
ᴼبسمه تعالی 

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

 به بعد  99مهر  ورودیاز  پرستاری کارشناسی پیوسته  عمقطچک لیست واحدهای 

 

 

 ................. نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی           سومترم  ................... لیتحصی ل نیمسال اول/ دوم سا             دومترم    ..................نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی     ل    ترم او

 واحد  1/ 5-تشریح)نظری( 

 واحد  0/ 5-تشریح)عملی(

 واحد   2/ 5-فیزیولوژی)نظری(

 واحد 0/ 5-وژی)عملی(یولفیز

 واحد  1 -بیوشیمی)نظری(

 واحد  0/ 5 -بیوشیمی)عملی(

 واحد  1 -میکروبشناسی)نظری(

 واحد  0/ 5 -شناسی)عملی(کروبیم

 واحد  1 -انگل شناسی)نظری(

 واحد  0/ 5-انگل شناسی)عملی(

 واحد 2/ 5-اصول و مهارتهای پرستاری)نظری(

 واحد 1/ 5 -اصول و مهارتهای پرستاری)عملی(

 واحد  2 -(1اندیشه اسالمی)

      واحد 3 -فارسی

 وخانواده  مهارتهای ارتباطی با مددجو کارگاه⁎

                                     19یدوکواز پیشگیریای راههکارگاه ⁎

 واحد(  18/ 5)                                                              

 واحد  2 –( 2اندیشه اسالمی)  

 واحد 1/ 5 -یه درمانیتغذیه و تغذ 

 واحد  2 -داروشناسی

 واحد  1 -بررسی وضعیت سالمت

 حدوا  2 -مفاهیم پایه پرستاری

 واحد 3 -زبان عمومی

 واحد 1 -فارماکولوژی بالینی کارآموزی

 واحد1 -اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران

 واحد  1/ 5 –رد و خانواده پرستاری سالمت ف

 واحد  1/ 5 -پرستاری سالمت جامعه

 واحد   2-روانشناسی فردی و اجتماعی

 حد وا 1-اصول و مهارتهای پرستاری موزیکارآ

 ان وبیمارستان کارگاه کنترل عفونت در بیمار⁎

 

 

 

 واحد(  19/ 5)                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد   2 -اخالق اسالمی

 واحد  3-(1پرستاری بزرگساالن،سالمندان )

 واحد  2-(1)رستاری بزرگساالن،سالمندانوزی پکارآم

 احد و 1/ 5 -ژی)نظری(نولوژنتیک و ایم

 واحد  0/ 5 -ژنتیک و ایمنولوژی)عملی(

 واحد 1 -آمار حیاتی مقدماتی

 واحد 1 -پرستاری و بهداشت محیط

  2 -جامعه فرد، خانواده/ محیط کارآموزی پرستاری سالمت 

 واحد 

 واحد 2/ 5 -پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

 واحد 1 -فرآیند آموزش به بیمار

 واحد 1 -ی(رتباط حرفه ای)نظرو ا اخالق پرستاری

 واحد  0/ 5 -ارتباط حرفه ای)عملی(اخالق پرستاری و 

 واحد 1-(1تربیت بدنی )

   واحد 1 -طالعات در پرستاریفنآوری ا

                                                                کارگاه ایمنی مددجو⁎

 واحد(  20) 

 

 

 ................نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی            ششمترم  .............. ......نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی            پنجمترم  ................ م سال تحصیلیل/ دونیمسال او     چهارمترم 
 واحد 2 -تفسیر موضوعی قرآن

 واحد  2 -دانش خانواده و جمعیت

 واحد  3-(2پرستاری بزرگساالن،سالمندان )

 واحد  2-( 2پرستاری بزرگساالن،سالمندان )  کارآموزی

 واحد  1 -(2تربیت بدنی )

 واحد  2 -پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

 واحد  2 -مادر و نوزاد بهداشت  پرستاری کارآموزی

 واحد  1/ 5 -پرستاری کودک سالم)نظری(

 واحد  0/ 5 -ی(پرستاری کودک سالم)عمل

 واحد  2 -زبان تخصصی

 واحد 2-ی بهداشت روانپرستار

 کارگاه مهارتهای زندگی ⁎

                                                                  

 واحد(  20)                                                                          

 

 

 واحد 2 –اریخ تحلیلی صدر اسالم ت 

 واحد  4-(3ان )پرستاری بزرگساالن،سالمند

 واحد  2-( 3دان ) کارآموزی پرستاری بزرگساالن،سالمن

 واحد  3 -پرستاری بیماریهای کودکان

 واحد  2 -کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکانکارآموزی 

 واحد  1 -در پرستاری)نظری(تحقیق 

 واحد  0/ 5 -تحقیق در پرستاری)عملی(

 واحد 2-انقالب اسالمی ایران

 واحد   2-ی روانپرستاری بیماریها 

دون احتساب برای )ب) واحد2_مدیریت خطرحوادث وبالیا

   (به بعد(1400هایورودی 

                                                        رگاه اخالق حرفه اییکا⁎

 

 واحد(  18/ 5)                                                                                

 

 واحد   2-دن اسالم و ایرانهنگ و تمفر 

 واحد 3-در بخش ویژهمراقبتهای جامع پرستاری 

 واحد 1-کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

 واحد 1/ 5 -مراقبتهای پرستاری در منزل)نظری(

 واحد 0/ 5 -مراقبتهای پرستاری در منزل)عملی( 

 واحد  1  -زی پرستاری در مشکالت شایع ایرانکارآمو

-ران ها و حوادث غیرمترقبه )نظری(نس در بحپرستاری اورژا

 واحد 1

-اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه )عملی(پرستاری  

 واحد 0/ 5

         واحد 2 -بیماریهای روانکارآموزی بهداشت روان و پرستاری 

 پزشکی قانونی 

    واحد 2-ستاریاصول مدیریت خدمات پر

  14/ 5)                        وخانواده کارگاه آموزش به مددجو⁎

               واحد(

 

 

................ نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی         هفتمترم    ................... نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی               هشتمترم  

رژانس دربحران وحوادث  اوصه پرستاری در عر کارآموزی

 واحد  2-غیر مترقبه

 واحد _3مراقبتهای ویژه  پرستاری  کارآموزی در عرصه 

ری سالمت جامعه فردو خانواده کارآموزی در عرصه پرستا

 واحد 2_محیط 

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن وسالمندان 

(1 ()ENT  )واحد _2  و نفرولوژی 

-( )غدد2کارآموزی در عرصه بزرگسال وسالمندان ) 

 واحد  3 _پوست( اتاق عمل  -روماتولوژی

 اطرات شغلیبا مخ ناییکارگاه آش⁎

 کارگاه جایگاه پرستار درپزشک خانواده ⁎

 کارگاه اعتباربخشی ⁎

                                                  واحد(12)                            اسالمی وایرانیکارگاه طب ⁎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد  2 -بهداشت مادر و نوزادپرستاری کارآموزی در عرصه 

 واحد 2 -یماریهای کودکانبپرستاری در عرصه کارآموزی 

 واحد  2 -اصول مدیریت خدمات پرستاریه کارآموزی در عرص 

(  3وسالمندان ) کارآموزی در عرصه پرستاری بزگساالن

اورژانس   -سوختگی-وپرستاری مراقبت درمنزل)جراحی قلب

 واحد  3_مراقبت در منزل(  - -قلب

 قش پرستار درپدافند غیرعامل ن کارگاه⁎

                            

 

 

 

 واحد(  9)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           شماره دانشجویی:                                                                                  نام و نام خانوادگی:                       

    استاد مشاور:                                                                                                          ورودی:


