
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

روانپرستاري : نام گروه آموزشی
ارشد روانپرستاري :  مقطع و نام رشته تحصیلی

اول : نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف

تعداد واحد
جمع 
واحد

پیشنیاز 
با درج 
شماره 
درس

کارآموزي       عملینظري
یا کارورزي

یان پا
نامه

5/05/01کمبود یا جبرانیسیستمهاي اطالع رسانی پزشکی1141079101

213کمبود یا جبرانیآمار و روش تحقیق پیشرفته2141079102

15/05/1تخصصی اجباري  اخالق، حقوق و قانون در روان پرستاري3141079103

5/02-5/1تخصصی اجباري  پرستاري و کاربرد آنهانظریه ها، الگوهاي روان 4141079104

15/05/14تخصصی اجباري  مدیریت پرستاري در بخشهاي روانپزشکی6141079105

5/05/1-1تخصصی اجباري  اصول سالمت روان و روانپرستاري7141079108

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 –مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی :  منظور از نوع درس*
.شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود



جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

روانپرستاري :نام گروه آموزشی
ارشد روانپرستاري :  مقطع و نام رشته تحصیلی

دوم: نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف

تعداد واحد
جمع 
واحد

پیشنیاز 
با درج 
شماره 
درس

کارآموزي       عملینظري
یا کارورزي

پایان 
نامه

-15/05/1تخصصی اجباري  روشهاي آموزشی  8141079106

-15/05/1تخصصی اجباري  )سایکوفارماکولوژي(داروشناسی اختصاصی 9141079107

5/05/018تخصصی اجباري  اصول مشاوره در روانپرستاري 10141079109

1128.9تخصصی اجباري  اختالالت روانی بزرگساالن و مراقبتهاي روانپرستاري11141079110

1127.8.9تخصصی اجباري  اخالت روانپرستاري فرديمد12141079111

44پایاننامه13141079118

22کمبودزبان تخصصی14141079119

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان: کارگاههاي آموزشی

عصر7صبح10شب214کشیک

14سالجمع کل واحد هاي ارائه شده نیم

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



جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

روانپرستاري : نام گروه آموزشی
ارشد روانپرستاري :  مقطع و نام رشته تحصیلی

سوم: نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف

تعداد واحد
جمع 
واحد

پیشنیاز 
با درج 
شماره 
درس

کارآموزي       عملینظري
یا کارورزي

ان پای
نامه

11211تخصصی اجباري  مداخالت روانپرستاري گروهی و خانوادگی15141079112

11208تخصصی اجباري  مداخالت روانپرستاري کودکان و نوجوانان16141079113

15/05/17.8تخصصی اجباري  اختالالت روانی سالمندان و مراقبتهاي روانپرستاري17141079114

5/05/017.8.9تخصصی اجباري  )از پیشگیري تا توانبخشی با رویکرد خانواده محور(پرستاري اعتیاد18141079115

5/05/01تخصصی اجباري  فوریتهاي روانپرستاري19141079116

44پایاننامه20141079118

22بود یا جبرانیکماصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی21141079120

کارگاه ارتقاي کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی: کارگاه آموزشی*

عصر5صبح10شب183کشیک

5/13جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

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



جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

روانپرستاري : نام گروه آموزشی
ارشد روانپرستاري :  مقطع و نام رشته تحصیلی

چهارم: نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف

تعداد واحد
جمع 
واحد

پیشنیاز 
با درج 
شماره 
درس

عملینظري
کارآموزي       

یا کارورزي
پایان 
نامه

66کارورزي22141079117

44پایاننامه23141079118

کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد: کارگاه آموزشی

10کل واحد هاي ارائه شده نیمسالجمع 

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


