
 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

 دانشکده پرستاری 

جراحی-داخلیآرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری    

( 1400) از سال   

 نیمسال اول

 

 

 دکترموسی سجادی                                                                                           

 مدیرگروه پرستاری داخلی جراحی                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع 

 درس

 پیشنیاز

یا 

 همنیاز

 نام  درس د حتعداد وا
 

شماره  کد درس

 درس
 جمع نظری عملی کارورزی

5/0 - - جبرانی  1 5/1   144200 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

5/0 - - جبرانی  1 5/1   144201 ایاخالق پرستاری و روابط حرفه 

5/0 - - اجباری  5/1   144202 کاربرد آنها و ی پرستاریالگوها ها، نظریه 2 

5/1 - - - اجباری  5/1   144203 بالینی پرستاری شناسی دارو 

5/1 - - - اجباری  5/1   144204 پاتوفیزیولوژی 

  144205 های پیشرفته پایش سالمتروش 2 1 - 1 - اجباری

  144206 زبان تخصصی 2 2 - - - 

  144207 پرستار و قانون کارگاه      
  144208 ای در پرستاریارتباطات حرفه کارگاه      
  1 5/1  5/9   جمع 12 



 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

 دانشکده پرستاری 

جراحی-داخلیآرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری    

( 1400) از سال   

دومنیمسال   

 

 

 دکترموسی سجادی                                                                                           

 مدیرگروه پرستاری داخلی جراحی                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع 

 درس

پیشنیاز یا 

 همنیاز

 نام  درس د حتعداد وا
 

شماره  کد درس

 درس
 جمع نظری عملی کارورزی

 - - 5/0   144209 آمار پیشرفته در تحقیقات علوم پزشکی 5/1 1 

5/0 - 02 اجباری   144210 روش تحقیق پیشرفته 5/2 2 

5/0 - 05 اجباری  5/0  1 
 های بخش خدمات پرستاری در مدیریت

 بالینی

144211  

5/1 10،08،09 اجباری  - 5/1  3 
مراقبت از بزرگساالن با اختالالت حاد و 

  (1مزمن)

144212  

  144213  نقش پرستار در طب مکمل و جایگزین 1 1 -  10،08،09 اجباری

  144214  تضاد / تعارض مدیریت کارگاه      
  144215 گیری بالینیتصمیممهارت  کارگاه      
  144232 اصول ومبانی مدیریت خطر حوادث وبالیا 2 2    
  5/1  5/1   جمع 11 8 



 به نام خدا

ت بهداشتی درمانی گناباددانشگاه علوم پزشکی و خدما  

 دانشکده پرستاری 

جراحی-داخلیرشته کارشناسی ارشد پرستاری  آرایش دروس   

( 1400) از سال   

سومنیمسال   

 

 

 دکترموسی سجادی                                                                                           

 مدیرگروه پرستاری داخلی جراحی                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع 

 درس

پیشنیاز یا 

 همنیاز

 نام  درس د حتعداد وا
 

شماره  کد درس

 درس
 جمع نظری عملی کارورزی

5/0 - - اجباری  5/1   144216 های آموزش بالینیروش 2 

5/1 10،08،09 اجباری  - 5/1  3 
مراقبت از بزرگساالن با اختالالت حاد و 

  (2مزمن)

144217  

5/0 - - 10،08 اجباری   144218 نقش پرستار در پدافند غیرعامل  5/0 

  144219 کارگاه پرستاری مبتنی بر شواهد       

  144220 کارورزی پرستاری داخلی جراحی 2 - - 2  

5/3  اجباری  5/0  5/3   جمع 5/7 



 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

 دانشکده پرستاری 

جراحی-داخلیآرایش دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری   

( 1400) از سال   

چهارمسال نیم  

 

 

 دکترموسی سجادی                                                                                           

 مدیرگروه پرستاری داخلی جراحی                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع 

 درس

پیشنیاز یا 

 همنیاز

 نام  درس د حتعداد وا
 

شماره  کد درس

 درس
 جمع نظری عملی یورزکار

 
11،12 

3  3 6 
 جراحی-پرستاری داخلی درس تخصصی

 (Non-Coreانتخابی)

کدهای 
کلی به 
 تفکیک

 

 اجباری
02،04 

 پایان نامه 4 4
144221  

16 

  جمع 10 3 4 3  



 

 

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

 دانشکده پرستاری 

جراحی-داخلیرشته کارشناسی ارشد پرستاری اختیاری  آرایش دروس  

( 1400) از سال   

 پیشنیاز یا نوع درس

 همنیاز 

 نام  درس تعداد واحد درسی تعداد ساعات
 درس کد 

مجموعه دروس 

 جمع نظری کارورزی نظری کارورزی جمع تخصصی

5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  3 
پرستاری پیشرفته در اختالالت 

 (1قلبی عروقی )
144222 

پرستاری 

پیشرفته قلب 

 و عروق
5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  3 

پرستاری پیشرفته در اختالالت 

 (2قلبی عروقی )
144223 

  جمع  6 3 3 52 154 206 

5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  3 
پرستاری پیشرفته در اختالالت 

 ( )هیپوکسمیک(1تنقسی)
144224 

 

پرستاری 

 پیشرفته ریه
5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  3 

 پرستاری پیشرفته در اختالالت

 ( )هایپرکاپنیک(2تنقسی)
144225 

  جمع  6 3 3 52 154 206 

5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  3 
پرستاری پیشرفته در اختالالت 

 لوله گوارش
144226 

پرستاری 

پیشرفته 

گوارش، کبد، 

مجاری 

صفراوی و 

 پانکراس

5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  3 

پرستاری پیشرفته در اختالالت  

کبد، مجاری صفراوی و 

 ریز پانکراس برون

144227 

  جمع  6 3 3 52 154 206 

5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  3 
پرستاری پیشرفته اختالالت 

 غدد درون ریز
144228 

پرستاری 

پیشرفته غدد 

درون ریز و 

 دیابت
5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  144229 پرستاری دیابت 3 

  جمع  6 3 3 52 154 206 

5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  3 
پرستاری پیشرفته در اختالالت 

 عملکردی کلیه )نفرولوژی(
144230 

پرستاری 

پیشرفته کلیه 

و مجاری 

 -ادراری

 تناسلی

5/1 26 77 103 10،08،09 اختیاری  5/1  3 

پرستاری پیشرفته در اختالالت 

کلیه،  مجاری ادراری و تناسلی 

 )اورولوژی(

144231 

  جمع  6 3 3 52 154 206 



 

 دکترموسی سجادی                                                                                                                                 

 یمدیرگروه پرستاری داخلی جراح                                                                                                                                


