
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
1393از مهر جدیدپرستاري : نام گروه آموزشی

کارشناسی رشته پرستاري: مقطع و نام رشته تحصیلی
اول: نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف
تعداد واحد

جمع 
پیشنیاز یا همزمانواحد

کارآموزي       عملینظري
کارورزيیا 

پایان 
نامه

4-5/25/1تخصصیمهارتهاي پرستاريو اصول 111109316

2--2تخصصیفردي و اجتماعیروانشناسی211109312

5/1-15/0پایهبیوشیمی 311109304

3-5/25/0پایهفیزیولوژي 411109302

2-5/15/0پایهتشریح 511109301

5/1-15/0پایهمیکرب شناسی 611109305

5/1_15/0پایهانگل شناسی711109306

2--2عمومیتفسیر موضوعی قرآن81000106

5/17جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است –مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی :  منظور از نوع درس*
.تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود

ساعت 4کارگاه مهارتهاي ارتباطی با مددجو و خانواده 



جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
پرستاري: وه آموزشینام گر

کارشناسی رشته پرستاري: مقطع و نام رشته تحصیلی
دوم: نیمسال

نوع * نام درسکد درسردیف
درس

تعداد واحد
جمع 
پیشنیاز یا همزمانواحد

کارآموزي       عملینظري
یا کارورزي

پایان 
نامه

1

داروشناسی 11109313
2- - 2تخصصی

،بیوشیمی 11109302،فیزیولوژي 11109301تشریح 
،انگل شناسی 11109305، میکروب شناسی 11109304
11109306

11109302فیزیولوژي 1- 5/05/0تخصصیبررسی وضعیت سالمت211109321

11109316اصول و مهارتهاي پرستاري 2- - 2تخصصیمفاهیم پایه پرستاري311109324

11109304بیوشیمی 5/1- - 5/1تخصصیتغذیه و تغذیه درمانی411109310

2- - 2عمومی)1(اندیشه اسالمی51000101

1- 1- عمومی)1(تربیت بدنی 610000104

3- - 3عمومیزبان عمومی71000111

3__3عمومیادبیات فارسی81000110

1- 5/05/0پایهفن آوري اطالعات در پرستاري911109309

5/1- 15/0تخصصیاخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي1011109317
11- - کارآموزيکارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري1111109336

19جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا –مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی :  منظور از نوع درس*
.جبرانی خواهد بود

روزه3کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان 



جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
پرستاري : نام گروه آموزشی

کارشناسی رشته پرستاري: مقطع و نام رشته تحصیلی
سوم: نیمسال

نوع * نام درسکد درسردیف
درس

جمع تعداد واحد
پیشنیاز یا همزمانواحد

کارآموزي       عملینظري
یا کارورزي

پایان 
نامه

5/05/01تخصصیفرآیند آموزش به بیمار111109315

11109315، فرآیند آموزش به بیمار 11109313داروشناسی 5/2--5/2تخصصیپرستاري بهداشت مادر و نوزاد211109322

5/1--5/1تخصصیپرستاري سالمت فرد و خانواده311109318

4

)1(سالمندان/پرستاري بزرگساالن11109325
3--3تخصصی

،بیوشیمی 11109302،فیزیولوژي 11109301تشریح 
،انگل شناسی 11109305، میکروب شناسی 11109304
،مفاهیم پایه 11109310، تغذیه و تغذیه درمانی 11109306

11109324پرستاري 

1--1تخصصیاصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماریهاي شایع در ایران511109311

11109302فیزیولوژي  2-5/15/0پایهژنتیک و ایمنولوژي611109303

2--2عمومیمبانی و مفاهیم-اخالق اسالمی71000103

11109312روانشناسی فردي و اجتماعی  2--2تخصصیپرستاري بهداشت روان811109333

2--2عمومیدانش خانواده و جمعیت91000109

10000104) 1(تربیت بدنی 1_1_عمومی)2(تربیت بدنی 1010000110

11--کارآموزيکارآموزي فارماکولوژي 1111109346

19جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل –مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی :  منظور از نوع درس*
.اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود

ساعت4کارگاه ایمنی مددجو 



جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
پرستاري: نام گروه آموزشی

کارشناسی رشته پرستاري: مقطع و نام رشته تحصیلی
چهارم: نیمسال

نوع * نام درسکد درسردیف
درس

تعداد واحد
جمع 
پیشنیاز یا همزمانواحد

عملینظري
کارآموزي

یا 
کارورزي

پایان 
نامه

11109322پرستاري بهداشت مادر و نوزاد 2_5/15/0تخصصیپرستاري کودك سالم111109331

11109333پرستاري بهداشت روان  2--2تخصصیپرستاري بیماریهاي روان211109334

تخصصی)2(سالمندان/پرستاري بزرگساالن311109326
3__3

) 1(سالمندان/ ، پرستاري بزرگساالن11109313داروشناسی 
11109325

11109322پرستاري بهداشت مادر و نوزاد 2__2تخصصیپرستاري در اختالالت سالمت مادر و نوزاد411109323

2__2عمومیتاریخ تحلیلی صدر اسالم51000105

5/1__5/1تخصصیپرستاري سالمت جامعه611109319
22__کارآموزي)1(سالمندان / کارآموزي پرستاري بزرگساالن711109339

22__کارآموزيکارآموزي  بهداشت مادر و نوزاد811109337

5/05/01پایهآمار حیاتی مقدماتی911109307

15/05/1پایهتحقیق در پرستاري1011109308
19جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است –مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی :  منظور از نوع درس*
.تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود

ساعت 4(Life Style)کارگاه مهارتهاي زندگی 

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی



پرستاري : نام گروه آموزشی
کارشناسی رشته پرستاري: مقطع و نام رشته تحصیلی

پنجم: نیمسال

نوع * نام درسکد درسردیف
درس

تعداد واحد
جمع 
پیشنیاز یا همزمانواحد

عملینظري
کارآموزي       

یا 
کارورزي

پایان 
نامه

11109331پرستاري کودك سالم 3--3تخصصیکودکان پرستاري بیماریهاي 111109332

1--1تخصصیپرستاري و بهداشت محیط211109320

15000133زبان عمومی 2--2تخصصیزبان تخصصی311109314

11109326)2(سالمندان/پرستاري بزرگساالن4--4تخصصی)3(سالمندان/پرستاري بزرگساالن411109327

11109327) 3(سالمندان/پرستاري بزرگساالن5/15/02تخصصیمراقبتهاي پرستاري در منزل511109328

6
کارآموزي پرستاري 11109340

22--کارآموزي)2(سالمندان/بزرگساالن

7
پرستاري سالمت جامعه کارآموزي 11109338

محیط/ فرد و خانواده/
22--کارآموزي

8
کارآموزي پرستاري بهداشت روان و 11109344

پرستاري بیماریهاي روان
22--کارآموزي

2--2عمومیآشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس91000108

20جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است –مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی :  منظور از نوع درس*
.تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود

ساعت 4کارگاه اخالق حرفه اي 



جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
پرستاري : نام گروه آموزشی

کارشناسی رشته پرستاري: مقطع و نام رشته تحصیلی
ششم: نیمسال

نوع * نام درسکد درسردیف
درس

تعداد واحد
جمع 
پیشنیاز یا همزمانواحد

کارآموزي       عملینظري
یا کارورزي

پایان 
نامه

3--3تخصصیمراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ویژه111109329
) 3(،11109326) 2(،11109325) 1(پرستاري بزرگساالن
11109327

2--2تخصصیاصول مدیریت خدمات پرستاري211109335

3

پرستاري اورژانس در بحرانها و حوادث 11109330
5/1-15/0تخصصیغیرمترقبه

، پرستاري در اختالالت 11109311اصول اپیدمیولوژي 
) 1(پرستاري بزرگساالن، 11109323سالمت مادر و نوزاد
و 11109327) 3(،11109326) 2(،11109325

11109332پرستاري بیماریهاي کودکان

2--2عمومی)2(اندیشه اسالمی 41000102

2--2عمومیانقالب اسالمی51000104

11--کارآموزيکارآموزي پرستاري مراقبتهاي ویژه611109345

22--کارآموزيکارآموزي کودك سالم و پرستاري بیماریهاي کودکان711109343

11__کارآموزيکارآموزي پرستاري در مشکالت شایع ایران 811109342

22کارآموزي)3(سالمندان/کارآموزي پرستاري بزرگساالن911109341

2--2عمومیتاریخ،فرهنگ و تمدن اسالم و ایران101000107

5/18جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال
.جبرانی خواهد بودتخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا –مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی :  منظور از نوع درس*

ساعت 4کارگاه آموزش به مددجو و خانواده 



جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
پرستاري : نام گروه آموزشی

کارشناسی رشته پرستاري: مقطع و نام رشته تحصیلی
هفتم: نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف
تعداد واحد

جمع 
پیشنیاز یا همزمانواحد

کارآموزي       عملینظري
یا کارورزي

پایان 
نامه

111109349

پرستاري –کارآموزي در عرصه 
و پرستاري مراقبت در ) 1-3(سالمندان/بزرگساالن

منزل

در کارآموزي
عرصه

-88

کارآموزي در پرستاري مراقبتهاي ویژه–کارآموزي در عرصه 211109351
عرصه

--33

3

11جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است –مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی :  منظور از نوع درس*
.تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود

ساعت 3کارگاه اعتبار بخشی 

روز1جایگاه پرستاردربرنامه پزشک خانواده

روز1آشنایی با مخاطرات شغلی



ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلیجدول تفکیکی
پرستاري: نام گروه آموزشی

کارشناسی رشته پرستاري: مقطع و نام رشته تحصیلی
هشتم: نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف

تعداد واحد
جمع 
پیشنیاز یا همزمانواحد

عملینظري
کارآموزي       

یا 
کارورزي

پایان 
نامه

22--کارآموزي در عرصهپرستاري بهداشت مادر و نوزاد–کارآموزي در عرصه 111109347

2
فردو /پرستاري سالمت جامعه-کارآموزي در عرصه11109348

محیط/خانواده
کارآموزي در عرصه

--22

22--کارآموزي در عرصهپرستاري بیماریهاي کودکان –کارآموزي در عرصه 311109350

22--کارآموزي در عرصهاصول مدیریت خدمات پرستاري–کارآموزي در عرصه 411109352

5
پرستاري اورژانس در بحران ها و –کارآموزي در عرصه 11109353

حوادث غیر مترقبه
کارآموزي در عرصه

--22

10جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است –مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی :  منظور از نوع درس*
.تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود

ساعت 3کارگاه حاکمیت بالینی 

روز1نقش پرستاران در پدافند غیرعامل


