برنامه کالسی نیمسال اول سال تحصیلی  97 – 98دانشکده پرستاری آمل
ترم دوم روزانه

ترم اول روزانه
 1/5واحد

میکروب شناسی

ترم سوم روزانه
1/5واحد

انگل شناسی

 2واحد

مفاهیم پایه پرستاری

تشریح

 2واحد

ژنتیک و ایمونولوژی

2واحد

پرستاری سالمت جامعه

 1.5واحد

فیزیولوژی

3واحد

داروشناسی

2واحد

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

2.5واحد

بیوشیمی

1/5واحد

تغذیه و تغذیه درمانی

بررسی وضعیت سالمت

 1واحد

فن آوری اطالعات

 1واحد

1/5واحد

اصول و مهارتهای پرستاری

 4واحد

اصول اپیدمیولوژی

زبان انگلیسی عمومی

 3واحد

پرستاری سالمت فرد و خانواده

تربیت بدنی ()1

1واحد

زبان تخصصی

اندیشه اسالمی 1

 2واحد

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

 4ساعت

کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده

جمع کل
ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

 18واحد
8 -10
تشریح خانم دکتر
میر حسینی

اصول و مهارتهای
پرستاری
خانم رضایی

اندیشه اسالمی 1
آقای حسن زاده

اصول و مهارتهای
پرستاری
خانم دکتر حاجی
حسینی

10 -12

بیوشیمی تئوری

14 -16

بیوشیمی عملی

آمار حیاتی

1واحد

روانشناسی اجتماعی

 2واحد

تربیت بدنی ()2

 1واحد

اخالق اسالمی

2واحد

اندیشه اسالمی () 2

 2واحد

ادبیات فارسی

 3واحد

فرآیند آموزش به بیمار

1واحد

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

 1واحد

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

 1واحد

دانش خانواده و جمعیت شناسی

 2واحد

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان

 3روزه

کارگاه ایمنی مددجو

 4ساعت

جمع کل

19واحد

 2واحد
 1/5واحد

جمع کل
-18
16

تربیت بدنی  1پسران آفای
رزاقی ( )14-15:30اصول و
مهارت عملی دختران (خانم
فرخ منش )
زبان عمومی (خانم نصیری)

1واحد
 1/5واحد

زبان
عمومی

8 -10

 18واحد
10 -12

14 -16

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

فرآیند آموزش به
بیمار خانم دکتر
نظری

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

اخالق پرستاری و

16 -18
تربیت بدنی  2پسران
آقای رزاقی – 17
15:30

10 -12

8 -10

کــــــــــــــــــــــــارآمــــــــــــــــــــــــوزی

کــــــــــــــــــــــــارآمــــــــــــــــــــــــوزی

ارتباط حرفه ای
(دکتر عمادی)

میکروب شناسی
تئوری

تربیت بدنی  1دختران
خانم مقیمی فر - 15:30
14
اصول و مهارت عملی
پسران )آقای روحی )

میکروب شناسی
عملی و آناتومی عملی

فیزیو لوژی دکتر اکبری و
خانم دکتر روحی

انگل شناسی دکتر
مهدوی

فیزیو
لوژی

داروشناسی دکتر

ایمونولوژی دکتر

اندیشه اسالمی 2
آقای حسن زاده

ژنتیک دکتر باقری
اپیدمیولوژی دکتر
خادملو

تغذیه و تغذیه

حسن نیا

درمانی دکتر قائمی

تربیت بدنی 2
دختران خانم مقیمی
فر
15:30 – 17

14 -16

16 -18

فناوری اطالعات خانم
بهشتی
بهداشت مادر و نوزاد
خانم ساعت ساز

فناوری اطالعات خانم
بهشتی

مفاهیم پایه پرستاری خانم
بهشتی

آمار حیاتی خانم
شیر افکن هشت
هفته اول

ادبیات فارسی
دکتر حاجی
حسینی 13 – 16

بررسی وضعیت
سالمت
دکتر طهماسبی

اخالق
اسالمی آقای
دریایی

پرستاری سالمت
چهار شنبه

زبان تخصصی دکتر

فرد و خانواده

حسام زاده

(خانم دکتر

پرستاری سالمت
قارچ شناسی دکتر
عباس تبار -14
12:30

صابری(

ترم چهارم روزانه
پرستاری بزرگساالن/سالمندان ()1
پرستاری بزرگساالن/سالمندان ()1

 3واحد

پرستاری و بهداشت محیط

 1واحد

پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

 2واحد

پرستاری بهداشت روان

 2واحد

پرستاری کودک سالم

 2واحد

پرستاری بزرگساالن/سالمندان ()2

کارآموزی پرستاری سالمت جامعه /فرد و خانواده  /محیط

 2واحد

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 2واحد

پرستاری بیماری های کودکان

 3واحد

پرستاری بهداشت روان و بیماری های روان

 2واحد

تفسیر موضوعی قرآن

 2واحد

کارگاه مهارتهای life style
جمع کل
8 -10

10 -12

مراقبتهای پرستاری در منزل

16 -18

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

ک .پرستاری بزرگساالن /سالمندان()2

 2واحد

انقالب اسالمی

ک.پرستاری کودک سالم و بیماری های کودکان

 2واحد

کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان()3

ک .پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 2واحد

کارآموزی پرستاری در مشکالت شایع ایران

 1واحد

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

1واحد

کاراموزی پرستاری بهداشت روان و بیماریهای روان

 2واحد

کارگاه آموزش به مددچو و خانواده

 4ساعت

 2واحد

 4ساعت

8 -10

 18واحد
10 -12

14 -16

16 -18

دوشنبه

پرستاری بزرگساالن
()1خانم رضایی
وخانم بهشتی
پرستاری کودک سالم
خانم ملوک زاده

سه شنبه

پرستاری در اختالالت
سالمت مادر و نوزاد
خانم ساعت ساز

روش تحقیق
پرستاری خانم
بهشتی

جمع کل
8 -10

 18/5واحد
10 -12

14 -16

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

پرستاری ویژه
خانم دکتر نطری

پرستاری اورژانس در
بحرانها خانم دکتر
نظری

پرستاری ویژه دکتر
شریف نیا

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

پرستاری ویژه
خانم دکتر نطری
و پرستاری
بزرگساالن)3( /
دکتر شریف نیا

پرستاری بزرگساالن
( )3دکتر شریف نیا

پرستاری مراقبت در
منزل دکتر شریف نیا

یکشنبه

تاریخ تحلیلی
صدر اسالم
آقای اکبری

 1/5واحد

 2واحد

شنبه

روش تحقیق پرستاری
خانم بهشتی

3واحد

 2واحد

جمع کل

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

تفسیر موضوعی
قرآن آقای دریایی

2واحد

 2واحد

کارگاه اخالق حرفه ای

 19/5واحد
14 -16

پرستاری بزرگساالن /سالمندان ()3

پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 4ساعت

ترم ششم روزانه
 4واحد

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

 1/5واحد

کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان ()1

ایام هفته

صابر

 3واحد

اصول مدیریت خدمات پرستاری

 2واحد

اجتماعی خانم
الهی نژاد

ترم پنجم روزانه
 3واحد

روش تحقیق

جامعه خانم دکتر فانی

بهداشت مادر و نوزاد خانم ساعت
ساز

روانشناسی

دانش خانواده
و جمعیت آقای
خاکزاد

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

پرستاری
بزرگساالن ()2
خانم دکتر
نظری

پرستاری بزرگساالن
()2خانم رضایی

پرستاری بزرگساالن
( )2خانم دکتر حاجی
حسینی
پرستاری بیماریهای
کودکان خانم دکتر ها
واعظ زاده و اسماعیلی

پرستاری
بزرگساالن ()3
خانم دکتر حاجی
حسینی
پرستاری بیماریهای
کودکان خانم دکتر ها
واعظ زاده و اسماعیلی

پرستاری بزرگساالن
( )3خانم دکتر
حاجی حسینی

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

انقالب اسالمی و ریشه
های آن آقای اکبری

16 -18

چهارشنبه

پرستاری بزرگساالن
 1خانم دکتر حاجی
حسینی

پرستاری بهداشت روان
خانم دکتر عظیمی

پرستاری
بیماری های
روان خانم دکتر
عظیمی

پرستاری و
بهداشت محیط
خانم دکتر صابری

اصول مدیریت
پرستاری دکتر
طهماسبی

وتاریخ فرهنگ و تمدن
اسالمی آقای اکبری

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی
پنج شنبه

کــــــــــــــــــــــارآمـــــــــــوزی

پنج شنبه
برنامه
برنامه کالسی نیمسال اول سال تحصیلی 97 – 98دانشکده پرستاری آمل
ترم هشتم روزانه (کارآموزی در عرصه)

ترم هفتم روزانه (کارآموزی در عرصه )
ک  .پرستاری بزرگساالن /سالمندان( )3-1و پرستاری مراقبت در منزل

 8واحد

ک .پرستاری سالمت جامعه/فرد و خانواده /محیط

 2واحد

ک .پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

کارگاه اعتباربخشی

 2ساعت

ک .پرستاری بیماریهای کودکان

 2واحد

جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده

 1روز

ک .پرستاری مراقبتهای ویژه

 3واحد

آشنایی با مخاطرات شغلی

 1روز

ک .اصول مدیریت خدمات پرستاری

ک .پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه

 2واحد
2واحد

کارگاه حاکمیت بالینی
نقش پرستاران در پدافند غیر عامل

جمع کل

 10واحد
8 - 10

10 - 12

کارآمـــــــــــــــــــوزی

14 - 16

جمع کل

16 - 18
کارآمـــــــــــــــــــوزی

شنبه
کارآمـــــــــــــــــــوزی

کارآمـــــــــــــــــــوزی

کارآمـــــــــــــــــــوزی

کارآمـــــــــــــــــــوزی

یکشنبه
دوشنبه
کارآمـــــــــــــــــــوزی

کارآمـــــــــــــــــــوزی

سه شنبه
کارآمـــــــــــــــــــوزی
چهار شنبه

پنج شنبه

کارآمـــــــــــــــــــوزی

کارآمـــــــــــــــــــوزی

کارآمـــــــــــــــــــوزی

 2واحد
 2ساعت
 1روز

 11واحد

