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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

 

ّیات      14/6/98هَرخ     هصَبدستَالعول اجزایی جذب تَْرس  (1)هادُ ( 1) تِ استٌاد تثصزُگاى در ًظز دارد داًطگاُ علَم پشضىی ٍ ذدهات تْداضتی درهاًی استاى ّزهش

ًفز اس افزاد ٍاجدضزایط را در سال جاری تِ هٌظَر اًجام ذدهت در ذاًِ ّای تْداضت هَرد ًیاس ذَد،اس طزیك    172  تَْرس،تعدادهیي ًیزٍی اًساًی جْت تا اهٌا داًطگاُ

 :ًوایدتزگشاری آسهَى وتثی،هصاحثِ ٍ اًجام هزاحل گشیٌص ٍ ّوچٌیي طی ًوَدى دٍرُ آهَسش تَْرسی تِ ضزح جدٍل سیز تِ صَرت لزاردادی تىارگیزی  

 

 

 ردیف

 

 عٌَاى ضؽل

 

 ضْزستاى

 

 ذاًِ تْداضت

  جٌسیت

 تعداد هَرد ًیاس

 

 سى هزد ضزایط احزاس تز اساس جوعیت

1 

تَْرس
 

 

 تسته

 -ووطه -وٌارسیاُ -الٍر علیا-فاریاب-عالی احوداى-رٍدتار-دّتل)ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1ّزودام  (هزدًَ  -تدرًٍیِ-ٌّگَئیِ -اًَُ

 :تَْرس سى  -الف 11 * 

 :تَدى هدرن تحصیلی در یىی اس هماطعدارا 

تْداضت )ی ی تْداضت عوَم ّا وارداًی در یىی اس رضتِ -1

 هاهایی ٍ پزستاری ، ،(ذاًَادُ

وارضٌاسی در یىی اس رضتِ ّای تْداضت عوَهی ،هاهایی  -2

 ٍ پزستاری 

 دیپلن واهل هتَسطِ -3

 :تَْرس هزد -ب

 :دارا تَدى هدرن تحصیلی در یىی اس هماطع
 

هثارسُ تا )ی ی تْداضت عوَم ّا وارداًی در یىی اس رضتِ  -1    

 تْداضت هحیط ٍ پزستاری ،(تیواریْا 

وارضٌاسی در یىی اس رضتِ ّای تْداضت عوَهی  -2

 ،تْداضت هحیط  ٍ پزستاری 
 

 دیپلن واهل هتَسطِ  -3  

 

 –تست لالت  -ایلَد -وطوه -عالی احوداى -رٍدتار -دّتل  -ذلَظ )ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1ّز ودام ( تزوِ الری  -چالِ گزتٌد-آسَ

*  10 

2  

 تطاگزد

 1 *  (جگداى )ذاًِ تْداضت 

 3  * ًفز 1ّزودام  (هلىي –اَّى  -جگداى )ذاًِ تْداضت

3  

 

 تٌدرعثاس

 -الٍر -ؼزتی  چاُ فعلِ -سهیي سٌگ-لطة آتاد-وطىَ-حسي آتاد)ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1ّزودام ( ،سزریگ ایسیي َّرهَدر–سیاَّ  –سزسُ 

*  10 

 -سَّوی  -گزتٌد-وطىَ -جوال احود-ضویل-حسي آتاد -ذزسیي ) ذاًِ تْداضت 

سزسُ پطت –درتَجاى -چاَّ –سزذٌگی   -پطتِ ایسیي–لالت پاییي -تستاًَ -رضَاى

سزسُ  -ایسیي فاریاب –ذًَسزخ -پاتل ایسیي –سزذَى یه  -گچیي پاییي-ًٌگ-تٌد

 ًفز 1ّزودام ( ،ضْزٍ ذَرگَ ،آب سهیٌَ درگش -لطة آتاد – ضویل

 * 26 
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 ردیف

 ذاًِ تْداضت ضْزستاى عٌَاى ضؽل

 جٌسیت

 ضزایط احزاس تز اساس جوعیت تعداد هَرد ًیاس
 سى هزد

4 

تَْرس
 

 تٌدر ذویز

ّزودام ( وسِ -پل ؼزتی –وطارعلیا  –آراتی  –پل گل وي  –تٌاب  –گزی ضید )ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1
 * 7 

 :تَْرس سى  -الف

 :دارا تَدى هدرن تحصیلی در یىی اس هماطع

تْداضت )ی ی تْداضت عوَم ّا وارداًی در یىی اس رضتِ -1

 هاهایی ٍ پزستاری ، ،(ذاًَادُ

وارضٌاسی در یىی اس رضتِ ّای تْداضت عوَهی ،هاهایی ٍ  -2

 پزستاری 

 دیپلن واهل هتَسطِ -3

 :هزدتَْرس  -ب

 :دارا تَدى هدرن تحصیلی در یىی اس هماطع
 

هثارسُ تا تیواریْا )ی ی تْداضت عوَم ّا وارداًی در یىی اس رضتِ  -1    

 تْداضت هحیط ٍ پزستاری ،(

وارضٌاسی در یىی اس رضتِ ّای تْداضت عوَهی ،تْداضت  -2

 هحیط  ٍ پزستاری 
 

 دیپلن واهل هتَسطِ  -3  

 

 4  * ًفز 1ّز ودام  (،چوزداى ،گَیي وطار سزگپ -رٍدتار )ذاًِ تْداضت 

 تٌدر لٌگِ 5

ّز (  رستاق –چاُ هسلن  –تستاًِ  –ؼدیز وَّی  –اًجیزُ  -چیزٍئیِ-هؽَیِ )ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1ودام 
 * 7 

 6  * ًفز 1ودام  ّز(  ارهه -دیَاى  –تَ جثزائیل  –هزاغ  –هْزگاى تاال  –هؽَیِ ) ذاًِ تْداضت 

 پارسیاى 6

 6 *  ًفز 1ّز ودام ( فَهستاى  –عواًی  -یزد لاسوعالی –حویزاى  –ستلَ  –تَ چیز )ذاًِ تْداضت 

 (حویزاى  -سیارت –عواًی  –تَچیز )ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1ّز ودام 
*  4 

7 
 جاسه

 4  * ًفز 1ّز ودام (   ،جاسه وٌِْ گتاى – گٌگاى –تْودی )ذاًِ تْداضت 

 8 *  گشداى  -پٌْاى –تیاّی  –وزتی  –عثد  –گتی -گتاى  -سَرن  ذاًِ تْداضت  

 حاجی آتاد 8

طارم  -ضاّزٍد –پاضػ  –هشرعِ فارؼاى   -هاسگزد -وص رٍدذاًِ  –چالِ هَرت )ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1ّز ودام (  ،دّستاى ،هیزحسٌی،آضىاراتل للعِ سِ راّی  –تشرج  –
 * 12 

 1  * ًفز 1(          هاسگزد)ذاًِ تْداضت 
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 ذاًِ تْداضت ضْزستاى عٌَاى ضؽل ردیف
 جٌسیت

 ضزایط احزاس تز اساس جوعیت تعداد هَرد ًیاس
 سى هزد

9 

تَْرس
 

 رٍداى

ّز ( ًَرآتاد –سیارت پیز چَگاى  –ًاصز آتاد  –هحود آتاد  –پاتَم جن )ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1ودام 
*  5 

 :تَْرس سى  -الف

 :دارا تَدى هدرن تحصیلی در یىی اس هماطع

تْداضت )ی ی تْداضت عوَم ّا وارداًی در یىی اس رضتِ -1

 هاهایی ٍ پزستاری ، ،(ذاًَادُ

وارضٌاسی در یىی اس رضتِ ّای تْداضت عوَهی ،هاهایی  -2

 ٍ پزستاری 

 دیپلن واهل هتَسطِ -3

 :تَْرس هزد -ب

 :دارا تَدى هدرن تحصیلی در یىی اس هماطع
 

هثارسُ تا )ی ی تْداضت عوَم ّا وارداًی در یىی اس رضتِ  -1    

 تْداضت هحیط ٍ پزستاری ،(تیواریْا 

وارضٌاسی در یىی اس رضتِ ّای تْداضت عوَهی  -2

 ،تْداضت هحیط  ٍ پزستاری 
 

 دیپلن واهل هتَسطِ  -3  

 

 1 *  ذاًِ تْداضت پطتَ  10

 سیزیه 11
 1  * ذاًِ تْداضت وٌارجَ

 2 *  ًفز 1ّز ودام ( وزدر-وٌدال )ذاًِ تْداضت 

 لطن 12

 5  * ًفز 1ّز ودام (  تٌثاى -صلد –تَریاى  –گزتداى  –وَضِ )ذاًِ تْداضت 

   (پی پطت –هسي  -ٌّگام –گزتداى  –وَضِ )ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1ّز ودام  
 * 5 

 

 

13 

 

 

 

 هیٌاب

 –تلثلی  –تْوٌی  –لزد هٌجعلی  –غ واضی لوَ –وزگاى   –داٍری )ذاًِ تْداضت 

گَرساًگ –ًَتٌد  –گَرتٌد  –پائیي حىوی  –حاج ذادهی  ––دٍى  -رگي –پَم  -تٌدر

 1ّز ودام ( والّی سفلی -والّی علیا –هاسغ تاال-سَّوی  اسالم آتاد-طاالر –علیا 

 ًفز

 * 20 

تن  –چاُ ضیزیي  –وٌار اسواعیل  –پَم  –در پْي  -تاالتَوَْر  )ذاًِ تْداضت 

 ًفز 1ّز ودام (  ،تٌْىاى ،ًَتٌدگزٍ –گثزاًی  -طاالر -دَّ علیا –راًٍگ  –گَّز 
*  13 


