
 برنامه مدون رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته روان پرستاری 

 تعداد کل واحدهای دوره:

 واحد است که به شرح ذیل می باشد.  32تعداد واحدهای درسی در این دوره 

 واحد  28دروس اختصاصی  

 واحد  4پایان نامه : 

 کارگاه به شرح ذیل می باشند.  6واحد اختیاری و همچنین گذراندن  2واحد جبرانی،  4دانشجویان موظف به گذراندن  

 واحد عملی( 5/0واحد تئوری و  5/0واحد )  1سیستم های اطالع رسانی پزشکی   

 واحد عملی( 1واحد تئوری و  2واحد ) 3آمار و روش تحقیق پیشرفته   

 واحد 2             زبان تخصصی       

 کارگاه مهارتهای ارتباطی 

 کارگاه ایمنی ببمار 

 کارگاه کنترل عفونت در بیماران و ببیمارستان 

 کارگاه ارتقای کیفیت خدمات 

 کارگاه حاکمیت بالینی 

 کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد

 

 پایان نامه:

ن موظف به دفاع از عنوان در ترم دوم و دفاع از ثبت عنوان و شروع پایان نامه از ترم دوم می باشد و دانشجویا

 پروپوزال از ترم دوم و حداکثر تا پایان ترم سوم هستند. 

 



 برنامه پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد روانپرستاری

 نیمسال اول:

کد 

 درس

پیش نیاز  تعداد واحد درسی نام درس

 جمع کارورزی کارآموزی عملی نظری یا همزمان

  Medical Information technology 5/0 5/0 - - 1 سیستم های اطالع رسانی پزشکی                                   01

  Advanced research methodology & statistics    2 1 - - 3آمار و روش تحقیق پیشرفته                     02

  Ethics, rights and  law   in psychiatric mental health nursing 1 5/0 - - 5/1 اخالق، حقوق و قانون در روان پرستاری     03

  Nursing theories, models and application  in psychiatric mental health nursing 5/1 - 5/0 - 2 نظریه ها، الگوهای روان پرستاری و کاربرد آنها      04
 Counseling principle in psychiatric mental health nursing                                     5/0 - 5/0 - 1 08 اصول مشاوره در روان پرستاری 09

  Mental health and psychiatric mental health nursing fundamentals 1 - 5/0 - 5/1 اصول سالمت روان و روان پرستاری           08

       Communication skills workshop روزه                          1کارگاه مهارتهای ارتباطی   

                                              Patient safety workshop روزه 1کارگاه ایمنی بیمار     

  10  5/1 2 5/6 جمع کل واحد در ترم اول 

 نیمسال دوم:

کد 

 درس

پیش نیاز یا  تعداد واحد درسی نام درس

 جمع کارورزی کارآموزی عملی نظری همزمان
  Educational  approaches 1 5/0 - - 5/1 روش های آموزشی                                                                               06

  Specific Psychopharmacology 1 - 5/0 - 5/1 داروشناسی اختصاصی)سایکوفارماکولوژی(                                                07

 Nursing Management in psychiatric units 1 - 5/0 - 5/1 04 مدیریت پرستاری در بخش های روانپزشکی                     05
 09و  Adult psychiatric disorders and nursing care 1 - 1 - 2 08 اختالالت روانی در بزرگساالن و مراقبتهای روان پرستاری                   10

 09و  08و Individual Psychiatric Intervention 1 - 1 - 2 07 مداخالت روان پرستاری فردی                                                      11

  Specific English language 2    2زبان انگلیسی تخصصی                                                                                    12

       Infection control in Patients and Hospitalروزه                  1کارگاه کنترل عفونت در بیمار و ببیمارستان  

  5/10  3 5/0 7 جمع کل واحد در ترم دوم 



 نیمسال سوم:

کد 

در

 س

پیش نیاز  تعداد واحد درسی نام درس

 جمع کارورزی کارآموزی عملی نظری یا همزمان

 Family and group psychiatric Interventions 1 - 1 - 2 11 مداخالت روان پرستاری گروهی و خانوادگی                                 12

 Children and adolescents psychiatric intervention 1 - 1 - 2 08 مداخالت روان پرستاری کودکان و نوجوانان                         13

 08و  Elderly  mental disorders and  nursing care 1 - 5/0 - 5/1 07 اختالالت روانی سالمندان و مراقبتهای روان پرستاری                           14

  Addiction nursing (prevention and rehabilitation 5/0 - 5/0 - 1)   پرستاری اعتیاد)از پیشگیری تا توانبخشی با رویکرد خانواده محور(         15

  Psychiatric Emergencies 5/0 - 5/0 - 1 فوریت های روان پرستاری                                                                     16

       Quality improvement services workshopروزه                                                         1کیفیت خدمات   ء کارگاه  ارتقا 

                               Clinical governance workshopروزه                                          1کارگاه  حاکمیت بالینی     

  5/7  5/3 - 4 جمع کل واحد در ترم سوم 

 

 نیمسال چهارم:

کد 

 درس

پیش نیاز یا  تعداد واحد درسی نام درس

 جمع کارورزی کارآموزی عملی نظری همزمان

  Internship - - - 6 6کارورزی                                                17

 Thesis                                                    4 پایان نامه 18

               Evidence base services workshopکارگاه خدمات مبتنی بر شواهد   

  جمع کل واحد در ترم چهارم 
 

10  

 


