
 ببعد( 400) داخلی جراحیشناسی ارشد پرستاری  آرایش دروس کار

 نیمسال اول 
 

کد 

 درس 

جمع   واحدنوع درس و تعداد  ارائه درس  کد نام درس 

 واحد

 یا  پیشنیاز

 کارآموزی  عملی  نظری  هم نیاز 

 - --- 5/1  5/0 1    سیستمهای اطالع رسانی پزشکی 01

 ---- 5/1  5/0 1  تحقیقات علوم پزشکیپیشرفته در  آمار  02

 - --- 2  5/0 5/1  الگوها ی پرستاری و کاربرد آنها  ، نظریه ها 05

 - --- 5/1  5/0 1  اخالق پرستاری و روابط حرفه ای 03

 ----  2 1  1  رو ش های پیشرفته پایش سالمت 10

 ----  2  5/0 5/1  روش های آموزش بالینی 07

 02 5/2  5/0 2  روش تحقیق پیشرفته 04

 ساعت  6        پرستار و قانون -1ترم اول:   یکارگاهها 

 ساعت  12      یدر پرستار یارتباطات حرفه ا  - 2                        

      

  5/13 1 3 9 جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد.                         

 

 نیمسال دوم
 
 

کد 

 درس 

جمع   نوع درس و تعداد واحد ارائه درس  کد نام درس 

 واحد

یا هم  پیشنیاز

 کارآموزی  عملی  نظری  نیاز 

 05 1  5/0 5/0  مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی  06

  5/1   5/1  بالینی پرستاری دارو شناسی  08

 08 5/1   5/1  پاتوفیزیولوژی  09

 10و  09،  08 3 5/1  5/1  (1) مزمن و حاد اختالالت با  بزرگساالن از مراقبت 11

 10و  09،  08 1   1  نقش پرستار در  طب مکمل و جایگزین  13

  2   2  ی تخصص زبان 5

  2   2  ینیکارآفر  6

 ساعت  6      تضاد/ تعارض تیریمد  -ترم دوم:  کارگاهها 

 ساعت  6       ین یبال یریگ م یتصم یمهارتها -2              

      

  12 5/1 5/0 10 جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد. 

 

 نیمسال سوم 

کد 

 درس 

جمع   درس و تعداد واحدنوع  کد نام درس 

 واحد

 پیشنیاز 

 کارآموزی  عملی  نظری 

  3 5/1  5/1  (2مراقبت از بزرگساالن با اختالالت حاد و مزمن ) 12

  5/0   5/0  عامل   ریغ پدافند پرستار در  نقش 2

   2  2    یجراح ی داخل یکارورز       - 3

  - -  6  ( non-coreدرس تخصصی اختیاری )- 4

       ساعت  6     بر شواهد ی:  مراقبت مبتن3کارگاهها ترم  

  5/10 5/2   8 . جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد

 

 نیمسال چهارم 
 

 ردیف 

 

جمع   نوع درس و تعداد واحد                کد نام درس 

 واحد

 پیشنیاز 

 کارآموزی  عملی  نظری 

  4   4  پایان نامه  1

  4   4 جمع واحدهایی که در طول ترم ارائه می گردد.                       

 


