
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

کودکان : نام گروه آموزشی
پرستاري مراقبتهاي ویژه نوزادان : مقطع و نام رشته تحصیلی

اول : نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف

تعداد واحد
جمع 
واحد

پیشنیاز 
با درج 
شماره 
درس

عملینظري
کارآموزي       

رورزيیا کا
پایان 
نامه

33کمبود یا جبرانیآمار و روش تحقیق پیشرفته 114168802

33تخصصی اجباري  مقدمه اي بر پرستاري مراقبتهاي ویژه نوزادان 214168803

22تخصصی اجباري  آناتومی وفیزیولوژي نوزادان 314168806

5/05/01کمبود یا جبرانیپزشکی سیستمهاي اطالع رسانی 414168801

22تخصصی اجباري  نظریه ها و مفاهیم پیشرفته پرستاري نوزادان514168804

22کمبود یا جبرانی1زبان تخصصی 614168814

13جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

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



جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

کودکان : نام گروه آموزشی
ري مراقبتهاي ویژه نوزادان پرستا: مقطع و نام رشته تحصیلی

دوم: نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف

تعداد واحد
جمع 
واحد

پیشنیاز با 
درج شماره 

درس عملینظري
کارآموزي       

یا کارورزي
پایان 
نامه

2206تخصصی اجباري  فیزیوپاتولوژي نوزادان 0714168807

22تخصصی اجباري  تاري و نظریه هاي رهبرياصول مدیریت پرس814168805

11207تخصصی اجباري  داروشناسی بالینی نوزادان914168808

تخصصی اجباري  1اصول مراقبتهاي پرستاري نوزادان 1014168809
07و 12303

06و

22کمبود یا جبرانیاصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی1114168817

22کمبود یا جبرانی2زبان تخصصی 1214168815

13جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

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



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

مراقبتهاي ویژه نوزادان پرستاري : مقطع و نام رشته تحصیلی
سوم: نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف

تعداد واحد
جمع 
واحد

پیشنیاز 
با درج 
شماره 
درس

عملینظري
کارآموزي       

یا کارورزي
پایان 
نامه

22409.08تخصصی اجباري  2اصول مراقبتهاي پرستاري نوزادان 1314168810

22410تخصصی اجباري  1ل مراقبتهاي پیشرفته پرستاري نوزادان اصو1414168811

22410تخصصی اجباري  2اصول مراقبتهاي پیشرفته پرستاري نوزادان 1514168812

44پایاننامه 1614168813

16جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

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



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

پرستاري مراقبتهاي ویژه نوزادان : ه تحصیلیمقطع و نام رشت
چهارم: نیمسال

نوع درس* نام درسکد درسردیف

تعداد واحد
جمع 
واحد

پیشنیاز 
با درج 
شماره 
درس

عملینظري
کارآموزي       

یا کارورزي
پایان 
نامه

44پایاننامه 1714168813

4جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

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


