
 

89از ورودی  پرستاری مراقبتهای ویژهچید مان دروس دوره  کارشناسی ارشد رشته   

سال اول نیم  

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

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

---- 5/1  5/0  00 روش تحقیق پیشرفته 1 

---- 5/1  5/0  00 آمار 1 

 00 ارزیابی های تشخیصی 1 - 1 ----

 00 قانون، اخالق پرستاری و روابط حرفه ای 1 - 1 ----

---- 1 5/0  5/0  10 روش آموزش به مددجو و خانواده 

 11 داروشناسی اختصاصی 1 - 1 ----

 10 مبانی مراقبت های پرستاری ویژه 0 - 0 -----

00  ،11  ،10  11 مراقبتهای ویژه گوارش و جراحی شکم 1 - 1 

05* مفاهیم پایه پرستاری 0 - 0 ------  

ساعت  6 ----   کارگاه مستند سازی در بخش های مراقبت های ویژه   

ساعت  10 -----   کارگاه کنترل عفونت و ایمنی بیمار   

 جمع کل واحد ها   واحد دروس ستاره دار 0واحد + 11

 

سال دوم نیم  

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

5/1 ندارد  ------ 5/1  01 نظریه ها الگوها و مفاهیم پرستاری مراقبتهای ویژه 

00  ،11 ،10  5/1  ------ 5/1  10 مراقبت های ویژه تنفس و قفسه سینه 

نهیس قفسه و تنفس ژهیو یها مراقبتکار آموزی  ---- 1 1  10،  10،  11،  00  10 

00  ،11 ،10  5/1  ------ 5/1  15 مراقبت های ویژه قلب و عروق 

00  ،11 ،10 ،15 عروق و قلب ژهیو یها مراقبت ----- 1 1   16 کارآموزی 

00  ،11 ،10  5/1  ------ 5/1  11 مراقبت های ویژه اعصاب و وران 

00  ،11 ،10،11  10 کارآموزی مراقبت های ویژه اعصاب و وران ------ 1 1 

00  ،11 ،10  00 مراقبت های ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز 1 ----- 1 

00  ،11 ،10،00  5/0  5/0 زیالید و یادرار یمجار و هیکل ژهیو یها مراقبت کارآموزی ----   01 

00  ،11 ،10  5/0  ------ 5/0  00 مراقبت های ویژه غدد 

06* داخلی جراحی 0 - 0 00  

ساعت 10 --- ریوی پیشرفته –کارگاه احیای قلبی       

ساعت 10 ----   کارگاه مدیریت بخش های مراقبت های ویژه   

واحد دروس ستاره دار 0واحد + 11  جمع کل واحد ها  

 

 

 

 

 



 

سال سوم نیم  

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

00  ،11 ،10  0 ----- 
0 

مراقبت های ویژه اختالالت چند ارگانی و بیماران با نیازهای 
 خاص

00 

00  ،11 ،10 ،00 یارگان چند اختالالت ژهیو یها مراقبتکارآموزی  ---- 1 1   00 

 05 کارورزی ----- 6 6 کلیه دروس

00  ،00  0 0 ---- 01* داخلی جراحیکارآموزی    

ساعت 6 ---   کارگاه خدمات و اعتبار بخشی   

ساعت 6 ------   کارگاه پرستاری مبتنی بر شواهد   

واحد دروس ستاره دار 0واحد +  1   جمع کل واحد ها 

برای دانشجویانی که در دروس ستاره دار : گذراندن این دروس )منطبق با سر فصل برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری( 

.رشته های غیر پرستاری )کارشناسی هوشبری و یا اتاق عمل( تحصیل کرده اند به عنوان دروس کمبود یا جبرانی الزامی است  

سال چهارمنیم  

 تعداد واحد جمع واحد پیش نیاز یا همزمان

  

 کد درس نام درس

دروس هیکل  10 پایان نامه  0 0 

دروس هیکل   دروس اختیاری  0 0 

                          جمع کل واحد ها   6

واحد از دروس اختیاری باید توسط دانشجو متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر ، موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیالت تکمیلی  2به میزان 

 دانشگاه گذرانده شود. 

 وس اختیاری :رد

واحد جمع پیش نیاز یا همزمان نظری  تعداد واحد تعداد واحد عملی    

  

 کد درس نام درس

دروس هیکل  01 مراقبت های تخصصی در آی سی یو جراحی قلب باز  ------- 0 0 

دروس هیکل  00 مراقبت های تخصصی در آی سی یو جراحی اعصاب  ------- 0 0 

دروس هیکل  01 مراقبت های تخصصی در آی سی یو جراحی  ------- 0 0 

دروس هیکل  00 مراقبت های تخصصی در آی سی یو تروما  ------- 0 0 

دروس هیکل  01 مراقبت های تخصصی در آی سی یو داخلی  ------- 0 0 

دروس هیکل  00 مراقبت های تخصصی در آی سی یو ------- 0 0 

دروس هیکل  00 مراقبت های تخصصی در بخش همودیالیز  ------- 0 0 

دروس هیکل  00 مراقبت های تخصصی در بخش اورژانس  ------- 0 0 

دروس هیکل  05 مدیریت بخش های مراقبت های ویژه  ------- 0 0 

دروس هیکل  06 مراقبت های تخصصی در آی سی یو تنفس  ------- 0 0 

دروس هیکل  01  مراقبت های تخصصی در زنان و مامایی   ------- 0 0 

دروس هیکل  00 مراقبت های تخصصی در آی سی یو سوختگی  ------- 0 0 

                          جمع کل واحد ها    00

 


