
 به نام خدا

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

 دانشکده پرستاری و مامایی

 سالمندی پرستاری آرایش دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته

 نیمسال اول

کد 

 درس
 نام درس

پیش نیاز یا  تعداد ساعت تعداد واحد

 جمع کارآموزی عملی نظری جمع کارآموزی عملی نظری همسمان

 آهاز 68    3 - 1 2 آهاز ٍ زٍؼ تحقیق پیؿسفتِ 164102

 - 26    1 - 5/0 5/0 غیػتن ّای اطالع زغاًیزایاًِ ٍ  164101

 - 68    2 1 - 1 اپیدهیَلَضی دزغالوٌدی 164107

 - 68    2 1 - 1 تسزغی ٍضؼیت غالهت غالوٌد 164108

 - 52    2 5/0 - 5/1 کاتسد آًْا ًظسیِ ّا ٍ الگَّای پسغتازی ٍ 164104

 68    2 1 - 1 غالوٌدی غالن ٍ فؼال 164110

 ّن ٍ ًیاش پیؽ

 ًیاش :

164107 

164108 

 واحد 23 -   جمع
 

 

 

 

 لیال صادق مقدم دکتر        

 و سالمندی روان ،مدیر گروه پرستاری سالمت جامعه    

 

 

 



 

 

 سالمندی پرستاریآرایش دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 نیمسال دوم

کد 

 درس
 نام درس

 تعداد ساعت تعداد واحد
 پیش نیاز یا همسمان

 جمع کارآموزی عملی نظری جمع کارآموزی عملی نظری

  43    2 - 5/0 5/1 اخالق پسغتازی ٍ زٍاتط حسفِ ای 164103

  43    5/1 5/0 - 1 هدیسیت پسغتازی تالیٌی 164105

  34    5/1 - 5/0 1 تدزیع ٍ تسًاهِ زیصی آ هَشؾیزٍؼ  164106

154109 
دازٍؾٌاغی غالوٌدی ٍ فساٍزدُ ّای 

 هکول
1 1 - 2    51  

 136    4 2 - 2 (1پسغتازی غالوٌدی ) 154111

 ًیاش پیؽ

 164107 

164108 

164109 

 واحد     22       جمع
 

 

 

 دکتر لیال صادق مقدم       

 و سالمندی روان ،مدیر گروه پرستاری سالمت جامعه                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سالمندی پرستاریآرایش دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 ومسنیمسال 

کد 

 درس
 نام درس

پیش نیاز یا  تعداد ساعت تعداد واحد

 جمع کارآموزی عملی نظری جمع کارآموزی عملی نظری همسمان

164112 

(ٍضؼیت 2پسغتازی غالوٌدی )

زٍاًؿٌاختی ، تیوازی ّا ٍ اختالالت 

 زٍاًی

5/1 - 5/1 3    103 

 ًیاش پیؽ

164107 

164108 

164109 

164113 
( هػائل ٍ هؿکالت 3غالوٌدی) پسغتازی

 اجتواػی
5/1 - 5/1 3    103 

 ًیاش پیؽ

164107 

164108 

164109 

164114 
غاختازّا ٍ غیػتوْای هساقثتی ٍیطُ 

 غالوٌداى
5/1 - 5/1 3    103 

پیؽ ًیاش : 

164103 

164105 

164104 

 واحد 9     جمع
 

 

 

 

 

 لیال صادق مقدمدکتر    

 سالمندی و روان ، جامعه سالمت پرستاری گروه مدیر                                                                            

 



 

 

 

 سالمندی پرستاریآرایش دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 چهارمنیمسال 

 جمع تعداد ساعت جمع تعداد واحد نام درس کد درس
 پیش نیاز 

 یا همسمان

 - - - 4 4 پایاى ًاهِ 164115

 واحد  21    21 جمع

 واحد( 43واحد پایان نامه  )  5درسی و  واحد  43      جمع کل
 

 

 لیال صادق مقدمدکتر        

سالمندی و روان ، جامعه سالمت پرستاری گروه مدیر    



 بسمه تعالی 

 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پسشکی گناباد

 غالم ٍ احتسام تا

غالهت جاهؼِ هقطغ کازؾٌاغی ازؾد پسغتازی  زؾتِتسهی  تِ اغتحضاز هی زغاًد دز آزایؽ دزٍظ         

 .هصَب پٌجاّویي جلػِ ؾَزای ػالی هحتسم تسًاهِ زیصی ػلَم پصؾکی کؿَز اؾکاالت شیس تِ ًظس هی زغد

 لرا هػتدػی اغت هساتة زا جْت کػة تکلیف تِ ًحَ هقتضی هٌؼکع ٍ ًتیجِ زا جْت اجسا اتالؽ فسهایٌد. 

ٍ دزظ تسًاهِ زیصی ٍ ازشؾیاتی هساقثت ّای پسغتازی تسای  (11کد )دزظ فسٌّگ ٍ پسغتازی  -1

دز  دٌهی تاؾ13کِ پیؽ ًیاش دزظ پسغتازی غالهت جاهؼِ )خاًَادُ( تا کد ( 05غالهت جاهؼِ )کد 

 ًیوػال تؼد اش آى ازائِ ؾدُ اغت.  

کِ پیؽ ًیاش  (  05کد )دزظ تسًاهِ زیصی ٍ ازشؾیاتی هساقثت ّای پسغتازی تسای غالهت جاهؼِ  -2

 3ّوصهاى تا ایي دزظ دز تسم  ،اغت 14کد تا پسغتازی غالهت جاهؼِ )گسٍّْای آغیة پریس( دزظ 

 ؾَد. ازائِ ؾدُ اغت کِ تْتس اغت دز تسم قثل اش آى ازائِ

 ٍاحد ذکس ؾدُ اغت. 32ٍاحد هی تاؾد کِ  36ٍاحد پایاى ًاهِ جوغ ٍاحدّای دزغی  4تا احتػاب   -3

  تْتساغت تؼداد غاػات ّس یک اش کازگاُ ّای آهَشؾی تسًاهِ دزغی  زا ذکس فسهایٌد.   -4

تدٍیي ؾدُ دز گسٍُ پسغتازی  ،هصید اغتحضاز آزایؽ دزٍظ زؾتِ کازؾٌاغی ازؾد پسغتازی غالهت جاهؼِ

تسزغی ٍ دغتَز غالهت جاهؼِ ٍ زٍاى داًؿگاُ کِ دز آى اؾکاالت فَق الرکس زفغ گسدیدُ اغت، جْت 

 تصَیة ؾَزای تحصیالت تکویلی ازغال هی گسدد.

 لیال صادق مقدمدکتر   

 مدیر گروه پرستاری سالمت جامعه و روان

 

 


