وتبثچِ راٌّوبی تحصيلي زاًطجَیبى هبهبیي
ٍرٍزی ّبی  92ثِ ثؼس
زاًطىسُ پزستبری ٍ هبهبیي
ضبهل هغبلت صيش هي ثبضذ:
 )1ثخص ّبيي اص آييي ًبهِ آهَصضي
 )2خذٍل ول دسٍس وبسضٌبسي پيَستِ هبهبيي
 )3خذٍل دسٍس پيص ًيبص ٍ ٍاثستِ سضتِ هبهبيي
 )4ثشًبهِ تشهيه دسٍس همغغ وبسضٌبسي پيَستِ هبهبيي

گززآٍری :زاًطىسُ پزستبری ٍ هبهبیي
تبثستبى 1393

ثرص ّبیي اس آیيي ًبهِ آهَسضي جْت آضٌبیي
زاًطجَیبى ثب لَاًيي آهَسضي
فصل اٍل  :ضزایظ ٍرٍز ٍ ثجت ًبم
دٍسُ :وبسضٌبسي پيَستِ پشستبسي ٍ هبهبيي
ضشايظ ٍسٍد ثِ دٍسُ :
 .1پزيشفتِ ضذى دس آصهَى ٍسٍدي پس اص گزساًذى دٍسُ پيص داًطگبّي
 .2ثجت ًبم دس صهبى ّبي تؼييي ضذُ آصهَى سبصهبى سٌدص دس هشاوض
 .3ػذم ًبم ًَيسي ثذٍى اعالع دس تشم هشثَعِ ثِ هٌضلِ تشن تحصيل ٍهَخت اخشاج ضذى هي ثبضذ.

فصل زٍم :
ًظبم آهَصضي ً:ظبم ٍاحذي دس توبم داًطگبُ ّبي وطَس الصم االخشا هي ثبضذ ّش ٍاحذ دسسي ثِ صَست  17سبػت ًظشي يب 24
سبػت ػولي يب آصهبيطگبّي ٍ  51سبػت وبسآهَصي يب وبسآهَصي دس ػشصِ هي ثبضذ .
سبل تحصيلي  :هشوت اص ً 2يوسبل تحصيلي ٍ دس صَست ضشٍست ٍ اهىبًبت يه دٍسُ تبثستبًي هي ثبضذ ( .دس سضتِ ّبي ػلَم
پضضىي اسائِ دسس تخصصي دس تبثستبى هوٌَع هي ثبضذ ٍ فمظ دسٍس ػوَهي اسائِ هي گشدد).
هذت ّش ًيوسبل تحصيلي ّ 17فتِ ٍ دٍسُ تبثستبًي ّ 6فتِ هي ثبضذ  (.ثذٍى عَل هذت اهتحبًبت )

اذتيبرات زاًطگبُ :
توبهي دًطگبُ ّب هَظفٌذ ثشًبهِ دسسي هصَة ضَساّبي ثشًبهِ سيضي سا ثِ تشتيت دسٍس ثب سػبيت پيص ًيبص ّب تٌظين ثشًبهِ تحصيلي
داًطدَيبى سٍش تذسيس ٍخبثِ خب وشدى سيض هَاد ٍ عشح هغبلت خذيذ دس يه دسس ٍ اًتخبة هٌبثغ ثش ػْذُ داًطگب ُ ّب هي ثبضذ .

فصل سَم ٍ :احس ّبی زرسي ٍ عَل هست تحصيل

تؼساز ٍاحسّب :
دٍسُ وبسداًي  64تب ٍ 68احذ
دٍسُ وبسضٌبسي پيَستِ ٍ 130احذ
دٍسُ وبسضٌبسي ًب پيَستِ ٍ 65احذ

حس هجبس اًتربة ٍاحس :
داًطدَهي تَاًذ ّش ًيوسبل حذالل  ٍ 12حذاوثش تب ٍ 20احذ دسسي سا اًتخبة وٌذ .تؼذاد ٍاحذّبي اًتخبثي ٍاحذّبي تبثستبًي
ٍ 6احذ هي ثبضذ داًطدَيبى ثب هيبًگيي ًوشات ثبالتش اص  17ثب ًظش استبد ساٌّوب ٍ ًظش داًطىذُ ،هدبص ثِ اًتخبة ٍاحذ تب ٍ 24احذ
دسسي هي ثبضذ .
دس ًيوسبل لجل اص وبسآهَصي دس ػشصِ داًطدَ اص ضشط اًتخبة حذالل ٍ 12احذ هؼبف است اگش ٍاحذّبي ثبليوبًذُ داًطدَ لجل اص
وبسآهَصي دس ػشصِ دس دٍسُ سٍصاًِ حذاوثش ٍ 24احذ دسسي ثبضذ دس صَستي وِ تشم لجل هطشٍط ًطذُ ثبضذ هي تَاًذ وليِ ٍاحذّب سا
دس آى ًيوسبل اًتخبة وٌذ .
اخز ٍاحذ دسسي ّوشاُ ثب وبسآهَصي دس ػشصِ هدبص ًوي ثبضذ(دس صَست ضشٍست حذاوثش يه دسس ػوَهي يب يه دسس تخصصي ثب
ضشايظ تجصشُ  ،1اهىبى پزيش هي ثبضذ .دس ضوي دسٍس ٍصبيبي اهبم ٍ آهَصش لشآى سا هبصاد ثش ٍضؼيت هزوَس هي تَاًذ اخز ًوبيذ).

تجصزُ  :1دس هَسد دسٍس تئَسي اگش داًطدَ تٌْب يه دسس تئَسي ثبليوبًذُ داضتِ ثبضذ ٍ لجالً آى دسس سا اخز ًوَدُ ٍ دس
والس ّبي هشثَعِ ضشوت داضتِ ٍليىي دس اهتحبى آى ضشوت ًىشدُ ٍ يب ًوشُ لجَلي وست ًىشدُ ثبضذ ثب ًظش داًطىذُ ٍ استبد
هشثَعِ هي تَاًذ آى سا ثِ صَست هؼشفي ثِ استبد ثگزساًذ.

فصل چْبرم  :حضَر ٍ غيبة
حذاوثش غيجت هدبص اص دسٍس ًظشي چْبس ّفذّن  ،ػولي ٍ آصهبيطگبُ دٍ ّفذّن ٍ وبسآهَصي ٍ وبسآهَصي دس ػشصِ يه دّن
هدوَع سبػت آى دسس هي ثبضذ دس صَست افضايص غيجت ٍاحذ دسسي حزف هي ضَد.

فصل پٌجن  :حذف ٍ اضبفِ
صهبى حزف ٍ اضبفِ ووتش اص ّ 2فتِ پس اص ضشٍع ًيوسبل تحصيلي هي ثبضذ .
داًطدَدس صهبى حزف ٍ اضبفِ هي تَاًذ حذاوثش دٍ دسس ديگش اضبفِ وٌذ ٍ يب دٍ دسس سا حزف ًوبيذ هطشٍط ثِ ايي وِ تؼذاد
ٍاحذ ّبي اخز ضذُ اص حذ همشس تدبٍص ًٌوبيذ يب ووتش ًطَد .
 حزف ٍ اضبفِ دس دٍسُ تبثستبى اهىبى پزيش ًيست .
 حزف وليِ دسٍس اخز ضذُ  ،دس دٍسُ تبثستبًي حذاوثش تب لجل اص اهتحبًبت ثب تبئيذ ضَساي آهَصضي داًطگبُ است .

فصل ضطن  :ارسضيبثي پيطزفت تحصيلي زاًطجَ
اسصضيبثي داًطدَ ثش اسبس هيضاى حضَس ٍ فؼبليت دس والس ٍ فؼبليت ّبي آهَصضي ٍ ًتبيح اهتحبًبت ثيي ًيوسبل ٍ پبيبى ًيوسبل
اًدبم هي ضَد  .ثشگضاسي اهتحبى وتجي دس پبيبى ًيوسبل ثشاي ّش دسس ًظشي الضاهي است .
ًوشات داًطدَ ثِ صَست ػذدي ثيي صفش تب  20هطخص هي ضَد .
 حذالل ًوشُ لجَلي دس دسس ًظشي ٍ آصهبيطگبُ 10 
 حذالل ًوشُ لجَلي دس وبس آهَصي ٍ وبس آهَصي دس ػشصِ 12 
 حذالل ًوشُ لجَلي دس دسٍسي وِ دس ٍاحذ ديگش ثِ صَست هيْوبى گزساًذُ هي ضَد12 
 دس صَست ػذم لجَلي داًطدَدس ّش يه اص دسٍس اخجبسي ٍ ،ي هلضم ثِ تىشاس آى دس اٍليي فشصت هي ثبضذ .
ً وشات وليِ دسٍس ( لجَل يب سد ) دس وبسًبهِ داًطدَ ثجت ٍ دس هيبًگيي ًيوسبل ٍ هيبًگيي ول هحبسجِ هي ضَد .
 تٌْب دس هَاسد استثٌبيي ( هبًٌذ ًوشات وبسآهَصي دس ػشصِ) ًب توبم تلمي هي ضَد ٍ .لي حذاوثش تب پبيبى ًيوسبل ثؼذ ثبيذ تجذيل
ثِ ًوشُ لغؼي گشدد.
 حذاوثش داًطدَ تب  3سٍص پس اص اػالم ًتبيح هي تَاًذ اػتشاضبت خَد سا وتجبً ثِ آهَصش داًطىذُ اػالم ًوبيذ .
ً وشُ پس اصاػالم ثِ آهَصش ول داًطگبُ ،غيش لبثل تغييش است .
هيبًگيي ًوشات  :هيبًگيي ًوشات دس دٍ هَسد لبثل هحبسجِ هي ثبضذ .
 .1دس پبيبى ّش ًيوسبل تحصيلي
 .2دس پبيبى دٍسُ تحصيلي
 دٍسُ تبثستبًي ثِ ػٌَاى ًيوسبل هحسَة ًوي ضَد  ( .تٌْب ًوشات ثِ دست آهذُ ي آى دس هيبًگيي ول داًطدَ هحسَة
هي ضَد ).
ًبم ًَيسي هطشٍط  :دس صَستي وِ هيبًگيي ًوشات داًطدَ دس پبيبى ًيوسبل تحصيلي ووتش اص  12ثبضذ اص داًطدَ خْت ًيوسبل
ثؼذي ثِ صَست هطشٍط ًبم ًَيسي هي ضَد .

 دس صَستي وِ داًطدَ ثِ صَست هطشٍط ًبم ًَيسي وٌذ حتي دس ًيوسبل لجل اص وبس آهَصي دس ػشصِ حك اًتخبة ثيص اص
ٍ 14احذ دسسي ًذاسد .

اذزاج زاًطجَی هطزٍط
دس صَستي وِ هيبًگيي ًوشات داًطدَ دس سِ ًيوسبل هتَالي يب ً 4يوسبل هتٌبٍة ووتش اص  12ثبضذ اص اداهِ تحصيل هؼبف هي ثبضذ.

فصل ّفتن  :هزذصي تحصيلي ٍ اًصزاف اس تحصيل
داًطدَ هي تَاًذ ثشاي ً 2يوسبل هتَالي يب هتٌبٍة اص هشخصي تحصيلي استفبدُ وٌذ  .وِ خضء حذاوثش هذت هدبص تحصيل داًطدَ
هحسَة هي ضَد .
تمبضبي هشخصي تحصيل ثِ صَست وتجي ٍ حذالل دٍ ّفتِ لجل اص ضشٍع ًبم ًَيسي دس ًيوسبل ،ثبيذ تسلين اداسُ آهَصضي داًطگبُ
ضَد.
دس صَست گَاّي ٍ ػزس پضضىي هَخِ ،داًطدَيبى هي تَاًٌذ اص يه ًيوسبل هشخصي تحصيلي ثذٍى احتسبة سٌَات استفبدُ ًوبيذ.
داًطدَيبى صى ثبسداسضبغل ثِ تحصيل دس وليِ سضتِ ّبي ػلَم پضضىي  ،هي تَاًٌذ ثب سػبيت سبيش ضَاثظ ٍ همشسات اص يه ًيوسبل
هش خصي صايوبى  ،ثذٍى احتسبة دس سٌَات تحصيلي استفبدُ ًوبيٌذ.

اًصزاف اس تحصيل :
داًطدَ ثبيذ دسخَاست اًصشاف خَد سا ضخصبً ثِ اداسُ آهَصش داًطگبُ تسلين ًوبيذ ٍ دس صَست پطيوبًي فمظ يه ثبس ٍ حذاوثشتب
يه هبُ لجل اص پبيبى ًيوسبل تمبضبي اًصشاف خَد سا پس ثگيشد .

فصل ّطتن ً :مل ٍ اًتمبل
خْت اعالع اص آييي ًبهِ ّبي خذيذ ًمل ٍ اًتمبل ،ثِ سبيت داًطگبُ -لسوت ًمل ٍ اًتمبالت داًطدَيي هشاخؼِ ثفشهبئيذ.

فصل ًْن  :زاًطجَی هيْوبى
ايي اهش ثب تَافك داًطگبُ ّبي هجذا ٍ همصذ هيسش هي ثبضذ  .هيْوبى اص داًطگبُ ّبي دٍلتي ثِ غيش دٍلتي ٍ ثِ ػىس هوٌَع است .
حذالل داًطدَ يه تشم خَد سا ثبيذ دس داًطگبُ هجذا گزساًذُ ثبضذ .
ّش داًطدَ دس ّش سضتِ هي تَاًذ حذاوثش دٍ ًيوسبل دس دٍسُ وبسضٌبسي پيَستِ ثِ صَست هيْوبى تحصيل وٌذ  .دس ّشحبل
ٍاحذ ّبيي وِ داًطدَ ثِ صَست هيْوبى  ،چِ ثِ صَست توبم ٍلت ٍ چِ ثصَست ته دسس دسيه يب چٌذ داًطگبُ گزساًذُ است
ًجبيذ اص  %40ول ٍاحذ ّبي دٍسُ تدبٍص وٌذ ( .هبدُ  55آييي ًبهِ آهَصضي )

فصل زّن  :تغييز رضتِ
تغييش سضتِ دس داًطگبُ آصاد اسالهي هيسش ًوي ثبضذ .

فصل یبسزّن  :پذیزش ٍاحس ّبی زرسي
پزيشش ٍاحذ ّبي دسسي دس داًطگبُ پزيشًذُ اًدبم هي ضَد .
ثِ اصاي ّش ٍ 20احذ دسسي پزيشفتِ ضذُ يه ًيوسبل تحصيلي اص حذاوثش هذت هدبص تحصيل ٍي وبستِ هي ضَد .
هؼبدل سبصي دسٍس تخصصي دس همبعغ ّن سغح يب اص همبعغ ثبالتش ثِ پبييي تش اهىبى پزيش است .

هحتَاي آهَصضي دسٍس گزساًذُ ضذُ داًطدَ ثب دسٍس سضتِ خذيذ ثِ تطخيص گشٍُ آهَصضي حذالل  80دس صذ اضتشان هحتَايي
داضتِ ٍ ًوشُ ّش يه اص دسٍس اص  12ووتش ًجبضذ.

فصل زٍاسزّن  :فزاغت اس تحصيل
هيبًگيي ول ًوشات داًطدَ دس پبيبى دٍسُ تحصيل ثبيذ حذالل  12ثبضذ دس صَستي وِ ايي هيبًگيي ووتش اص  12ثبضذ چٌبًچِ اص ًظش
عَل هذت تحصيل هبًؼي ًذاضتِ ثبضذ هي تَاًذ حذاوثش تب ٍ 20احذ دسسي اص دسس ّبيي سا وِ ثب ًوشُ ووتش اص  12لجَل ضذُ است
دس ً 2يوسبل دس دٍسُ ّبي وبسضٌبسي پيَستِ هدذداً اًتخبة ٍ آى دسس سا تىشاس ًوبيذ .
دس صَست ػذم وست ًوشُ  12اص دسٍس تىشاسي اًتخبة ضذُ ،اص تحصيل هحشٍم ٍ اخشاج هي ضَد .
داًطدَيي وِ وليِ ٍاحذ ّبي دسسي يىي اص همبعغ وبسداًي ٍ وبسضٌبسي ًبپيَستِ ٍ وبسضٌبسي پيَستِ سا عجك ثشًبهِ هصَة ٍ
ثش اسبس آييي ًبهِ همشسات ثب هَفميت گزساًذُ ثبضذ فبسؽ التحصيل آى دٍسُ ضٌبختِ هي ضَد  .داًطدَيبى هبهبيي ثشاي
فبسؽ التحصيل ضذى ًيبص ثِ اخشاي ثٌذّبي ريل سا داسًذ .
 .1اًدبم آهبس صايوبى ثِ تؼذاد  60هَسد
 .2هَفميت دس اهتحبى خبهغ هبهبيي ( فيٌبل )
وِ ثِ صَست ػولي ٍ دس هحل ّبي وبس آهَصي آًبى اًدبم هي گيشد .

زرٍط ػلَم پبیِ

جسٍل ضوبرُ  :1زرٍط ٍاثستِ ،پيص ًيبس یب ّوشهبى رضتِ هبهبیي

ًبم زرط

زرٍط پيص ًيبس

سلَل ضٌبسي ٍ ثبفت ضٌبسي

-

ثيَضيوي

-

تطزیح1
تطزیح2

تطزیح1

فيشیَلَصی 1

سلَل ضٌبسي ٍ ثبفت ضٌبسي -ثيَضيوي -تطزیح 1

فيشیَلَصی 2

فيشیَلَصی -1تطزیح 2

ایوٌي ضٌبسي

ثيَضيوي

هيىزٍة ضٌبسي ًظزی

-

اًگل ضٌبسي ٍ لبرچ ضٌبسي

هيىزٍة ضٌبسي ًظزی

هيىزٍة ضٌبسي ػولي

هيىزٍة ضٌبسي ًظزی  -اًگل ضٌبسي ٍ لبرچ ضٌبسي

زرٍط ترصصي الشاهي

آسيت ضٌبسي ػوَهي ٍاذتصبصي

اًگل ضٌبسي ٍ لبرچ ضٌبسي -هيىزٍة ضٌبسي ػولي.

اصَل ذسهبت ثْساضت جبهؼِ( ثْساضت )1

-

زارٍضٌبسي ػوَهي 1

ثيَضيوي -فيشیَلَصی  -1فيشیَلَصی 2

زارٍضٌبسي 2

فيشیَلَصی  -1فيشیَلَصی  -2زارٍضٌبسي ػوَهي 1

اصَل ٍ فٌَى ٍپزستبری ٍ هبهبیي ٍ رٍش وبر زر
اتبق ػول ٍ سایوبى

-

آهبر حيبتي

اصَل اپيسهيَلَصی ٍهجبرسُ ثب ثيوبریْب( ثْساضت )2

رٍاًطٌبسي ػوَهي ،رٍاًطٌبسي سى ٍ ذبًَازُ

-

اصَل اپيسهيَلَصی ٍهجبرسُ ثب ثيوبریْب( ثْساضت )2

هيىزٍة ضٌبسي ًظزی  -اًگل ضٌبسي ٍ لبرچ ضٌبسي -اصَل ذسهبت
ثْساضت جبهؼِ( ثْساضت  -)1ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي).

سثبى اًگليسي ترصصي

سثبى ػوَهي

اصَل تغذیِ ٍ تغذیِ هبزر ٍ وَزن

ثيَضيوي  -فيشیَلَصی  -1فيشیَلَصی . 2

تبرید  ،اذالق  ،لَاًيي ٍ حمَق زر هبهبیي

زرٍط ترصصي الشاهي

سلَل ضٌبسي ٍ ثبفت ضٌبسي -ایوٌي ضٌبسي -هيىزٍة ضٌبسي ًظزی -

ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي) – ثبرزاری ٍ سایوبى  -2وبرآهَسی سایوبى
عجيؼي – ثيوبریْبی وَزوبى – ثيوبریْبی سًبى ٍ ًبثبرٍری.

حمَق ٍ پشضىي لبًًَي زر هبهبیي

تبرید  ،اذالق  ،لَاًيي ٍ حمَق زر هبهبیي

جٌيي ضٌبسي

سلَل ضٌبسي ٍ ثبفت ضٌبسي -تطزیح -1تطزیح2

صًتيه

-

ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي)

زرٍط ػلَم پبیِ

ثبرزاری ٍسایوبى  (2سایوبى عجيؼي ،ایوي ٍ
فيشیَلَصیه ٍ رٍضْبی وبّص زرز سایوبى)
ثبرزاری ٍسایوبى  (3ثبرزاری ٍ سایوبى غيزعجيؼي)
ثبرزاری ٍسایوبى  (4ثيوبریْبی زاذلي ٍ جزاحي زر
ثبرزاری ٍ سایوبى)
ًَسازاى
ثيوبریْبی وَزوبى

ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي)  -وبرآهَسی ثبرزاری عجيؼي
ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي)  -ثبرزاری ٍسایوبى .2
ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي)  -ثبرزاری ٍسایوبى  -2ثبرزاری
ٍسایوبى -3فيشیَپبتَلَصی  -3 ٍ 2 ٍ 1فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبریْبی جزاحي –
وبرآهَسی ثيوبریْبی زاذلي ٍ جزاحي.
جٌيي ضٌبسي
ًَسازاى

ًبم زرط
ًطبًِ ضٌبسي ٍ هؼبیٌبت فيشیىي

زرٍط پيص ًيبس
تطزیح -1تطزیح -2فيشیَلَصی  -1فيشیَلَصی  – 2ایوٌي ضٌبسي -
هيىزٍة ضٌبسي ًظزی  -اًگل ضٌبسي ٍ لبرچ ضٌبسي.
سلَل ضٌبسي ٍ ثبفت ضٌبسي -ثيَضيوي  -تطزیح -1تطزیح-2

فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبریْبی زاذلي 1

فيشیَلَصی  -1فيشیَلَصی  – 2ایوٌي ضٌبسي  -هيىزٍة ضٌبسي ًظزی -
اًگل ضٌبسي ٍ لبرچ ضٌبسي -هيىزٍة ضٌبسي ػوليً -طبًِ ضٌبسي
ٍهؼبیٌبت فيشیىي.

فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبریْبی زاذلي 2

فيشیَپبتَلَصی ٍثيوبریْبی زاذلي 1

فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبریْبی زاذلي 3

فيشیَپبتَلَصی ٍثيوبریْبی زاذلي 2 ٍ 1

فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبریْبی جزاحي

فيشیَپبتَلَصی ٍثيوبریْبی زاذلي 3 ٍ 2 ٍ 1

ارتجبعبت ،آهَسش ثْساضت ٍ هطبٍرُ زر ثْساضت
هبزر ٍ وَزن ٍ ثبرٍری( ثْساضت )3

ثْساضت هبزر ٍ وَزن ٍ ثبرٍری( ثْساضت )4

اصَل ذسهبت ثْساضت جبهؼِ(ثْساضت  -)1رٍاًطٌبسي ػوَهي ،رٍاًطٌبسي
سى ٍ ذبًَازُ  -اصَل تغذیِ ٍ تغذیِ هبزر ٍ وَزن -ثبرزاری ٍ سایوبى (1
ثبرزاری عجيؼي)ًَ -سازاى -ثيوبریْبی وَزوبى.
ارتجبعبت ،آهَسش ثْساضت ٍ هطبٍرُ زر ثْساضت هبزر ٍ وَزن ٍ ثبرٍری(
ثْساضت )3

هسیزیت ٍ ارتمبء ويفيت زر ثْساضت هبزر ٍ وَزن

اصَل ذسهبت ثْساضت جبهؼِ(ثْساضت  -)1ارتجبعبت ،آهَسش ثْساضت ٍ

ٍ ثبرٍری ( ثْساضت )5

هطبٍرُ زر ثْساضت هبزر ٍ وَزن ٍ ثبرٍری( ثْساضت .)3

اصَل رٍاًپشضىي زر هبهبیي

رٍاًطٌبسي ػوَهي ،رٍاًطٌبسي سى ٍ ذبًَازُ

رازیَلَصی ،سًََلَصی ٍ الىتزٍلَصی زر هبهبیي ٍ
سًبى

ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي)  -ثبرزاری ٍسایوبى  -2ثبرزاری
ٍسایوبى -3ثيوبریْبی سًبى ٍ ًبثبرٍری.

اصَل هسیزیت ٍ وبرثزز آى زر هبهبیي

ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي)  -ثبرزاری ٍسایوبى .2

ثيوبریْبی سًبى ٍ ًبثبرٍری

ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي)  -ثبرزاری ٍسایوبى  -2ثبرزاری
ٍسایوبىً -3طبًِ ضٌبسي ٍ هؼبیٌبت فيشیىي.

اذتالل ػولىزز جٌسي
وبرآهَسی اصَل ٍ فٌَى پزستبری ٍ هبهبیي ٍ رٍش
وبر زر اتبق ػول ٍ سایوبى

اصَل رٍاًپشضىي زر هبهبیي

اصَل ٍ فٌَى پزستبری ٍ هبهبیي ٍ رٍش وبر زر اتبق ػول ٍ سایوبى
حمَق ٍ پشضىي لبًًَي زر هبهبیي -تبرید  ،اذالق  ،لَاًيي ٍ حمَق زر

وبرآهَسی پشضىي لبًًَي زر هبهبیي

هبهبیي

وبرآهَسی ثيوبریْبی زاذلي جزاحي

فيشیىي  -فيشیَپبتَلَصی ٍثيوبریْبی زاذلي  -3 ٍ 2 ٍ 1فيشیَپبتَلَصی ٍ
ثيوبریْبی جزاحي.

وبرآهَسی

وبرآهَسی

ًطبًِ ضٌبسي ٍ هؼبیٌبت فيشیىي -وبرآهَسی ًطبًِ ضٌبسي ٍ هؼبیٌبت

وبرآهَسی ثبرزاری عجيؼي

ثبرزاری ٍ سایوبى  (1ثبرزاری عجيؼي)

وبرآهَسی سایوبى عجيؼي

ثبرزاری ٍ سایوبى 2

وبرآهَسی سایوبى عجيؼي ٍ غيز عجيؼي

ثبرزاری ٍسایوبى 3
ًَسازاى

وبرآهَسی ًَسازاى

ًبم زرط

زرٍط پيص ًيبس

وبرآهَسی ثيوبریْبی وَزوبى

ثيوبریْبی وَزوبى

وبرآهَسی ًطبًِ ضٌبسي ٍ هؼبیٌبت فيشیىي

ًطبًِ ضٌبسي ٍ هؼبیٌبت فيشیىي

وبرآهَسی ثْساضت ثبرٍری ،هبزر ٍوَزن ٍ تٌظين

ارتجبعبت ،آهَسش ثْساضت ٍ هطبٍرُ زر ثْساضت هبزر ٍ وَزن ٍ ثبرٍری-

ذبًَازُ

ثْساضت هبزر ٍ وَزن ٍ ثبرٍری( ثْساضت )4

وبرآهَسی ثيوبریْبی سًبى

ثيوبریْبی سًبى ٍ ًبثبرٍری

وبرآهَسی زر ػزصِ ثبرزاری عجيؼي ٍ غيز عجيؼي

-

وبرآهَسی زر ػزصِ سایوبى عجيؼي ٍ غيز عجيؼي
()1

-

وبرآهَسی زر ػزصِ

وبرآهَسی زر ػزصِ سایوبى عجيؼي ٍ غيز عجيؼي
()2
وبرآهَسی زر ػزصِ ثيوبریْبی سًبى ٍ ًبثبرٍری
وبرآهَسی زر ػزصِ ثْساضت ثبرٍری ،هبزر ٍ وَزن
ٍ تٌظين ذبًَازُ
وبرآهَسی زر ػزصِ ًَسازاى ًيبسهٌس هزالجتْبی
ٍیضُ
وبرآهَسی زر ػزصِ ثيوبری ّبی زاذلي ٍ جزاحي
زر ثبرزاری
وبرآهَسی زر ػزصِ هسیزیت ٍ وبرثزز آى زر هبهبیي
وبرآهَسی زر ػزصِ رازیَلَصی ٍ سًََلَصی ٍ
الىتزٍلَصی زر هبهبیي ٍ سًبى

-

تذوز: 1

جْت اذذ زرٍط زر ّز ًيوسبل عجك جسٍل ضوبرُ  1رػبیت پيص ًيبس الشاهي هي ثبضس زر غيز ایي صَرت زرٍسي

وِ رػبیت پيص ًيبس ًطسُ ثبضٌس تَسظ آهَسش حذف ذَاٌّس ضس.

تذوز: 2

زاًطجَیبًي هي تَاًٌس ثز عجك ایي ثزًبهِ زر عَل  8تزم فبرؽ التحصيل گززًس وِ ثِ ّيچ ٍجِ زر ّيچ وسام اس تزم ّب

هطزٍط ًطسُ ٍ ًوزُ هززٍزی حتي زر یىي اس زرٍط وست ًٌوَزُ ثبضٌس .زر غيز ایي صَرت یه ًيوسبل ثِ سٌَات تحصيلي
آًْب اضبفِ هي گززز.

جسٍل ضوبرُ  :2ثزًبهِ تزهيه زاًطجَیبى هبهبیي ٍرٍزی  92ثِ ثؼس
ًيوزخ تحصيلي زاًطجَیبى وبرضٌبسي هبهبیي

تزم اٍل
رزیف

ًبم زرط

وس

ٍاحس

تؼساز ٍاحس

زرط

پيص ًيبس

ًظزی

ػولي

1

سلَل ضٌبسي ٍ ثبفت ضٌبسي

2

1/5

0/5

عجك جسٍل ضوبرُ 1

2

ثيَضيوي

2

1/5

0/5

عجك جسٍل ضوبرُ 1

3

تطزیح 1

2

1/5

0/5

عجك جسٍل ضوبرُ 1

4

اصَل ٍ فٌَى پزستبری ٍ هبهبیي ٍ رٍش وبر

2

1

1

فيشیَلَصی 1

3

3

عجك جسٍل ضوبرُ 1

رٍاًطٌبسي ػوَهي ،رٍاًطٌبسي سى ٍ

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

زر اتبق ػول
5
6

وبرآهَسی

عجك جسٍل ضوبرُ 1

ذبًَازُ

7

سثبى ػوَهي

2

8

تزثيت ثسًي 1

1

9

اًسیطِ اسالهي 1

2

جوغ ٍاحس

عجك جسٍل ضوبرُ 1

2
1
2

ٍ 18احس

ًيوزخ تحصيلي زاًطجَیبى وبرضٌبسي هبهبیي

تزم زٍم

وس

رزیف

ًبم زرط

ٍاحس

1

تطشيح 2

3

2/5

2

فيضيَلَطي 2

2

1/5

0/5

3

ايوٌي ضٌبسي

2

1/5

0/5

4

خٌيي ضٌبسي

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

5

هيىشٍة ضٌبسي ًظشي

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

6

هيىشٍة ضٌبسي ػولي

1

7

اًگل ضٌبسي ٍ لبسذ ضٌبسي

1

1

8

اصَل ذسهبت ثْساضتي زرجبهؼِ

2

1/5

9

وبرآهَسی اصَل ٍ فٌَى ٍ رٍش وبر زر اتبق

زرط

ػول

تؼساز ٍاحس
ًظزی

ػولي

0/5

عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1

10

اذالق اسالهي

11

تزثيت ثسًي 2

1

12

آهَسش لزآى

1

ٍ 20احس

وبرآهَسی

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1

0/5
1

1
2

جوغ ٍاحس

پيص ًيبس

2
1
1

عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1

تزم سَم
رزیف

ًيوزخ تحصيلي زاًطجَیبى وبرضٌبسي هبهبیي
ٍاحس

ًبم زرط

وس

تؼساز ٍاحس

زرط

ًظزی

پيص ًيبس

ػول

وبرآهَس

ی

ی

1

زارٍضٌبسي 1

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

2

ًطبًِ ضٌبسي ٍ هؼبیٌبت فيشیىي

1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

3

اصَل تغذیِ هبزر ٍوَزن

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

4

صًتيه

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

5

ثبرزاری ٍ سایوبى ( 1ثبرزاری عجيؼي)

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

6

آسيت ضٌبسي ػوَهي ٍ اذتصبصي

1

0/5

7

وبرآهَسی ثبرزاری عجيؼي

1

8

سثبى ترصصي

2

2

9

اصَل اپيسهيَلَصی ٍ هجبرسُ ثب

2

2

10

ًَسازاى

2

2

11

فبرسي ػوَهي

3

3

ثيوبریْب

جوغ ٍاحس

0/5

عجك جسٍل ضوبرُ 1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1

ٍ 20احس

تزم چْبرم
رزیف

عجك جسٍل ضوبرُ 1

ًبم زرط

ًيوزخ تحصيلي زاًطجَیبى وبرضٌبسي هبهبیي
ٍاحس

وس
زرط

تؼساز ٍاحس
ًظزی

ػولي

پيص ًيبس
وبرآهَسی

1

زارٍضٌبسي 2

1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

2

ثبرزاری ٍ سایوبى( 2سایوبى عجيؼي)

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

3

آهبر حيبتي

2

1/5

4

فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبریْبی زاذلي جزاحي ٍ

3

3

عجك جسٍل ضوبرُ 1

0/5

عجك جسٍل ضوبرُ 1

ػفًَي 1
5

تبرید  ،اذالق  ،لَاًيي ٍ حمَق زر هبهبیي

1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

6

حمَق ٍ پشضىي لبًًَي زر هبهبیي

1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

7

ثي حسي ٍ ثيَْضي ٍ احيب زر هبهبیي

1

0/5

8

وبرآهَسی ًطبًِ ضٌبسي ٍ هؼبیٌبت فيشیىي

1

9

وبرآهَسی سایوبى عجيؼي

2

10

وبرآهَسی ًَسازاى

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

0/5
1
2

عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

10

تغذیِ زر ثيوبری ّبی هبزر ٍ وَزن

1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

11

اصَل رٍاًپشضىي زر هبهبیي

1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

12

ارتجبعبت ،آهَسش ثْساضت ٍ هطبٍرُ زر

1

1

2

2

ثْساضت هبزر ٍ وَزن ٍ ثبرٍری
13

اًسیطِ اسالهي 2

جوغ ٍاحس

ٍ 20احس

عجك جسٍل ضوبرُ 1

تزم پٌجن
رزیف

1

ًيوزخ تحصيلي زاًطجَیبى وبرضٌبسي هبهبیي

ًبم زرط

بارداری

ٍاحس

زایمان

(3بارداري

و

زايمان

وس

تؼساز ٍاحس

زرط

ًظزی

پيص ًيبس
ػولي

وبرآهَسی

عجك جسٍل ضوبرُ 1

2

2

2

بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

3

بيماریها ی زنان و ناباروری

3

3

عجك جسٍل ضوبرُ 1

4

فيسيوپاتولوشي و بيماريهاي داخلي 2

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

5

بيماریهای کودکان

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

غيرطبيعي)

6

کارآموزی زایمان طبيعي و غيرطبيعي

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

7

کارآموزی پسشكي قانوني در مامایي

1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

8

وصایا

1

1

9

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

2

2

10

انقالب اسالمي ایران

2

2

جوغ ٍاحس

ٍ 19احس

تزم ضطن

ًيوزخ تحصيلي زاًطجَیبى وبرضٌبسي هبهبیي

رزیف

1

ًبم زرط

زرط

ًظزی

ػولي

وبرآهَسی

عجك جسٍل ضوبرُ 1

2

2

1

1

1

1

1

1

5

اصَل هسیزیت ٍ وبرثزز آى زر هبهبیي

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

6

فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبریْبی جزاحي

2

2

عجك جسٍل ضوبرُ 1

1

1

2
3
4

7

فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبریْبی زاذلي 3

ٍاحس

وس

تؼساز ٍاحس

پيص ًيبس

ثبرزاری ٍسایوبى  ( 4ثيوبریْبی زاذلي ٍ
جزاحي زر ثبرزاری ٍ سایوبى )
اذتالالت ػولىزز جٌسي
رازیَلَصی ،سًََلَصی ٍ الىتزٍلَصی زر
هبهبیي

هسیزیت ٍ ارتمبء ويفيت زر ثْساضت هبزر
ٍ وَزن ٍ ثبرٍری

عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

8

وبرآهَسی ثيوبریْبی وَزوبى

1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

9

وبرآهَسی ثيوبریْبی زاذلي ٍ جزاحي

1

1

عجك جسٍل ضوبرُ 1

2

2

2

2

10
11

وبرآهَسی ثيوبریْبی سًبى
وبرآهَسی ثْساضت ثبرٍری ،هبزرٍ وَزن
ٍ تٌظين ذبًَازُ

12

تبرید تحليلي صسر اسالم

2

2

13

زاًص ذبًَازُ

2

2

14

تفسيز هَضَػي لزآى

2

2

جوغ ٍاحس

ٍ 22احس

عجك جسٍل ضوبرُ 1
عجك جسٍل ضوبرُ 1

تزم ّفتن
رزیف

ًبم زرط

ًيوزخ تحصيلي زاًطجَیبى وبرضٌبسي هبهبیي
ٍاحس

1

كارآموزي در عرصه بارداري طبيعي و غير طبيعي

3

2

كارآموزي در عرصه نوزادان نيازمند مراقبتهاي ويصه

1

3

كارآموزي در عرصه بيماريهاي زنان و ناباروري

2

4

كارآموزي در عرصه راديولوشي ،سونولوشي و الكترولوشي در
مامايي و زنان

1

5

كارآموزي در عرصه بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي

1

جوغ ٍاحس

تزم ّطتن
رزیف

ًبم زرط

وس زرط

ٍ 8احس

ًيوزخ تحصيلي زاًطجَیبى وبرضٌبسي هبهبیي
ٍاحس

وس
زرط

1

كارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي()1

2/5

2

كارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي()2

2/5

3

كارآموزي در عرصه بهداشت باروري ،مادر وكودك و تنظيم
خانواده

2

5

كارآموزي در عرصه مديريت و كاربرد آن در مامايي

1

جوغ ٍاحس

تؼساز ٍاحس وبرآهَسی

پيص ًيبس

ٍ 8احس

تؼساز ٍاحس وبرآهَسی

پيص ًيبس

جسٍل زرٍط ػوَهي همغغ وبرضٌبسي پيَستِ رضتِ هبهبیي
جسٍل زرٍط ػوَهي
تؼساز ٍاحس

ًَع زرط

تئَری

ػولي

1

فبسسي ػوَهي

3

2

صثبى ػوَهي

3

3

تشثيت ثذًي 1

1

4

تشثيت ثذًي 2

1

5

آهَصش لشاى

1

6

ٍصبيبي اهبم

1

7

تبسيخ فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ايشاى

2

8

زاًص ذبًَازُ

2

9
هجبًي ًظزی اسالم
10

11

اذالق اسالهي

12

اًمالة اسالهي

13

تبرید ٍتوسى اسالهي

14

آضٌبیي
اسالهي

ثب

هٌبثغ

اًذيطِ اسالهي 1

2

اًذيطِ اسالهي 2

2

اًسبى دس اسالم

2

حمَق اختوبػي ٍسيبسي دس اسالم

2

فلسفِ اخالق

2

اخالق اسالهي

2

آئيي صًذگي

2

ػشفبى ػولي اسالم

2

اًمالة اسالهي ايشاى

2

آضٌبيي ثب لبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى

2

اًذيطِ سيبسي اهبم خويٌي

2

تبسيخ تحليلي صذس اسالم

2

تبسيخ اهبهت

2

تفسيش هَضَػي لشاى

2

تفسيش هَضَػي ًْح الجالغِ

2

داًطدَ اص دسٍس هجبًي ًظشي اسالم ثبيذ دٍ دسس هؼبدلٍ 4احس  ،اص دسٍس اخالق اسالهي يه دسس هؼبدل ٍ 2احس ،اص دسٍس اًمالة اسالهي
يه دسس هؼبدل ٍ 2احس ،اص دسٍس تبسيخ ٍتوذى اسالهي يه دسس هؼبدل ٍ2احس ٍاص دسٍس آضٌبيي ثب هٌبثغ اسالهي يه دسس هؼبدل 2
ٍاحس سا ثبيذ ثگزساًذ ( .دسٍس آهَصش لشاى ٍ ٍصبيب ثبيذ گزساًذُ ضًَذ ٍلي هي تَاى ػالٍُ ثش ٍ 20احذ آًْب سا اًتخبة ًوَد)
ول ٍاحذ ّبي ػوَهي وِ داًطدَ ثبيذ ثگزساًذ ٍ 24احس هي ثبضذ.

