
99-99سال تحصیلی  دومدروس ارائه شده نیمسال   

  

 97ورودی  چهارم )بهمن ماه(نیمسال 

 واحد بالینی واحد عملی واحد نظری شماره درس نام درس ردیف

 --- --- 6 133662 2سالمندان  -پرستاری بزرگسالان  1

 1 --- --- 133613 مشکلات شایع ایران در پرستاریکارآموزی  2

 --- --- 2 133629 پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 6

 2 --- --- 133611 کارآموزی پرستاری بهداشت مادرو نوزاد 1

 --- --- 5/1 133623 پرستاری سلامت جامعه 5

 --- --- 2 133669 پرستاری بهداشت روان  3

 --- 5/3 5/1 133667 پرستاری کودک سالم 7

 --- --- 1 221232 2زبان عمومی 9

 --- --- 1 133627 پرستاری و بهداشت محیط 9

 --- 1 --- 319231 1تربیت بدنی 13

 5/19 جمع واحد 

 971تمامی دروس گروه

 

 99ورودی  دوم )بهمن ماه(نیمسال 

 واحد بالینی واحد عملی واحد نظری شماره درس نام درس ردیف

 --- --- 1 221231  1زبان عمومی 1

 --- --- 2 133663 مفاهیم پایه پرستاری 2

 --- 5/3 1 133621 اخلاق پرستاری 6

1 
و مبارزه با بیماری  اصول اپیدمیولوژی

 های شایع در ایران
133621 1 --- --- 

 --- --- 2 133622 داروشناسی)فارماکولوژی( 5

 --- --- 5/1 133623 تغذیه و تغذیه درمانی 3

 --- 5/3 1 133613 میکروب شناسی 7

 --- 5/3 1 133617 انگل شناسی 9

 --- 5/3 5/3 133265 فناوری اطلاعات در پرستاری 9

 --- --- 2 2312371 1اندیشه اسلامی  13

11 
کارآموزی اصول ومهارت های 

 پرستاری
133269 --- --- 1 

 1 --- --- 133653 فارماکولوژی بالینی 12

 23 جمع واحد 

 991گروه تمامی دروس 



 93ورودی  ماه( بهمن) ششمنیمسال 

 واحد بالینی واحد عملی واحد نظری شماره درس نام درس ردیف

 --- --- 6 133665 ویژههای  مراقبت های جامع پرستاری در بخش 1

 --- --- 2 1332626 اصول مدیریت خدمات پرستاری 2

 --- 5/3 5/1 133661 مراقبت های پرستاری در منزل 6

 --- 5/3 1 133663 پرستاری بحران و فوریت ها 1

 --- --- 2 2312372 2اندیشه اسلامی  5

 --- --- 2 2312395 و جمعیت دانش خانواده 3

 --- 1 --- 319232 2تربیت بدنی  7

 2 --- --- 133617 کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکانموزی کارآ 9

 2 --- --- 133652 سلامت جامعه/فرد و خانواده و محیطکارآموزی در عرصه  9
 5/17 جمع واحد 

 931تمامی دروس گروه 

 

 

 

 95ماه(ورودی  بهمن) هشتمنیمسال 

 واحد بالینی واحد عملی واحد نظری شماره درس نام درس ردیف

 2 ---- ---- 133659 2پرستاری بزرگسالاندر عرصه کارآموزی  1

 2 ---- ---- 133615 6کارآموزی پرستاری بزرگسالان 2

 
و مراقبت  6در عرصه پرستاری بزرگسالان/ سالمندانکارآموزی 

 در منزل
133633   1 

 2 ---- ---- 133653 کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری 1

5 
کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث 

 2 ---- ---- 133657 غیرمترقبه

 12 جمع واحد 

 951تمامی دروس گروه

 


