
 

 
   

 چه راهنمای تحصيلي دانشجویان پرستاری كتاب

 به بعد 1393 مهر ورودی

 دانشكده پرستاری و مامایي
 

 شامل مطالب زير مي باشد:

 ( بخش هايي از آيين نامه آموزشي1

 ( جدول كل دروس كارشناسي پيوسته پرستاري 2

 رشته پرستاري  همزمان( جدول دروس پيش نياز و 3

 س مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري ( برنامه ترميك درو4

 
 

 گردآوری:  دانشكده پرستاری و مامایي

 1393تابستان 



 

 آشنایي جهت آموزشي نامه آیين از هایي بخش

 آموزشي قوانين با دانشجویان

  نام ثبت و ورود طیشرا:  اول فصل

 دوره :كارشناسي پيوسته پرستاري و مامايي

 شرايط ورود به دوره : 

 دي  پس از گذراندن دوره  پيش دانشگاهي پذيرفته شدن در آزمون ورو .1

 ثبت نام در زمان هاي تعيين شده آزمون سازمان سنجش در مراكز  .2

 ثبت نام در دانشگاه در زمانهاي تعيين شدهعدم  .3

 

 : دوم فصل

 24يا ساعت نظري  17نظام آموزشي :نظام  واحدي  در تمام دانشگاه هاي كشور الزم االجرا مي باشد هر واحد درسي به صورت 

 ساعت كارآموزي يا كارآموزي در عرصه مي باشد . 51ساعت عملي يا آزمايشگاهي و 

نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و امکانات يك دوره تابستاني مي باشد . )در رشته هاي علوم  2مركب از  : سال تحصيلي

 مي گردد.( پزشکي ارائه درس تخصصي در تابستان ممنوع مي باشد و فقط دروس عمومي ارائه

 ) بدون طول مدت امتحانات (.هفته مي باشد  6هفته و دوره تابستاني  17مدت هر نيمسال تحصيلي 

 

 : دانشگاه اراتياخت

 برنامهنمايند.  ميتنظ ها ازين شيپ تيرعا با دروس بيترت به راي زير برنامهي شوراها مصوبي درس برنامه موظفند ها دنشگاهي تمام

 ه دانشگا عهده بر منابع انتخاب و درس كي در ديجد مطالب  طرح و مواد زير كردن جا جابه و سيتدر روش،  انيدانشجوي ليتحص

 . باشدي م ها

 

  ليتحص مدت طول وي درسی ها واحد:  سوم فصل

 :  واحدها تعداد

 واحد 134 وستهيپي كارشناس دوره

 

 : واحد انتخاب مجاز حد

      يتابستاني واحدهاي انتخابي واحدها تعداد. كند انتخاب را درسي واحد 20 تا اكثرحد و 12 حداقل نيمسال هر تواندي دانشجوم

 واحد  24 تا واحد انتخاب به مجاز ،دانشکده نظر و راهنما استاد نظر با 17 از باالتر نمرات نيانگيم با دانشجويان باشدي م واحد 6

 . باشدي مي درس

 از قبل دانشجو ماندهيباقي واحدها اگر است معاف واحد 12 حداقل انتخاب شرط از ودانشج عرصه دري كارآموز از قبل مسالين در

 را واحدها هيكل تواندي م باشد نشده مشروط قبل ترم كهي صورت در باشدي درس واحد 24 حداكثر روزانه دوره در عرصه دري كارآموز

 . كند انتخاب مسالين آن در



يا يك درس تخصصي با  يعموم درس كي حداكثر ضرورت صورت در)باشدي نم مجاز هعرص دري كارآموز با همراهي درس واحد اخذ

 .(. در ضمن دروس وصاياي امام و آموزش قرآن را مازاد بر وضعيت مذكور مي تواند اخذ نمايدباشدي م ريپذ امکان ،1شرايط تبصره 

     در و نموده اخذ را درس آن قبالً و باشد تهداش ماندهيباقي تئور درس كي تنها دانشجو اگري تئور دروس مورد در: 1تبصره 

 استاد و دانشکده نظر با باشد نکرده كسبي قبول نمره اي و نکرده شركت آن امتحان در کنيول  داشته شركت مربوطهي ها كالس

  بگذراند.  استاد بهي معرف صورت به را آن تواندي م مربوطه

 

 ابيغ و حضور:  چهارم فصل

  دهم يك عرصه دري كارآموز وي كارآموز و  هفدهم دو شگاهيآزما وي عمل ، هفدهم چهاري نظر دروس زا مجاز بتيغ حداكثر

 واحد درسي حذف مي شود. بتيغ شيافزا صورت در باشدي م درس آن ساعت مجموع

 

  اضافه و حذف:  پنجم فصل

 . باشدي مي ليتحص مسالين شروع از پس هفته 2 از كمتر اضافه و حذف زمان

   تعداد كه نيا به مشروط دينما حذف را درس دو اي و كند اضافه گريد درس دو حداكثر تواندي م اضافه و حذف زمان دردانشجو

 . يا كمتر نشود ديننما تجاوز مقرر حد از شده اخذي ها واحد

 ستين ريپذ امکان تابستان دوره در اضافه و  حذف . 

 است دانشگاهي آموزشي شورا ديتائ با امتحانات از قبل تا ثرحداكي تابستان دوره در ،  شده اخذ دروس هيكل حذف . 

 

  دانشجوي ليتحص شرفتيپي ابيارزش:  ششم فصل

 مسالين انيپا و مسالين نيب امتحانات جينتا وي آموزشي ها تيفعال و كالس در تيفعال و حضور زانيم اساس بر دانشجوي ابيارزش

 . استي الزامي نظر درس هري برا مسالين انيپا دري كتب امتحاني برگزار.  شودي م انجام

 . شودي م مشخص 20 تا صفر نيبي عدد صورت به دانشجو نمرات

 شگاهيآزما وي نظر درس دري قبول نمره حداقل  10 

 عرصه دري آموز كار وي آموز كار دري قبول نمره حداقل  12 

 نده مي شودحداقل نمره قبولي در دروسي كه در واحد ديگر به صورت ميهمان گذرا 12 

 حداقل نمره قبولي در دروسي كه در واحد ديگر به صورت انتقال دائم گذرانده مي شود 12 

 باشدي م فرصت نياول در آن تکرار به ملزم وي ،ي اجبار دروس از  يك هر دانشجودر قبولي عدم صورت در . 

 شودي م محاسبه كل نيانگيم و مسالين نيانگيم در و ثبت دانشجو كارنامه در(  رد اي قبول)  دروس هيكل نمرات . 

 ليتبد ديبا بعد مسالين انيپا تا حداكثري ول.  شودي مي تلق تمام نا( عرصه دري كارآموز نمرات ماننديي ) استثنا موارد در تنها 

 .گرددي قطع نمره به

 دينما اعالم دانشجويياز طريق سامانه  را خود اعتراضات تواندي م جينتا اعالم از پس روز 3 تا دانشجو حداكثر . 

 است رييتغ قابل ريغ ،دانشگاه كل آموزش به ازاعالم پس نمره . 

 

 

 



 . باشدي م قابل محاسبه مورد دو در نمرات نيانگيم : نمرات نيانگيم
 يليتحص مسالين هر انيپا در .1

 يليتحص دوره انيپا در .2

 محسوب دانشجو كل نيانگيم در  آني  آمده دست به  نمرات تنها. )  شودي نم محسوب مسالين عنوان بهي تابستان دوره    

 .( شودي م

 مسالين جهت دانشجو از باشد 12 از كمتري ليتحص مسالين انيپا در دانشجو نمرات نيانگيم كهي صورت در : مشروطي سينو نام

 . شودي مبعدي به صورت مشروط نام نويسي 

 از شيب انتخاب حق عرصه دري آموز كار از قبل مسالين دري حت كندي سينو نام مشروط صورت به دانشجو كهي صورت در    

 .  نداردي درس واحد 14

 

  مشروطی دانشجو اخراج

  .باشدي م معاف ليتحص ادامه از باشد 12 از كمتر متناوب مسالين 4 اي يمتوال مسالين سه در دانشجو نمرات نيانگيم كهي صورت در

 

 ليصتح از انصراف وي ليتحصي مرخص:  هفتم فصل

 دانشجو ليتحص مجاز مدت حداكثر جزء كه.  كند استفادهي ليتحصي مرخص از متناوب اي يمتوال مسالين 2 براي تواندي م دانشجو

 . شودي م محسوب

 دانشگاهي آموزش اداره ميتسل ديبا ،مسالين دري سينو نام شروع از قبل هفته دو حداقل وي كتب صورت به ليتحصي مرخصي تقاضا

 .شود

 .دينما استفاده سنوات احتساب بدوني ليتحصي مرخص مسالين كي از توانندي م انيدانشجو ،موجهي  پزشک عذر وي گواه تصور در

  نيمسال يك از مقررات و ضوابط ساير رعايت با توانند مي ، پزشکي علوم هاي رشته كليه در تحصيل به باردارشاغل زن دانشجويان

 .نمايند استفاده تحصيلي اتسنو در احتساب بدون ، زايمان خصي مر

 

 : ليتحص از انصراف

 حداكثرتا و بار كي فقطي مانيپش صورت در و دينما ميتسل شگاهندا آموزش اداره به شخصاً را خود انصراف درخواست ديبا دانشجو

 . رديگب پس را خود انصرافي تقاضا مسالين انيپا از قبل  ماه كي

 

  انتقالنقل و :  هشتم فصل

 قسمت نقل و انتقاالت دانشجويي مراجعه بفرمائيد.  -نقل و انتقال، به سايت دانشگاه از آيين نامه هاي جديدجهت اطالع 

 

  همانيمی دانشجو:  نهم فصل
 . است ممنوع عکسالب وي دولت ريغ بهي دولتي ها دانشگاه از همانيم.  باشدي م سريم مقصد و مبداي ها دانشگاه توافق با امر نيا

 . باشد گذرانده مبدا دانشگاه در ديبا را خود ترم كي وشجندا حداقل

     هرحال در.  كند ليتحص همانيم صورت به وستهيپي كارشناس دوره در مسالين دو حداكثر تواندي م رشته هر در دانشجو هر

  است گذرانده هدانشگا چند يا دريك درس تك بصورت چه و وقت تمام صورت به چه ، ميهمان صورت به دانشجو كهيي ها واحد

 ( آموزشي نامه آيين 55 ماده. ) كند تجاوز دورهي ها واحد كل %40 از دينبا



  رشته رييتغ:  دهم فصل

 . باشدي نم سريمي اسالم آزاد دانشگاه در رشته رييتغ

 ي درسی ها واحد رشیپذ:  ازدهمی فصل

 . شودي م انجام  رندهيپذ دانشگاه دري درسي ها واحد رشيپذ

 . شودي م كاستهي و ليتحص مجاز مدت حداكثر ازي ليتحص مسالين كي شده رفتهيپذي درس واحد 20 هري ازا به

 . است ريپذ امکان تر نييپا به باالتر مقاطع از اي سطح هم مقاطع دري تخصص دروسي ساز معادل

 محتوايي اشتراك صد در 80 حداقل آموزشي گروه تشخيص به جديد رشته دروس با دانشجو شده گذرانده دروس آموزشي محتواي

 .نباشد كمتر 12 از دروس از يك هر نمره و داشته

 

  ليتحص از فراغت:  دوازدهم فصل

 نظر از چهنچنا باشد 12 از كمتر نيانگيم نيا كهي صورت در  باشد 12 حداقل ديبا ليتحص دوره انيپا در دانشجو نمرات كل نيانگيم

 است شده قبول 12 از كمتر نمره با كه رايي ها درس ازي درس واحد 20 تا حداكثر دتواني م باشد نداشتهي مانع ليتحص مدت طول

 . دينما تکرار را درس آن و انتخاب مجدداً وستهيپي كارشناسي ها دوره در مسالين 2 در

 . شودي م اخراج و محروم ليتحص از ،شده انتخابي تکرار دروس از 12 نمره كسب عدم صورت در

 تيموفق با مقررات نامه نييآ اساس بر و مصوب برنامه طبق راپرستاري  وستهيپي كارشناسي درسي ها احدو هيكل كهيي دانشجو

در آخرين كارآموزي  منوط به اينکه در آزمون عملي پايان دوره كه بعد از.  شودي م شناخته  دوره آن ليالتحص فارغ باشد گذرانده

 كسب نمايند. را برگزار مي شود حدنصاب نمرهعرصه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نام درس واحد نام درس واحد

 دروس پایه تئوری عملي پرستاری كودك سالم 5/1 5/0

 تشریح  5/1 5/0 كودكان  بيماریهای پرستاری 3 

 بيوشيمي                                      1 5/0 پرستاری بهداشت روان  2 

 یولوژی                                   فيز 5/2 5/0 روان  بيماری هایپرستاری  2 

 ژنتيك و ایمنولوژی 5/1 5/0 اصول مدیریت خدمات پرستاری 2 

 ميكروب شناسي                               1 5/0 كارآموزی ها  كارآموزی

     انگل شناسي                               1 5/0   كارآموزی  اصول و مهارتهای پرستاری  1

 آمار حياتي مقدماتي   5/0 5/0 كارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد                           2

2  
كارآموزی پرستاری  سالمت جامعه/ فرد / خانواده/ 

 محيط
 تحقيق پرستاری 1 5/0

                     فناوری اطالعات در پرستاری       5/0 5/0 1كارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان   2

 دروس اختصاصي تئوری عملي 2كارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان   2

 تغذیه و تغذیه درماني                      5/1  3كارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان  2

 اصول اپيدميولوژی و مبارزه با بيماریها 1  پرستاری در مشكالت شایع در ایران  1

 روانشناسي فردی و اجتماعي              2  كارآموزی پرستاری كودك سالم و بيماریهای كودكان  2

 داروشناسي                                    2  كارآموزی پرستاری بهداشت روان و بيماریهای روان  2

 زبان تخصصي                               2  كارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه  1

 فرآیند آموزش بيمار 5/0 5/0 ژی بالينيكارآموزی فارماكولو  1

 اصول و مهارتهای پرستاری 5/2 5/1 كارآموزی در عرصه  

 بررسي وضعيت سالمت 5/0 5/0 كارآموزی در عرصه  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  2

2  
ری  سالمت جامعه/ فرد / كارآموزی در عرصه  پرستا

 خانواده/ محيط
 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 1 5/0

8  
كارآموزی در عرصه   پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 و پرستاری مراقبت در منزل 1-2-3

 پرستاری سالمت فرد و خانواده 5/1 

 پرستاری سالمت جامعه 5/1 

 پرستاری و بهداشت محيط 5/1  كودكان كارآموزی در عرصه پرستاری بيماری های  2

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 5/2  كارآموزی در عرصه  پرستاری مراقبتهای ویژه  3

 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد 2  كارآموزی در عرصه  اصول مدیریت خدمات پرستاری  2

2  
كارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران 

 ير مترقبهحوادث غ
 مفاهيم پایه پرستاری 2 

 1پرستاری بزرگساالن/سالمندان  3    

 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان  3    

 3پرستاری بزرگساالن/سالمندان 4    

 مراقبت های جامع پرستاری در بخشهای ویژه 3    

 مراقبتهای پرستاری در منزل 5/1 5/0   

   5/0 1 
ران وحوادث غير ژانس در بحپرستاری اور

 مترقبه

 جدول كل دروس كارشناسي پيوسته پرستاري

 



 

 رشته پرستاری یا همزمانجدول دروس پيش نياز 
 

 درس وابسته یا همزمان درس پيش نياز

 ژنتيك و ایمنولوژی فيزیولوژی

 بيوشيمي
 تغذیه و تغذیه درماني

 

 اصول و مهارتهای پرستاری
 مفاهيم پایه پرستاری

 

 بررسي وضعيت سالمت فيزیولوژی

 –فيزیولوژی  –تشریح  –انگل شناسي  –سي ميكروب شنا -بيوشيمي

 مفاهيم پایه پرستاری -تغذیه و تغذیه درماني

 

 1پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان  1پرستاری بزرگساالن/سالمندان  -دارو شناسي

 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان 
 3پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 ویژه در بخش های پرستاریمراقبتهای جامع  3-2-1ن/سالمندان پرستاری بزرگساال

 3-2-1پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 -پرستاری در اختالالت سالمت مادرو نوزاد-اصول اپيدميولوژی

 پرستاری بيماری های كودكان

 ژانس در بحران وحوادث غير مترقبهپرستاری اور

 سالم كپرستاری كود و كودك پرستاری بهداشت مادر

 پرستاری بيماریهای كودكان سالم پرستاری كودك

 مراقبت های پرستاری در منزل 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان كارآموزی 

 بيماری های روانپرستاری  پرستاری بهداشت روان

 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان كارآموزی  1پرستاری بزرگساالن/سالمندان كارآموزی 

 3پرستاری بزرگساالن/سالمندان كارآموزی  2بزرگساالن/سالمندان  پرستاریكارآموزی 

 داروشناسي یولوژیزفي – حتشری – شناسي انگل – يشناس كروبيم -يميوشيب

 زبان تخصصي زبان عمومي

 و نوزاد پرستاری بهداشت مادر فرایند آموزش بيمار -داروشناسي

 سالمت مادرو نوزاد پرستاری در اختالالت بهداشت مادر و نوزاد یپرستار

 بهداشت روان  پرستاری روانشناسي فردی و اجتماعي

 

 

 

 



 

 

 برنامه دروس مقطع كارشناسي پيوسته پرستاری

 طبق سر فصل و آیين نامه های دانشگاه آزاد اسالمي

 به بعد 93ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشجویان كارشناسي پرستارینيمرخ تحصيلي دا                                                       ترم اول 

ف
دی

ر
 

كد  واحد نام درس

 درس

یا  پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری همزمان

   5/1 5/2  4 مهارتهای  پرستاری اصول و  1

   5/0 5/1  2 تشریح 2

   5/0 5/2  3 فيزیولوژی 3

   5/0 1  5/1 ميكروب شناسي 4

   5/0 1  5/1 انگل شناسي 5

   - 2  2 وانشناسي فردی و اجتماعير 6

   1 -  1 1تربيت بدني  7

   - 2  2 دانش خانواده 8

   - 3  3 فارسي عمومي 9

 واحد 20جمع واحد                



 

 

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری                                       ترم دوم   

كد  حدوا نام درس ردیف

 درس

 یا همزمان پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

  1 - -  1 های پرستاریمهارتو كارآموزی اصول  1

  1 - -  1 ي بالينيفارماكولوژ كارآموزی 2

 های پرستاریمهارتو اصول   - 2  2 مفاهيم پایه پرستاری 3

   5/0 1  5/1 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 4

  - 2  2 داروشناسي 5
 انگل – يشناس كروبيم -يميوشيب

 یولوژیزفي – حتشری – شناسي

 بيوشيمي   5/1  5/1 تغذیه و تغذیه درماني 6

   5/0 5/0  1 بيمارفرآیند آموزش  7

   - 1  1 مبارزه بابيماریها اپيدميولوژی و اصول 8

   5/0 1  5/1 بيوشيمي 9

   - 2  2 1اندیشه اسالمي  10

   - 1  1 آموزش قرآن 11

   - 3  3 زبان عمومي 12

 واحد 5/18جمع واحد                



 

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری                       ترم سوم   

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

1 
  - 3  3  1دان بزرگساالن/سالمن پرستاری

-ميكروب شناسي-انگل شناسي

-فيزیولوژی-تشریح-بيوشيمي

 مفاهيم پایه پرستاری-تغذیه

  2 -   2 1بزرگساالن/سالمندان  پرستاری  كارآموزی 2

  2 -   2 بهداشت مادر و نوزاد پرستاری  كارآموزی 3

 فيزیولوژی  5/0 5/1  2 ایمونولوژیژنتيك و  4

 آموزش بيمار -داروشناسي  - 5/2  5/2 و نوزاد مادرپرستاری بهداشت  5

   - 5/1  5/1  فرد/خانوادهپرستاری بهداشت  

   5/0 5/0  1 درپرستاری فناوری اطالعات 6

 روانشناسي فردی و اجتماعي   2  2  1 بهداشت روانپرستاری  7

 زبان عمومي   2  2 تخصصيزبان  

 1 اندیشه اسالمي   2  2 2اندیشه اسالمي  8

 واحد 20          جمع واحد



 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری                       ترم چهارم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 یا همزمان پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

   3  3 2بزرگساالن/سالمندان  پرستاری 1
 پرستاری -داروشناسي

 1المندان بزرگساالن/س

2 
 2 -   2 2بزرگساالن/سالمندان پرستاری  كارآموزی

 پرستاری  كارآموزی

 1بزرگساالن/سالمندان 

سالمت جامعه فرد/خانواده  پرستاری  كارآموزی 3

 محيط
2   - 2  

 مادرو نوزاد بهداشت یپرستار   2  2 در اختالالت سالمت مادرو نوزادپرستاری  4

    5/1  5/1 سالمت جامعهپرستاری  5

    1  1 و بهداشت محيطپرستاری  6

 بهداشت روانپرستاری    2  2 پرستاری بيماری های روان  7

    2  2 آئين زندگي 8

    2  2 تفسير موضوعي قران 9

    1  1 وصایا 10

 1تربيت بدني   1 -  1 2تربيت بدني  11

 واحد 5/19جمع واحد               

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری                                       ترم پنجم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 یا همزمان پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

 2بزرگساالن/سالمندان  پرستاری   4  4 3بزرگساالن/سالمندان  پرستاری 1

2 
 2 -   2 3مندانبزرگساالن/سال پرستاری  كارآموزی

 پرستاری  كارآموزی

 2بزرگساالن/سالمندان 

و پرستاری  كارآموزی بهداشت روان 5

 بيماریهای روان
2    2  

 بهداشت مادر و نوزادپرستاری   5/0 5/1  2 سالمكودك پرستاری  3

 فيزیولوژی  5/0 5/0  1 بررسي وضعيت سالمت 4

   5/0 1  5/1 تحقيق در پرستاری 

 3بزرگساالن/سالمندان  پرستاری  5/0 5/1  2 پرستاری در منزل مراقبت 6

   5/0 5/0  1 آمار حياتي مقدماتي 7

8 
 فرهنگ و تمدن ایران و اسالمتاریخ 

 
2  2    

    2  2 انقالب اسالمي 9

 واحد 5/19جمع واحد               



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 رشناسي پرستارینيمرخ تحصيلي دانشجویان كا                       ترم  ششم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 یا همزمان پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

در  پرستاریمراقبت های جامع  1

 ویژه بخشهای
3  3   

بزرگساالن/سالمندان  پرستاری

1-2-3 

  1 - -  1 ویژهمراقبتهای  پرستاری كارآموزی  2

 و هابحرانانس در اورژپرستاری  3

 حوادث غير مترقبه
5/1  1 5/0  

3-2-1پرستاری بزرگساالن/سالمندان   

پرستاری در -اصول اپيدميولوژی

پرستاری  -اختالالت سالمت مادرو نوزاد

 بيماری های كودكان

 پرستاري كودك سالم   3  3 پرستاری بيماری های كودكان 4

    2  2 و خدمات پرستاری اصول مدیریت 5

ی كودك سالم و پرستار كارآموزی 6

 بيماریهای كودكان
2  - - 2  

كارآموزی پرستاری در مشكالت  7

 شایع ایران
1  - - 1  

    2  2 تاریخ تحليلي صدر اسالم 8

 واحد 5/15جمع واحد                

 كارشناسي پرستاری نيمرخ تحصيلي دانشجویان                                                            ترم هفتم

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

 1-2-3بزرگساالن/سالمندان پرستاری  كارآموزی درعرصه 1

 و پرستاری مراقبت در منزل
8  - - 8  

  3 - -  3 ویژه مراقبتهای پرستاری كارآموزی درعرصه 2

 واحد 11جمع واحد                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم  هشتم                                                         نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری

كد  واحد نام درس ردیف

 درس

 پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی عملي نظری

 سالمت كارآموزی در عرصه  پرستاری 1

 فرد و خانواده/محيط/جامعه
2  - - 2  

مادر و  بهداشت كارآموزی در عرصه  پرستاری 2

 نوزاد
2  - - 2  

 بيماریهای پرستاری كارآموزی درعرصه 3

 كودكان 
2  - - 2  

انس و اورژكارآموزی درعرصه پرستاری  4

 حوادث غير مترقبه
2  - - 2  

و خدمات  كارآموزی درعرصه اصول مدیریت 5

 پرستاری
2  - - 2  

 واحد 10      جمع واحد         



 جدول دروس عمومي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاری و مامایي
 

 جدول دروس عمومي

 نوع درس تعداد واحد

 تئوری عملي

 1                       فارسي عمومي 3 

 2                      زبان عمومي 3 

 3         1تربيت بدني   1

 4   2ربيت بدني ت  1

 5 آموزش قران   1 

 6 وصایای امام 1 

 7 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 2 

 8 دانش خانواده 2 

 1اندیشه اسالمي  2 

 مباني نظری اسالم

 

9 
 2اندیشه اسالمي  2 

 انسان در اسالم 2 
10 

 حقوق اجتماعي وسياسي در اسالم 2 

 فلسفه اخالق  2 

 المياخالق اس
 

11 

 اخالق اسالمي 2 

 آئين زندگي 2 

 عرفان عملي اسالم 2 

 انقالب اسالمي ایران 2 

 انقالب اسالمي 
 

12 
 آشنایي با قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران 2 

 اندیشه سياسي امام خميني  2 

 تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمي 2 

 ي صدر اسالمتاریخ تحليل 2  13 تاریخ وتمدن اسالمي

 تاریخ امامت 2 

آشنایي با منابع  تفسير موضوعي قران 2 

 اسالمي
14 

 تفسير موضوعي نهج البالغه 2 

 

 

،از  واحد 2، از دروس اخالق اسالمي يك درس معادل واحد  4درس معادل دانشجو از دروس مباني نظري اسالم بايد دو

از دروس  و واحد2،از دروس تاريخ وتمدن اسالمي يك درس معادل واحد  2انقالب اسالمي يك درس معادل  دروس

 را بايد بگذراند. واحد 2 آشنايي با منابع اسالمي يك درس معادل

 مي باشد.واحد  26كل واحد هاي عمومي كه دانشجو بايد بگذراند 


