
95ورودی  مشاوره در ماماییچید مان دروس دوره  کارشناسی ارشد رشته   

 نیم سال اول 

کارآهوزی/تؼداد واحد ػولی جوغ واحد پیص نیاز یا هوسهاى  کد درس نام درس تؼداد واحد نظری  

واحدکارگاهی1 1 ----  01 ههارتهای زندگی - 

واحدػولی 5/0 1 ----  5/0  02 سیستن های اطالع رسانی پسضکی 

---- 5/1 واحدػولی 5/0   03 آهار حیاتی و روش تحقیق پیطرفته 1 

---- 5/1 واحدػولی5/0   04 روضها و فنوى آهوزش در جاهؼه یا سیستن بهداضتی 1 

 05 اخالق حرفه ای در هطاوره هاهایی 1 - 1 ----

واحد کارگاهی 1 2 ---- (1)ههارتهای ارتباطی 1   06 

سیستوهای بهداضتیهدیریت در  1 - 1 ----  08 

واحد ػولی 5/1 2 03  5/0  17 سوینار تحقیق در هطاوره هاهایی 

واحد 11 -  جوغ کل واحد ها  6 5 

            

 نیم سال دوم 

کارآهوزی/تؼداد واحد ػولی جوغ واحد پیص نیاز یا هوسهاى  کد درس نام درس تؼداد واحد نظری  

07و06 کارآهوزی واحد 1 3  خانوادهسالهت  2   09 

06و05 ػولیواحد  5/0 2   5/1 (2)ههارتهای ارتباطی    07 

واحد کارآهوزی 1 3 09  10 هطاوره  و آهوزش دربارداری ،زایواى طبیؼی  و پس از زایواى 2 

07و06  5/1 واحد کارآهوزی 5/0   12 هطاوره تنظین خانواده  و روضهای پیطگیری از بارداری 1 

07و06  5/1 کارآهوزیواحد  5/0   15 یائسگی و هطاوره قبل و بؼد از یائسگی 1 

واحد 11 -  5/3  5/7 17جوغ کل واحد ها    

 

 نیم سال سوم 

کارآهوزی/تؼداد واحد ػولی جوغ واحد پیص نیاز یا هوسهاى  کد درس نام درس تؼداد واحد نظری  

09و07و06 واحد کارآهوزی 1 2   11 هطاوره  و ارتقاء سالهت جنسی 1 

واحد کارآهوزی5/0 2 ----  5/1  13 نکات کاربردی از اختالالت روانی و ضایغ در دوره باروری 

07و06 واحدکارآهوزی5/0 2   5/1  14 هطاوره هاهایی در هطکالت خاظ دوره باروری 

واحدکارآهوزی1 2 ----  16 اصول هطاوره شنتیک و بیواریهای ارثی 1 

واحد 8   جوغ کل واحد ها  5 3 

 

 نیم سال چهارم

 تؼداد واحد جوغ واحد پیص نیاز یا هوسهاى

  

 کد درس نام درس

واحد4 ---- واحد  4   15 پایان نامه 

واحد4  جوغ کل واحد ها   

 


