
ی عا ه 
ی  تاری و ماما ه  ود )–دا یالن (  رق  ی  ش را

ی نا ویان کار سال دا یک  ف د  وا ی ارا ی ف ٩٥ورودی تاری دول 
تعداد ترم یک

تعداد ترم دوواحد
تعداد ترم سهواحد

تعداد ترم چهارواحد
واحد

2تفسیر موضوعی قرآن2اخالق اسالمی22اندیشه اسالمی 12اندیشه اسالمی 

پرستاري بزرگساالن ، سالمندان 5/1تغذیه درمانیتغذیه و 5/1تشریح/ تئوري
2دانش خانواده و جمعیت13

کارآموزي پرستاري بزرگساالن ، 2داروشناسی5/0تشریح / عملی
1/ تئوريتحقیق در پرستاري12سالمندان 

5/0عملیتحقیق در پرستاري/ 5/1ژنتیک و ایمونولوژي/تئوري1بررسی وضعیت سالمت5/2/ تئوريفیزیولوژي
23پرستاري بزرگساالن، سالمندان5/0ژنتیک و ایمونولوژي/عملی2مفاهیم پایه پرستاري5/0/ عملیفیزیولوژي

کارآموزي پرستاري بزرگساالن، 1مقدماتیآمار حیاتی1فن آوري اطالعات در پرستاري1بیوشیمی/ تئوري
22سالمندان

11تربیت بدنی 1پرستاري و بهداشت محیط5/0/ تئوريفرآیند آموزش به بیمار5/0بیوشیمی/ عملی

مادر و پرستاري دراختالالت سالمتی 5/1پرستاري سالمت فرد و خانواده5/0/ عملیفرآیند آموزش به بیمار1میکروب شناسی/ تئوري
2نوزاد

کارآموزي پرستاري سالمت، جامعه، فرد 5/1پرستاري سالمت جامعه3زبان عمومی5/0میکروب شناسی/ عملی
2، خانواده در محیط

5/1پرستاري کودك  سالم/ تئوري2کارآموزي بهداشت مادر و نوزاد1اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي/تئوري1انگل شناسی/ تئوري
5/0پرستاري کودك  سالم/ عملی5/2پرستاري بهداشت مادر و نوزاد5/0اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي/عملی5/0انگل شناسی/ عملی

2زبان تخصصی1کارآموزي فارماکولوژي بالینی3ادبیات
2اجتماعیوشناسی فرديروان5/2اصول و مهارت هاي پرستاري/ تئوري

اصول اپیدمیولوژي  و مبارزه با5/1مهارت هاي پرستاري/ عملیاصول و 
1بیماري هاي شایع در ایران

1کارآموزي اصول و مهارت هاي پرستاري

5/19195/185/19

تعداد ترم پنجم
تعداد ترم ششمواحد

تعداد ترم هفتمواحد
تعداد ترم هشتمواحد

واحد

2انقالب اسالمی ایران2تاریخ تحلیلی صدر اسالم
کارآموزي در عرصه پرستاري 

بزرگساالن/ سالمندان و 
پرستاري مراقبت در منزل

کارآموزي در عرصه/8
2پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

کاورزي در عرصه 2فرهنگ و تمدن اسالم و ایران2پرستاري بهداشت روان
3پرستاري مراقبت هاي ویژه

کارآموزي در عرصه/
، فرد، خانواده،پرستاري سالمت جامعه

محیط
2

پرستار يکارآموزي در عرصه/ 3ویژهمراقبت هاي جامع پرستاري در بخش 34پرستاري بزرگساالن / سالمندان 
2بیماري هاي کودکان

کارآموزي پرستاري بزرگساالن / سالمندان 
عرصه/کارآموزي در 1کارآموزي پرستاري مراقبت هاي ویژه32

2اصول مدیریت خدمات پرستاري

5/1مراقبت هاي پرستاري در منزل2اصول مدیریت خدمات پرستاري
کارآموزي در عرصه/

پرستاري اورژانس در بحرانها و 
حوادث غیر مترقبه

2

5/0مراقبت هاي پرستاري در منزل21تربیت بدنی 
1پرستاري در مشکالت شایع ایرانکارآموزي 3پرستاري بیمار یهاي کودکان

کارآموزي کودك سالم و پرستاري 
پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث2بیماري هاي کودکان

1/ تئوريغیر مترقبه

پرستاري اورژانس در بحران ها و-پزشکی قانونی
5/0/ عملیحوادث غیر مترقبه

2پرستاري بیماري هاي روان2دفاع مقدسآشنایی با فرهنگ و ارزش هاي 
کارآموزي بهداشت روان و پرستاري

2بیماري هاي روان

205/161110



ی عا ه 
ی  تاری و ماما ه  ود )–دا یالن (  رق  ی  ش را

ی نا ویان کار سال دا یک  ف د  وا ی ارا ی ف ٩٤ورودی تاری دول 
تعداد ترم یک

تعداد ترم دوواحد
تعداد ترم سهواحد

تعداد ترم چهارواحد
واحد

2تفسیر موضوعی قرآن2اخالق اسالمی22اندیشه اسالمی 12اندیشه اسالمی 

پرستاري بزرگساالن ، سالمندان 5/1تغذیه و تغذیه درمانی5/1تشریح/ تئوري
2و جمعیتدانش خانواده13

کارآموزي پرستاري بزرگساالن ، 2داروشناسی5/0تشریح / عملی
1تحقیق در پرستاري/ تئوري12سالمندان 

5/0عملیتحقیق در پرستاري/ 5/1ژنتیک و ایمونولوژي/تئوري1بررسی وضعیت سالمت5/2/ تئوريفیزیولوژي
23پرستاري بزرگساالن، سالمندان5/0و ایمونولوژي/عملیژنتیک 2مفاهیم پایه پرستاري5/0/ عملیفیزیولوژي

کارآموزي پرستاري بزرگساالن، 1آمار حیاتی مقدماتی1فن آوري اطالعات در پرستاري1بیوشیمی/ تئوري
22سالمندان

11تربیت بدنی 1پرستاري و بهداشت محیط5/0/ تئوريفرآیند آموزش به بیمار5/0بیوشیمی/ عملی

پرستاري دراختالالت سالمتی مادر و 5/1پرستاري سالمت فرد و خانواده5/0/ عملیفرآیند آموزش به بیمار1میکروب شناسی/ تئوري
2نوزاد

کارآموزي پرستاري سالمت، جامعه، فرد 5/1پرستاري سالمت جامعه3زبان عمومی5/0میکروب شناسی/ عملی
2، خانواده در محیط

5/1پرستاري کودك  سالم/ تئوري2کارآموزي بهداشت مادر و نوزاد1اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي/تئوري1تئوريانگل شناسی/ 
5/0پرستاري کودك  سالم/ عملی5/2پرستاري بهداشت مادر و نوزاد5/0اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي/عملی5/0انگل شناسی/ عملی

2زبان تخصصی1فارماکولوژي بالینیکارآموزي 3ادبیات
2اجتماعیوشناسی فرديروان5/2اصول و مهارت هاي پرستاري/ تئوري

اصول اپیدمیولوژي  و مبارزه با5/1اصول و مهارت هاي پرستاري/ عملی
1بیماري هاي شایع در ایران

1کارآموزي اصول و مهارت هاي پرستاري

5/19195/185/19

تعداد ترم پنجم
تعداد ترم ششمواحد

تعداد ترم هفتمواحد
تعداد ترم هشتمواحد

واحد

2انقالب اسالمی ایران2تاریخ تحلیلی صدر اسالم
کارآموزي در عرصه پرستاري 

بزرگساالن/ سالمندان و 
پرستاري مراقبت در منزل

کارآموزي در عرصه/8
2پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

کاورزي در عرصه 2فرهنگ و تمدن اسالم و ایران2پرستاري بهداشت روان
3پرستاري مراقبت هاي ویژه

کارآموزي در عرصه/
، فرد، خانواده،پرستاري سالمت جامعه

محیط
2

پرستار يکارآموزي در عرصه/ 3ویژهمراقبت هاي جامع پرستاري در بخش 34پرستاري بزرگساالن / سالمندان 
2بیماري هاي کودکان

کارآموزي پرستاري بزرگساالن / سالمندان 
کارآموزي در عرصه/1کارآموزي پرستاري مراقبت هاي ویژه32

2اصول مدیریت خدمات پرستاري

5/1مراقبت هاي پرستاري در منزل2اصول مدیریت خدمات پرستاري
کارآموزي در عرصه/

پرستاري اورژانس در بحرانها و 
حوادث غیر مترقبه

2

5/0مراقبت هاي پرستاري در منزل21تربیت بدنی 
1کارآموزي پرستاري در مشکالت شایع ایران3پرستاري بیمار یهاي کودکان

کارآموزي کودك سالم و پرستاري 
پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث2بیماري هاي کودکان

1/ تئوريغیر مترقبه

پرستاري اورژانس در بحران ها و-پزشکی قانونی
5/0/ عملیحوادث غیر مترقبه

2پرستاري بیماري هاي روان2آشنایی با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس
کارآموزي بهداشت روان و پرستاري

2بیماري هاي روان

205/161110



ی عا ه 
پیراپزشکی شرق گیالن ( لنگرود )–دانشکده پرستاري و مامائی 

93مهر ورودي پرستاريکارشناسی جدول تفکیکی ارائه واحد به تفکیک هر نیمسال دانشجویان 
تعداد ترم یک

تعداد ترم دوواحد
تعداد ترم سهواحد

تعداد ترم چهارواحد
واحد

آشنایی با فرهنگ و ارزش هاي دفاع 
2تفسیر موضوعی قرآن2آئین زندگی2انسان در اسالم2مقدس

1آمار حیاتی 2روانشناسی فردي و اجتماعی5/1ژنتیک و ایمونولوژي /تئوري12اندیشه اسالمی 
1تحقیق در پرستاري/ تئوري1فرآیند آموزش به بیمار5/0ژنتیک و ایمونولوژي /عملی5/1تشریح/ تئوري
5/0تحقیق در پرستاري/ عملی5/1پرستاري سالمت جامعه5/1تغذیه و تغذیه درمانی5/0تشریح / عملی

اصول اپیدمیولوژي  و مبارزه با5/2فیزیولوژي/ تئوري
1پرستاري و بهداشت محیط5/2پرستاري بهداشت مادر و نوزاد1بیماري هاي شایع در ایران

پرستاري دراختالالت سالمت مادر 13بزرگساالن ، سالمندان پرستاري 2داروشناسی5/0فیزیولوژي/ عملی
2و نوزاد

کارآموزي پرستاري بهداشت مادر 5/1پرستاري سالمت فرد و خانواده1بیوشیمی/ تئوري
23پرستاري بزرگساالن، سالمندان2و نوزاد

کارآموزي پرستاري بزرگساالن ، 1بررسی وضعیت سالمت5/0بیوشیمی/ عملی
5/1پرستاري کودك  سالم/ تئوري12سالمندان 

5/0پرستاري کودك  سالم/ عملی3ادبیات فارسی2مفاهیم پایه پرستاري1میکروب شناسی/ تئوري

کارآموزي اصول ومهارت هاي 5/0میکروب شناسی/ عملی
کارآموزي پرستاري سالمت جامعه 1پرستاري

2/ فرد 

کارآموزي پرستاري بزرگساالن، 1کارآموزي فارماکولوژي بالینی1انگل شناسی/ تئوري
22سالمندان

2دانش خانواده و جمعیت3زبان عمومی5/0انگل شناسی/ عملی
21تربیت بدنی 11تربیت بدنی 1فناوري اطالعات در پرستاري

5/2اصول و مهارت هاي پرستاري/ تئوري
5/1پرستاري/ عملیاصول و مهارت هاي 

1اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي/تئوري
5/0اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي/عملی

2019195/19

تعداد ترم پنجم
تعداد ترم ششمواحد

تعداد ترم هفتمواحد
تعداد ترم هشتمواحد

واحد

کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگساالن/ 2ایرانانقالب اسالمی 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم
کارآموزي در عرصه/8سالمندان و پرستاري مراقبت در منزل

2پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

کاورزي در عرصه 2فرهنگ و تمدن اسالم و ایران2پرستاري بهداشت روان
کارآموزي در عرصه/3پرستاري مراقبت هاي ویژه

2جامعه،فرد، خانواده، محیطپرستاري سالمت 

کارآموزي در عرصه/ پرستار ي3مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش ویژه3پرستاري بیماري هاي کودکان
2بیماري هاي کودکان

کارآموزي در عرصه/1کارآموزي پرستاري مراقبت هاي ویژه34پرستاري بزرگساالن/سالمندان 
2اصول مدیریت خدمات پرستاري

5/1مراقبت هاي پرستاري در منزل32کارآموزي پرستاري بزرگساالن/سالمندان 
کارآموزي در عرصه/

پرستاري اورژانس در بحرانها و 
حوادث غیر مترقبه

2

5/0مراقبت هاي پرستاري در منزل2زبان تخصصی
1ایرانکارآموزي پرستاري در مشکالت شایع 2اصول مدیریت خدمات پرستاري

کارآموزي کودك سالم و پرستاري بیمار یهاي 
پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث2کودکان

1غیر مترقبه/ تئوري

پرستاري اورژانس در بحران ها و-پزشکی قانونی
5/0حوادث غیر مترقبه/ عملی

2پرستاري بیماري هاي روان
روان و پرستاريکارآموزي بهداشت 

2بیماري هاي روان

195/161110



ی عا ه 
پیراپزشکی شرق گیالن ( لنگرود )–دانشکده پرستاري و مامائی 

92ورودي پرستاريکارشناسی جدول تفکیکی ارائه واحد به تفکیک هر نیمسال دانشجویان 
تعداد ترم یک

تعداد ترم دوواحد
تعداد ترم سهواحد

تعداد ترم چهارواحد
واحد

2تاریخ امامت2آئین زندگی22اندیشه اسالمی5/1تشریح/تئوري
5/1آمار حیاتی مقدماتی و روش تحقیق5/1ایمونولوژي/تئوري2تغذیه و رتغذیه درمانی5/0تشریح/عملی
5/0آمار حیاتی مقدماتی و روش تحقیق5/0ایمونولوژي/عملی2اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماري ها12اندیشه اسالمی 

2زبان تخصصی2روانشناسی فردي اجتماعی3داروشناسی5/2فیزیولوژي/تئوري

فرایند یادگیري و اصول 12پرستاري و بهداشت جامعه 5/0فیزیولوژي/عملی
22پرستاري بهداشت جامعه 1آموزش به مددجو

پرستاري بهداشت مادران و 1بررسی وضعیت سالمت5/1بیوشیمی/تئوري
پرستاري بهداشت مادران و 13نوزادان 

22نوزادان 

پرستاري بیماري هاي داخلی 13پرستاري بیماري هاي داخلی جراحی 5/0بیوشیمی/عملی
پرستاري بیماري هاي داخلی 24جراحی 

34جراحی 

کارآموزي پرستاري بیماري 1مهارت هاي پرستاريکارآموزي اصول و 5/1میکروب شناسی/تئوري
کارآموزي پرستاري بهداشت 2هاي داخلی 

1مادران

1کارآموزي پرستاري بهداشت جامعه3ادبیات فارسی1کارآموزي پرستاري و بیماري هاي داخلی5/0میکروب شناسی/عملی

پرستاري بیماري هاي کارآموزي 3زبان انگلیسی عمومی5/1انگل شناسی/تئوري
2داخلی

5/0انگل شناسی/عملی
1فناوري اطالعات در پرستاري

اصول و مهارت هاي 
3پرستاري/تئوري

اصول و مهارت هاي 
1پرستاري/عملی

11تربیت بدنی 

19201918

تعداد ترم پنجم
تعداد ترم ششمواحد

تعداد ترم هفتمواحد
تعداد ترم هشتمواحد

واحد

کارآموزي در عرصه پرستاري 2انقالب اسالمی ایران2تفسیر موضوعی قرآن
کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت 3بهداشت جامعه

5/2مادران و نوزادان

پرستاري کارآموزي در عرصه 2دانش خانواده و جمعیت2فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
پرستاري بیماري کارآموزي در عرصه 11داخلی جراحی بیماري هاي 

33هاي داخلی جراحی 

پرستاري کارآموزي در عرصه 3پرستاري ویژه31پرستاري بهداشت جامعه 
پرستاري بیماري کارآموزي در عرصه 21بیماري هاي داخلی جراحی 

43هاي داخلی جراحی 

پرستاري بیماري هاي داخلی 
کارآموزي در عرصه پرستاري 5/1در بحران ، فوریت ها و حوادثپرستاري44جراحی 

25/1کارآموزي در عرصه پرستاري کودکان 11کودکان 

کارآموزي در عرصه پرستاري 5/0پرستاري در بحران، فوریت ها و حوادث12پرستاري کودکان 
کارآموزي در عرصه اصول مدیریت 1بهداشت روان

2خدمات پرستاري

کارآموزي در عرصه پرستاري 23پرستاري کودکان 12پرستاري بهداشت روان 
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