
89چیدمان دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری   

 نیمسال اول

 کد درس نام درس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی /کارآموزی جمع واحد پیش نیاز یا همزمان

واحد 1 -------  5/0  5/0  01 سیستم اطالع رسانی پزشکی 

 02 آمار و روش تحقیق پیشرفته 2 1 3 -------

------- 5/1  5/0  03 اخالق، حقوق و قانون در رولن پرستاری 1 

کاراموزی 5/0 2 ------  5/1  00 نظریه ها، الکوهای روان پرستاری و کاربرد آنها 

------ 5/1 کار آموزی 5/0   00 اصول سالمت  روان و روان پرستاری 1 

 جمع کل واحد ها  7 3 10 

 کارگاه های آموزشی مهار تهای ارتباطی ایمنی بیمار   

 نیمسال دوم

همزمان یا نیاز پیش واحد جمع  کارآموزی/ عملی واحد تعداد  نظری واحد تعداد  درس نام  درس کد   

00 5/1  5/0 رستاری در بخش های روان پزشکیپ مدیریت 1   

 

05 

----- 5/1 عملی 5/0   روش های آموزش 1 

 

00 

----- 5/1  5/0 آموزی کار   07 دارو شناسی اختصاصی 1 

00 1 5/0 آموزی کار   5/0  اصول مشاوره و روان پرستاری 

 

00 

00و 00 آموزی کار 1 2   10 اختالالت روانی بزرگساالن و مراقبت های روان پرستاری 1 

07-00-00 آموزی کار 1 2   11 مداخالت روان پرستاری فردی 1 

 5/0  0 5/5  جمع کل واحدها  

کارگاه های  کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان    
 آموزشی

 نیمسال سوم

همزمان یا نیاز پیش واحد جمع  کارآموزی/ عملی واحد تعداد  نظری واحد تعداد  درس نام  درس کد   

 12 مداخالت روان پرستاری گروهی و خانوادگی 1 1 2 11

 13 مداخالت روان پرستاری کودکان و نوجوانان 1 1 2 00

07-00  5/1  5/0 های روان پرستاری اختالالت روانی سالمندان و مراقبت 1   10 

07-00-00  1 5/0  5/0 کرد خانواده اد از پیشگیری تا توانبخشی با روییپرستاری اعت 
 محور

15 

 1 5/0  5/0 پرستاری فوریت های روان   10 

 5/7  5/3   جمع کل واحدها 0 

ارتقا کیفیت خدمات و    
 حاکمیت بالینی

 کارگاه های آموزشی
 

 

سال چهارممنی  

همزمان یا نیاز پیش واحد جمع  کارآموزی/ عملی واحد تعداد  نظری واحد تعداد  درس نام  درس کد   

در عرصه رورزیکا  0 0 کلیه واحدها  17 

ن نامهاپای  0 0   10 

 جمع کل واحدها 10  10 10 

کارگاه های  کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد    
 آموزشی

      

      

 


