
 

پرستاری مراقبتهای ویژهچید مان دروس دوره  کارشناسی ارشد رشته   

 نیم سال اول 

 کذ درض نام درض تؼذاد واحذ نظری  تؼذاد واحذ ػولی/کارآهوزی جوغ واحذ پیػ نیاز یا هوسهاى

 01 رایانه و ظیعتن های اطالع رظانی پسؼکی 1 - 1 ----

هرالثتهای ویصه ای ترپرظتاری همذهه 1 - 1 ----  04 

 06 پایػ پرظتاری پیؽرفته 3 - 3 ----

 02 آهار و روغ تحمیك پیؽرفته 3 - 3 ----

پرظتاری در تخػ های هرالثت های ویصههرالثتهای  3 - 3 ----  05 

 07 داروؼناظی 1 - 1 ----

 08 هثاحث ػووهی در پرظتاری پیونذ اػضاء 1 - 1 ----

واحذ 13   جوغ کل واحذ ها  13 - 

 

 نیم سال دوم 

 کذ درض نام درض تؼذاد واحذ نظری  تؼذاد واحذ ػولی/کارآهوزی جوغ واحذ پیػ نیاز یا هوسهاى

08و07و06و05و04 واحذ کارآهوزی 5/1 3   5/1 ( تنفط1پرظتاری هرالثتهای ویصه اختصاصی )   09 

08و07و06و05و04 واحذ کارآهوزی 5/1 3   5/1 ( للة2ویصه اختصاصی )  پرظتاری هرالثتهای   10 

08و07و06و05و04 واحذ کارآهوزی 1 2  ( گوارغ6پرظتاری هرالثتهای ویصه اختصاصی ) 1   14 

08و07و06و05و04 واحذ کارآهوزی1 2  ( خوى ،ایونی و ػفونی7پرظتاری هرالثتهای ویصه اختصاصی)  1   15 

واحذ 10   جوغ کل واحذ ها  10 5 

 

 نیم سال سوم 

هوسهاىپیػ نیاز یا   کذ درض نام درض تؼذاد واحذ نظری  تؼذاد واحذ ػولی/کارآهوزی جوغ واحذ 

08و07و06و05و04 واحذ 2  واحذکارآهوزی1  (اػصاب ورواى3پرظتاری هرالثتهای ویصه اختصاصی) 1   11 

08و07و06و05و04 واحذ2  واحذ کارآهوزی1  (کلیه4پرظتاری هرالثتهای ویصه اختصاصی) 1   12 

08و07و06و05و04 واحذ1  واحذکارآهوزی 5/0   5/0 (غذد و شنیکولوشی5پرظتاری هرالثتهای ویصه اختصاصی)   13 

08و07و06و05و04 واحذ  3  واحذ کارآهوزی5/1   5/1 (8پرظتاری هرالثتهای ویصه اختصاصی)   16 

08و07و06و05و04 واحذ  1  /. واحذ کارآهوزی5   5/0 (ارتوپذی و ػروق9پرظتاری هرالثتهای ویصه اختصاصی)   17 

واحذ 4 ----  18 پایاى ناهه 4 - 

واحذ 13   5/4  5/8  جوغ کل واحذ ها  

 

 نیم سال چهارم

 تؼذاد واحذ جوغ واحذ پیػ نیاز یا هوسهاى

  

 کذ درض نام درض

واحذ4  واحذ  4   18 پایاى ناهه 

واحذ4  جوغ کل واحذ ها   

 


