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 شرايط ورود به دوره :  

 ي  ندن دوره پيش دانشگاهارپس از گذ پذيرفته شدن در آزمون ورودي .1

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

 عدم نام نويسي بدون اطالع در ترم مربوطه به منزله ترک تحصيل وموجب اخراج شدن مي باشد.  .3

 

 :  دوم فصل

  24ظري يا  ساعت ن  17سي به صورت  ردهر واحد    .در تمام دانشگاه هاي كشور الزم االجرا مي باشد  نظام  واحدي  :نظام آموزشي

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

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

 . (ه مي گرددفقط دروس عمومي ارائو  د شاارائه درس تخصصي در تابستان ممنوع مي ب

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

 ترم ماقبل از عرصه بوده و ترم اخر در نظر گرفته مي شود.   ۶ترم  -

 مي شوند. ئه ارا ترم هاي در عرصه ناميده مي شوند كه كاراموزي هاي در عرصه ۸و ترم ۷ترم  -

 

 : دانشگاه  اراتياخت

  برنامه  ميتنظ  ها   ازين  شيپ   تي رعا  با  دروس  بيترت  به  راي  زير  برنامهي  شوراها  مصوبي  درس  برنامه  موظفند  ها  نشگاه ادي  تمام

  ها  ه   دانشگا   عهده   بر  منابع   انتخاب  و   درس  كي  در   د يجد  مطالب    طرح  و   مواد  زير  كردن   جا   وجابه  س يتدر  روش  انيدانشجوي  ليتحص

 .   باشدي م

 

   لي تحص مدت طول وي درسی ها واحد : سوم فصل

 :   واحدها   تعداد

 واحد 134 وستهيپ ي كارشناس دوره

 

 : واحد انتخاب مجاز حد

       ي تابستان ي  واحدهاي  انتخابي  واحدها  تعداد .  كند  انتخاب  را  درسي  واحد  20  تا   حداكثر   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  .دشباي  م  واحد  6

 .  باشد ي  مي درس

كه  سه   پيشنياز دارد كه در صورتي  ۳ن درس شده باشد ) مگر در موارديکه يك درس بيش از  آنياز  براي اخذ هر درس بايستي رعايت پيش  -

 .( د درصورت موافقت شوراي آموزشي دانشکده درس را اخذ نمايد مي توانه است، قبال اخذ شد ان از درس پيش ني

 



اداره   ،رعايت تقدم و تاخر يا سـقف دروس را ننمـوده اسـت  چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد هاي درسي-

 . يرمجاز اقدام نمايدنسبت به حذف دروس غ ل، مساآمـوزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن ني

 

رم اخذ  ند ان دو درس را بصورت همزمان در يك ت رت هم نياز ذكر شده باشند، دانشجو مي توادر موارديکه طبق سر فصل آموزشي دروس بصو-

 نمايد. 

 

 ه(: در ترم شش ) ترم ماقبل از عرص واحدت مهم اخذ انک ❖

 دانشجو  ماندهي باقی  واحدها  اگر   .است  معاف  حداو  12  حداقل  انتخاب  شرط  از  دانشجو  عرصه  از  قبل  مسال ين  در  -1

.    كند  انتخاب  مسالين  آن  در  را  واحدها   هيكل  تواندي  م  ، باشد  نشده  مشروط  قبل   ترم   كهي  صورت  در  ، باشدي  درس  واحد   24  حداكثر

به   .عرصه بگذراندترم هاي  را در  درسي  ي  هاحدواو تعدادي از    ماقبل عرصه  را در ترم    واحدهاي درسيتعدادي از    همچنين مي تواند

 واحد نگردد. 24از  عرصه بيشدر ترم هاي ماقبل عرصه و  ترم در نظريمجموع واحدهاي  نکهآشرط 

ترم اخر) باید در  دانشجو    ا  قطع،  واحد باشد    24از    بيش   ترم ماقبل از عرصهر  اگر دروس باقيمانده برای دانشجو د -2

 عرصه اخذ نماید.   ا در ترم های دربقي دروس نظری رامد و  ذ كنواحد اخ 20ماقبل عرصه (  

 

 نظری در ترمهای در عرصه:  های نحوه اخذ واحد ❖

مراه با  ه  ،با نظر شوراي آموزشي دانشکده  دمي تواندانشجو    ،اندن واحدهاي نظري براي دانشجو در هنگام ورود به عرصهباقي م   در صورت  -

ده و نمره  كرمشروط برآنکه قبال آنرا اخذ    )   معرفي به استاد رت  بصورا  ضوري و يك درس  رت حبصو  نظري  درسواحد    ۵،    در عرصه  كاراموزي

    .اخذ كند  ( داخذ و حذف امتحان نموده باشو يا آن درس را در ترمهاي قبل سب نکرده باشد كقبولي 

 

 دروس:

  ي عموم دانشجويان دن ايـن دروس براگذرانشود . به منظور توسعه اطالعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي    :روس عموميد-1

  .الزامي است

  .ناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصـي ارائـه مـي شودعلمي و ايجاد زمينه مبه منظور تقويت بنيه  :دروس پایه-2

  .اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشکيل مي دهد :روس اصليد-٣

 .وط تدريس مي گرددمرب رشتهي دانشجو در و عملعلمي به منظور افزايش توان  :دروس تخصصي-۴

 

كه وابسته آن ناميده مـي شود مالزمه دارد و بايد    ي يادگيري درس يا دروس ديگريدرسي است كه درک مطلب آن برا  درس پيشنياز:-

 .قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد

 .ارائه گردندستان ه تاب: دروسي است كه بايد با هم در يك نيمسال يا دوردروس همنياز-

  .اجبـاري اسـت و بـا دروس ديگـر قابـل تعويض نمي باشددرسي اسـت كـه گذرانـدن آن در طـول دوره بـراي دانشجـو  :الزاميس در-

 . ت كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي كنددرسي اس :درس انتخابي -

 

 

 اخذ دروس عمومي: 
 ر باشد. مگر اينکه دانشجوي ترم اخ  ،از گروه معارف مجاز نمي باشد دروس عمومي دو واحد از يش از خذ بلي ادر يك ترم تحصي-۱

 



بدني   دروس  -۲ تربيت  زبان عمومي،  عمومي،  قران كريم، دانش خانواده۱، ورزش  فارسي  با   انس  ايران،   تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم  و   ،  ،

 د.اخذ گردشجويان وصاياي امام  بايستي توسط كليه دان

 

مي شود و  سي يك نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نبا قرآن كريم در سـقف مجاز واحدهاي در  انس امام ) ره ( و    ياي حضرتدروس وصا-۳

 .يا دروس نظـري آنهـا را انتخـاب و بگذرانددانشجو مي تواند عالوه بر درس 

 

 ردد.اخذ گ ۱درس تربيت بدني بايستي قبل از درس ورزش -۴

 

عمومي    -۵ دروس  اخذ  گرجهت  معاز  دانشجو  وه  اسالماز  ارف  نظری  مباني  اسالمي    گروه  انديشه   واحد   4)معادل    ۲و    ۱درس 

از    ازگروه اخالق اسالمي ،     ( به دلخواه،  انقالب اسالمي يك درس  ،از    يك درس  گروه    درس   اسالمي    تاریخ و تمدن  گروه به دلخواه 

 به دلخواه   يك درس  آشنایي با منابع اسالميو از گروه    واحد(  4دل  عا)مخواه  و يك درس ديگر به دل  الزاميرا    و ايرانفرهنگ و تمدن اسالم  

 ( واحد  26) كل دروس عمومي اخذ نمايد.را بايستي  دانش خانوادهو نيز درس 

 

مي  ي  ترجيح  –جزو دروس اختياري      تکنولوژي اتاق عمل  و  ماماييري و  پرستا  براي دانشجويان  دفاع مقدسآشنايي با مباني  درس عمومي  -۶

 باشد. 

 

با مشکل      ر ترم هاسايدر  تا    خذ نمايند ا  را  عموميدورس    واحد    6دانشجويان در يك نيمسال تابستان    شود در صورت امکانتوصيه مي    -7

 .) اختياري است( برخورد ننمايند

 

 : كارشناسي پيوسته پرستاریشدن دو درس به دروس دانشجویان    اضافه ❖

برسقف    اين درس اضافه  .  را بگذرانند   درس آشنایي با مباني طب ایراني و مكملبايستي  سته پرستاري  كليه دانشجويان كارشناسي پيو   -1

 . مي باشد   10ره قبولي آن شود و نم ارائه مي دهاي دوره واح

 

را    یاني مدیریت خطر حوادث وبالادرس اصول و مببه بعد بايستي  1400سال  از وروديپرستاري  پيوسته  جويان كارشناسي  كليه دانش  -2

ال و  مسي ر ميانگين نمي باشد و د  10مي شود و نمره قبولي آن    ئهي دوره ارابرسقف واحدها  بگذرانند . اين درس اضافه  درس پایهبه عنوان  

   ن كل محاسبه مي شود. ارائه اين درس به دانشجويان تحصيالت تکميلي به عنوان درس كمبود يا جبراني الزامي است.ميانگي

 

 

 ابيغ  و ورض ح:  چهارم فصل

 مجموع    دهم   يك  عرصه  دري  كارآموز   وي  كارآموز  و    هفدهم   دو   شگاه يمازآ  و ي  عمل  ،   هفدهم   سهي  نظر  دروس  از  مجاز  بتيغ   حداكثر

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

عملـي در طـول نيمسـال موجب حذف آن   -ي  دهم ساعات هر يك از دروس نظري ؛ عملي يا نظرهفدانشجو در بيش از سه  غيبت  -

   .مي شوددرس 

 و دو روز و بيشتر حذف واحد ره نم دو كسر غيبت موجه : يك روز كارورزی  و   زیغيبت موجه در كارآمو-

 احد  : حذف و غيبت غير موجه در كاراموزی و كارورزی-

 

    . مي شود يا دروس ف آن درسموجب حذ دانشگاه يوزشآم رايو شوشوراي پزشکي  در صورت تاييد  : يبت موجه در جلسه امتحانغ -

 د. س يا دروس خواهد بوبه منزله نمره صفر در امتحان آن در :نتحاام   يبت غيرموجه در جلسهغ-

 
 



  اضافه و  حذف:  پنجم فصل

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

ي  ها  واحد  تعداد   كه  نيا  به  مشروط  دي نما  حذف  را  درس  دو   ا ي  و   كند  اضافه  گريد  درس  دو   حداكثر  اندوتي  م  اضافه  و  حذف  زمان  دانشجودر

 .  يا كمتر نشود د يننما زتجاو مقرر  حد از شده اخذ

 .  ستين ريپذ  امکان تابستان دوره  در اضافه و   حذف ❖

 .ي شودم  رفتهظر گدر يك نيمسال به عنوان يك ترم مرخصي تحصيلي در ن شده اخذ دروس هيكل حذف ❖

 

ن  آ، در  پس از اخذ مجدد درس در اولين فرصت ممکن    چنانچه دانشجويي در طول تحصيل از درسي نمره مردودي كسب نمايد و  ❖

د موارد ان نيمسال و ميانگين كل دانشجو محسوب نخواهد شد. تعد، نمره مردودي او حذف و در ميانگيو باالتر اخذ نماید 16نمره  درس

 جهت دانشجويان كارشناسي پيوسته تا سقف دو بار مي باشد.  اين مصوبه مجاز استفاده از

 

   دانشجوي ل يتحص شرفتي پي  بايارزش : ششم فصل

 انجام   مسالين  انيپا  و  مسالين  نيب  امتحانات  جينتا  وي  آموزشي  ها  تي العف  و  كالس  در  تيفعال  و  حضور  زانيم  اساس  بر  دانشجو  يابيارزش 

 . استي الزامي نظر درس هري برا مسالين اني پا دري  كتب امتحاني برگزار.  شودي م

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

  10 شگاهيآزما وي نظر درس دري  لوقب نمره حداقل ❖

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

  12نده مي شودن گذراحداقل نمره قبولي در دروسي كه در واحد ديگر به صورت ميهما ❖

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

 .  شودي م محاسبه  كل نيانگيم و مسالين نيانگ يم در و ثبت شجودان كارنامه در(    رد اي قبول)  دروس هيكل نمرات ❖

  دي با  بعد  مسالين  اني پا   تا  حداكثري  ول.    شودي  مي  تلق  تمام  نا(  عرصه  دري  رآموز اك  نمرات  ماننديي )  استثنا  موارد  در  تنها ❖

 . گرددي قطع  نمره به ليتبد

 .   دينما اعالم دانشکده آموزش به كتباً را دخو اعتراضات تواندي م ج ينتا اعالم از پس  روز 3 تا دانشجو حداكثر ❖

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

 .  باشدي م قابل محاسبه  مورد دو در نمرات نيانگيم  : نمرات نيانگ يم
 يليتحص مسالين  هر اني پا در .1

 يليتحص  دوره اني پا در .2

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

 .(  شودي م

 مسال ين  جهت  جودانش  از  باشد  12  از  كمتري  ليتحص  مسالين  اني پا  در  دانشجو  نمرات  نيانگيم  كهي  رتصو  در  :   مشروطي  سينو  نام

 .  شودي مسي يبعدي به صورت مشروط نام نو

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

 .   نداردي درس واحد 14

 

 

 



   مشروطی نشجواد  اخراج

   .باشد ي  م  معاف ليتحص مهادا از ،باشد 12 از كمتر متناوب سالمين  4 اي يمتوال مسالين 3 در دانشجو نمرات  نيانگيم كهي صورت در

 

 ل يتحص از  انصراف وي ليتحص ي  مرخص:  هفتم فصل

 دانشجو   ليتحص  مجاز  مدت  حداكثر  ءزج  كه  د نك  استفادهي  ليتحصي  مرخص  از  متناوب  ا ي يمتوال  مسالين  2  براي  تواندي  م  دانشجو-

 .  شودي م محسوب

  ه شگاداني  آموزش  اداره  م يتسل  دي با  ، مسالين  دري  سينو  م ان  شروع  از  قبل   هفته  دو  حداقل  وي  كتب  صورت  به   ليتحصي  مرخصي  تقاضا-

 .شود

  توانندي  م  انيدانشجو  ،باشد  يدهرس  موزشي دانشگاهآاي  رپزشکي و شو  كميسيونبه تاييد  كه    موجه  يپزشک  عذر  وي  گواه  صورت  در-

 . دي نما ادهتفاس سنوات باحتسا بدوني ليتحصي مرخص مسالين كي از

 

  كميسيون تاييد    پس ازو    مقررات  و  ضوابط  رساي  رعايت  با   ،   پزشکي  لومع   هاي  رشته  كليه  در  صيلح ت  به   باردارشاغل  دانشجویان -

 . نمايند استفاده تحصيلي سنوات در احتساب بدون ، زايمان خصيمر  نيمسال يك از توانند  مي،   موزشي دانشگاه آاي رپزشکي و شو

 

 :  ليتحص از  انصراف

  تاحداكثر  و   بار  كي  فقطي  مانيپش  صورت  در  و  د ينما  ميتسل  شگاه ندا  آموزش  اداره  به  اًصخش  را  خود  انصراف  درخواست  ديبا  دانشجو

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

 

   انتقالنقل و :  هشتم لصف

 مراجعه بفرمائيد.  ي و انتقاالت دانشجويقسمت نقل  -ت دانشگاه نقل و انتقال، به ساي جهت اطالع از آيين نامه هاي جديد

 

 (45ده )ما همانيمی دانشجو:  نهم فصل
 . است ممنوع  عکس  به وي دولت ريغ  بهي  دولتي  ها  دانشگاه از همانيم.  باشدي م سريم مقصد  و بدا مي  ها  دانشگاه توافق با امر نيا

 .  باشد   گذرانده دامب  دانشگاه در دي با را خود ترم كي شجوندا حداقل

  ل يتحص  ( 54تك درس )ماده  همانيم  صورت  به  تهسويپ ي  كارشناس  دوره   در  مسالين  دو  حداكثر  دتوان ي  م  تهرش  هر  در  دانشجو  هر  -

  واحد  كل %  40  از  د ينبا   است  گذرانده  دانشگاه  چند  يا   دريك  درس  تك  ميهمان  صورت  به  دانشجو  كهيي  ها  واحد  حالهر  در.    كند

 (  شيآموز نامه آيين 55 ماده . ) دكن  تجاوز دوره ي ها

 

   رشته رييتغ:  مهد فصل

 .  باشد ي  نم سريمي اسالم  آزاد دانشگاه در رشته رييتغ

 ي  درسی ها واحد  رشیپذ:  ازدهمی فصل

 .  شودي م  جامنا  رنده يپذ   دانشگاه دري درسي ها  واحد رشيپذ

 .  شودي م كاستهي و ليتحص مجاز  مدت ثرحداك از ي ليتحص مسالين كي شده رفتهي پذي درس واحد  20 هري ازا به -

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



 اشتراک   صد   در  80  حداقل   آموزشي  گروه  تشخيص  به  د جدي  رشته  دروس  با  دانشجو  شده   گذرانده  دروس  آموزشي  محتواي  -

 . نباشد كمتر 12 از وسرد  از يك هر نمره و داشته محتوايي

 

 زی ل ساادمع: دوازدهم فصل

پذ   عادلم شده  گذرانده  درسي  هاي  واحد  كسازي  شـدگاني  ساير  يرفته  يا  و  دانشگاهي  هـاي  واحـد  از  يکـي  در  را  دروسـي  قبـال  ـه 

  :معتبر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير استموسسات آموزش عالي 

  .باشد در رشته جديد  يلمجاز به تحصه سوابق تحصيلي خود ا توجه بدانشجو ب-۱

  .شگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشدسراسري وارد داندانشجو از طربق آزمون   - ۲

  .وره جديد نباشدواحد درسي كمتر از تعداد واحد درسي د دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد -۳

 يك از دروس  مطابقت داشـته و نمره هردر رشته جديد  ه  ي دروس مشابمحتوابا    ۸٠انده شده حداقل %محتواي آموزشي دروس گذر-۴

 شدنبا ۱۲كمتر از 

ي پذيرنده دانشجـو با رعايت موارد فوق انجام  نفر از اعضاي گروه آموزشي ذيربط در واحد هاي دانشگاه ۳سازي دروس توسط    معادل  –۵

  .مي شود

پذيرفته شد   -۶ دروس  دانشجنمرات  كارنامه  در  عينا  ثبه  مـي شـود  و  تعييـنت  در  نمميـ  و  محاسـبه  نيمسـال  ولي انگين  گردد  در   ي 

 .نمرات درپايان دوره محاسبه خواهد شدن كل ميانگي

چنان  معادل-۷ ليکـن  شـود  انجـام  دانشجـو  تحصيل  به  شروع  اول  نيمسال  در  بايد  با  سازي  بايد  آن  انجام  افتـد  بتـاخير  بـداليلي  چـه 

 . دانشجو صورت گيرد مقررات زمان شروع به تحصيل

 . سازي ندارد  گاهي طبق آيين نامه هاي موجود امکان معادلو دروس پيش دانش   دروس قرآن، وصيت نامه حضرت امام-8

 سازي با درس دانش خانواده نمي باشد.   درس تنظيم خانواده يك واحدي سرفصل قبلي قابل معادل-9

  اد واحدهاي درس در قسمت نظري و عملي بايد مطابقت داشتهبه تعداد واحدهاي دروس عملي و نظري دقت شود، تعد-10

 باشد.

 

   لي تحص  از فراغت:  دهمسيز فصل.
 از   چهنچنا  ،باشد  12  از  كمتر  ن يانگيم  نيا  كهي  صورت  در   .باشد  12  حداقل  ديبا  ليتحص  دوره  انياپ   در  دانشجو  نمرات  كل  نيانگيم

  شده   قبول  12  زا  كمتر  نمره   با  كه  رايي  ها  درس  ازي  درس  واحد  20  تا  ثرحداك  تواندي  م  ،باشد  نداشتهي  مانع  ليتحص  مدت  طول  نظر

 .   دينما تکرار را درس آن و نتخابا مجدداً وستهيپ ي  كارشناسي ها  دوره  در مسالين 2 در،  است

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

      و  مصوب  برنامه  طبق  را  وستهيپي  كارشناس  و  تهوسيناپ ي  كارشناس  و ي  كاردان  مقاطع  ازي  کي يدرسي  ها  احدو  هيكل  كهيي  دانشجو  -

پرستاري  .    شودي  م  شناخته   دوره  آن  ليالتحص  فارغ  باشد   گذرانده  تيموفق  با  اترمقر  نامه  نييآ  اساس  بر ت فارغ جه دانشجويان 

 باشند.   بايستي امتحان جامع را با موفقيت گذراندهتحصيلي 

 

ب گـروه  ـنياز به افزايش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهي مـي توانـد بـا تصويدر صورتيکه دانشجو براي فراغت از تحصيل    -

حداكمربـ  ) آموزشي  شوراي  تصويب  با  دانشگاهي  مراكز  و  كوچك  هاي  واحد  در   ( و  وط  كارشناسي  هاي  دوره  تحصيل  مجاز  مدت  ثر 

يوسته را دو نيمسال افزايش دهد. ) دوره تابستان به طول اپيوسـته را يك نيمسال و دوره هاي كارشناسي ارشد پ نكارداني و كارشناسي  

 .(وده مي گرددزمدت نيمسال دوم اف

 

 

 

 



 ی جدول كل دروس كارشناسي پيوسته پرستار

 

 رشته پرستاری مانزیا همجدول دروس پيش نياز 

 نام درس  واحد  نام درس  واحد 

 دروس پایه  تئوری  عملي ودك سالمپرستاری ك  5/1 5/0

 تشریح  5/1 5/0 كودكان  بيماریهای تاریپرس 3 

                بيوشيمي                        1 5/0 پرستاری بهداشت روان   2 

 يزیولوژی                                    ف 5/2 5/0 روان   بيماری هایرستاری پ 2 

 ژنتيك و ایمنولوژی  5/1 5/0 رستاری اصول مدیریت خدمات پ 2 

   آشنایي با مباني طب ایراني و مكمل ۲ 
 روب شناسي                               ميك 1 5/0

 موزی هاكارآ  كارآموزی 

        انگل شناسي                             1 5/0   وزی  اصول و مهارتهای پرستاریكارآم  1

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

 اری تحقيق پرست 1 5/0 معه/ فرد / خانواده/ محيط كارآموزی پرستاری  سالمت جا  2

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

 یاال اصول و مباني مدیریت خطر حوادث وب 2    

 صاصي دروس اخت تئوری  عملي 2كارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان   2

 ذیه و تغذیه درماني                      تغ 5/1  3دانن/سالمنكارآموزی پرستاری بزرگساال  2

 اصول اپيدميولوژی و مبارزه با بيماریها  1  یران پرستاری در مشكالت شایع در ا  1

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

 داروشناسي                                     2  ن يماریهای رواروان و بكارآموزی پرستاری بهداشت   2

 زبان تخصصي                                2  مراقبتهای ویژهكارآموزی پرستاری   1

 فرآیند آموزش بيمار 5/0 5/0 ژی باليني موزی فارماكولوآكار  1

 ستاریاصول و مهارتهای پر 5/2 5/1 ر عرصه كارآموزی د  

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

2  
/  كارآم فرد  جامعه/  سالمت  پرستاری   عرصه   در  وزی 

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

8  
بزرگساالن پرستاری  عرصه    در  -1سالمندان  /كارآموزی 

 در منزلو پرستاری مراقبت  2-3

 سالمت فرد و خانواده  پرستاری 5/1 

 پرستاری سالمت جامعه  5/1 

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

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  5/2  ر عرصه  پرستاری مراقبتهای ویژه دكارآموزی   3

 تاری در اختالالت سالمت مادر و نوزادپرس 2  ستاری خدمات پركارآموزی در عرصه  اصول مدیریت   2

2  
اورژان  پرستاری  عرصه  در  حوادث كارآموزی  بحران  در  س 

 غير مترقبه 
 مفاهيم پایه پرستاری  2 

 1زرگساالن/سالمندان بپرستاری  3    

 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان  3    

 3ستاری بزرگساالن/سالمندانپر 4    

 اری در بخشهای ویژه ای جامع پرستمراقبت ه 3    

 مراقبتهای پرستاری در منزل  5/1 5/0   

 قبه ژانس در بحران وحوادث غير متراری اور پرست 1 5/0   



 

 درس وابسته یا همزمان   درس پيش نياز

 تيك و ایمنولوژی ژن فيزیولوژی 

 بيوشيمي
 مانيتغذیه در  تغذیه و

 

 و مهارتهای پرستاریاصول 
 مفاهيم پایه پرستاری 

 

 بررسي وضعيت سالمت فيزیولوژی 

 –فيزیولوژی   –تشریح  –انگل شناسي  –ميكروب شناسي  -يوشيميب

 مفاهيم پایه پرستاری -یه درمانيذتغذیه و تغ

 

 1پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 2ن/سالمندان تاری بزرگساالپرس 1دان پرستاری بزرگساالن/سالمن -و شناسيدار

 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان 
 3پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 ویژه   ایهدر بخش  پرستاریمراقبتهای جامع  3-2-1پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 3-2-1پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

  -ی در اختالالت سالمت مادرو نوزادپرستار-اصول اپيدميولوژی

 ودكانبيماری های كپرستاری 

 ژانس در بحران وحوادث غير مترقبه پرستاری اور

 سالم پرستاری كودك و كودك  پرستاری بهداشت مادر

 ناپرستاری بيماریهای كودك سالم پرستاری كودك

 زلمراقبت های پرستاری در من 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان كارآموزی 

 ی روان بيماری هاپرستاری  پرستاری بهداشت روان 

 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان كارآموزی  1پرستاری بزرگساالن/سالمندان موزی كارآ

 3سالمندان /پرستاری بزرگساالنكارآموزی  2پرستاری بزرگساالن/سالمندان كارآموزی 

 داروشناسي ی ولوژیزفي – حتشری – شناسي انگل – يشناس كروبيم -يميوشيب

 صي زبان تخص زبان عمومي 

 و نوزاد  پرستاری بهداشت مادر آموزش بيمار  فرایند -ناسيداروش

 رستاری در اختالالت سالمت مادرو نوزادپ بهداشت مادر و نوزاد  یپرستار

 بهداشت روان   اریتپرس روانشناسي فردی و اجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه دروس مقطع كارشناسي پيوسته پرستاری

 سالمي اه آزاد ا طبق سر فصل و آیين نامه های دانشگ

 به بعد 93 ورودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری                                                        ترم اول 

ف 
دی

ر
 

كد   واحد نام درس

 س رد

یا   پيش نياز تعداد واحد 

 كارآموزی  عملي  نظری همزمان 

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

   5/0 5/1  2 ح تشری 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 روانشناسي فردی و اجتماعي 6

   1 -  1 تربيت بدني  7

   - 2  2 دانش خانواده  8

   - 3  3 فارسي عمومي  9

      - نواده اه مهارت های ارتباط با مددجو وخاكارگ 10

 واحد   20احد                 جمع و



 

 

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری                                        ترم دوم   

كد  واحد س رنام د  ردیف 

 درس

 یا همزمان  پيش نياز تعداد واحد

 زی كارآمو عملي  نظری 

  1 - -  1 پرستاری های مهارتو كارآموزی اصول  1

  1 - -  1 ي باليني فارماكولوژ   كارآموزی 2

 های پرستاریمهارتو صول ا  - 2  2 مفاهيم پایه پرستاری  3

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

5 
  - 2  2 داروشناسي 

  انگل – يشناس كروبيم -يميوشيب

 ی ولوژیزفي – حتشری – شناسي

 شيميبيو   1/ 5  1/ 5 رماني تغذیه و تغذیه د 6

   0/ 5 0/ 5  1 بيمار فرآیند آموزش  7

   - 1  1 يماریها مبارزه باب اپيدميولوژی و اصول 8

   0/ 5 1  1/ 5 بيوشيمي  9

   - 2  2 1اندیشه اسالمي  10

   - 1  1 كریم  قرآن  انس با 11

   - 3  3 زبان عمومي  12

      - اه كنترل عفونت كارگ 13

 واحد  18/ 5                جمع واحد 



 

 

 ي پرستاری نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناس                       ترم سوم   

كد  واحد نام درس  ردیف 

 درس

 پيش نياز  تعداد واحد

 كارآموزی  ملي ع نظری 

1 
  - 3  3  1بزرگساالن/سالمندان  پرستاری 

-ميكروب شناسي-انگل شناسي

-ولوژیفيزی-تشریح-بيوشيمي

 ایه پرستاری مفاهيم پ-یهتغذ

  2 -   2 1بزرگساالن/سالمندان  پرستاری  كارآموزی 2

  2 -   2 بهداشت مادر و نوزاد پرستاری  زیكارآمو 3

 فيزیولوژی   0/ 5 1/ 5  2 ایمونولوژی ژنتيك و  4

 آموزش بيمار  -شناسي دارو  - 2/ 5  2/ 5 مادر و نوزاد پرستاری بهداشت   5

   - 1/ 5  1/ 5   مت جامعهسالپرستاری  6

   0/ 5 0/ 5  1 درپرستاری  فناوری اطالعات  7

 روانشناسي فردی و اجتماعي    2  2   1 بهداشت روان پرستاری  8

 زبان عمومي    2  2 تخصصي زبان  9

 1اندیشه اسالمي    2  2 2اندیشه اسالمي  10

      - كارگاه ایمني مددجو  11

 واحد  20          جمع واحد



 

 

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری                        ارمترم چه

كد  دواح نام درس  ردیف 

 درس

 یا همزمان  پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی  عملي  نظری 

1 
   3  3 2بزرگساالن/سالمندان  پرستاری 

 پرستاری -داروشناسي

 1سالمندان بزرگساالن/

2 
 2 -   2 2سالمندان/بزرگساالن پرستاری  كارآموزی

 پرستاری  كارآموزی

 1بزرگساالن/سالمندان 
ت جامعه فرد/خانواده  سالم پرستاری  كارآموزی 3

 محيط
2   - 2  

 مادرو نوزاد  بهداشت یپرستار   2  2 و نوزاد ردر اختالالت سالمت ماد پرستاری  4

    1/ 5  1/ 5 خانواده  بهداشت فرد و پرستاری  5

    1  1 محيط و بهداشت  پرستاری  6

 بهداشت روان پرستاری    2  2 پرستاری بيماری های روان   7

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد   0/ 5 1/ 5  2 سالم  پرستاری كودك 8

    2  2 تفسير موضوعي قران  9

 فيزیولوژی  0/ 5 0/ 5  1 بررسي وضعيت سالمت  10

 1تربيت بدني   1 -  1 1ورزش  11

      - ندگي ارت های زكارگاه مه 12

 واحد  19/ 5جمع واحد               

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری                                        ترم پنجم

كد   احد و نام درس  ردیف 

 درس 

 یا همزمان  پيش نياز تعداد واحد 

 كارآموزی  عملي نظری

 2ساالن/سالمندان بزرگ رستاریپ   4  4 3بزرگساالن/سالمندان  پرستاری 1

2 
 2 -   2 3بزرگساالن/سالمندان  پرستاری  كارآموزی

  پرستاری  زیكارآمو

 2بزرگساالن/سالمندان 

  2    2 بيماریهای روان  و پرستاری كارآموزی بهداشت روان 5

    2  2 آئين زندگي  3

    1  1 ی اماموصایا 4

   0/ 5 1  1/ 5 تحقيق در پرستاری  

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

   0/ 5 0/ 5  1 آمار حياتي مقدماتي 7

8 
 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسالم 

 
2  2    

    2  2 اسالمي  بانقال  9

      - كارگاه اخالق حرفه ای  10

    2  2 مدیریت خطر حوادث وبالیا  اصول و مباني 11

 واحد  5/21      د          جمع واح



 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشناسي پرستاری نيمرخ تحصيلي دانشجویان ك                       ترم  ششم

كد  واحد نام درس  ردیف 

 درس

 زمان میا ه  پيش نياز تعداد واحد

 كارآموزی  عملي  نظری 

 یدر بخشها پرستاریمراقبت های جامع  1

 ویژه 
3  3   

سالمندان بزرگساالن/ پرستاری

1-2-3 

  1 - -  1 ویژه مراقبتهای  پرستاری كارآموزی  2

3 
حوادث و  هابحرانانس در اورژپرستاری 

 غير مترقبه 
5 /1  1 5 /0  

3-2-1پرستاری بزرگساالن/سالمندان    

پرستاری در -ل اپيدميولوژیواص

پرستاری   -اختالالت سالمت مادرو نوزاد

 ری های كودكان بيما

 پرستاري كودک سالم    3  3 ن های كودكاپرستاری بيماری  4

    2  2 و خدمات پرستاری  اصول مدیریت 5

ری كودك سالم و پرستا كارآموزی 6

 بيماریهای كودكان 
2  - - 2  

كالت شایع شكارآموزی پرستاری در م 7

 ایران 
1  - - 1  

    2  2 تاریخ تحليلي صدر اسالم  8

      - رگاه آموزش به مددجو كا 9

 واحد  5/15            واحد      جمع  

 نيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي پرستاری                                                             ترم هفتم

كد  دواح نام درس  ردیف 

 درس

 پيش نياز  تعداد واحد

 كارآموزی  عملي  نظری 

 و 1-2-3انبزرگساالن/سالمند پرستاری  درعرصهكارآموزی  1

 مراقبت در منزلپرستاری 
8  - - 8  

  3 - -  3 ویژه  مراقبتهای پرستاری كارآموزی درعرصه 2

      - كارگاه مخاطرات شغلي  3

      - پزشك و خانواده  كارگاه جایگاه پرستار در برنامه 4

      - كارگاه اعتبار بخشي  

 واحد   11           جمع واحد      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرستارینيمرخ تحصيلي دانشجویان كارشناسي                                                       شتم       ترم  ه

كد   واحد نام درس ردیف 

 درس 

 پيش نياز  تعداد واحد 

 كارآموزی  ي لعم نظری

فرد /جامعه سالمت كارآموزی در عرصه  پرستاری 1

 ه/محيط و خانواد
2  - - 2  

مادر و  اشتبهد تاریعرصه  پرسكارآموزی در  2

 نوزاد 
2  - - 2  

  2 - -  2 كودكان   بيماریهای پرستاری كارآموزی درعرصه 3

اورژانس و حوادث  كارآموزی درعرصه پرستاری  4

 غير مترقبه 
2  - - 2  

و خدمات  كارآموزی درعرصه اصول مدیریت 5

 پرستاری
2  - - 2  

      - ارگاه حاكميت بالينيك  6

      - در پدافند غير عامل پرستارانرگاه نقش كا 7

    2  2   آشنایي با مباني طب ایراني و مكمل 8

 واحد  12مع واحد                ج



 

 ي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاری  مومجدول دروس ع

 تعداد واحد 
 نوع درس 

 تئوری  عملي 

 1 ميفارسي عمو 3 

 2 زبان عمومي  3 

 3 تربيت بدني   1

 4 1ورزش   1

 5 كریم قران انس با 1 

 6 وصایای امام 1 

 دروس گروه معارف 

4 

 (امي)الز 1اندیشه اسالمي  2

 مباني نظری اسالم

 

 

7 
 (ي)الزام 2اندیشه اسالمي  2

 انسان در اسالم  2

 اسي در اسالم حقوق اجتماعي وسي 2

2 

 )با تكيه بر مباحث تربيتي(  فلسفه اخالق 2

 خالق اسالمي ا
 

8 

 ي و مفاهيم(ن)مبا اخالق اسالمي 2

 اخالق خانواده  2

 )اخالق كاربردی(  آئين زندگي 2

 عملي اسالم عرفان 2

2 

 انقالب اسالمي انانقالب اسالمي ایر 2
 

9 
 آشنایي با قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران 2

 اندیشه سياسي امام خميني  2

4 

 )الزامي(  اننگ و تمدن اسالم و ایرفره 2

 تاریخ تحليلي صدر اسالم  2 10 اسالمي  تاریخ و تمدن

 مت تاریخ اما 2

2 

 تفسير موضوعي قران  2
 11 بع اسالمي نایي با مناآش

 وضوعي نهج البالغهتفسير م 2

 12  دانش خانواده  2 2

 

 2سالمي يك درس معادل ، از دروس اخالق اواحد  4اسالم بايد دو درس معادل دروس مباني نظريبايد از  گروه معارف دروس دانشجو از 

ابع  شنايي با مناز دروس آ ، احدو   4 درس معادل  دو از دروس تاريخ وتمدن اسالمي  ، واحد  2س انقالب اسالمي يك درس معادل از درو ،واحد

دانشجو    كل واحد هاي عمومي كه .( حدوا   16در كل  ) بگذراند   را بايد واحد  2  درس دانش خانواده معادلو    واحد  2  اسالمي يك درس معادل

 . مي باشدواحد    26بايد بگذراند 
 


