
 باسمه تعالی

 1پزستبری داخلی جزاحی  طزح درس

 

 

 49-49سبل تحصیلی :     اٍل ًین سبل :   الْبم داٍری -غالهحسیي عجدیشداى    یي :هدرس           غالهحسیي عجدیشداى    هسئَل درس :

 19123131شوبرُ درس :    ( 11تب11(ٍ)11تب 19دٍشٌجِ ) سهبى کالس :           کبرشٌبسی پزستبری   رشتِ ٍ هقطع : 

 تغذیِ ٍتغذیِ درهبًی-اًگل شٌبسی-هیکزٍة شٌبسی-ثیَشیوی-فیشیَلَصی-تشزیحپیش ًیبس :  ٍاحد ًظزی                 9  تعداد ٍاحد :

  E-mail: 
سهیٌِ علَم آشٌبیی ثب هفبّین سیز ثٌبیی پزستبری ٍ ایجبد تَاًبیی در داًشجَ ثِ هٌظَر تلفیق آهَختِ ّبی خَد در ّدف کلی : 

 پبیِ ثب هفبّین ٍ ًظزیِ ّبی پزستبری

 

 هدرس عٌبٍیي هجبحث درسی تبریخ ردیف

 جلسِ اٍل 1
ٍ هساقبتْای  ذٌّی اش خَد آشٌایی با هفَْم اختالل دز تصَیس

 هسبَطِ
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