
 بسمه ای تعالی

 ویژهس رشته کارشناسی ارشد پرستاری ورآرایش د

 نیمسال اول

 پیش نیبز کبرآموزی عملی تئوری واحد تعداد نبم درس نوع درس

 -  5/0 5/2 3 آمار ي ريغ تحمیك پیؽرفتٍ دريض کمثًد یا جثراوی

 -  5/0 5/0 1 رظاوی پسؼکیَای اطالعرایاوٍ ي ظیعتم دريض کمثًد یا جثراوی

 -   1 1 ممذمٍ ای تر پرظتاری مرالثتُای يیصٌ دريض پایٍ

 -   3 3 مرالثتُای پرظتاری در تخؽُای مرالثت يیصٌ دريض پایٍ

 -   3 3 پایػ پرظتاری پیؽرفتٍ دريض پایٍ

 -   1 1 داريؼىاظی دريض پایٍ

 -   1 1 مثاحث عمًمی در پرظتاری پیًوذ اعضا دريض پایٍ

     31 جمع واحد 

 

  



 ویژهس رشته کارشناسی ارشد پرستاری ورآرایش د

 نیمسال دوم

 پیش نیبز کبرآموزی عملی تئوری واحد تعداد نبم درس نوع درس

 دريض اختصاصی
 1پرظتاری مرالثتُای يیصٌ اختصاصی 

 )دظتگاٌ تىفط(
3 5/1  5/1 

ای تر پرظتاری مرالثتُای يیصٌ، مرالثتُای پرظتاری در ممذمٍ
يیصٌ، پایػ پرظتاری پیؽرفتٍ، داريؼىاظی،  تخؽُای مرالثت

 پیًوذ اعضا

 دريض اختصاصی
 2پرظتاری مرالثتُای يیصٌ اختصاصی 

 )دظتگاٌ للة ي عريق، جراحی للة ي لفعٍ ظیىٍ(
3 5/1  5/1 

ای تر پرظتاری مرالثتُای يیصٌ، مرالثتُای پرظتاری در ممذمٍ
داريؼىاظی، تخؽُای مرالثت يیصٌ، پایػ پرظتاری پیؽرفتٍ، 

 پیًوذ اعضا

 دريض اختصاصی
 3پرظتاری مرالثتُای يیصٌ اختصاصی 

جراحی اعصاب ي اختالالت  -)دظتگاٌ عصثی
 رياوپسؼکی(

2 1  1 
ای تر پرظتاری مرالثتُای يیصٌ، مرالثتُای پرظتاری در ممذمٍ

تخؽُای مرالثت يیصٌ، پایػ پرظتاری پیؽرفتٍ، داريؼىاظی، 
 پیًوذ اعضا

 اختصاصیدريض 
 4پرظتاری مرالثتُای يیصٌ اختصاصی 

جراحی کلیٍ ي  -)دظتگاٌ کلیًی ي مجاری ادراری
 مجاری ادراری(

2 1  1 
ای تر پرظتاری مرالثتُای يیصٌ، مرالثتُای پرظتاری در ممذمٍ

تخؽُای مرالثت يیصٌ، پایػ پرظتاری پیؽرفتٍ، داريؼىاظی، 
 پیًوذ اعضا

 -   2 2 زتان تخصصی دريض جثراوی

     31 جمع واحد 

  



 ویژهس رشته کارشناسی ارشد پرستاری ورآرایش د

 نیمسال سوم

 پیش نیبز کبرآموزی عملی تئوری واحد تعداد نبم درس نوع درس

 دريض اختصاصی
 5پرظتاری مرالثتُای يیصٌ اختصاصی 

 تیماریُای زوان ي زایمان( -ریس)ظیعتم غذد درين
1 5/0  5/0 

پرظتاری مرالثتُای يیصٌ، مرالثتُای پرظتاری در ای تر ممذمٍ
تخؽُای مرالثت يیصٌ، پایػ پرظتاری پیؽرفتٍ، داريؼىاظی، 

 پیًوذ اعضا

 دريض اختصاصی
 6پرظتاری مرالثتُای يیصٌ اختصاصی 

 جراحی ؼکم ي لگه( -)دظتگاٌ گًارغ
2 1  1 

ای تر پرظتاری مرالثتُای يیصٌ، مرالثتُای پرظتاری در ممذمٍ
تخؽُای مرالثت يیصٌ، پایػ پرظتاری پیؽرفتٍ، داريؼىاظی، 

 پیًوذ اعضا

 دريض اختصاصی
 7پرظتاری مرالثتُای يیصٌ اختصاصی 

ظیعتم ایمىی ي تیماریُای  -)اوکًلًشی ي خًن
 عفًوی(

2 1  1 
ای تر پرظتاری مرالثتُای يیصٌ، مرالثتُای پرظتاری در ممذمٍ

پیؽرفتٍ، داريؼىاظی، تخؽُای مرالثت يیصٌ، پایػ پرظتاری 
 پیًوذ اعضا

 دريض اختصاصی
 8پرظتاری مرالثتُای يیصٌ اختصاصی 

مرالثتُای يیصٌ در  -)اصًل کلی در تیماران جراحی
 (Traumatologyصذمات واؼی از ضرتٍ 

3 5/1  5/1 
ای تر پرظتاری مرالثتُای يیصٌ، مرالثتُای پرظتاری در ممذمٍ

پرظتاری پیؽرفتٍ، داريؼىاظی، تخؽُای مرالثت يیصٌ، پایػ 
 پیًوذ اعضا

 دريض اختصاصی
 9پرظتاری مرالثتُای يیصٌ اختصاصی 

 ارتًپذی( -)جراحی عريق
1 5/0  5/0 

ای تر پرظتاری مرالثتُای يیصٌ، مرالثتُای پرظتاری در ممذمٍ
تخؽُای مرالثت يیصٌ، پایػ پرظتاری پیؽرفتٍ، داريؼىاظی، 

 پیًوذ اعضا

     9 جمع واحد 

 

  



 ویژهس رشته کارشناسی ارشد پرستاری ورآرایش د

 نیمسال چهارم

 پیش نیبز کبرآموزی عملی تئوری واحد تعداد نبم درس نوع درس

   4  4 پایان وامٍ 

     4 جمع واحد 

 

 


