  مامایی آموزش

  کان و رپستاران ردخصوص اجرای یک ساهل ی طرح " طرح تحقیقاتی خانم دکتر مینا گائینی عضو هیات علمی گروه رپستاری با عنوان ربرسی مقایسه ای نگرش زپش

  هب تصویب رسید . "1934ه علوم زپشکی قم رد سالتحول نظام سالمت رد بیمارستان اهی اتبعه دااگشن

 ساری  موارد     مطروهح  :     

 دماتی و پیشرفته  ،  روش تحقیق   مقدماتی   مقرر رگردید      کارگاه اهی    آشنایی    با  روند  اخذ   پایان انهم ، جستجوی مقدماتی    و   پیشرفته    ،    رپوپوزال نویسی مق

 وژیه   دانشجویان   کارشناسی ارشد   ربگزار گردد.      SPSSو        End  note، آشنایی با رنم افزار      و پیشرفته  

 کان   از   مطالعات   سطح   باال    )   مرور  ییسمماتیک     ،مقرر گردید     عناوین  پایان انهم اهی   دانشجویان کارشناسی ارشد   بصورت    کارربدی   و ات حد ام

 کارآزمایی  بالینی ،   مقایسه ای     و....(  باشد

 1931ربانهم ژورانل کالب دادکشنه رپستاری و مامایی رد سال   ربگزاری ب(



  یت      سالرکار خالالانم هالالدی احمالری طهالالران          و خالانم دکتالالر  رنگالس ا   1931جنپ  ژورانل کالالب    ه    دادکشنه رپسالالتاری و مامالایی   رد سالالال سالالکندری و خالالانم بالا    هالالدا

کیالالکیل  1رد   کالالس مالماره   19-91/14دکتالر اکبالری     و  خالانم   دکتالر پاشالایی   وژیه اسالاتید    و دانشالجویان  ارشالد     رپسالتاری رد     سالاعت
دادکشنه  رپسالتای و مامالایی 

 گردید.

 1931امایی رد پاییز       و   زمستان      کارگاه   وژیه  دانشجویان  کارشناسی ارشد  رپستاری  دادکشنه رپستاری و م  ربگزاری ه(

    توسط   اساتید   خانم هدی احمری طهران آشنایی     با    روند  رپوپوزال     نویسی    ربگزاری کارگاه 

   توسط استاد محترم خانم علیپور ندوشن   جستجوی  مقدماتی   رد بانک اهی اطالعاتیربگزاری کارگاه   آشنایی     با 

وند متعال مسالت دارم.رد انت   ها توفیق روزافزون مما را از خدا

 

 

 


