
 

 

 واحدزاهدان

 دانشکده پزشکی گروه پرستاری

 

  

 کارضٌاسی رضتَ پزستاری آرایص تزهی  درّص دّرٍ 

 بَ بعذ 84داًطگاُی ّرّدی  پیص درّص داضتي با اّل ًیوسال

 

 

ّاحذ  عٌْاى درص ردیف
 ًظزی

ّاحذ 
 عولی

ّاحذ کل 
 درص

 ُن ًیاس پیص ًیاس

   3 5/0 5/2 فیشیْلْژی -1

   2 5/0 5/1 تطزیح -2

   2 5/0 5/1 بیْضیوی -3

   4 1 3 پزستاری ُای هِارت ّ اصْل -4

   2  2 ضیوی پیص داًطگاُی -5

   2  2 داًطگاُی فارسی پیص -6

   2  2 داًطگاُی سباى پیص -7

   2  2 داًطگاُی سیست پیص -8

   19 5/2 5/16 جوع -9

 



 

 

 

                                                               پزستاری رضتَ کارضٌاسی دّرٍ درّص  تزهی آرایص

  (بعذ بَ 84 ّرّدی)ًیوسال اّل بذّى درّص پیص داًطگاُی

 

 

ّاحذ  عٌْاى درص ردیف

 ًظزی

 ُن ًیاس پیص ًیاس کل ّاحذ درص ّاحذ عولی

   3 5/0 5/2 فیشیْلْژی -1

   2 5/0 5/1 تطزیح -2

   2 5/0 5/1 بیْضیوی -3

 ُای هِارت ّ اصْل -4
 پزستاری

3 1 4   

   2  2 (1اًذیطَ اسالهی ) -5

   1 1  (1تزبیت بذًی ) -6

   14 5/3 5/10 جوع -7

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               پزستاری رضتَ کارضٌاسی دّرٍ درّص  تزهی آرایص

 (بعذ بَ 84 ّرّدی) دّم ًیوسال

 

 

ّاحذ  عٌْاى درص ردیف
 ًظزی

ّاحذ 
 عولی

کل ّاحذ 
 درص

 ُن ًیاس پیص ًیاس

   2 5/0 5/1 هیکزّب ضٌاسی -1

   2 5/0 5/1 اًگل ضٌاسی -2

  بیْضیوی 2  2 تغذیَ ّ تغذیَ درهاًی -3

-تطزیح-بیْضیوی 3  3 دارّضٌاسی -4
 فیشیْلْژی

 

  فیشیْلْژی 1 5/0 5/0 بزرسی ّضعیت سالهت -5

فزآیٌذ یادگیزی ّ اصْل  -6
 آهْسش بَ هذدجْ

5/0 5/0 1   

پزستاری بِذاضت جاهعَ  -7
(1) 

2  2   

کار آهْسی اصْل ّ  -8
 هِارت ُای پزستاری

اصْل ّ هِارتِای  1 1 
 پزستاری

 

   3  3 سباى عوْهی -9

   1 5/0 5/0 قزآى -10

   18 5/3 5/14 جوع -11



 

 

 

 

                                                                                     پزستاری رضتَ کارضٌاسی دّرٍ درّص  تزهی آرایص

 (بعذ بَ 84 ّرّدی) ًیوسال سْم

 

ّاحذ  عٌْاى درص ردیف
 ًظزی

ّاحذ 
 عولی

ّاحذ کل 
 درص

 ُن ًیاس پیص ًیاس

پزستاری بیواریِای داخلی ّ  -1
 (1جزاحی)

-بیْضیوی 3  3
-تطزیح

-فیشیْلْژی
هیکزّب ضٌاسی 

-اًگل ضٌاسی  –
تغذیَ ّ تغذیَ 

 درهاًی

 

   2  2 اجتواعی ّرّاًطٌاسی فزدی  -2

اصْل اپیذهیْلْژی ّهبارسٍ  -3
 با بیواریِا

2  2   

   2  2 (2پزستاری بِذاضت جاهعَ ) -4

 اىپزستاری بِذاضت هادر -5
 (1)اىًْساد

فزآیٌذ -دارّضٌاسی 3  3

یادگیزی ّ اصْل 
 آهْسش بَ هذدجْ

 

   1 5/0 5/0 فٌاّری اطالعات در پزستاری -6

  فیشیْلْژی 2 5/0 5/1 ایوٌْلْژی -7

 پزستاری کارآهْسی -8
 ّ داخلی بیواریِای

 (1)جزاحی

 پزستاری 1 1 
 داخلی بیواریِای

 (1)جزاحی ّ

  پزستاری
   داخلی بیواریِای

 (1)جزاحی  ّ

   1 1  2تزبیت یذًی  -9

   2  2 (2اًذضَ اسالهی ) -10

   19 3 16 جوع -11



 

 

 

 

                                                                پزستاری رضتَ کارضٌاسی دّرٍ درّص  تزهی آرایص

 بَ بعذ( 84ًیوسال چِارم )ّرّدی 

 

ّاحذ  ّاحذ ًظزی عٌْاى درص ردیف
 عولی

کل ّاحذ 
 درص

 ُن ًیاس پیص ًیاس

 ّ داخلی بیواریِای پزستاری -1
 (2جزاحی)

پزستاری  -دارّضٌاسی 4  4
بیواریِای داخلی 

 (1ّجزاحی)

 

   1  1 (3پزستاری بِذاضت جاهعَ) -2

رّاًطٌاسی فزدی  2  2 (1پزستاری بِذاضت رّاى) -3
 اجتواعی

 

 هادر بِذاضت پزستاری 2  2 (1پزستاری کْدکاى ) -4
 (1) ًْساداى ّ اى

 

پزستاری بِذاضت هادر اى ّ  -5
 (2ًْساداى )

 هادر بِذاضت پزستاری 2  2
 (1) ًْساداى ّ اى

 

  سباى عوْهی 2  2 سباى تخصصی -6

کارآهْسی پزستاری  -7
بیواریِای داخلی ّ جزاحی 

(2) 

 بیواریِای پزستاری 2 2 
                        داخلی

 (2)جزاحی ّ

 پزستاری
 داخلی بیواریِای

 (2)جزاحی ّ

کارآهْسی پزستاری  -8
 بِذاضت جاهعَ

 بِذاضت پزستاری 1 1 
 (1(،)2،)(3)جاهعَ

 بِذاضت پزستاری
 (3)جاهعَ

کارآهْسی  پزستاری هادراى  -9
 ّ ًْساداى

   بِذاضت پزستاری 1 1 
          ّ اى هادر

 (2) ًْساداى

 بِذاضت پزستاری
 ّ اى هادر

 (2) ًْساداى

   2  2 تاریخ فزٌُگ ّ توذى -10

   19 4 15 جوع -11

 

 



 

 

 

 

                                                               پزستاری رضتَ کارضٌاسی دّرٍ درّص  تزهی آرایص

 (بعذ بَ 84 ّرّدی) پٌجن  ًیوسال

 

 

ّاحذ  عٌْاى درص ردیف
 ًظزی

ّاحذ 
 عولی

کل ّاحذ 
 درص

 ُن ًیاس پیص ًیاس

 ّ داخلی بیواریِای پزستاری -1
 (3)جزاحی

 بیواریِای پزستاری 4  4
 ّ داخلی
 (2)جزاحی

 

پزستاری بِذاضت  2  2 (2پزستاری بِذاضت رّاى) -2
 (1رّاى)

 

پزستاری کْدکاى  3  3 (2پزستاری کْدکاى ) -3
(1) 

 

آهارحیاتی ّ رّش تحقیق  -4
 در پزستاری

5/1 5/0 2   

 کارآهْسی پزستاری -5
 ّ داخلی بیواریِای

 (3)جزاحی

 بیواریِای پزستاری 2 2 
                    داخلی

 (3جزاحی) ّ

 پزستاری

 داخلی بیواریِای

 (3ّجزاحی)

کارآهْسی پزستاری  -6
 بِذاضت رّاى

پزستاری بِذاضت  1 1 
 (1(،)2رّاى)

پزستاری بِذاضت 
 (2رّاى)

کارآهْسی پزستاری  -7
 کْدکاى

پزستاری کْدکاى  1 1 
(2(،)1) 

 پزستاری
 (2) کْدکاى

   3  3 ادبیات فارسی -8

   2  2 تفسیز هْضْعی ًِج البالغَ -9

   20 5/4 5/15 جوع -10

 

 

 



 

 

 

                                                               پزستاری رضتَ کارضٌاسی دّرٍ درّص  تزهی آرایص

 بَ بعذ( 84ًیوسال ضطن )ّرّدی 

 

 

ّاحذ  عٌْاى درص ردیف
 ًظزی

ّاحذ 
 عولی

کل ّاحذ 
 درص

 ُن ًیاس پیص ًیاس

 ّ داخلی بیواریِای پزستاری -1
 (4)جزاحی

 پزستاری 4  4
 داخلی بیواریِای

 (3جزاحی) ّ

 

  پزستاری 3  3 پزستاری ّیژٍ -2
  داخلی بیواریِای

 (4)جزاحی ّ

  پزستاری
  داخلی بیواریِای

 (4)جزاحی ّ

پزستاری در بحزاى ،فْریت ُا  -3
 ّ حْداث غیز هتزقبَ

 پزستاری 2 5/0 5/1
 داخلی بیواریِای

 (4)جزاحی ّ

 پزستاری
 داخلی بیواریِای

 (4)جزاحی ّ

اصْل هذیزیت خذهات  -4
 پزستاری

کلیَ درّص  2  2
 تخصصی

 پزستاری
 داخلی بیواریِای

 (4)جزاحی ّ

 بیواریِای کارآهْسی پزستاری -5
 (4)جزاحی ّ داخلی

 پزستاری 2 2 
 داخلی بیواریِای

 (4)جزاحی ّ

 پزستاری
 داخلی بیواریِای

 (4)جزاحی ّ

   2  2 آئیي سًذگی -6

   2  2 اًقالب اسالهی -7

   2  2 تاریخ تحلیلی -8

   1  1 اهام)رٍ(ّصیت ًاهَ  -9

   20 5/2 5/15 جوع -10

 

 .واحد انتخاب نماید42نیمسال ماقبل مرحله کار آموزی در عرصه ترم آخر محسوب میشود و دانشجو می تواند تا سقف  -1

در صورتی باید دانشجو در این ترم با مدیر واحدهای دیگری به دالیل مختلف برای دانشجو باقی مانده باشد 42که عالوه بر -4
 .گروه پرستاری مشاوره نماید



 

 

 

                                                               پزستاری رضتَ کارضٌاسی دّرٍ درّص  تزهی آرایص

 (بعذ بَ 84 ّرّدی) نُفت ًیوسال

 

 

ّاحذ  عٌْاى درص ردیف
 ًظزی

ّاحذ 
 عولی

کل ّاحذ 
 درص

 ُن ًیاس پیص ًیاس

 پزستاری عزصَکارآهْسی در  -1

 (1)جزاحی ّ داخلی بیواریِای

 1 1   

 پزستاری عزصَ در کارآهْسی -2

 (2)جزاحی ّ داخلی بیواریِای

 1 1   

 پزستاری عزصَ در کارآهْسی -3

 (3)جزاحی ّ داخلی بیواریِای

 3 3   

 پزستاری عزصَ در کارآهْسی -4

 (4)جزاحی ّ داخلی بیواریِای

 3 3   

    عزصَ در کارآهْسی -5

 پزستاری ّیژٍ

 3 3   

پزستاری  عزصَ در کارآهْسی -6

 (1کْدکاى)

 1 1   

   12 12  جوع -7

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    پزستاری رضتَ کارضٌاسی دّرٍ درّص  تزهی آرایص

 (بعذ بَ 84 ّرّدی) ُطتن ًیوسال

 

 

ّاحذ  عٌْاى درص ردیف
 ًظزی

ّاحذ 
 عولی

کل ّاحذ 
 درص

 ُن ًیاس پیص ًیاس

اصْل  عزصَ در کارآهْسی -1

 هذیزیت خذهات پزستاری

 2 2   

       عزصَ در کارآهْسی -2

 پزستاری بِذاضت رّاى

 1 1   

پزستاری  عزصَ در کارآهْسی -3

 بِذاضت هادراى ّ ًْسداى

 5/2 5/2   

       عزصَ در کارآهْسی -4

 بِذاضت جاهعَ پزستاری

 3 3   

 پزستاری عزصَ در کارآهْسی -5

در بحزاى،فْریت ُا ّ حْادث 

 غیز هتزقبَ

 2 2   

 پزستاری عزصَ در کارآهْسی -6

 (2کْدکاى)

 5/1 5/1   

   12 12  جوع -7

 

 

 

 

 


