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 مسئول

 ثز سخٌزاًی ٍ اخالق رٍایتگزی ی ضیَُ دٍ ثِ اخالقی اصَل آهَسش تبثیز هقبیسِ ًسزیي ایوبًی فز

 پزستبراى اخالقی حسبسیت

 پشضکی علَم داًطگبُ پشضکی اخالق فصلٌبهِ

 49/ثْطتی ضْیذ

  

 ّبی ثیوبرستبى در آًْب قبطعیت هیشاى ثب پزستبراى حوبیتی ًقص ثیي ارتجبط ثزرسی

 3141 سبل در ثیزجٌذ پشضکی علَم داًطگبُ آهَسضی

 پشضکی علَم داًطگبُ پشضکی اخالق فصلٌبهِ

 49/ثْطتی ضْیذ

  

   49طت هکول/ تبثیز هبسبص رایحِ درهبًی اسطَخَدٍط ثز ضذت درد ٍ عالین دیسوٌَرُ اٍلیِ ضَراًگیش  ثیزاًًَذ

هٌتَریٌگ ثز صالحیت  تبثیز رٍش آهَسضی هَلتی هٌتَریٌگ ثز صالحیت ثبلیٌی داًطجَیبى پزستبریتبثیز رٍش آهَسضی هَلتت 

 ثبلیٌی داًطجَیبى پزستبری

  

  جزاحی –فصلٌبهِ پزستبری داخلی  ًیبسّبی ٍالذیي طی دٍراى ثستزی در ثیوبرستبى : یک هطبلعِ کیفی ضیزیي حسًٌَذ

پضٍّطی داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی –ًطزیِ علوی جیَرجیتحلیل تجبرة پذیذارضٌبختی ثِ رٍش 

 ضْیذ ثْطتی

  

   49طت هکول/ تبثیز هبسبص رایحِ درهبًی اسطَخَدٍط ثز ضذت درد ٍ عالین دیسوٌَرُ اٍلیِ رضب حسیي اثبدی

علَم پشضکی هطبلعبت ٍ آهَسش هجلِ هزکش  تبثیز رٍش آهَسضی هَلتی هٌتَریٌگ ثز صالحیت ثبلیٌی داًطجَیبى پزستبری

 49یشد/

  

 ثِ دیبثت هجتال ثیوبراى فیشیکی فعبلیت اس فزاًظزی تئَری ّبی سبسُ کٌٌذگی تجییي تَاى حطوت اهلل حیذری

 آثبد خزم ضْزستبى

  49/هجلِ سالهت ٍ ثْذاضت

  49/هجلِ ثبلیٌی پزستبری ٍ هبهبیی ثزرسی راثطِ َّش ّیجبًی ثب سجک ّبی هقبثلِ ثب استزط در پزستبراى

   49/هجلِ ایزاًی آهَسش در علَم پشضکی کیفی هطبلعِ :ضیپ هٌتَر طزح ارتقبی کبرّبی راُ

   49/آهَسش در علَم پشضکی کیفی هطبلعِ :هٌتَرضیپ طزح ارتقبی کبرّبی ًقذ هقبلِ: راُ

 یبفتیدر یچزث ٍ یاًزص شاىیاس ه یٍ آگبّ یا ِیادراکبت تغذ یکٌٌذگ ییطگَیتَاى پ

 3141 لیضْزستبى اردث –یی خَى رٍستب یثِ پزفطبر بىیهجتال

  49/هجلِ داًطگبُ علَم پشضکی سجشٍار

ضْزستبى خزم آثبد ثب استفبدُ اس هذل  یپشضک تْبییخذهبت فَر تیفیضکبف ک یثزرس

 سزٍکَال

  49/یبفتِ



  49/ پشضکیهجلِ ایزاًی آهَسش در علَم  راّکبرّبی ارتقبی طزح هٌتَر ضیپ: هطبلعِ کیفی ضْیي رئَفی

   49/افالک خزم آثبد هبهبیی داًطکذُ پزستبری ٍ اسالم. هٌظز اس پزستبر ٍتزثیت ای حزفِ اخالق طبّزُ طَالثی 

  49یبفتِ/ ایزاى(-ًیبسّبی آهَسضی پشضکبى عوَهی درثبرُ ثیوبری ثزٍسلَس)خزهبثبد

 تکٌیک ثب لزستبى پشضکی علَم داًطگبُ علوی ّیأت اعضبی آهَسضی سّبی ًیب تعییي

 دلفی

    49 /پزستبری آهَسش

ثزرسی تبثیز آهَسش هَلفِ ّبی َّش ّیجبًی ثز افشایص َّش ّیجبًی ثیوبراى  سیذُ فبطوِ قبسوی

 ّوَدیبلیشی

   49/ًطزیِ رٍاى پزستبری

   49 /پشضکی اخالق فصلٌبهِ هقبالت ثز هزٍری: کوی تحقیقبت در آگبّبًِ رضبیت درک افشایص ثزای هذاخالتی پَر هحوذیفبطوِ 

   49 یبفتِ/ ثزرسی تبثیز هبسبص ثز کیفیت خَاة ضجبًِ ثیوبراى ّوَدیبلیشی فزیذُ هلکطبّی

علَم پشضکی ثزرسی ارتجبط ثیي اعتیبد ثِ ایٌتزًت ٍ سالهت عوَهی داًطجَیبى داًطگبُ 

 لزستبى

   49 یبفتِ/
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