
 

 

 

 واحدزاهدان

 دانشکده پزشکی گروه پرستاری

 

  

 کارشناسی رشته پرستاری آرایش ترمی  دروس دوره 

 (به بعد39بهمن ورودی ) اول نیمسال

 

واحد  واحد نظری عنوان درس ردیف

 عملی

کل واحد 

 درس

 هم نیاز پیش نیاز

   9 5/0 5/2 فیزیولوژی -1

   2 5/0 5/1 تشریح -2

   5/1 5/0 1 بیوشیمی -9

   4 5/1 5/2 پرستاری های مهارت و اصول -4

   1 5/0 5/0 قرآن  -5

   2  2 (1)اسالمی اندیشه -6

   1 1  (1تربیت بدنی) -7

   5/1 5/0 1 انگل شناسی -8

   5/1 5/0 1 میکروب شناسی -3

   5/17 5/5 12 واحدها جمع -10

 



 

 

 

                                                               پرستاری رشته کارشناسی دوره دروس  ترمی آرایش

 (بعد به39 بهمن ورودی) دوم نیمسال

 

واحد  عنوان درس یفرد

 نظری

واحد 

 عملی

کل واحد 

 درس

 هم نیاز پیش نیاز

  بیوشیمی 5/1  5/1 تغدیه و تغذیه درمانی -1

-تشریح-بیوشیمی 2  2 داروشناسی -2

          فیزیولوژی

  انگل شناسی

 میکروب شناسی

 

  فیزیولوژی 1 5/0 5/0 بررسی وضعیت سالمت -3

فرآیند یادگیری و اصول  -4

 آموزش به مددجو

5/0 5/0 1   

   5/1  5/1 جامعه سالمتپرستاری  -5

مهارت   کار آموزی اصول و  -6

 های پرستاری

اصول و مهارتهای  1 1 

 پرستاری

 

   5/1 5/0 1 اخالق پرستاری و ارتباط  -7

     2 مفاهیم پایه پرستاری -8

   2  2 دانش خانواده و جمعیت  -9

   9  9 زبان عمومی -10

   9  9 فارسی عمومی -11

   5/13 5/2 17 جمع واحدها -12

 

 

 



 

 

                                                                                     پرستاری رشته کارشناسی دوره دروس  ترمی آرایش

 (بعد به39 بهمن ورودی) نیمسال سوم

 

واحد  عنوان درس ردیف

 نظری

واحد 

 عملی

کل واحد 

 درس

 نیازهم  پیش نیاز

                  پرستاری  -1

 (1)سالمندان/بزرگساالن 

-تشریح-بیوشیمی 9  9

میکروب شناسی -فیزیولوژی

             -انگل شناسی  

     -تغذیه و تغذیه درمانی

 مفاهیم پایه پرستاری

 

  و  روانشناسی فردی -2

 اجتماعی

2  2   

اصول اپیدمیولوژی ومبارزه  -9

 با بیماریها

1  1   

   5/1  5/1  فرد وخانوادهپرستاری  -4

               پرستاری بهداشت -5

 نوزادو مادر

فرآیند -داروشناسی 5/2  5/2

یادگیری و اصول آموزش 

 به مددجو

 

                فناوری اطالعات -6

 در پرستاری

5/0 5/0 1   

  فیزیولوژی 2 5/0 5/1 ایمنولوژیژنتیک و -7

 پرستاری کارآموزی -8

 (1)سالمندان/ بزرگساالن

بزرگساالن    پرستاری 2 2 

 (1)سالمندان

پرستاری 

بزرگساالن 

 (1)سالمندان

   1 5/0 5/0 آمار حیاتی مقدماتی      -3

کارآموزی پرستاری در  -10

 شایع ایران مشکالت

 1 1   

   1 1  2تربیت یدنی  -11

   2  2 (2اندشه اسالمی ) -21

   20 5/5 5/14 واحدهاجمع  -19

 

 

 



 

 

                                                                پرستاری رشته کارشناسی دوره دروس  ترمی آرایش

 (بعد به39 بهمن ورودی)نیمسال چهارم 

 

واحد  واحد نظری عنوان درس ردیف

 عملی

کل واحد 

 درس

 هم نیاز پیش نیاز

                   پرستاری -1

 (2)سالمندان/بزرگساالن 

پرستاری  -داروشناسی 9  9

 (1)سالمندان/بزرگساالن

 

   1  1 محیطپرستاری بهداشت  -2

روانشناسی فردی  2  2 پرستاری بهداشت روان -9

 اجتماعیو

 

 مادر  بهداشت پرستاری 2 5/0 5/1 سالمپرستاری کودک  -4

  نوزاد و

 

اختالالت در پرستاری  -5

 مادر و نوزاد  سالمت

 مادر  بهداشت پرستاری 2  2

  نوزاد و

 

  زبان عمومی 2  2 زبان تخصصی -6

کارآموزی پرستاری  -7

 (2)سالمندان بزرگساالن

پرستاری                  2 2 

 (2)سالمندان بزرگساالن

 پرستاری

 بزرگساالن

 (2)سالمندان

 سالمتکارآموزی پرستاری  -8

 /فرد وخانواده/محیط جامعه

پرستاری بهداشت  جامعه سالمت پرستاری 2 2 

 محیط

       کارآموزی  پرستاری  -3

 مادر و نوزادبهداشت 

 مادر   بهداشت پرستاری 2 2 

  نوزاد  و

 پرستاری

 اختالالتدر

 و مادرسالمت 

  نوزاد

   2  2 تاریخ فرهنگ و تمدن -10

   20 5/6 5/19 واحدها جمع -11

 

 

 

 

 



 

 

                                                               پرستاری رشته کارشناسی دوره دروس  ترمی آرایش

 (بعد به39 بهمن ورودی) پنجم  نیمسال

 

 

واحد  عنوان درس ردیف

 نظری

واحد 

 عملی

کل واحد 

 درس

 هم نیاز پیش نیاز

 پرستاری -1

 (9)بزرگساالن/سالمندان

 پرستاری 4  4

بزرگساالن/سالمندان 

(2) 

 

 پرستاری بهداشت  2  2 پرستاری بیماریهای روان -2

 روان

 

بیماریهای پرستاری  -9

 کودکان 

  پرستاری کودک سالم 9  9

   5/1 5/0 1 تحقیق در پرستاری -4

 کارآموزی پرستاری -5

 (9)سالمندان/بزرگساالن

 پرستاری 2 2 

 (9)سالمندان/بزرگساالن

 پرستاری

 (9)سالمندان/بزرگساالن

کارآموزی پرستاری  -6

 روان یماریهایب

 پرستاری بهداشت روان 2 2 

 بیماریهایوپرستاری 

 روان

 

 روان پرستاری بیماریهای

    

کارآموزی پرستاری  -7

 کودکانبیماریهای 

پرستاری کودک سالم  2 2 

 بیماریهای پرستاریو 

 کودکان

بیماریهای پرستاری  

 کودکان

   2  2 تفسیر موضوعی نهج البالغه -8

   5/18 5/6 12 واحدها جمع -3

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               پرستاری رشته کارشناسی دوره دروس  ترمی آرایش

 (بعد به39 بهمن ورودی)نیمسال ششم 

 

واحد  عنوان درس ردیف

 نظری

واحد 

 عملی

کل واحد 

 درس

 هم نیاز پیش نیاز

 پرستاری 2 5/0 5/1 مراقبتهای پرستاری در منزل -1

 بزرگساالن/سالمندان

(9) 

 

   1 1  فارماکولوژی بالینی -2

 دربحران ، اورژانسپرستاری  -9

 و حوداث غیر مترقبه

 سالمندان/بزرگساالن پرستاری 5/1 5/0 1

(1(،)2(،)9) 

 کودکان بیماریهای پرستاری
 سالمت اختالالت در پرستاری

 نوزاد و مادر

 اصول اپیدمیولوژی

 

اصول مدیریت خدمات  -4

 پرستاری

  کلیه دروس تخصصی 2  2

مراقبت های جامع پرستاری  -5

 در بخشهای ویژه 

 پرستاری- 9  9

 سالمندان/بزرگساالن

(1)،(2)،(9) 

 

کارآموزی مراقبت های  -6

 بخشهای در پرستاری جامع

 ویژه

 جامع های مراقبت 1 1 

    در پرستاری

 ویژه بخشهای

 جامع های مراقبت

 در پرستاری

 ویژه بخشهای

   2  2 آئین زندگی -7

   2  2 انقالب اسالمی -8

   2  2 تاریخ تحلیلی -3

   1  1 وصیت نامه امام)ره( -10

   5/17 9 5/14 جمع واحدها -11

 

 

 .واحد انتخاب نماید24محسوب میشود و دانشجو می تواند تا سقف نیمسال ماقبل مرحله کار آموزی در عرصه ترم آخر  -1

در صورتی باید دانشجو در این ترم با مدیر واحدهای دیگری به دالیل مختلف برای دانشجو باقی مانده باشد 24که عالوه بر -2

 .گروه پرستاری مشاوره نماید

 



 

 

 

                                                               پرستاری رشته کارشناسی دوره دروس  ترمی آرایش

 (به بعد39)ورودی بهمن  مهفت نیمسال

 

 

واحد  عنوان درس ردیف

 نظری

واحد 

 عملی

کل واحد 

 درس

 هم نیاز پیش نیاز

 پرستاری کارآموزی در عرصه -1

 (1)بزرگساالن/سالمندان

 2 2   

 پرستاری عرصه در کارآموزی -2

 (2) سالمندان/بزرگساالن

 2 2   

 پرستاری عرصه در کارآموزی -9

 (9) سالمندان/بزرگساالن

 2 2   

 پرستاری عرصه در کارآموزی -4

 مراقبتهای در منزل

 2 2   

    عرصه در ورزیکار -5

 ویژهمراقبتهای  پرستاری 

 9 9   

   11 11  واحدها  جمع -6

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    پرستاری رشته کارشناسی دوره دروس  ترمی آرایش

 (بعد به39 بهمن ورودی) هشتم نیمسال

 

 

واحد  عنوان درس ردیف

 نظری

واحد 

 عملی

کل واحد 

 درس

 هم نیاز پیش نیاز

اصول  عرصه در کارآموزی -1

 مدیریت خدمات پرستاری

 2 2   

       عرصه در کارآموزی -2

 بیماریهای کودکانپرستاری 

 2 2   

پرستاری  عرصه در کارآموزی -9

 بهداشت مادران و نوزدان

 2 2   

       عرصه در کارآموزی -4

/فرد  جامعه سالمت پرستاری

 خانواده/محیط

 2 2   

  پرستاری عرصه در کارآموزی -5

،فوریت ها و حوادث اورژانس

 غیر مترقبه

 2 2   

   10 10  واحدها جمع -6

 

 

 

 

 


