
 برنامه مدون کارشناسی پرستاری

 1ترم

 پیشنیاز /هم نیاز گروه واحد نام درس کد ردیف

 عملی تئوری

  گروه معارف  _ 2 (1اندیشه اسالمی)   1311027 1

  گروه معارف - 2 فرهنگ تمدن اسالم وایران 1311038 2

  گروه زبان  - 2 زبان پیش دانشگاهی 1300001 3

5/1 تشریح 1351094 4  5/0   گروه آناتومی 

2/ 5 فیزیولوژی   1351095 5  5/0   گروه فیزیولوژی 

5/0 1 بیوشیمی     1351550 6   گروه بیوشیمی 

5/2 اصول ومهارتهای پرستاری    1351430 7  5/1   گروه فن پرستاری دانشکده 

گروه پرستاری روان  - 2 روانشناسی فردی واجتماعی    1351219 8

 دانشکده

 

5/0 فن آوری اطالعات در پرستاری 1351057 9  5/0   دانشگاه  ITگروه  

     5/19جمع واحد                                      ساعت4کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده =   

 

 2ترم 

 پیشنیاز /هم نیاز گروه واحد نام درس کد ردیف

 عملی تئوری
(2اسالمی )اندیشه  1311028 1   گروه معارف - 2 

(1تربیت بدنی ) 1311009 2   گروه تربیت بدنی 1 - 

  اساتید مدعو  - 3 ادبیات 1311005 3



5/0 1 میکرب شناسی 1351099 4   گروه میکروبشناسی  

5/0 1 انگل شناسی 1351101 5   گروه انگل شناسی  

5/1 ژنتیک وایمونولوژی 1351212 6  5/0 وایمونولوژی دانشکده گروه ژنتیک  

 پزشکی

 فیزیولوژی

5/1 تغذیه وتغذیه درمانی  1351266 7  بیوشیمی گروه تغذیه دانشکده پزشکی - 

5/0 بررسی وضعیت سالمت 1351224 8  5/0  فیزیولوژی گروه داخلی جراحی دانشکده 

اصول اپیدمیولوژی  ومبارزه با  1351267 9

 بیماریهای  شایع در ایران

اپیدمیولوژی  وآماردانشکده گروه  - 1

 پزشکی

 

5/1 پرستاری سالمت فرد وخانواده  1351915 10   گروه بهداشت جامعه داشکده  - 

پایه پرستاری مفاهیم 1351912 11  اصول و مهارتهای پرستاری گروه داخلی جراحی دانشکده - 2 

دانشکدهگروه فن پرستاری  1 - کار آموزی اصول ومهارتهای پرستاری 1351242 12   

 19 روزه                                             جمع واحد  3کارگاه کنترل عفونت در بیماران وبیمارستان = 

 

 

 3ترم 

 پیشنیاز /هم نیاز گروه واحد نام درس کد ردیف

 عملی تئوری
 زبان پیش گروه زبان - 3 زبان عمومی 1311008 1

–بیوشیمی -فیزیولوژی–تشریح  گروه داخلی جراحی دانشکده - 3 (1بزرگساالن /سالمندان )پرستاری  1351909 2

 مفاهیم-تغذیه -انگل -میکرب

 آموزش به بیمار -داروشناسی  گروه پرستاری کودکان دانشکده  - 5/2 پرستاری بهداشت ومادر ونوزاد  1351916 3

  جامعه داشکدهگروه بهداشت  - 5/1 پرستاری سالمت جامعه 1351270 4

  گروه مراقبتهای ویژه  دانشکده 5/0 1 اخالق پرستاری وارتباط حرفه ای  1351919 5

بیوشیمی -فیزیولوژی-تشریح گروه داروشناسی   - 2 دارو شناسی 1351269 6

 انگل شناسی -میکرب -



  گروه داخلی جراحی دانشکده 5/0 5/0 فرآیند آموزش بیمار 1351056 7

کارآموزی سالمت  1351918 8

 جامعه/فردوخانواده/محیط

  گروه بهداشت جامعه داشکده 2 -

کار آموزی پرستاری بزرگساالن  1351911 9

 (1سالمندان )/

  گروه داخلی جراحی دانشکده 2 

  گروه داخلی جراحی دانشکده 1 - کا آموزی فارماکولوژی بالینی 1351913 10

 5/19 ساعت                                                                  جمع واحد  4کارگاه ایمنی مددجو  =            
 

 

 

 4ترم 

 پیشنیاز /هم نیاز گروه واحد نام درس کد ردیف

 عملی تئوری
  گروه معارف  -   2 آیین زندگی 1311021 1

  گروه معارف -   2 صدر اسالمتاریخ تحلیلی  1311029 2

 زبان عمومی گروه زبان - 2 زبان تخصصی 1351221 3

 (1سالمندان) -داروشناسی گروه داخلی جراحی دانشکده - 3 (2پرستاری بزرگساالن /سالمندان ) 1351914 4

 واجتماعیروانشناسی فردی  گروه پرستاری روان دانشکده -   2   پرستاری بهداشت روان  1351238 5

 پرستاری بهداشت مادر ونوزاد گروه پرستاری کودکان دانشکده 5/0 5/1 پرستاری کودک سالم 1351921 6

  گروه بهداشت جامعه داشکده -   1   پرستاری و بهداشت محیط 1351923 7

 پرستاری بهداشت مادر ونوزاد گروه پرستاری کودکان دانشکده -  2 پرستاری در اختالالت سالمت مادر ونوزاد 1351922 8

  گروه بهداشت جامعه داشکده 5/0 1 تحقیق در پرستاری 1351273 9

کار آموزی پرستاری بزرگساالن  1351917 10

 (2سالمندان) /

کار آموزی پرستاری بزرگساالن  گروه داخلی جراحی دانشکده 2  -  

 (1سالمندان )/

 5/19جمع واحد                                                  ساعتLifeStyle  =4کارگاه مهارتهای زندگی           
 

 



 

 

 5ترم 

 پیشنیاز /هم نیاز گروه واحد نام درس کد ردیف

 عملی تئوری
  گروه آمار دانشکده پزشکی 5/0 5/0 آمار حیاتی مقدماتی 1351272 1

پرستاری بزرگساالن/ سالمندان  گروه داخلی جراحی دانشکده - 4 (3)پرستاری بزرگساالن /سالمندان  1351920 2

(2) 

پرستاری بزرگساالن/ سالمندان  گروه بهداشت جامعه داشکده 5/0 5/1 مراقبتهای پرستاری در منزل 1351927 3

(3) 

 پرستاری کودک سالم گروه پرستاری کودکان دانشکده - 3 پرستاری بیماریهای کودکان 1351004 4

 پرستاری بهداشت روان روان دانشکدهپرستاری گروه  - 2 پرستاری بیماریهای روان 1351239 5

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر  1351930 6

 ونوزاد

  گروه پرستاری کودکان دانشکده 2 -

کار آموزی پرستاری بزرگساالن  1351924 7

 (3سالمندان )/

پرستاری بزرگساالن کار آموزی  گروه داخلی جراحی دانشکده 2 -

 (2سالمندان) /

کار آموزی پرستاری کودک سالم  1351928 8

 وپرستاری بیماریهای کودکان

  گروه پرستاری کودکان دانشکده 2 -

   - 2 آشنایی با طب ایرانی و مکمل 1311040 9

 20جمع واحد                                                                                    ساعت4کارگاه اخالق حرفه ای  =          
 

 

 

 

 



 6ترم 

 پیشنیاز /هم نیاز گروه واحد نام درس کد ردیف

 عملی تئوری
  گروه معارف  - 2 تفسیر موضوعی قران 1311024 1

  گروه معارف  - 2 دانش خانواده وجمعیت 1311039 2

  گروه معارف  - 2 انقالب اسالمی ایران 1311026 3

  گروه تربیت بدنی 1 - (2تربیت بدنی)  1311010 4

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای  1351929 5

 ویژه

 (3( )2( )1سالمندان  ) گروه مراقبتهای ویژه  دانشکده - 3

پرستاری اورژانس دربحران ها  1351925 6

غیر مترقبه وحوادث  

1 5/0 (اپیدمیولوژی 1.2.3سالمندان)  گروه مراقبتهای ویژه  دانشکده 

 .کودکان .اختالالت مادر ونوزاد

  گروه داخلی جراحی دانشکده - 2 اصول مدیریت خدمات پرستاری 1351240 7

کار آموزی پرستاری درمشکالت شایع  1351926 8

 ایران

  گروه داخلی جراحی دانشکده 1 -

9 3913519   گروه مراقبتهای ویژه  دانشکده 1 - کار آموزی پرستاری مراقبتهای ویژه 

و پرستاری  روان بهداشتکارآموزی  1351940 10

 بیماریهای روان

روان دانشکده پرستاری  گروه 2 -  -پرستاری بیماریهای روان  

 کارآموزی بهداشت روان

   - 2 اصول و مبانی حوادث و بالیا  11

 کارگاه آموزش به مددجو وخانواده = 4 ساعت                                                       جمع واحد    19/5

 

 

 

 

 



 7ترم 

 پیشنیاز /هم نیاز گروه واحد نام درس کد ردیف

 عملی تئوری
کارآموزی در عرصه پ بزرگساالن   1351934 1

 (1-2-3سالمندان) /

  جراحی دانشکدهگروه داخلی  8 -

کارآموزی در عرصه پرستاری  1351937 2

 مراقبتهای ویژه

- 

  

3 

  

  گروه مراقبتهای ویژه  دانشکده

  11روز                                             جمع واحد     1کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده = 

 روز1کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی  =  

 ساعت                                                                       3کارگاه اعتبار بخشی   = 

 

 8ترم 

 پیشنیاز /هم نیاز گروه واحد نام درس کد ردیف

 عملی تئوری
کار آموزی درعرصه اصول مدیریت  1351259 1

 خدمات پرستاری

  گروه داخلی جراحی دانشکده 2 -

کار آموزی در عرصه پرستاری بهداشت  1351932 2

 مادر ونوزاد

  گروه کودکان دانشکده 2 -

کارآموزی در عرصه سالمت جامعه  1351933 3

فرد وخانواده /محیط/  

  گروه بهداشت جامعه داشکده 2 -

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای  1351935 4

 کودکان

 

  گروه کودکان دانشکده 2 -

کار آموزی در عرصه پرستاری اورژانس  1351936 5

 در بحرانها وحوادث غیر مترقبه 

 -   گروه مراقبتهای ویژه  دانشکده 2 

 10ساعت                                                                              جمع واحد      3کارگاه حاکمیت بالینی   =       
 

 روز                      1کارگاه نقش پرستاران در پدافند غیر عامل = 

 

 :  واحد    138   جمع کل 


