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  دانشکده پرستاری و مامایی

 

 مشخصات فردی دانشجوی پرستاریبرگه 

 

 کد مدرک و شماره بازنگری

      

 نام و نام خانوادگی:-1                

 نام پدر:-2                

 شماره دانشجویی:-3                 

 رشته تحصیلی:-4                 

 ورودی نیمسال:-5                  

 سهمیه قبولی:-6                  

 وضعیت اشتغال:-7                   

 درحال حاضر وضعیت سکونت دانشجو چگونه است) تنها درخانواده، در خوابگاه . . . .(:-8                 

 یا خوابگاه: –نشانی و تلفن محل سکونت  -9                 

 

 بستگان جهت تماس در مواقع ضروری: نشانی و تلفن یکی از-10                  

 نام و نام خانوادگی ایشان:                                                    نسبت:                           

 ؟ )انگیزه و عالقه به رشته، وضعیت خانوادگی، جسمی و عاطفی و روانی. . .(چه عواملی ممکن است بر روند تحصیلی وی تاثیر بگذارد -11                   
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 یپرستار 3ترم  انیدانشجو یپرستار  2ترم  انیدانشجو یپرستار  1ترم  انیدانشجو

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس

 1 (1تربیت بدنی ) 3 ادبیات فارسی 2 زبان پیش دانشگاه
 2 (2اندیشه اسالمی ) 3 زبان انگلیسی عمومی 2 (1اسالمی )اندیشه 

 3 1پ. بزرگساالن/ سالمندان  5/1 میکروب شناسی * 2 اخالق اسالمی
 5/1 پ. سالمت جامعه 2 داروشناسی 5/1 بیوشیمی*

 5/2 پ. بهداشت مادر و نوزاد 5/1 تغذیه و تغذیه درمانی 5/1 انگل شناسی*

 5/1 تحقیق در پرستاری* 2 ژنتیک و ایمنولوژی* 1 صول  اپیدمیولوژی و ....ا

 2 1ک.پ. بزرگساالن/ سالمندان  1 فرآیند آموزش به بیمار 2 تشریح*
 1 ک. فارماکولوژی بالینی 2 مفاهیم پایه پرستاری 3 فیزیولوژی*

 2 زبان تخصصی 1 آمار حیاتی مقدماتی* 4 اصول و مهارت پ
 2 و اجتماعی روانشناسی فردی 1 ک. اصول و مهارت  

  
فن اوری اطالعات در 

 پرستاری
 1 بررسی وضعیت 1

 5/19  معدل 19  معدل 19  معدل

 تعداد واحدهای اضافه شده تعداد واحدهای اضافه شده تعداد اضافه شده واحدهای

      

      

 تعداد واحدهای حذف شده تعداد واحدهای حذف شده تعداد واحدهای حذف شده

      

      

 تعداد واحدهای قبول نشده تعداد واحدهای قبول نشده تعداد واحدهای قبول نشده

      

      

      

  مشروط  مشروط  مشروط

دلیل مشروطی در درس  و 

 خدمات ارائه شده
 

دلیل مشروطی در درس  و 

 خدمات ارائه شده
 

دلیل مشروطی در درس  و 

 خدمات ارائه شده
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 یپرستار 6ترم  انیدانشجو یپرستار  5ترم  انیدانشجو یپرستار  4ترم  انیدانشجو

 واحد نام درس واحد نام درس واحد نام درس

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  2 آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا 1 (2تربیت بدنی )
 2 دانش خانواده و جمعیت 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه  2 اسالم واتاریخ،فرهنگ و تمدن 

 3 2پرستاری بزرگساالن/ سالمندان 
کارآموزی پ. بهداشت مادر و 

 2 مراقبتهای پ در منزل 2 نوزاد

 4 3پ. بزرگساالن/ سالمندان  5/1 پرستاری سالمت فرد و خانواده
مراقبتهای جامع پ در بخشهای 

 3 ویژه

 1 پ. و بهداشت محیط 2 بهداشت روانپرستاری 
پ اورژانس در بحران ها و حوادث 

 غیر 
5/1 

 1 ک. پ. در مشکالت شایع ایران 2 پ. بیماریهای روان 2 پرستاری کودک سالم
پرستاری در اختالالت سالمت 

 1 کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه 3 پ. بیماریهای کودکان 2 مادر نوزاد

بزرگساالن/ کارآموزی پرستاری 

 2سالمندان 
2 

ک.پ. بزرگساالن/ سالمندان 

3 
2 

ک.پ.بهداشت روان وپ. بیماریهای 
 2 روان

 5/1 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای
ک.پ.کودک سالم وپ. 

 2 اصول مدیریت خدمات پرستاری 2 بیماریهای کودکان

کارآموزی پ. سالمت جامعه/فرد 
   2 و خانواده/محیط

 مشهور طب مکلآشنایی با مکاتب 
2 

 5/18 جمع واحد  معدل 20 جمع واحد  معدل 19 جمع واحد  معدل

 تعداد واحدهای اضافه شده تعداد واحدهای اضافه شده تعداد واحدهای اضافه شده

      

      

 تعداد واحدهای حذف شده تعداد واحدهای حذف شده تعداد واحدهای حذف شده

      

      

 تعداد واحدهای قبول نشده تعداد نشدهواحدهای قبول  تعداد واحدهای قبول نشده

      

      

      

  مشروط  مشروط  مشروط

دلیل مشروطی در درس  و 

 خدمات ارائه شده
 

دلیل مشروطی در درس  و 

 خدمات ارائه شده
 

دلیل مشروطی در درس  و 

 خدمات ارائه شده
 

 

 

 ه کارآموزی در عرصه شود.دانشجو خانم ................................................................... کلیه دروس فوق را قبول شده و می تواند وارد دور 

 

 :تاریخ و نام امضای استاد مشاور                                                                                                                    
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 ترم نهم یپرستار  8ترم  انیدانشجو یپرستار  7ترم  انیدانشجو

   واحد نام درس واحد نام درس

ک. در عرصه پرستاری 

و  1-3بزرگساالن/سالمندان 
 پرستاری مراقبت در منزل

8 
ک. در عرصه پ سالمت 
   2 جامعه/فرد و خانواده/محیط

عرصه پرستاری مراقبتهای ک. در 
 3 ویژه

ک. در عرصه پرستاری 
 2 بهداشت مادر و نوزاد

  

  
ک. در عرصه پرستاری 

   2 بیماریهای کودکان

  
ک. در عرصه پرستاری 

   2 اورژانس و حوادث غیر مترقبه

  
ک. در عرصه اصول مدیریت 

   2 خدمات پرستاری

    10 جمع واحد  معدل 11 جمع واحد  معدل

 تعداد واحدهای اضافه شده تعداد واحدهای اضافه شده تعداد ای اضافه شدهواحده

      

      

 تعداد واحدهای حذف شده تعداد واحدهای حذف شده تعداد واحدهای حذف شده

      

      

 تعداد واحدهای قبول نشده تعداد واحدهای قبول نشده تعداد واحدهای قبول نشده

      

      

      

  مشروط  مشروط  مشروط

 

 ..........................................................................توضیحات: ....................................................................................................................

 

 .................................................................................. در تاریخ ............................... از این دانشکده با معدل  .....دانشجو خانم /آقای 

            

 فارغ التحصیل شده اند.            

 تاریخ و نام امضای استاد مشاور :


