
 تسوِ تؼالی

 

 داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ًجف آتاد    داًطکذُ پزستاری ٍ هاهايی

 1400-1401سال تحصيلی  اٍلًيوسال 

 تکٌَلَصی اتاق ػول رضتِ در تخصصی ستاى کارتزدّای ٍ هفاّين تا داًطجَياى ضٌايیآ :ّذف کلی

 اّذاف رفتاری:        

 .کٌذ تياى را پشضکی اختصارات هفَْم

 .ًوايذ تياى را تخصصی پشضکی ّای ٍاصُ کارتزدی ٍ تزداضت قاتل هفاّين

 .کٌذ تياى تذرستی هفَْم آًزا % 51 اس تاالتز ٍ خَاًذُ را اتاق ػول تخصصی هقاالت

 تذريس:رٍش 

 سخٌزاًی، کار گزٍّی، پزسص ٍ پاسخ

 

 فؼاليتْای فزاگيزاى:
 تز اساس سزفصل ّای تؼييي ضذُ اتاق ػولهطالؼِ هتَى تخصصی  -1

 اتاق ػولهقاالت تخصصی  تزجوِ -2

 اًگليسی ستاى تِ کَتاُ سخٌزاًی  -3

 کالسی پزسطْای تِ پاسخ  -4

 رٍش ارسضياتی:
        ًوزُ 12 :اهتحاى پاياى تزم -3                           ًوزُ 3تزجوِ هقالِ:  -2          ًوزُ         5 ٍ کَييشّای کالسی: حضَر فؼال  -1

 

 

 ستاى تخصصی  ًام درس: 

 2تؼذاد ٍاحذ: 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:

  ی تکٌَلَصی اتاق ػولکارضٌاس هقطغ ٍ رضتِ تحصيلی: 

 ستاى ػوَهی ًياس :  درٍس پيص

 2581تلفي داخلی دفتز:

 ّواٌّگی قثلی ّوِ رٍسُ تاساػات حضَر در دفتز: 

 هيٌا جَسی دکتز هذرس :

Email   : minajouzi@pnu.iaun.ac.ir 

 هجاسیهکاى کالس : 

 ضٌثِ ّا چْار رٍس کالس :

  10:15-11:45ساػت کالس :

 13 ساػت  7/11/1400تاريخ اهتحاى پاياى تزم: 

 

  

 



 هٌثغ اصلی درس:

اًگليسی تزای داًطجَياى رضتِ پزستاری، ػليزضا کيْاًی، فخزالسادات تزکت، سّزا اکثزی، رضا تزاتی گَدرسی. اًتطارات سوت، 

 1991چاج ياسدّن، تاتستاى 

 جْت هطالؼِ تيطتز: هٌاتغ

 پشضکی اختصارات پشضکی، تخصصی ستاى کتاب ،)هاًٌذ کتاب هزجغ تزی ٍ کَّي( اتاق ػول تخصصی ٍ کتة هقاالت

 

 1400-1401سال تحصيلی         اٍلًيوسال          ستاى تخصصی تٌذی درس جذٍل سهاى

 رئَس هطالة تاريخ رديف

 درسیهقذهِ ٍ طزح درس، تؼييي تکاليف  91/6/1011 1

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی هؼايٌِ فيشيکی، اختصارات 7/7/1011 2

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی هؼايٌِ فيشيکی، اختصارات 10/7/1011 3

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی تزرسی سالهتی، اختصارات 11/7/1011 4

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی تزرسی سالهتی، اختصارات 18/7/1011 5

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی ػالين حياتی، اختصارات 5/8/1011 6

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی ػالين حياتی، اختصارات 11/8/1011 7

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی در هقاتل ػفًَت، اختصاراتدفاع تذى  19/8/1011 8

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی دفاع تذى در هقاتل ػفًَت، اختصارات 16/8/1011 9

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی تزهين سخن، اختصارات 9/9/1011 10

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی تغذيِ، اختصارات 11/9/1011 11

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی تغذيِ، اختصارات 17/9/1011 12

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی تيواری ٍ سالهتی، اختصارات 10/9/1011 13

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی تيواری ٍ سالهتی، اختصارات 1/11/1011 14

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی تؼادل آب ٍ الکتزٍليت، اختصارات 8/11/1011 15

 هقالِ تزجوِ ٍ خَاًذى، پشضکی تزهيٌَلَصی، پشضکی تؼادل آب ٍ الکتزٍليت، اختصارات 15/11/1011 16

 هزٍری تز هثاحث تزم 11/11/1011 17

 

 

 

 


