
 

 "مراقبتهای پرستاری ویژه "برنامه مدون کارشناسی ارشد 

 کارشناسی ارشد مراقبتهای پرستاری ویژهاول ترم

 نام درس رديف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملي

جمع 

 واحد
 پيش نياز كد درس

 ــ 28503 1 ـ 1 مقدمه اي بر پرستاري و مراقبتهاي ويژه 1

 ــ 28504 3 ـ 3 مراقبتهاي پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژه 2

 ــ 28507 1 ـ 1 مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضاء 3

 ــ 28505 3 ـ 3 پايش پيشرفته پرستاري 4

 ــ 28502 3 5/0 5/2 آمار و روش تحقيق پيشرفته 5

 ــ 28506 1 ـ 1 داروشناسي 6

 ندارد 28501 1 5/0 5/0 رايانه و سيستمهاي اطالع رساني 7

 واحد 13 جمع کل:
 

  



 

 کارشناسی ارشد مراقبتهای پرستاری ویژهدومترم

 نام درس رديف
واحد 

 نظري

واحد 

 كارآموزي

جمع 

 واحد
 پيش نياز كد درس

1 
پرستاري ومراقبتهاي ويژه 

 (تنفس1اختصاصي)
 28508 5/1 ـ 5/1

-ويژهو مراقبتهاي مقدمه اي بر پرستاري 

 -ويژه مراقبت  بخشهايپرستاري درمراقبتهاي 

مباحث -داروشناسي-پايش پيشرفته پرستاري

 عمومي درپرستاريپيوند اعضاء

2 
پرستاري ومراقبتهاي كارآموزي 

 (تنفس1ويژه اختصاصي)
 28509 5/1 5/1 ـ

-مقدمه اي بر پرستاري و مراقبتهاي ويژه

 -مراقبتهاي پرستاري دربخشهاي مراقبت ويژه 

مباحث -داروشناسي-پايش پيشرفته پرستاري

 رستاري پيوند اعضاءعمومي درپ

3 
پرستاري ومراقبتهاي ويژه 

 (قلب و عروق2اختصاصي)
 2851089 5/1 ـ 5/1

-مقدمه اي بر پرستاري و مراقبتهاي ويژه

 -مراقبتهاي پرستاري دربخشهاي مراقبت ويژه 

مباحث -داروشناسي-پايش پيشرفته پرستاري

 عمومي درپرستاري پيوند اعضاء

4 
پرستاري ومراقبتهاي  كارآموزي

 (قلب و عروق2ويژه اختصاصي)
 28511 5/1 5/1 ـ

-مقدمه اي بر پرستاري و مراقبتهاي ويژه

 -مراقبتهاي پرستاري دربخشهاي مراقبت ويژه 

مباحث -داروشناسي-پايش پيشرفته پرستاري

 عمومي درپرستاري پيوند اعضاء

5 

پرستاري ومراقبتهاي ويژه 

 (3اختصاصي)

 روانپزشكي دستگاه عصبي و

 28512 1 ـ 1

-مقدمه اي بر پرستاري و مراقبتهاي ويژه

 -مراقبتهاي پرستاري دربخشهاي مراقبت ويژه 

مباحث -داروشناسي-پايش پيشرفته پرستاري

 عمومي درپرستاري پيوند اعضاء

6 

پرستاري ومراقبتهاي كارآموزي 

 (3ويژه اختصاصي)

 دستگاه عصبي و روانپزشكي

 28513 1 1 ـ

-اي بر پرستاري و مراقبتهاي ويژهمقدمه 

 -مراقبتهاي پرستاري دربخشهاي مراقبت ويژه 

مباحث -داروشناسي-پايش پيشرفته پرستاري

 عمومي درپرستاري پيوند اعضاء

7 

پرستاري مراقبتهاي ويژه 

 (4اختصاصي)

 كليه و مجاري ادرار

 28526 1 ـ 1

مباحث عمومي در -پايش پيشرفته پرستاري

مراقبتهاي پرستاري در -اعضاءپرستاري پيوند 

مقدمه اي بر پرستاري و -بخش هاي مراقبت ويژه

 داروشناسي-مراقبتهاي ويژه

8 

كارآموزي پرستاري مراقبتهاي 

 (4ويژه اختصاصي)

 كليه و مجاري ادرار

 28527 5/0 5/0 ـ

مباحث عمومي در -پايش پيشرفته پرستاري

مراقبتهاي پرستاري در -پرستاري پيوند اعضاء

مقدمه اي بر پرستاري و -هاي مراقبت ويژهبخش 

 داروشناسي-مراقبتهاي ويژه

 ندارد 28514 2 ـ 2 زبان تخصصي 9

 واحد 5/11 جمع کل

 

 

 

 



 کارشناسی ارشد مراقبتهای پرستاری ویژهسومترم

 نام درس رديف
واحد 

 نظري

واحد 

 كارآموزي

جمع 

 واحد
 پيش نياز كد درس

1 

پرستاري مراقبتهاي ويژه 

(غدد درون ريز و 5اختصاصي)

 زنان

 28528 5/0 ـ 5/0

مباحث عمومي در -پايش پيشرفته پرستاري

مراقبتهاي پرستاري در -پرستاري پيوند اعضاء

مقدمه اي بر -بخش هاي مراقبت ويژه

 داروشناسي-پرستاري و مراقبتهاي ويژه

2 

كارآموزي پرستاري مراقبتهاي 

(غدد درون ريز 5ويژه اختصاصي)

 و زنان

 28529 5/0 5/0 ـ

مباحث عمومي در -پايش پيشرفته پرستاري

مراقبتهاي پرستاري در -پرستاري پيوند اعضاء

مقدمه اي بر -بخش هاي مراقبت ويژه

 داروشناسي-پرستاري و مراقبتهاي ويژه

3 
پرستاري مراقبتهاي ويژه 

 (گوارش شكم و لگن6اختصاصي)
 28530 1 ـ 1

در مباحث عمومي -پايش پيشرفته پرستاري

مراقبتهاي پرستاري در -پرستاري پيوند اعضاء

مقدمه اي بر -بخش هاي مراقبت ويژه

 داروشناسي-پرستاري و مراقبتهاي ويژه

4 

كارآموزي پرستاري مراقبتهاي 

(گوارش شكم و 6ويژه اختصاصي)

 لگن

 28531 1 1 ـ

مباحث عمومي در -پايش پيشرفته پرستاري

پرستاري در مراقبتهاي -پرستاري پيوند اعضاء

مقدمه اي بر -بخش هاي مراقبت ويژه

 داروشناسي-پرستاري و مراقبتهاي ويژه

5 

پرستاري مراقبتهاي ويژه 

(خون و ايمني و 7اختصاصي)

 عفوني

 28532 1 ـ 1

مباحث عمومي در -پايش پيشرفته پرستاري

مراقبتهاي پرستاري در -پرستاري پيوند اعضاء

مقدمه اي بر -بخش هاي مراقبت ويژه

 داروشناسي-پرستاري و مراقبتهاي ويژه

6 

كارآموزي پرستاري مراقبتهاي 

(خون و ايمني و 7ويژه اختصاصي)

 عفوني

 28533 1 1 ـ

مباحث عمومي در -پايش پيشرفته پرستاري

مراقبتهاي پرستاري در -پرستاري پيوند اعضاء

مقدمه اي بر -بخش هاي مراقبت ويژه

 داروشناسي-پرستاري و مراقبتهاي ويژه

7 
پرستاري ومراقبتهاي ويژه 

 (تروما8اختصاصي)
5/1  5/1 28520 

مراقبتهاي -مقدمه اي بر پرستاري ويژه

-بخشهاي ويژه  پايش پيشرفته پرستاري

 -مباحث عمومي درپرستاري -داروشناسي

 پيوند اعضاء

8 
پرستاري ومراقبتهاي كارآموزي 

 (تروما8ويژه اختصاصي)
 5/1 5/1 28521 

مراقبتهاي -پرستاري ويژهمقدمه اي بر 

-بخشهاي ويژه  پايش پيشرفته پرستاري

 -مباحث عمومي درپرستاري -داروشناسي

 پيوند اعضاء

9 

پرستاري ومراقبتهاي ويژه 

(جراحي عروق و 9اختصاصي)

 ارتوپدي

5/0  5/0 28522 

مراقبتهاي -مقدمه اي بر پرستاري ويژه

-بخشهاي ويژه  پايش پيشرفته پرستاري

 -مباحث عمومي درپرستاري -داروشناسي

 پيوند اعضاء

10 

پرستاري ومراقبتهاي كارآموزي 

(جراحي عروق و 9ويژه اختصاصي)

 ارتوپدي

 5/0 5/0 28523 

مراقبتهاي -مقدمه اي بر پرستاري ويژه

-بخشهاي ويژه  پايش پيشرفته پرستاري

 -مباحث عمومي در پرستاري-داروشناسي

 پيوند اعضاء

 واحد 9 جمع کل

 



 

 

 

 کارشناسی ارشد مراقبتهای پرستاری ویژهچهارم ترم

 نام درس ردیف
واحد 

 نظری

واحد 

 عملی

جمع 

 واحد

کد 

 درس
 پيش نياز

 تمام دروس 28524 4 4  پايان نامه 1
 

 


