
برنامه ریزي الگویی رشته کارشناسی پرستاري
نشکده پرستاري الیگودرز   دا

اولترم

واحدتعدادنوع واحدنام درسردیف
2عمومیاخالق اسالمی1
2پیش زبان پیش دانشگاهی2
5/1پایهآناتومی (تئوري)3
5/0پایهی (عملی)آناتوم4
5/2پایهفیزیولوژي(تئوري)5
5/0پایهفیزیولوژي(عملی)6
1پایهبیوشیمی(تئوري)7
5/0پایهبیوشیمی(عملی)8
1پایهمیکروب شناسی(تئوري)9
5/0پایهمیکروب شناسی(عملی)10
5/0پایهفن آوري اطالعات(تئوري)11
5/0پایهفن آوري اطالعات(عملی)12
5/2اختصاصیاصول وفنون پرستاري(ت)13
5/1اختصاصیاصول وفنون پرستاري(ع)14
2اختصاصیروان شناسی15

19جمع کل واحدها



برنامه ریزي الگویی رشته کارشناسی پرستاري
دانشکده پرستاري الیگودرز 

دومترم

واحدادتعدنوع واحدنام درسردیف
1تئوري مهارت هاي زندگی 1
2تئوريآشنایی با قانون اساسی2
3تئوريزبان عمومی 3
1عملی 1تربیت بدنی 4
1تئوريانگل شناسی ( تئوري )5
5/0عملیانگل شناسی ( عملی )6
5/1تئوريتغذیه و تغذیه درمانی 7
2تئوري دارو شناسی 8
5/1تئوريفرد و خانوادهپرستاري سالمت9
2تئوريمفاهیم پایه پرستاري 10
1کارآموزيکارآموزي اصول و مهارت هاي پرستاري11
1کارآموزيفارماکولوژي بالینی12

5/17جمع کل واحدها



برنامه ریزي الگویی رشته کارشناسی پرستاري
دانشکده پرستاري الیگودرز 

سومترم

واحدتعدادنوع واحدنام درسردیف
2عمومی1اندیشه اسالمی  1
5/1پایه( تئوري )و ژنتیکایمونولوژي2
5/0پایه( عملی )و ژنتیکایمونولوژي3
2اختصاصیزبان تخصصی4
5/0اختصاصیآموزش به بیمار(تئوري)5
5/0اختصاصیآموزش به بیمار(عملی)6
1پایهتحقیق در پرستاري ( تئوري )7
5/0پایه(عملی)تحقیق در پرستاري8
5/1اختصاصیپرستاري سالمت جامعه 9
/.5اختصاصیسمیولوژي(تئوري)10
/.5اختصاصیسمیولوژي(عملی)11
3اختصاصی1پرستاري بزرگساالن و سالمندان 12
2کارآموزي1مندانپرستاري بزرگساالن و سالکارآموزي13
5/2اختصاصیبهداشت مادران ونوزادان14

5/18جمع کل واحدها



برنامه ریزي الگویی رشته کارشناسی پرستاري
دانشکده پرستاري الیگودرز        

چهارمترم

واحدتعدادنوع واحدنام درسردیف
2تئوري2اندیشه اسالمی 1
2تئوريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران تاری2
5/0تئوريآمار حیاتی مقدماتی (تئوري )3
5/0عملیآمار حیاتی مقدماتی (عملی )4
1تئورياپیدمیولوژي 5
2تئوريپرستاري در اختالالت سالمت مادر و نوزاد 6
3تئوري2پرستاري بزرگساالن و سالمندان 7
5/1تئوري(تئوري )1پرستاري کودك سالم8
5/0عملی(عملی )1پرستاري کودك سالم9
2کارآموزيکارآموزي بهداشت مادر و نوزاد10
2کارآموزي2بزرگساالن و سالمندان کارآموزي11
1کارآموزيکارآموزي پرستاري در مشکالت شایع ایران12
13

18جمع کل واحدها



مه ریزي الگویی رشته کارشناسی پرستاريبرنا
دانشکده پرستاري الیگودرز  

پنجمترم 

واحدتعدادنوع واحدنام درسردیف
2کارآموزي4کارآموزي داخلی و جراحی1
1کارآموزيکارآموزي کودکان2
2عمومیتاریخ اسالم3
1عمومی2تربیت بدنی 4
2اضافیفاع مقدسد5
2اختصاصی)2بهداشت جامعه (6
4اختصاصی)4(بیماري هاي  داخلی و جراحی7
3اختصاصی2انپرستاري کودکبیماري ها و 8
2اختصاصی )1بهداشت روان (9

19جمع کل واحدها



برنامه ریزي الگویی رشته کارشناسی پرستاري
ز          دانشکده پرستاري الیگودر

ششمترم

واحدتعدادنوع واحدنام درسردیف
2تئوري متون اسالمی ( تفسیر نهج البالغه)1
3تئوريادبیات فارسی2
5/1تئوريمراقبت هاي پرستاري در منزل( تئوري ) 3
5/0عملیمراقبت هاي پرستاري در منزل( عملی )4
3تئوريپرستاري در بخش هاي ویژهمراقبت هاي جامع 5
1تئوريپرستاري اورژانس در بحرانها و حوادث( تئوري )6
5/0عملیپرستاري اورژانس در بحرانها و حوادث( عملی )7
2تئوريپرستاري بیماري هاي روانی 8
2تئورياصول مدیریت خدمات پرستاري9
2کارآموزي، محیطکارآموزي سالمت جامعه ، فرد و خانواده10
1کارآموزيکارآموزي پرستاري مراقبت هاي ویژه11

5/18جمع کل واحدها



برنامه ریزي الگویی رشته کارشناسی پرستاري
دانشکده پرستاري الیگودرز      

هفتمترم

واحدتعدادنوع واحدنام درسردیف
5/2عرصه ان و نوزادان کارآموزي در عرصه مادر1
3عرصهبهداشت جامعه عرصهدرکارآموزي2
1عرصه1داخلی و جراحی عرصهدرکارآموزي3
1عرصه2داخلی و جراحی عرصهدرکارآموزي4
3عرصه3داخلی و جراحی عرصهدرکارآموزي5
1عرصه1کودکان عرصهدرکارآموزي6
2عرصهمدیریتعرصهدرکارآموزي7

5/13جمع کل واحدها



برنامه ریزي الگویی رشته کارشناسی پرستاري
دانشکده پرستاري الیگودرز          

ترم هشتم              

واحدتعدادنوع واحدنام درسردیف
3عرصه ویژهکارآموزي در عرصه 1
2عرصهبحران و فوریتهاعرصهدرکارآموزي2
3عرصه4داخلی و جراحی عرصهدرارآموزيک3
1عرصهبهداشت روانکارآموزي4
1عرصهبهداشت روانعرصهدرکارآموزي5
5/1عرصه2کودکان عرصهدرکارآموزي6

5/11جمع کل واحدها


