
 کارشناسی ارشذ پزستاری سالمنذی

 معزفی رشته

طالوٌذاى گزٍّ ّیژٍ ای اس افزاد جاهعَ با ًیاسُای خاؽ خْد ُظتٌذ کَ هزاقبت ّ پزطتاری اس آًاى ًیاسهٌذ تزبیت هتخــاًی اطت 

ًیاسهٌذ کار تیوی اطت ّ ایي اگزچَ هزاقبت اس طالوٌذاى بَ علت هاُیت خاؽ خْد . کَ اس تْاًایی علوی ّ عولی کافی بزخْردار باػٌذ

تین هتؼکل اس تخـؾ ُای هزبْطَ ًظیز هتخـؾ طب طالوٌذي، رّاًپشػك طالوٌذي، پزطتار طالوٌذي، فیشیْتزاپ، رّاًؼٌاص، 

اطت، اها در ایي هیاى ًقغ پزطتار طالوٌذی بَ علت ارتباط هظتوز با طالوٌذ ّ ایجاد  ...كار درهاًگز ،هتخـؾ تغذیَ ّ هذدكار ّ

گی بیي طایز تخـؾ ُا هٌحـز بفزد اطتُواُي . 

 

تخــي پزطتاري بَ  -، پزطتاري طالوٌذي عبارت اطت اس ارائَ خذهات هزاقبتي (2003)بز اطاص تعزیف طاسهاى جِاًي بِذاػت 

یت پزطتاري طالوٌذي ػاهل بزرطي ًیاسُاي خاؽ جوع. طالوٌذاى در قالب عضْي اس تین طالهت چٌذ رػتَ اي در هْقعیتِاي هختلف

طالوٌذ، طزاحي ّ اجزای هزاقبت پزطتاري بَ هٌظْر رفع ًیاسُای طالهت ّ ارسػیابي اثزبخؼي هذاخالت پزطتاري ، بَ هٌظْر 

 .ارتقای طالهت طالوٌذ ّ خاًْادٍ آًاى اطت

رػتَ ُای  ّ تعذاد ّاحذ ُا، داًؼگاٍ ُای دارای رػتَ پزطتاری طالوٌذی، هعزفی( طزفـل)بزًاهَ درطی :شامل اطالعات بیشتز -

ّ هعزفی هؼاغل ّ باسارکار ایي رػتَ ( بَ هٌظْر اداهَ تحـیل در هقاطع باالتز آهْسع عالی)دکتزای پزطتاری طالوٌذی . 

 

 

رشته های کارشناسی مجاس بزای ورود به این رشته بز اساص دفتزچه کنکىر ارشذ*  

کارشناسی پزستاری -  

 

واحذها پزستاری سالمنذی و تعذاد( سز فصل)بزنامه درسی    

 ّاحذ 32 : تعذاد کل ّاحذُا

 ّاحذ 7 : درّص پایَ

 ّاحذ 21 : درّص اختـاؿی

 ّاحذ 4 : پایاى ًاهَ

 دروص پایه

 تعذاد واحذ نام درص تعذاد واحذ نام درص

 2 ًظزیَ ُا ، الگُْا ی پزطتاری ّ کاربزد آًِا 2 اخالق پزطتاری ّ رفتار حزفَ ای

 1/5 هذیزیت پزطتاری بالیٌی
 7 جمع

 1/5 رّع تذریض ّ بزًاهَ ریشی آهْسػی

  

 دروص اختصاصی 

 تعذاد واحذ نام درص تعذاد واحذ نام درص

 2 بزرطی ّضعیت طالهت طالوٌذ 2 اپیذهیْلْژی در طالوٌذی

 2 طالوٌذی طالن ّ فعال 2 دارّػٌاطی طالوٌذی ّ فزاّردٍ ُای هکول



 تعذاد واحذ نام درص تعذاد واحذ نام درص

بیواریِا ّ اختالالت   –1پزطتاری طالوٌذ 

 جظوی ّ عولکزدی
4 

ّضعیت رّاى ػٌاختی   –2پزطتاری طالوٌذ 

 ، بیواریِا ّ اختالالت رّاًی
3 

هظائل ّ هؼکالت   –3پزطتاری طالوٌذ 

 اجتواعی
 4 طاختارُا ّ طیظتوِای هزاقبتی ّیژٍ طالوٌذاى 3

 

 

 دانشگاههایی که در رشته پزستاری سالمنذی پذیزش دانشجى دارنذ

95بز اساص دفتزچه انتخاب رشته ارشذ   

 داًؼگاٍ علْم پشػکی ایزاى ایالمداًؼگاٍ علْم پشػکی 

 داًؼگاٍ ػاُذ داًؼگاٍ علْم پشػکی اؿفِاى

 داًؼگاٍ علْم پشػکی خزاطاى ػوالی داًؼگاٍ علْم پشػکی بابل

 داًؼگاٍ علْم پشػکی ػاُزّد داًؼگاٍ علْم پشػکی تِزاى

 داًؼگاٍ علْم پشػکی طبشّار رفظٌجاىداًؼگاٍ علْم پشػکی 

 داًؼگاٍ علْم پشػکی ػیزاس داًؼگاٍ علْم پشػکی ػِیذ بِؼتی

 داًؼگاٍ علْم پشػکی قشّیي داًؼگاٍ علْم بِشیظتی ّ تْاًبخؼی

 داًؼگاٍ علْم پشػکی گلظتاى داًؼگاٍ علْم پشػکی کاػاى

 داًؼگاٍ علْم پشػکی هاسًذراى داًؼگاٍ علْم پشػکی گیالى

 داًؼگاٍ علْم پشػکی یشد داًؼگاٍ علْم پشػکی هؼِذ

 

)رشته های دکتزای پزستاری سالمنذی  95-96بز اساص دفتزچه کنکىر دکتزای تخصصی علىم پششکی   

:ػزکت کٌٌذ هی تْاًٌذ در رػتَ ُای سیز در آسهْى هقطع دکتزای ارشذ پزستاری سالمنذیفارغ التحـیالى کارػٌاطی     

 

 طالوٌذ ػٌاطی

هؼاّرٍ تْاًبخؼی 

بیْلْژی تْلیذ هثل 

              فیشیْلْژی     

            اًفْرهاتیک پشػکی  

 طالهت در بالیا ّ فْریتِا 

طالهت ّ رفاٍ اجتواعی  

             اپیذهیْلْژی  

            هذدکاری اجتواعی   

 گفتار درهاًی                       

  

 


