
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

    
 آموزشی دوره واحدهاي جمع جدول

  

  تعداد واحد  نوع درس
  28  اختصاصی
  4  پایان نامه

  32  جمع واحدهاي دوره
  

  »نکات مهمی از آیین نامه آموزشی «
  .نمایداخذ  را در دوره کارشناسی ارشد» )ره( امام حضرت وصایاي و هادیشهان«و » قرائت و روانخوانی قرآن کریم«دروس دانشجوي کارشناسی ارشد باید 

  )واحد28( تخصصیجدول دروس 
  نیاز همپیش نیاز یا   نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

      كارآموزي  عملي  نظري

      -   5/0  1  اخالق پرستاري و روابط حرفه اي
      5/0  -   5/1  نظریه ها، الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها

  وهاي پرستاري و کاربرد آنهانظریه ها، الگ    5/0  -   1  مدیریت خدمات پرستاري در بخشهاي بالینی
      -   5/0  1  روش هاي آموزش به مددجو

      -   -   5/1  داروشناسی اختصاصی
      -   -   5/1  پاتوفیزیولوژي

      1  -   1  پایش وضعیت سالمت بزرگساالن

پایش وضعیت  - داروشناسی اختصاصی    5/1  -   5/1  جراحی - پرستاري از اختالالت و بیماریهاي حاد داخلی
  پاتوفیزیولوژي - نسالمت بزرگساال

پایش وضعیت  - داروشناسی اختصاصی    5/1  -   5/1  جراحی-پرستاري از اختالالت و بیماریهاي مزمن داخلی
  پاتوفیزیولوژي - سالمت بزرگساالن

    5/0  -  -  طب جایگزین و نقش پرستار در آنها - طب مکمل
پایش وضعیت  - داروشناسی اختصاصی

  پاتوفیزیولوژي - سالمت بزرگساالن

پایش وضعیت  - داروشناسی اختصاصی    -  -  5/0  فند غیر عامل و نقش پرستار در آنپدا 
  پاتوفیزیولوژي - سالمت بزرگساالن

پایش وضعیت  - داروشناسی اختصاصی    1  -  5/0  پرستاري آنکولوژي
  پاتوفیزیولوژي - سالمت بزرگساالن

پایش وضعیت  - داروشناسی اختصاصی    5/0  -  5/0  مراقبتهاي تسکینی و نقش پرستار در آن
  پاتوفیزیولوژي - سالمت بزرگساالن

      ٦  -  -  كارورزي

  گاه هاي آموزشیکار
  کارگاه زمان   

  نیمسال اول  كارگاه مهارت هاي ارتباطي

  نیمسال اول  كارگاه ايمني مددجو

  دومنیمسال   كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان

  سومنیمسال   ات و حاكميت بالينيكارگاه ارتقاي كيفيت خدم

  چهارمنیمسال   كارگاه خدمات مبتني بر شواهد

  )واحد  4( جبرانیجدول دروس 

  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس
  عملی  نظري

      5/0  5/0  سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی
      1  2  آمار و روش تحقیق پیشرفته

  )واحد  4( پایان نامه جدول

  واحد 4  پایان نامه
  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
  پرستاري گرایش داخلی جراحیلیست دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته 


