
 

شتی ردمانی   قم  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه رپستاری و مامایی

 1394-95ترًاهِ ارائِ درٍض ًیوعال اٍل ظال تحصیلی 

 93 رؼتِ پرظتاری ٍرٍدی 
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  تاریخ ٍ  توذى اظالهی کارآهَزی فارهاکَلَشی تالیٌی–(1)کارآهَزی پرظتاری تسرگعاالى ظالوٌذاى ؼٌثِ 

  دکتر علی اصغر حسیي زادُ دکتر اکبری-دکتر پبشبیی-دکتر هحبَبِ رضبیی- زّرا ٍفبجَی دیبًتی- -خبًن ّب  هحبَبِ السبدات یَسفی :ًام اظتاد 

اخالق پرظتاری ٍ  - ( ّفتِ اٍل2)(ًظری)تررظی ٍضعیت ظالهت کارآهَزی فارهاکَلَشی تالیٌی- (1)کارآهَزی پرظتاری تسرگعاالى ظالوٌذاى یکؽٌثِ 

 ( ّفتِ تعذ12)ارتثاط حرفِ ای

 

  خبًن دکتر هیٌب گبئیٌی- خبًن دکتر پبشبیی دکتر اکبری-دکتر پبشبیی-دکتر هحبَبِ رضبیی- زّرا ٍفبجَی دیبًتی- -خبًن ّب  هحبَبِ السبدات یَسفی :ًام اظتاد 

  ( ّفتِ اٍل2)(ًظری)تررظی ٍضعیت ظالهت کارآهَزی فارهاکَلَشی تالیٌی- (1)کارآهَزی پرظتاری تسرگعاالى ظالوٌذاى دٍؼٌثِ 

  خبًن دکتر پبشبیی دکتر اکبری-دکتر پبشبیی-دکتر هحبَبِ رضبیی-خبًن سعیدُ حیدری - زّرا ٍفبجَی دیبًتی- -خبًن ّب  هحبَبِ السبدات یَسفی :ًام اظتاد 

 ( ّفتِ اٍل8( )2)پرظتاری تسرگعاالى ظالوٌذاى (2)پرظتاری تسرگعاالى ظالوٌذاى تحمیك در پرظتاری ظِ ؼٌثِ

 4)آهار حیاتی همذهاتی- ( ّفتِ دٍم4)پرظتاری تْذاؼت هادر ٍ ًَزاد

 (ّفتِ  آخر

 

خبًن هرضیِ رئیسی خبًن سویِ -آقبی دکتر هحودعببسی-خبًن سبرُ ببکَیی خبًن دکتر هحبَبِ رضبیی آقبی دکتر ابَالفضل هحود بیگی :ًام اظتاد 

 هَهٌیبى

 

 ( ّفتِ اٍل8)پرظتاری تْذاؼت هحیط چْارؼٌثِ

 ( ّفتِ  دٍم8)آهار حیاتی همذهاتی

  رٍاًؽٌاظی فردی ٍ اجتواعی پرظتاری تْذاؼت هادر ٍ ًَزاد

  خبًن زّرا هحود هیرزایی خبًن هرضیِ رئیسی خبًن سویِ هَهٌیبى- خبًن اشرف خرهی راد :ًام اظتاد 

     پٌجؽٌثِ

     :ًام اظتاد

 .تذریط هی ؼَد*تاکَییخاًن کار ترای پعراى تَظط جٌاب آلای دکتر عثاظی ٍ ترای دختراى تَظط ظر(2)پرظتاری تسرگعاالى ظالوٌذاىهثحث شًیکَلَشی ٍاحذ 

کارگاُ ایوٌی هذدجَ



 داًؽگاُ علَم پسؼکی ٍ خذهات تْذاؼتی درهاًی   لن

 داًؽکذُ پرظتاری ٍ هاهایی

 1394-95ترًاهِ ارائِ درٍض ًیوعال اٍل ظال تحصیلی 

 91رؼتِ پرظتاری ٍرٍدی 

 30/7 –30/13 ظاعت

ػ
یای

ً ٍ
از 

ًو
 

19-13 

 ؼٌثِ
کارآهَزی در عرصِ پرظتاری -کارآهَزی در عرصِ اتاق عول-کارآهَزی در عرصِ تْذاؼت رٍاى - کارآهَزی در عرصِ کَدکاى 

 2ٍ4کبرآهَزی در عرصِ پرستبری بیوبریْبی داخلی ٍ جراحی-در تحراى ٍ فَریتْا
 

 :ًام اظتاد 
- حیدری:خبًوْب- شوس اللْی- خراسبًی: خبًوْب-آقبی آرهبى فر- دکتر هیٌب گبئیٌی-پبکَیی - صدیقِ السبدات هَسَی- خبًوْب طبّری

 غیَر- عبدی-اهیر زارعی: آقبیبى-دکتر اکبری-دکتر پبشبیی- دیبًتی-ّئیت زادُ-طبّری
 

 یکؽٌثِ
کارآهَزی در عرصِ پرظتاری در -کارآهَزی در عرصِ اتاق عول- کارآهَزی در عرصِ تْذاؼت رٍاى-کارآهَزی در عرصِ کَدکاى

 2ٍ4کبرآهَزی در عرصِ پرستبری بیوبریْبی داخلی ٍ جراحی-تحراى ٍ فَریتْا
 

 :ًام اظتاد 
- حیدری:خبًوْب- شوس اللْی- خراسبًی: خبًوْب-آقبی آرهبى فر- دکتر هیٌب گبئیٌی-پبکَیی - صدیقِ السبدات هَسَی- خبًوْب طبّری

 غیَر- عبدی-اهیر زارعی: آقبیبى-دکتر اکبری-دکتر پبشبیی- دیبًتی-ّئیت زادُ-طبّری
 

 دٍؼٌثِ
کارآهَزی در عرصِ پرظتاری در -کارآهَزی در عرصِ اتاق عول- کارآهَزی در عرصِ تْذاؼت رٍاى-کارآهَزی در عرصِ کَدکاى

 2ٍ4کبرآهَزی در عرصِ پرستبری بیوبریْبی داخلی ٍ جراحی-تحراى ٍ فَریتْا
 

 :ًام اظتاد 
- حیدری:خبًوْب- شوس اللْی- خراسبًی: خبًوْب-آقبی آرهبى فر- دکتر هیٌب گبئیٌی-پبکَیی - صدیقِ السبدات هَسَی- خبًوْب طبّری

 غیَر- عبدی-اهیر زارعی: آقبیبى-دکتر اکبری-دکتر پبشبیی- دیبًتی-ّئیت زادُ-طبّری
 

  (دیالیس- ظی ظی یَ-آی ظی یَ)کارآهَزی در عرصِ ٍیصُ ظِ ؼٌثِ

 :ًام اظتاد 

صدیقِ -(شْید بْشتی-آی سی یَ)اکرم ًریوبى زادُ- هحبَبِ السبدات یَسفی -(ًکَیی- آی سی یَ)-خبًوْب دکتر هیٌب گبئیٌی، دکتر پبشبیی

آقبی -(شْید بْشتی-سی سی یَ)دکتر اکبری - (کبهکبر-سی سی یَ)-آقبی عیسی ًصیری - (شْید بْشتی-سی سی یَ)السبدات هَسَی

 (شْید بْشتی- دیبلیس)خبًن قبسوی-(کبهکبر-دیبلیس)خبًن ذاکری- صدری

 

  (دیالیس- ظی ظی یَ-آی ظی یَ)کارآهَزی در عرصِ ٍیصُ چْارؼٌثِ

 :ًام اظتاد 

صدیقِ -(شْید بْشتی-آی سی یَ)اکرم ًریوبى زادُ- هحبَبِ السبدات یَسفی -(ًکَیی- آی سی یَ)-خبًوْب دکتر هیٌب گبئیٌی، دکتر پبشبیی

آقبی -(شْید بْشتی-سی سی یَ)دکتر اکبری - (کبهکبر-سی سی یَ)-آقبی عیسی ًصیری - (شْید بْشتی-سی سی یَ)السبدات هَسَی

 (شْید بْشتی- دیبلیس)خبًن قبسوی-(کبهکبر-دیبلیس)خبًن ذاکری- صدری

 

   پٌجؽٌثِ

   :ًام اظتاد

 :تَضیحات

 (صثح ٍ عصر): چْارؼٌثِ ّا-(صثح)ظِ ؼٌثِ:کارآهَزی در عرصِ ٍیصُ

  (صثح ٍ عصر)،ظِ ؼٌثِ ّا(صثح)ؼٌثِ الی چْارؼٌثِ:داخلی ٍ جراحی ٍ فَریتْاکارآهَزی در عرصِ 



 

  داًؽگاُ علَم پسؼکی ٍ خذهات تْذاؼتی درهاًی   لن

 داًؽکذُ پرظتاری ٍ هاهایی

  1392-93ترًاهِ ارائِ درٍض ًیوعال اٍل ظال تحصیلی 

 92رؼتِ پرظتاری ٍرٍدی 
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  (                            2)پرظتاری تْذاؼت رٍاى ،  کارآهَزی پرظتاری تْذاؼت هادر ٍ ًَزاد،  کارآهَزی پرظتاری تْذاؼت جاهعِ (3)کارآهَزی پرظتاری تیواریْای داخلی جراحی ؼٌثِ 

خبًن ًعیوِ بسرگ -خبًن حکیوِ دّقبًی خرم- -(شْید بْشتی)خبًن دکتر رضبیی-خبًن صدیقِ السبدات هَسَی- خبًن طبّری-آقبی علی هعبرف ًٍد :ًام اظتاد 

 خبًن اشرف خرهی راد-آقبی یبسر غالهی-خبًن ایوبًِ خبکی-(کبهکبر)قوی

  خبًن دکتر هیٌب گبئیٌی

  فارظی ،  کارآهَزی پرظتاری تْذاؼت هادر ٍ ًَزاد،  کارآهَزی پرظتاری تْذاؼت جاهعِ(3)کارآهَزی پرظتاری تیواریْای داخلی جراحی یکؽٌثِ 

خبًن ًعیوِ بسرگ -خبًن حکیوِ دّقبًی خرم- -(شْید بْشتی)خبًن دکتر رضبیی-خبًن صدیقِ السبدات هَسَی- خبًن طبّری-آقبی علی هعبرف ًٍد :ًام اظتاد 

 خبًن اشرف خرهی راد-آقبی یبسر غالهی-خبًن ایوبًِ خبکی-(کبهکبر)قوی

  آقبی عببسی

   ،  کارآهَزی پرظتاری تْذاؼت هادر ٍ ًَزاد،  کارآهَزی پرظتاری تْذاؼت جاهعِ(3)کارآهَزی پرظتاری تیواریْای داخلی جراحی دٍؼٌثِ 

خبًن ًعیوِ بسرگ -خبًن حکیوِ دّقبًی خرم- -(شْید بْشتی)خبًن دکتر رضبیی-خبًن صدیقِ السبدات هَسَی- خبًن طبّری-آقبی علی هعبرف ًٍد :ًام اظتاد 

 خبًن اشرف خرهی راد-آقبی یبسر غالهی-خبًن ایوبًِ خبکی-(کبهکبر)قوی

  

  ( ّفتِ دٍم8()2)پرظتاری کَدکاى ............................. (2)پرظتاری کَدکاى ظِ ؼٌثِ

  خبًن صدیقِ السبدات هَسَی  خبًن طبّری  :ًام اظتاد 

  (2)ترتیت تذًی (2)هثاًی ًظری اظالم (4)پرظتاری تیواریْای داخلی ٍ جراحی چْارؼٌثِ 

   دکتر هحسي اکبری خبًن دکتر هحبَبِ رضبیی :ًام اظتاد 

    (4)پرظتاری تیواریْای داخلی ٍ جراحی پٌجؽٌثِ

    خبًن دکتر اکبری :ًام اظتاد

 :تَضیحات

 (ؼْیذ تْؽتی)تخؽْای داخلی ٍ للة(:للة ٍ عرٍق،تٌفط،غذد)(3)کارآهَزی پرظتاری تیواریْای داخلی جراحی

  (کاهکار)تخؽْای عفًَی(:عفًَی)(3)کارآهَزی پرظتاری تیواریْای داخلی جراحی



 داًؽگاُ علَم پسؼکی ٍ خذهات تْذاؼتی درهاًی   لن 

 داًؽکذُ پرظتاری ٍ هاهایی

 1394-95ترًاهِ ارائِ درٍض ًیوعال اٍل ظال تحصیلی 

 94رؼتِ پرظتاری ٍرٍدی 

           زهاى

 ّفتِ

10 -8 12 -10 

ػ
یای

ً ٍ
از 

ًو
 

16 - 14 18 -16 

  اصَل ٍ هْارتْای  پرظتاری (عولی)تؽریح (ًظری)تؽریح ؼٌثِ 

هحبَبِ السبدات - خبًن ّب  حکیوِ دّقبًی خرم آقبی دکتر هقدم آقبی دکتر هقدم :ًام اظتاد 

 یَسفی

 

 ( ّفتِ اٍل8) (ًظری)تیَؼیوی یکؽٌثِ 

 (9-12ّفتِ)(ًظری)فیسیَلَشی

 فٌاٍری اطالعات در پرظتاری، پعراى زتاى پیػ داًؽگاّی دفاع همذض

آقبی دکتر حوید -خبًن دکتر کویلی :ًام اظتاد 

 فراّبًی

 آقبی هرتضی حیدری آقبی ًعوت اللْی آقبی دکتر فقیْی

  ( ّفتِ دٍم8 )(عولی)فیسیَلَشی  ( ّفت16ِ)(ًظری)فیسیَلَشی (1)هثاًی ًظری اظالم دٍؼٌثِ 

  آقبی دکتر حوید فراّبًی آقبی دکتر حوید فراّبًی آقبی ابَالقبسن رحیوی :ًام اظتاد 

 ( ّفتِ اٍل12)پرظتاری ظالهت جاهعِ (عولی)تیَؼیوی–(عولی)اصَل ٍ هْارتْای پرظتاری  ظِ ؼٌثِ

 ( ّفتِ دٍم4)اصَل ٍ هْارت ّای  پرظتاری

 

  خبًن حکیوِ دّقبًی خرم-خبًن اشرف خرهی راد خبًن دکتر کویلی- خبًن زّرا ٍفبجَی دیبًتی  :ًام اظتاد 

 (Bگرٍُ)فٌاٍری اطالعات در پرظتاری، دختراى (Aگرٍُ)فٌاٍری اطالعات در پرظتاری،دختراى (عولی)اصَل ٍ هْارتْای پرظتاری  چْارؼٌثِ

 خبًن هْراًدشت خبًن هْراًدشت خبًن زّرا ٍفبجَی دیبًتی :ًام اظتاد 

   (عولی)اصَل ٍ هْارتْای پرظتاری  پٌجؽٌثِ

   خبًن خسرٍی :ًام اظتاد

ترًاهِ عولی ٍاحذ اصَل ٍ هْارتْا درهرکس هْارتْای تالیٌی ٍ ترتاهِ عولی درٍض فیسیَلَشی ٍ تیَؼیوی ٍ آًاتَهی تا ّواٌّگی هذرظیي هرتَطِ ٍ ادارُ آهَزغ در داًؽکذُ پسؼکی ترگسار 

 .هی گردد

 کارگاُ هْارت ّای ارتثاط تا هذدجَ ٍ خاًَادُ
 

 


