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 بسمه تعالي

 دانشكده علوم پزشكي ساوه

 به بعد 69هوشبری فهرست واحدهاي درسي دوره كارشناسي 

 پيشنياز واحد ترم ششم-نام درس پيشنياز واحد ترم پنجم-نام درس  پيشنياز واحد ترم دوم-نام درس پيشنياز واحد ترم اول-نام درس

 (2آناتومي )   
 0اناتومي 2

 
 (3كارآموزي )

 2كارآموزي  4
 (4كارآموزي)

4 
 3كارآموزي 

 

 (0آناتومي )
 (2فیزیولوژي)  2

 0فیزیولوژي 2
 4بیهوشي 

3 
3بیهوشي

 
 معرفي بیمار

1 
4بیهوشي

 

 (0فیزیولوژي)
 ایمنولوژي  2

1  
 2بیماریهاي داخلي جراحي 

2 
 مراقبتهاي ویژهاصول  0بیماریهاي داخلي جراحي

3 
 2داروي پایه،داخلي جراحي

 فیزپک پزشکي
 اصول پایه داروشناسي  2

 2همنیاز با فیزیولوژي 2

 
 روش تحقیق در علوم پزشکي

2  
 2فوریتهاي پزشکي

2 

،بیماریهاي 0فوریتهاي پزشکي

2داخلي جراحي
 

 0بیهوشي  2 میکروب شناسي
4 

مهارتهای پرستاری،همنیاز با 

 تجهیزات بیهوشی

 
 زبان تخصصي

 واژه شناسي پزشکي -زبان عمومي 3
 مدیریت درد

2 
 4بیهوشي

 بیوشیمي بالیني
 كارآموزي پرستاري  2

 مهارتهای پرستاری 2
0بیهوشي 2 مراقبتهاي پس از بیهوشي 

 
 دانش خانواده و جمعیت 

2  

 واژه شناسي پزشکي  2 سیتم اطالع رساني پزشکي
 (2تربیت بدني )   2

1  
 ادبیات فارسي 

3  

 مهارتهاي پرستاري و كاردر اتاق عمل
 (0اندیشه اسالمي)  3

 انقالب اسالمي   2
2  

 تاریخ تحلیل صدر اسالم
2  

 تفسیر موضوعي
 تجهیزات بیهوشي  2

  1فیزیک پزشکی،همنیازبابیهوشی 2

   
 

  

 (0تربیت بدني)   
1   

  
  

  

  71 جمع  71 جمع   02 جمع  71 جمع

 پيشنياز واحد ترم هشتم-نام درس پيشنياز واحد ترم هفتم-نام درس  پيشنياز واحد ترم چهارم-نام درس پيشنياز واحد ترم سوم-نام درس

 2 نشانه شناسي ومعاینات بالیني
 2فیزیولوژي2آناتومي

 

 (2كارآموزي)
4 

  0كارآموزي 

 

 0كارآموزي در عرصه بیهوشي
4  

 2كارآموزي در عرصه بیهوشي
4  

 2بیهوشي 
3 

 3بیهوشي 0بیهوشي
3 

2بیهوشي 
 

كارآموزي در عرصه  مراقبت هاي پس  

  PACU 2از بیهوشي
 كارآموزي در عرصه درد

1  

 داروشناسي اختصاصي
 پایه داروشناسي 2

 0بیماریهاي داخلي جراحي
 و همنیاز با نشانه شناسي پایه داروشناسي 3

 

 كارآموزي در عرصه اورژانس
2  

هاي كارآموزي در عرصه مراقبت 

  3 (ICUویژه)

 (0كارآموزي)
4 

وكارآموزي 0بیهوشي

 پرستاري

 اخالق حرفه اي 
1  

  
  

 
  

 خونشناسي و بانک خون
 2فیزیولوژي 2

 0فوریتهاي پزشکي
2 

2فیزیولوژي2آناتومي
 

  
  

 
  

 بهداشت روان
2 

 زبان انگلیسي عمومي 
3  

 
      

 مدیریت در هوشبري
1 

 (2اندیشه اسالمي ) 
2  

 
      

 فرهنگ وتمدن اسالم
2 

 آمار زیستي 
 سیستمهای اطالع رسانی 1

 
      

 آیین زندگي
2 

  
  

 
      

  8 جمع  8 جمع   71 جمع  02 جمع


