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 تِ ًام خذا

 داًش آهَختِ گزاهی

 تا اّذای سالم

الی  6831ّای سالعلوی داًش آهَختگاى  تزرسی عَاهل هَثز تز ٍضعیت شغلی ٍ"ایي پشسطٌبهِ دس ساستبی عشح پژٍّطی

دلیك ٍ تَسظ پژٍّطگشاى عشاحی، تْیِ ٍ تٌظین ضذُ است. پبسخ  "کارشٌاسی رشتِ پزستاری داًشگاُ علَم پششکی قشٍیي هقطع 6831

 دّذ. لزا تمبضب داسین پس اص هغبلؼِ دلیك پشسطٌبهِ، ًسجت ثِ تکویل آى الذام فشهبییذ. صبدلبًِ ضوب دس ساُ سسیذى ثِ اّذاف پژٍّص هب سا یبسی هی

ضذُ اص آى، ثذٍى رکش ًبم ّبی ضوب دس ایي پشسطٌبهِ،هحشهبًِ تلمی ضذُ ٍ اعالػبت استخشاج پژٍّطگشاى ایي هغبلؼِ ثِ ضوب اعویٌبى هی دٌّذ کلیِ پبسخ

 ٍ هطخصبت افشاد ٍ صشفبً ثِ ضکل جذاٍل آهبسی اسایِ خَاٌّذ ضذ.

 فبعوِ ًظشی ضبدکبم

 اػظن لشثبًی

 دکتش فشٍصاى کشیوی

 دکتش عبّشُ صبدلی
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تبى لجل اص تحصیل دس ایي سضتِ چمذس ثَدُ است؟هیضاى ػاللِ ضوب ثِ سضتِ تحصیلی 1       
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 تطاتق اّذاف آهَسشی تا تَاًوٌذی حزفِ ای-ٍ
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