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 داخلی و جراحی کارشناسی ارشد پرستاریدروس رشته رايش آ

 

 نيمسال اول
 

 پيش نياز کارآموزی عملی تئوری واحد نام درس کد درس
 -  3 5 1 آمار و روش تحقيق پيشرفته 531312
    2/3 2/3 زبان تخصصی 531322
 سيستمهای 531323

 اطالع سانی پزشکی
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2/3 2/3  _ 

 _   2/3 2/3 وهای پرستاری و کاربرد آننظريه ها، الگ 531232

 _   2/3 2/3 داروشناسی اختصاصی 531213

 _   2/3 2/3 پاتوفيزيولوژی 531213

 _   3 3 پايش وضعيت سالمت بزرگساالن 531215

 _ 2/3   2/3 نظريه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آن ک . 531211

 _ 3   3 پايش وضعيت سالمت ک . 531212

     2/9 واحد جمع 

       کارگاه مهارتهای ارتباطی 

      ايمنی بيمارکارگاه  

 2Eو2Mو  5Nکشيک :  تعداد کشيک

 دفتر برنامه ريزی
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 داخلی و جراحی آرايش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری

 

 نيمسال دوم
 

 پيش نياز کارآموزی عملی تئوری واحد نام درس کد درس
 _  2/3 3 2/3 تاری و روابط حرفه ایاخالق پرس 531233

 32   3 3 مديريت خدمات پرستاری در بخش های بالينی 531212
 39و30و30   3 3 در آنها طب مکمل،طب جايگزين و نقش پرستار 531212

پرستاری از اختالالت و بيماری های حاد داخلی و  531210

 جراحی

 39و30و30   2/3 2/3

الالت و بيماری های حاد داخلی و ک .پرستاری از اخت 531210

 جراحی

2/3   2/3 _ 

 _ 2/3   2/3 در بخش های بالينی مديريت خدمات پرستاری ک . 531219
 _ 2/3   2/3 طب مکمل،طب جايگزين و نقش پرستار ک . 531223

 جمع واحد 
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      کارگاه کنترل عفونت در بيماران و بيمارستان 

 2Eو0Mو  2Nکشيک :  تعداد کشيک
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 ثبت نام و شروع پايان نامه 

 

 داخلی و جراحی آرايش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری

 

 نيمسال سوم
 

 پيش نياز کارآموزی عملی تئوری واحدتعداد  نام درس کد درس
 -  2/3 3 2/3 روشهای آموزش به مددجو 531223
 39و30و30   2/3 2/3 پدافند غير عامل و نقش پرستار در آن 531225
 39و30و30   2/3 2/3 پرستاری انکولوژی 531221
 39و30و30   2/3 2/3 و نقش پرستار در آن سکينیمراقبت های ت 531222
از اختالالت و بيماری های مزمن داخلی  پرستاری 531222

 جراحی

 39و30و30   2/3 2/3

از اختالالت و بيماری های مزمن داخلی  ک . پرستاری 531222

 جراحی

2/3   2/3 _ 

 _ 3   3 پرستاری انکولوژیک .  531220

 _ 2/3   2/3 و نقش پرستار در آن سکينیک . مراقبت های ت 531220
     2/0 جمع واحد 
      ارتقاءکيفيت خدمات و حاکميت بالينیکارگاه  

 0Eو33Mو  2Nکشيک :  تعداد کشيک
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 ماه 5ادامه پايان نامه به مدت  
 

 

 

 

 

 داخلی و جراحی رشته کارشناسی ارشد پرستاری آرايش دروس

 

 نيمسال چهارم
 

 پيش نياز کارآموزی عملی تئوری واحدتعداد  نام درس کد درس
 _ 2   2 کارآموزی 531229
 _  2  2 پايان نامه 531223

       
 جمع واحد 
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      نی بر شواهدتکارگاه خدمات مب 

 نادامه پايان نامه و دفاع از آ

 (E32و M 53و32N) کشيک:با توجه به برنامه زمان بندی شده به صورت تمام وقت شيفت در گردش 

 دفتر برنامه ريزی


