
 باسمه تعالی

جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی اولینمصوبات   

  51ـ  51ساعت  51/6/66تاریخ جلسه  :

     :مصوبات جلسه شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی بشرح زیر می باشد 

طجَیبى ارضذ پرستبری بِ تعذاد Text کتببْبی ـ  1 طکذُ ضذُ است  سری  1دًا ًٍت آهَزضی بِ تعذاد  ٍخریذاری ضذُ ٍ تحَیل کتببخبًِ دًا  6هقرر گردیذ طبق صحبت ّبی هعب

 خریذاری گردد. هجذد سری از ّر یک از کتببْبی هرجع

طجَیبى کبرضٌبسی ارضذ. ـ  ّطت 2  خریذاری ضذُ است. عذد کبهپیَتر بب تجْیسات کبهل جْت اتبق ّبی دًا

طجَیبى ارضذ پرستبری (  ـ دٍ 3 طجَیبى ارضذ ) اتبق دًا  کبهپیَتر ـ چَة لببسی ـ هبًیتَر ٍ ... تجْیس ضذُ است. هیس ـ صٌذلی ـ بِاتبق جْت هطبلعِ ٍ حضَر دًا

طجَیبى ارضذ تجْیس ضذُ است. وراُ بب هبًیتَر ـ ٍایت برد ـ صٌذلی ٍ ....ّکالس بِ صَرت هیس گردی  ـ دٍ 4  برای تذریس دًا

طجَیبى ارضذ تذٍیي ضذُ است. برًبهِ درسی دٍرُ ) طرح درس دٍرُ( آهَزضی ٍ آرایص درٍس ترم ّبی تحصیلی ـ 5  دًا

طجَیبى ارضذ پرستبریـ  6  تْیِ ضذُ است. الگ بَک دًا

ًٍت آهَزضی ّوبٌّگ گردد تب هطکالت پـ  7  پیطگیری گردد.، یص بیٌی ضذُ هقرر گردیذ جلسبت ّوبٌّگی الزم بب بیوبرستبى ّب  در آیٌذُ ًسدیک تَسط هعب

جبم ضذُ است.  Diploma of researchّوبٌّگی بب کویتِ تحقیقبت داًطجَیی جْت برگساری دٍرُ ّبی هصَة ـ  8 گی بب ٍاحذّبی زیر جْت حضَر داًطجَی ٌ) ّوبًّا

ـ تْیِ حذاقل ـ کَلیس ـ دفتر هترٍى ٍ دفتر سَپرٍایسری ـ هس CCU- ICUکبرضٌبسی ارضذ ـ بخص ّبی ٍیژُ هبًٌذ  تطخیصی  اتبق جْت داًطجَیبى خبًن ٍ  2ئَلیي بخص ّبی ببلیٌی ٍ 

ن ٍ آقب ـ تْیِ رٍپَش ٍ اتیکت یآقب ّوراُ بب اهکبًبت رفبّی ـ ٍسبیل چبیخَری ـ آبخَری ـ کوذ لببس ـ چَة لببسی ـ کبهپیَتر ـ هیس ٍ صٌذلی ـ رختکي برای داًطجَ بى ارضذ خبً

طجَیبى ارضذ .  جْت دًا

طجَیبى تحصیالت تکویلی فرآیٌذ ٍ دستَرالعول ّبی الزمـ  9 طگبُ. برای دًا  تْیِ ضذُ است  در جلسبت هطترک بب هسئَل تحصیالت تکویلی دًا


