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 الیگًدرز داوطکذٌ پرستاری کتاتخاوٍ 9318 سال  ايلسارش عملکرد سٍ ماٍَ گ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده پرستاری الیگودرز

 



 مقذمٍ:

کتبثخبًِ داًطکذُ پرستبری الیگَدرز هی ثبضذ. ایي گسارش در زهیٌِ  98هستٌذات حبضر گسارش سِ هبِّ اٍل سبل 

کبرگبُ  ٍجیي کتت قذیوی کتبثخبًِ، فعبلیت ّبی هجوَعِ سبزی کتبثخبًِ، خریذ کتبة از ًوبیطگبُ ثیي الوللی کتبة،

 ٍ خجرًبهِ هی ثبضذ. ، تَلیذ هحتَا در ٍة سبیتّبی ثرگسار ضذُ، 

 استانکسة رتثٍ ايل کتاتخاوٍ در وتایج ارزیاتی کتاتخاوٍ َای  

داًطگبُ علَم پسضکی  ای ٍ ثیوبرستبًیکذُ پرستبری الیگَدرز در ًتبیج ارزیبثی کتبثخبًِ ّبی داًطکذُ کتبثخبًِ داًط

 رتجِ اٍل را کست ًوَدُ است. 97سبل  سِ هبُ پبیبًی لرستبى در

 9318سال  اتتذای ماٍَ ی سٍخالصٍ فعالیت َا

 مجمًعٍ سازی:

 عٌَاى 100هی ضَد تعذاد  ّوبًغَر کِ در تصَیر زیر هطبّذًُسجت ثِ سِ هبِّ قجل،  98اثتذای سبل در سِ هبِّ 

ایي هٌبثع در زهیٌِ پرستبری، اتبق عول ٍ فَریت ّبی پسضکی هی  . ثجت کتبثخبًِ گردیذُ استًسخِ  200ضبهل  کتبة،

   ثبضذ.

 



 خریذ کتاب از ومایطگاٌ تیه اللملی کتاب

از  ریبل ثَدجِ جْت خریذ کتبة 000/000/50هجلغ  ثِ هٌبثع ًیبز کتبثخبًِ ثِ در اردیجْطت هبُ سبل جبری ثب تَجِ

)ثذٍى از ًبضراى % 40تخفیف  ًوبیطگبُ ثیي الوللی کتبة اختصبظ یبفت، کِ ثب حضَر در ًوبیطگبُ ثیي الوللی کتبة ٍ 

 کتبة خریذاری گردیذ.ریبل(  000/000/84هجلغ تخفیف 

 تًلیذ محتًا، يیرایص ي تٍ ريز رساوی يب سایت کتاتخاوٍ

ٍ  فبیل آهَزضی 10هرثَط ثِ کتبثخبًِ،  خجر 25ثبلغ ثر  (سرکبر خبًن هٌْذس عالهی)ثب ّوکبری ٍاحذ آی تی داًطکذُ 

 خجرًبهِ 3آهَزضی ٍ اعالع رسبًی،  عذد پوفلت 30کتبثخبًِ،  کتت ٍجیي ضذُاعالع رسبًی خذهبت کتبثخبًِ ای، لیست 

 کبرگبُ 6لیست  ٍ کتبثخبًِ از ًوبیطگبُ ثیي الوللی کتبة کتت جذیذ خریذاری ضذُآهَزضی ٍ اعالع رسبًی، لیست 

ثِ رٍز  ًیس هٌَّبسبیر  در ٍة سبیت کتبثخبًِ قرار گرفت ٍ 98در سِ هبِّ اثتذای سبل  ثرگسار ضذُ تَسظ کتبثخبًِ

 رسبًی گردیذ.

 

 



 يجیه کتة قذیمی کتاتخاوٍ داوطکذٌ

ثِ  1379قذیوی )کتبة ّبی هرثَط ثِ سبل جلذ کتت  1300کتبثخبًِ داًطکذُ در سِ هبِّ اثتذای سبل جذیذ ثبلغ ثر 

قجل( را ٍجیي ٍ از هجوَعِ خَد خبرج کردُ است. ایي کتت قرار است در آثبى هبُ )رٍز کتبة ٍ کتبة خَاًی( در 

الزم ثِ رکر است کتت ٍجیي ضذُ در زهیٌِ ثْذاضت  ًوبیطگبّی ثِ صَرت رایگبى در اختیبر عالقِ هٌذاى قرار گیرد.

 اًطٌبسی پسضکی، قلت، هراقجت ّبی پرستبری، ٍ ... هی ثبضذ.جبهعِ، ثرًٍر، رٍ

 

 کارگاٌ َای ترگسار ضذٌ

 .ایي کبرگبُ ّب ثِ ضرح زیر هی ثبضٌذ ،ثرگسار ضذُ استکتبثخبًِ  تَسظ کبرگبُ 6 در عَل ایي سِ هبُ

 

 اصًل وگارش مقالٍکارگاٌ آضىایی تا 

تَسظ پرسٌل  داًطکذُ، کتبثخبًِ داًطکذُدر  19/01/98ایي کبرگبُ در تبریخ 

  کتبثخبًِ ثرگسار گردیذ.

 

 

 

 اَمیت مطالعٍ پیطیىٍ پژيَص در مقالٍکارگاٌ 

تَسظ پرسٌل کتبثخبًِ  داًطکذُ کتبثخبًِدر  26/01/98ایي کبرگبُ در تبریخ 

 ُ است.ثرگسار گردیذ

 

 

 

 



 اتسارَای جراحیکارگاٌ آضىایی تا 

گرٍُ اتبق عول داًطکذُ تَسظ یکی از کالس ّبی در  14/02/98ایي کبرگبُ در تبریخ 

 کتبثخبًِ ثرگسار گردیذ. داًطکذُ ثب ّوکبری

 

 

 

 

 

 md consultپایگاٌ اطالعاتی کارگاٌ آضىایی تا 

 ثرگسار گردیذ  کتبثخبًِ داًطکذُدر  23/02/98ایي کبرگبُ در تبریخ 

 

 

 

 

 

 

 مىاتع اطالعاتی حًزٌ سالمتکارگاٌ آضىایی تا 

پرسٌل داًطکذُ تَسظ  یکی از کالس ّبی در 01/03/98ایي کبرگبُ در تبریخ 

 .داًطکذُ ثرگسار گردیذ

 

 

 



 پایگاٌ َای اطالعاتی حًزٌ سالمتکارگاٌ آضىایی تا 

تَسظ پرسٌل  یکی از کالس ّبی داًطکذُدر  04/03/98ایي کبرگبُ در تبریخ 

 کتبثخبًِ ثرگسار گردیذ.

 

 

 

 

 

 ديرَمی کافٍ داوصترگساری جلسات 

 

ضرٍع ثِ ثرگساری جلسبت دٍر  کتبثخبًِ داًطکذُ در ایي سِ هبُ

ّوی کبفِ داًص در هحل کتبثخبًِ ًوَد، هَضَع ایي جلسبت علوی 

پیراهَى ًرم افسارّبی جذیذ پرکبرثرد، ثرخی پبیگبُ ّبی اعالعبتی ٍ 

اثسارّبی تخصصی رضتِ ّبی داًطجَیبى ثَد، در ایي جلسبت ّر 

داًطجَ پس از ارائِ هختصر از هَضَع خَد ثِ ثحث ثب سبیر 

اًطجَیبى هی پرداخت ٍ در ًْبیت تَسظ پرسٌل کتبثخبًِ جوع د

ّذف از ایي جلسبت افسایص قذرت ثٌذی ًْبیی صَرت هی گرفت. 

پرزًت داًطجَیبى، آضٌبیی ثب ًرم افسارّبی کبرثردی ٍ ٍ چگًَگی 

ٍ ّوچٌیي استفبدُ کبرثردی از پبیگبُ ّبی از آى ّب استفبدُ 

 اعالعبتی ثَد. 

 

 

 

 

 



 زی خثروامٍتُیٍ ي آمادٌ سا

در سِ هبِّ اثتذایی ِ یک خجرًبهِ آهَزضی ٍ اعالع رسبًی تْیِ ٍ تَزیع هی کٌذ کِ بًکتبثخبًِ داًطکذُ ثِ صَرت هبّ

 تْیِ ٍ تَزیع گردیذ. سِ ضوبرُ از خجرًبهِ 98سبل 

 

 

 

 



 ی پمفلت َای آمًزضی ي اطالع رساویتُیٍ ي آمادٌ ساز

بی هتخلف آهبدُ ٍ پوفلت آهَزضی ٍ اعالع رسبًی در زهیٌِ ّ سیسبل جبری کتبثخبًِ داًطکذُ ثیص از  اٍل هبُ در سِ

 تَزیع کردُ است کِ ثرخی از آًْب در زیر آهذُ است

 

 

 

  



 تقذیر ي تطکر

 

 تا تطکر از:

 

 ریبست هحترم داًطکذُ پرستبری الیگَدرز جٌبة اقبی دکتر سعیذ فرٍغی 

 پرستبری الیگَدرز داًطکذُ کتبثخبًِهسئَل  گَدرزیسرکبر خبًن  

 پرستبری الیگَدرز هسئَل آی تی داًطکذُ سرکبر خبًن هٌْذس عالهی 

 سرکبر خبًن حسیٌی هسئَل کتبثخبًِ هرکسی داًطگبُ علَم پسضکی لرستبى 

 کبرضٌبس ارضذ کتبثذاری ٍ اعالع رسبًی پسضکی سرکبر خبًن هلکی 

 

 ي َمٍ کساوی کٍ ما را در ایه راٌ یاری ومًدوذ.  ...                              

 


