
 0410جراحي–داخلي کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري دانشجويان رشته  -0410-0412اولبرنامه هاي آموزشي و واحدهاي ارائه شده نيمسال 

ف
دي

ر
 

 نام درس  
شماره 

 درس

 تعداد

 واحد

نوع 

 درس

پيش 

 نياز

ساعت 

 کالس

روز 

 کالس

روز 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

 نام استاد

1 
خانم عارفه  -*آقای دکترحجت 44 41/41/4114 شنبه شنبهدو 41-41 - ع-ن 5/1 111444 های اطالع رسانی پزشکی **سیستم 

 کلوانی

2 
آمار پیشرفته در تحقیقات علوم 

 پزشکی***

سه  شنبهدو 8-41 - ع-ن 5/1 111441

 شنبه

خانم دکتر -*دکتر کریمیار 44 43/41/4114

 آقای سبحانیان-فاطمه رضائی 

3 
 -*دکتراسالمی اکبر ان:آقای 44 44/41/4114 شنبه شنبه 8-41 - ع-ن 5/1 111414 اخالق پرستاری و روابط حرفه ای***

 دکترعلی اکبر شاکری

4 
سه  یکشنبه 41-41 - ع-ن 2 111414 نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

 شنبه

 -دکتراسالمی اکبر ان:آقای 44 11/41/4114

 خانم پرنیان-دکتردهقانی

5 
 -*ان:دکتر کریمیارآقای 44 14/41/41141 شنبه شنبه 41-41 - ع-ن 2 111444 روش های آموزش بالینی

 دکتراسالمی اکبر-دکترحجت

6 

سه  یکشنبه 8-41 - ن 5/1 225124 داروشناسی بالینی پرستاری

 شنبه

 دکترخانم -*کریمیارآقای دکتر 44 11/41/4114

دکتراسالمی آقای  -آتش پور

 آقای دکترحجت -اکبر

 واحد                                              11جمع واحد:  

 

 

 

 

 



 0411دانشجويان ارشد پرستاري داخلي جراحي ورودي   0410-0412برنامه هاي آموزشي و واحدهاي ارائه شده نيمسال اول 

ف
دي

ر
 

 نام درس

 شماره درس

 

 تعداد

 واحد

 نوع درس

ساعت 

 کالس

روز  روز کالس

 امتحان

ساعت  تاريخ امتحان

 امتحان

 نام استاد

1 

 8-41 ک-ن 3 111431 (1مراقبت از بزرگساالن با اختالالت حاد و مزمن)

11-43 

-دکتراسالمی اکبر-آقایان:دکتر کریمیار 44 11/41/4114 سه شنبه سه شنبه

 دکترحجت

 خانم پرنیان 44 14/41/4114 سه شنبه سه شنبه 41-41 ن 4 111434 نقش پرستار در طب مکمل و جایگزین 2

 دکترحجت -دکتراسالمی اکبر 44 41/41/4114 دوشنبه دوشنبه 8-41 ک-ن 3 111431 1پرستاری پیشرفته در اختالالت قلبی و عروقی  *     3

 دکترحجت -دکتراسالمی اکبر 44 44/41/4114 شنبه دوشنبه 41-41 ک-ن 3 111431 2پرستاری پیشرفته در اختالالت قلبی و عروقی  *        4

 1پرستاری پیشرفته در اختالالت تنفسی *       5
 )هیپوکسمیک(

 دکتر کریمیار 44 41/41/4114 دوشنبه دوشنبه 8-41 ک-ن 3 111434

 2پرستاری پیشرفته در اختالالت تنفسی *     6
 )هیپرگابنیک(

 دکتر کریمیار 44 44/41/4114 شنبه دوشنبه 41-41 ک-ن 3 111434

 دکتر کریمیار 44 41/41/4114 دوشنبه دوشنبه 8-41 ک-ن 3 111438 لوله گوارشپرستاری پیشرفته اختالالت  *     7

پرستاری پیشرفته در اختالالت کبد، مجاری  *     8
 صفراوی و پانکراس برون ریز

 دکتر کریمیار 44 44/41/4114 شنبه دوشنبه 41-41 ک-ن 3 111434

 دکتر کریمیار 44 41/41/4114 دوشنبه چهارشنبه 8-41 ک-ن 3 111411 پرستاری پیشرفته در اختالالت غدد درون ریز *     9

 دکتر کریمیار 44 44/41/4114 شنبه چهارشنبه 41-41 ک-ن 3 111414 پرستاری دیابت *    11

 کریمیار دکتر 44 41/41/4114 دوشنبه چهارشنبه 8-41 ک-ن 3 111411پرستاری پیشرفته در اختالالت عملکردی کلیه  *   11



 )نفرولوژی(

پرستاری پیشرفته در اختالالت کلیه، مجاری  *  12
 ادراری و تناسلی )اورولوژی(

 دکتر کریمیار 44 44/41/4114 شنبه چهارشنبه 41-41 ک-ن 3 111413

 دکترحجت 44 41/41/4114 دوشنبه چهارشنبه 8-41 ک-ن 3 111411 اصول پایه انکولوژی *  13

 دکترحجت 44 44/41/4114 شنبه چهارشنبه 41-41 ک-ن 3 111411 انکولوژیپرستاری پیشرفته  *   14

 -پرستاری پیشرفته اخالالت حاد سیستم عصی *   15
 عضالنی

 دکتر کریمیار 44 41/41/4114 دوشنبه چهارشنبه 8-41 ک-ن 3 111414

پرستاری پیشرفته اختالالت مزمن سیستم  *   16
 عضالنی -عصبی

 دکتر کریمیار 44 44/41/4114 شنبه چهارشنبه 41-41 ک-ن 3 111414

                                              واحد  11جمع واحد:   

 

 واحد)یک مجموعه( از دروس فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظرو موافقت استاد راهنما اخذ نماید.6دانشجو می بایست تعداد*       


