
 چید مان دروس دوره  کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری 

 نیم سال اول 

یا هوسهاى پیص نیاز تؼذاد واحذ  جوغ واحذ 
کارآهوزی/ػولی  

 کذ درس نام درس تؼذاد واحذ نظری 

واحذ 1 ----  01 سیستن اطالع رسانی پسضکی   5/0  واحذ5/0 

واحذ4 ---- واحذ1   02 آهار و روش تحمیك پیطرفته 3 

واحذ1.5 ---- واحذ5/0   03 اخالق، حموق و لانوى در رواى پرستاری   1 

واحذ  2 ---- واحذ کارآهوزی 5/0   5/1  04 نظریه ها، الگو های رواى پرستاری و کاربرد آى ها  

واحذ  1.5 04 واحذ کارآهوزی 5/0   05 هذیریت پرستاری در بخص های رواى پسضکی  1 

واحذ 5/0 1.5 ----  08 اصول سالهت در بخص های رواى پسضکی   1 

واحذ 11.5  جوغ کل واحذ ها    

 کارگاههای  آهوزضی  ههارت های ارتباطی  ایونی بیوار 

  دومنیم سال 

کارآهوزی/تؼذاد واحذ ػولی جوغ واحذ پیص نیاز یا هوسهاى تؼذاد واحذ  
 نظری 

 کذ درس نام درس

واحذ 1.5 ---- آهوزش  های روش  1  ػولی واحذ5/0   06 

واحذ1.5 ---- کارآهوزی واحذ5/0   07 دارو ضناسی اختصاصی 1 

واحذ1 08 کارآهوزیواحذ 5/0   5/0  09 اصول هطاوره و رواى پرستاری 

واحذ  2 08،09 واحذ کارآهوزی1   10 اختالالت روانی بسرگساالى و هرالبت های رواى پرستاری   1 

واحذ  2 07،08،09 واحذ کارآهوزی 1   11 هذاخالت رواى پرستاری فردی  1 

واحذ 8 ----  جوغ کل واحذ ها   

 کارگاههای  آهوزضی  کنترل ػفونت در بیواراى و بیوارستاى 

 نین سال سوم 

کارآهوزی/تؼذاد واحذ ػولی جوغ واحذ پیص نیاز یا هوسهاى  کذ درس نام درس تؼذاد واحذ نظری  

واحذ 2 11 واحذکارآهوزی1   12 هذاخالت رواى پرستاری گروهی و خانوادگی  1 

واحذ2 08 واحذ کارآهوزی1   13 هذاخالت رواى پرستاری کودکاى و نوجواناى 1 

واحذ1.5 07،08 واحذکارآهوزی 5/0   14 اختالالت روانی سالونذاى و هرالبت های رواى پرستاری  1 

08،09،07 واحذ  1  واحذ کارآهوزی5/0   5/0 پیطگری تا توانبخطی  با رویکرد خانواده هحورپرستاری اػتیاد از    15 

واحذ  1 --- واحذ کارآهوزی 5/0   5/0  16 فوریت های رواى پسضکی 

واحذ5/7 ---- واحذ 5/3   جوغ کل واحذ ها  4 

 کارگاههای  آهوزضی   ارتماء کیفیت خذهات و حاکویت بالینی 

 نین سال چهارم

 تؼذاد واحذ جوغ واحذ پیص نیاز یا هوسهاى

  

 کذ درس نام درس

واحذ 6 کلیه واحذها واحذ کارآهوزی در ػرصه6   

 

 17 کارآهوزی در ػرصه 

واحذ4 واحذ  4   18 پایاى ناهه 

واحذ10  جوغ کل واحذ ها 10 

 کارگاههای  آهوزضی  کارگاه خذهات هبتنی  بر ضواهذ 

 


