
 پسر33دختر،24فرن75 تعداددانشجویان: 98-99دوم  در نیمسال98-2پرستاریاول رشته ترم و برنامه کالسی  امتحانات پایان  دروس ارائه شده 

واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری

 عملیواحد واحدنظری نام درس کد درس گروه  عملیواحد

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

  2 زبان پیش دانشگاهی 44999615 11 6.7 1.7 تشریح 001261 1

 001  خانمها 6.7 2.7 فیزیولوژی 001262 1

 002آقایان
  2 1اندیشه اسالمی 44999646

  2 مهارتهای زندگی 44999606 00 6.7 1 بیوشیمی 001264 1

  - کارگاه مهارت ارتباطی 0012306 1 6.7 1 میکروب شناسی 001267 1

 4 17 واحد IT ) ) 6.7 6.7   2+15 فناوری اطالعات 001269 1

      1.7 2.7 مهارتهای پرستاری 001210 1
 

 4-0ساعت  2-4ساعت 12-14ساعت 16-12ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 7کالسفیزیولوژی 

  آقای دکتر رحمتی

  12/11/98شروع

 مهارتهای پرستاری عملی 

 پراتیک آقای نصیری 1گروه 

 12/11/98شروع 

 مهارتهای پرستاری عملی

 پراتیک آقای نصیری2گروه

 12/11/98شروع 

 عملی مهارتهای پرستاری

 پراتیک آقای نصیری3گروه  

 12/11/98شروع 

 12/11/98شروع  1اندیشه 

 3کالس عبداللهی فر.دکترآخ:

 1کالس زارعی  سمنگان..دب:آ

 یکشنبه

 

 .دکتر: بیوشیمی نظری

 ی.منصوریان.جعفرمرجانی

 7کالس 13/11/98شروع 

 نظری مهارتهای پرستاری

 نصیری.آ جلسه(4)کل کالس:

 پراتیک هفته 8 3گروهعملی 

 13/11/98شروع  7کالس

 مهارتهای پرستاری عملی

 پراتیک آقای نصیری2و1گروه 

  23/11/98شروع 

 هفته8هر گروه 

 7کالس  زبان پیش دانشگاهی

 13/11/98شروع شروع 

  آقای کردحیدری

 

 

 دوشنبه

 

 7کالس تشریح نظری عملی

 آقای دکتر ناصری

     14/11/98شروع 

 

 7کالس مهارتهای زندگی

 9:36-12:36ساعت نوذریآقای 

     14/11/98شروع 

 
 

 7کالس فیزیولوژی 

  آقای دکتر رحمتی

 14/11/98شروع 

 

 شنبه 3

 

 

 نظریمهارتهای پرستاری 

 آقای نصیریکل کالس 

  17/11/98شروع

 7کالس

 7کالسمیکروب نظری 

  17/11/98شروع 

 تهمتن .جمالی آ. د.خ. د

 Bگروه عملی بیوشیمی

 12.7-14آقای دکتر اسدی

 60/12/98شروع

 Cعملی بیوشیمی

 14-10آقای دکتر اسدی

 60/12/98شروع

 Aعملی بیوشیمی

 10-18آقای دکتر اسدی

 60/12/98شروع

IT :.کامپیوترآمفی تئاتر 

 17/11/98شروعکل کالس:نظری:

 0/12/98:شروع  C گروهعملی:

 آ.دکتر حبیبیو آ.مهندس جنتی

IT : کامپیوتر. آمفی تئاتر 

 29/11/98شروع  کل کالس

 0/12/98شروع :A گروه

 جویباریخانم دکتر

 

 شروع:هماهنگی بامدرس مربوطهخانم دکترجمالی   (13-17ساعت (  Bگروه  (و16:36-12ساعت ( C گروه (و 9-16:36ساعت (  Aگروهمیکروب عملی   شنبه4

 کامپیوتر آقای مهندس جنتی(16:36-12ساعت ( .65/12/98شروع  .Bگروه:( IT)فناوری اطالعات 

    16-11ساعت  :میکروب عملیپیگیری   شنبه7

  

 

  آقای عبداللهی استاد مشاور: آقای دکتر محمودیدبیر اجرایی :             مهارتهای ارتباطیکارگاه  :  

 

 صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16 امتحان روزوتاریخ

 زبان پیش دانشگاهی 65/64/99شنبه  تشریح 31/63/99شنبه  ---- 24/63/99شنبه 

 ---- 68/64/99یکشنبه  ---- 61/64/99یکشنبه  فیزیولوژی 27/63/99یکشنبه

 مهارتهای پرستاری 69/64/99دوشنبه بیوشیمی 62/64/99دوشنبه ---- 20/63/99دوشنبه

 ---- 16/64/99سه شنبه بعد از ظهر(2)1اندیشه اسالمی 63/64/99شنبهسه  میکروب شناسی 25/63/99سه شنبه 

 ---- 11/64/99چهارشنبه فناوری اطالعات 64/64/99چهارشنبه ---- 28/63/99چهارشنبه

  زندگی با هماهنگی با استاد پس از پایان کالس میباشدتاریخ امتحان مهارت *
 



 پسر  27دختر،25نفر72تعداددانشجویان:  98-99در نیمسال دوم 98-1پرستاریدوم رشته  ترمو برنامه کالسی  امتحانات پایان  دروس ارائه شده

واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری

واحد

 عملی
 واحد نام درس کد درس گروه 

 نظری

 واحد

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

  3 زبان عمومی 44999617 22  7/1 تغذیه وتغذیه درمانی 001216 2

 001  خانمها  2 فارماکولوژی 001213 2

 002آقایان
  2 دانش خانواده 44999679

 001  خانمها  2 مفاهیم پایه پرستاری 001224 2

 002آقایان
  2 2اندیشه اسالمی 44999641

 861  خانمها 6.7 1 انگل شناسی 001260 2

 862آقایان
 1  کارآموزی مهارتهای پرستاری 0012630

 561  خانمها  1.7 پرستاری  سالمت جامعه 001219 2

 562آقایان
 1  کار آموزی فارماکولوژی 0012640

 -  کارگاه کنترل عفونت 0012356 2 6.7 6.7 فرآیند آموزش به بیمار 001217 2

 3 10.7 واحد 7/19    1 اصول اپیدمیولوژی 001211 2
 

 4-0ساعت  2-4ساعت 16-12ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 دانش خانواده 
  12/11/98شروع 

              3کالسحاجی قاضی خانمها:خانم 

  آقایان: حاج آقا ی حسینی 

 1کالس آقای مهندس قنبری

 انگل شناسی

 4کالس 12/11/98شروع 

 دکتر شربت خوریخانم 

 آقای دکتر نیک نژاد

 خانم دکترتوحیدی

    2اندیشه اسالمی

 12/11/98شروع 

 1کالسبرادران:آ.دکترزارعی سمنگان 
 2کالس عبداللهی فرآ.دکترخانمها:

 9کالس اصول اپیدمیولوژی

12/11/98  

 آقای دکتر محمودی

 یکشنبه

 

 9کال سزبان عمومی 

 13/11/98شروع

 بادله آقای دکتر.آقای محسنی

 4کالس فارماکولوژی

 11/98/ 13شروع

 آقای دکتر امینی

 4کالس فرآیند آموزش به بیمار

 11/98/ 13شروع

 آقای کاوسی

 

 

 دوشنبه

 

  تغذیه و تغذیه درمانی

 14/11/98شروع

 4کال س خانم دکتر عشقی نیا

 

 

 گروه4انگل شناسی  عملی 

 شروع:هماهنگی با مدرس مربوطه

 آزمایشگاه انگل 15-13

 سه شنبه

 

 1کالس سالمت جامعه

  17/11/98شروع 

 آقای شریعتی

 4کالسمفاهیم پرستاری 

  17/11/98شروع 

 خانم دکتر کالگری

 4کال س زبان عمومی

  17/11/98شروع 

 آقای دکتر بادله .آقای محسنی

 4کالسمفاهیم پرستاری 

  17/11/98شروع 

 آقای رحمانی

 چهار شنبه

 

 کارآموزی مهارتهای پرستاری

 کارآموزی فارماکولوژی

 5-13ساعت

 10/11/99جشن روپوش سفید:چهارشنبه 

  

 

   پنجشنبه

  آقای نصیریاستاد مشاور:  رحمانیآقای          دبیر اجرایی :                                      کنترل عقونتکارگاه  :   

 

 صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16 امتحان روزوتاریخ

 زبان عمومی 65/64/99شنبه  انگل شناسی 31/63/99شنبه  فارماکولوژی 24/63/99شنبه 

 ---- 68/64/99یکشنبه  بعد از ظهر(2) دانش خانواده 61/64/99یکشنبه  ---- 27/63/99یکشنبه

 سالمت جامعه 69/64/99دوشنبه ---- 62/64/99دوشنبه تغذیه 20/63/99دوشنبه

 بعدازظهر(2)2اندیشه  16/64/99 سه شنبه مفاهیم پایه پرستاری 63/64/99سه شنبه آموزش به بیمار 25/63/99سه شنبه 

 ---- 11/64/99چهارشنبه اصول اپیدمیولوژی 64/64/99چهارشنبه ---- 28/63/99چهارشنبه

 

 



 پسر22دختر،26نفر42تعداددانشجویان: 98-99در نیمسال دوم 95-2پرستاریسوم رشته ترم و برنامه کالسی  امتحانات پایان  دروس ارائه شده

 4-0ساعت  2-4ساعت 16-12ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 1کاراموزی پرستاری بزرگسال

 کارآموزی مشکالت شایع

 ساعت

13-5 

 

 3کالس اخالق پرستاری

  12/11/98شروع 
 آقای دکتر محمودی. جویباریخانم دکتر 

 

 

 یکشنبه

 

 1کالس بهداشت نوزادان

 11/98/ 13شروعدکترسبزی  خانم

 

 

 دوشنبه

 

 1کالسگوارش 

 خانم دکتر کالگری   

 14/11/98شروع

 روانشناسی اجتماعی 

 1کالسدکتر زاهد آقای 

 14/11/98شروع

 الکترولیت آب و

 1سکالآقای رحمانی 

 14/11/98شروع

 سه شنبه

 

 1کالس خواهراناخالق اسالمی 

 17/11/98 خ نریمانی

 1کالسبرادران اخالق اسالمی 

 17/11/98 حاج آقا حسینی

  بررسی وضعیت نظری

 17/11/98 شروع

 آقای عبداللهی

 خانم دکتر یزدی

 9کالس 

 سالمت فرد و خانواده

  آقای دکتر محمودی

 17/11/98 شروع

 1کالس 
  برادران1تربیت بدنی

 17/11/98 شروع

 سالن امید آقای بابایان

 خواهران  1تربیت بدنی

 17/11/98 شروع

 سالن امید خانم منصوریان

 چهار شنبه

 

 10/11/98زبان تخصصی

 البراتوار زبان  آقای دکتر بادله

 1کالس  خ.دکترجویباری

 

 1کالس ارتوپد

 10/11/98شروع 

  آقای عبداللهی

 

 1کالس بهداشت مادران

 خانم دکتر مقسمی

 10/11/98شروع  

 

 

 خانم دکتر یزدید مشاور: اساتی آقای دکتر روحی  دبیر اجرایی :         ایمنی مددجو کارگاه:  

 

 صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16 امتحان روزوتاریخ

 بهداشت مادر و نوزاد 65/64/99شنبه  زبان تخصصی 31/63/99شنبه  الکترولیتارتوپد و  24/63/99شنبه 

 بعدازظهر(2)1تربیت بدنی  68/64/99یکشنبه  بعد از ظهر(2)اخالق اسالمی 61/64/99یکشنبه  گوارش 27/63/99یکشنبه

 ---- 69/64/99دوشنبه ---- 62/64/99دوشنبه اخالق در پرستاری 20/63/99دوشنبه

 سالمت فرد و خانواده 16/64/99سه شنبه روانشناسی 63/64/99سه شنبه ---- 25/63/99سه شنبه 

 ---- 11/64/99چهارشنبه بررسی وضعیت 64/64/99چهارشنبه ---- 28/63/99چهارشنبه

 

 واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری

واحد 

 عملی
واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری

واحد 

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

 36خانمها  2 روانشناسی فردی و اجتماعی 001212 3

 31آقایان
 1  1تربیت بدنی  44999664

 001  خانمها 6.7 1 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 001215 3

 002آقایان
  2 اخالق وتربیت اسالمی 44999610

 561  خانمها  1.7 پرستاری  سالمت فرد و خانواده 001218 3

 562آقایان
کاراموزی پرستاری   0012639

 1بزرگسال 

 2 

 561  خانمها  2.7 بهداشت مادر و نوزاد 001222 3

 562آقایان
 1  کارآموزی  مشکالت شایع 0012642

 -  کارگاه ایمنی مددجو 0012386 3  3  1پرستاری بزرگسال  001227 3

 7 14.7 واحد 7/19  2 زبان تخصصی 001214 3

 6.7 6.7 بررسی وضعیت سالمت 001221 3

 



 

 پسر31دختر،33نفر04.تعداددانشجویان:98-99دومدر نیمسال 95-1اریپرستچهارم رشته  امتحانات پایان  ترم،برنامه کالسی ودروس ارائه شده

 واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری
 واحد  نام درس کد درس گروه  

 نظری

واحد 

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

  2 اختالالت  سالمت مادر و نوزاد 001223 4  2 پرستاری بهداشت روان 001233 4

 ژنتیک و ایمونولوژی  001263 4

 
 001  خانمها 6.7 1.7

 002آقایان
  2 تفسیر موضوعی قرآن 44999674

 561  خانمها  3 2پرستاری بزرگسال 001220 4

 562آقایان
 2  2کارآموزی پرستاری بزرگسال 0012646

 961  خانمها  1 پرستاری بهداشت محیط 001226 4

 962آقایان
 2  کارآموزی سالمت جامعه 0012638

  - کارگاه مهارت زندگی 0012396 4  2 آشنایی با طب سنتی 44999656 4

 7 14.7 واحد 7/19  6.7 1 تحقیق در پرستاری 001268 4

 

 4-0 2-4ساعت 16-12ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 7کالس ژنتیکو  ایمونولوژی 

 12/11/98شروع

 خانم دکتر داودی 

 آقای دکتر صفار مقدم

 7کالس پرستاری بهداشت روان

 12/11/98شروع

 خانم دکتر مدانلو 

 

 

 یکشنبه

 

 تفسیر موضوعی قرآن

 13/11/98شروع

 3کالس ب:آقای آیتی فر

 1کالس خ:آقای دکتر سرلک

 (14:36)ساعتD(و 13:36ساعت ( Cو(11:17ساعت ( B(و 16ساعت (  Aایمونولوژی عملی گروه

 آزمایشگاه ایمونولوژی

 99/ 61/ 15شروع 

  دوشنبه

 2کارآموزی پرستاری بزرگسال

 

 کارآموزی سالمت جامعه

 5-13ساعت

 7کالس اختالل مادر و نوزاد

 14/11/98شروع خانم دکتر خدام

 99/ 61/ 27شروع  خانم دکتر سبزی 

 99/ 62/ 22شروع   خانم دکتر جویباری

 7کالس طب سنتی

 خانم دکتر قرائتی

 خانم دکتر کلنگی 

 14/11/98شروع

 سه شنبه

 

 17/11/98شروع  بهداشت محیط

 7کالس آقای دکتر محمودی

 10/62/99شروع تولید مثل

 دکتر حسینیخانم 

  

 

 چهار شنبه

 

 10/11/98شروع.  قلب

 7کالس آقای عبداللهی

 7کالس ارولوژی

 10/11/98شروع

  خانم دکتر یزدی

 

 7کالس  تحقیق در پرستاری

 10/11/98شروع

 آقایان روحی. عبداللهی .کاوسی

 

 

  63/62/99 شروعتنفس   

 7کالس خانم دکتر کالگری

 

 
 آقای کاوسیاستاد مشاور:   محمودیآقای دکتر   دبیر اجرایی :                                 مهارت زندگی     :   کارگاه

 

 صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16 امتحان روزوتاریخ

 قلب و تنفس 65/64/99شنبه  ---- 31/63/99شنبه  اورولوژی و تولید مثل 24/63/99شنبه 

 بعدازظهر(2)تفسیر قرآن 68/64/99یکشنبه  اختالل مادر و نوزاد 61/64/99یکشنبه  بهداشت محیط 27/63/99یکشنبه

 ---- 69/64/99دوشنبه تحقیق در پرستاری 62/64/99دوشنبه ---- 20/63/99دوشنبه

 طب سنتی 16/64/99سه شنبه ---- 63/64/99سه شنبه بهداشت روان 25/63/99سه شنبه 

 ---- 11/64/99چهارشنبه ژنتیک و ایمونولوژی 64/64/99چهارشنبه ---- 28/63/99چهارشنبه



 

 پسر28دختر،29نفر75.تعداددانشجویان:98-99دومنیمسال در90-2دروس ارائه شده، برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم پنجم رشته پرستاری

 

 صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16 امتحان روزوتاریخ

 پوست و اعصاب 65/64/99شنبه  غدد.عفونی.خون 31/63/99شنبه  کودک سالم 24/63/99شنبه 

  68/64/99یکشنبه  --- 61/64/99یکشنبه  --- 27/63/99یکشنبه
 Entاتاق عمل و بیهوشی. 69/64/99دوشنبه مراقبت در منزل 62/64/99دوشنبه بیماریهای روان 20/63/99دوشنبه

 بعدازظهر(2فرهنگ و تمدن) 16/64/99سه شنبه بعدازظهر(2)2تربیت بدنی 63/64/99سه شنبه --- 25/63/99سه شنبه 

واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری

واحد 

 عملی
واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری
واحد 

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

 001  خانمها  4 3پرستاری بزرگسال  001225 7

 002آقایان
  2 فرهنگ وتمدن اسالم وایران 44999675

  7خانمها  6.7 1.7 پرستاری کودک سالم 001231 7

 77آقایان
 1  2تربیت بدنی 44999669

 1661  خانمها  2 پرستاری بیماریهای روان 001234 7

 1662آقایان
 2  کارآموزی مادر و نوزاد 0012635

 561  خانمها 6.7 1.7 مراقبت پرستاری در منزل 001228 7

 562آقایان
 2  3کارآموزی پرستاری بزرگسال 0012641

  001خانمها  

 002آقایان
  - کارگاه اخالق 0012466 7  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 44999672

 0 13 واحد 19        

 

 4-0ساعت  2-4ساعت 16-12ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 12/11/98فرهنگ وتمدن  شروع

 آقای   محمود مطلبی

 4کالس برادران

 12/11/98فرهنگ وتمدن  شروع

 خانم نجمه عزیزاللهی

 1کالس خواهران

 

 E.N.T پوست و اعصاب  و 

 12/11/98شروع

 4کالسآقای رحمانی  

 

 مراقبت در منزل

 23/61/99شروع

 7کالسآقای رحمانی  

 

 

 خواهران 2تربیت بدنی  

 12/11/98شروع

 خانم کاردل سالن امید    

 برادران 2تربیت بدنی 

 12/11/98شروع

 آقای آقاباباییان امید

 یکشنبه

 

 4کالس بیماریهای روان

 13/11/98شروع

 خانم دکتر مدانلو

 9کالس پرستاری کودک سالم   

 13/11/98شروع

 جویباریخانم دکتر 

   

 دوشنبه

 

  3کارآموزی بزرگسال

 کارآموزی مادران و نوزادان

 نفر26

13-5 

 3کالسخواهران  تاریخ تحلیلی

 14/11/98شروع

 آقای  مصیب عباسی

 3کالسبرادران تاریخ تحلیلی 

 14/11/98شروع

 آقای  مصیب عباسی

   سه شنبه

 چهار شنبه

 

 4کالس خانم دکتر یزدی

 10/11/98شروع  وغدد   خون

 4کالس  خ دکتر کالگری

        10/11/98عفونی شروع

  

 

 4کالس   مراقبت در منزل

15/62/99 

  آقای عبداللهی

 4کالس    مراقبت در منزل

 14/12/98آقای کاوسی

 3/2/99آقای عبداللهی اتاق عمل

 24/2/98 آقای جعفری بیهوشی

 

 

 روزانه:خانم دکتر مدانلو و عرصه گنبد:خانم دکتر کالگری  استاد مشاور  :  :خانم دکتر سبزیدبیر اجرایی                                          اخالق پرستاری کارگاه :  



 --- 11/64/99چهارشنبه بعدازظهر(2)تاریخ تحلیلی 64/64/99چهارشنبه --- 28/63/99چهارشنبه

 

 

 پسر28ختر،27نفر73تعداددانشجویان98-99دوم  نیمسالدر90-1رشته پرستاری ششمدروس ارائه شده، برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم 

  

 واحد نام درس کد درس گروه 

 ظرین
 واحد نام درس کد درس گروه 

 ظرین

واحد 

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

  3 ادبیات فارسی 44999614 515 3 پرستاری بیماریهای کودکان  001232 0

 9661-961خانمها 3 پرستاری ویژه 001229 0

 9662-962آقایان
 2  بهداشت روانکارآموزی  0012644

 1661  خانمها 2 اصول مدیریت پرستاری 001237 0

 1662آقایان
 2  کارآموزی کودکان 0012643

پرستاری اورژانس در بحران  001236 0

 و حوادث

  - مددجوکارگاه آموزش  0012416 0 1.7

 4 10.7 26.7 2 آشنایی با مبانی طب سنتی 44999656 0

 001  خانمها

 002آقایان
 2 ایرانانقالب اسالمی  44999608

 

 4-0ساعت  2-4ساعت 16-12ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 کارآموزی کودکان

 گروه 4بهداشت روان کارآموزی 

 5- 13ساعت 

 

 

 پرستاری بیماریهای کودکان

  12/11/98شروع

 9کالس خانم دکتر سبزی

 

i.c.u (ویژه)و تنفس  

 12/11/98شروع
 4کالس آقای رحمانی

 یکشنبه

 

 کودکان پرستاری بیماریهای

 13/11/98شروع

 9کالس دکتر خدام خانم

 

 دوشنبه

 

 9کالس ادبیات فارسی

 14/11/98شروع

  آقای دکتر زارع

 9کالس پرستاری فوریت 

 14/11/98شروع

  آقای نصیری

 4کالسطب سنتی 

 14/11/98شروع

 خانم دکتر کلنگی 

 خانم دکتر قرائتی

 سه شنبه

 

 اصول مدیریت پرستاری

 17/11/98شروع

 4کالس روحیآقای 

CCU(ویژه) 

 17/11/98شروع

 9کالس آقای عبداللهی

 

 برادران  انقالب اسالمی 

 17/11/98شروع

 3کالس ب:آقای علی نجفی

 1کالس خانم عزیزاللهیخ:

 ادبیات فارسی

 17/11/98شروع

 7کالس آقای دکتر زارع

 

 چهار شنبه

 

 گروه 2 بهداشت روانکارآموزی 

 5- 13ساعت 

 

 4کالسدیالیز 

 25/1/99شروع

  خانم دکتر یزدی

 

 آقای دکتر روحیاستاد مشاور:  آقای عبداللهی:دبیر اجرایی                                          آموزش به مددجو کارگاه :   

 

 صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16 امتحان روزوتاریخ

 ---- 65/64/99شنبه  و دیالیز  ICU 31/63/99شنبه  ---- 24/63/99شنبه 

 CCU 68/64/99یکشنبه  اورژانس 61/64/99یکشنبه  بیماریهای کودکان 27/63/99یکشنبه

 ---- 69/64/99دوشنبه ---- 62/64/99دوشنبه ---- 20/63/99دوشنبه

 طب سنتی 16/64/99شنبهسه  بعدازظهر(2)ادبیات فارسی 63/64/99سه شنبه مدیریت 25/63/99سه شنبه 



 ---- 11/64/99چهارشنبه  بعدازظهر(2)انقالب 64/64/99چهارشنبه ---- 28/63/99چهارشنبه

 

 

 پسر19دختر،24نفر43تعداددانشجوی98-99دوم  نیمسالدر97-2دروس ارائه شده، برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم هفتم رشته پرستاری

 

 واحد نام درس کد درس گروه  واحد نام درس کد درس گروه 

ل
س ارائه شده

ت درو
یس

 

 561  خانمها

 562آقایان
 - کارگاه پزشک خانواده 0012436 5 1 کارآموزی مراقبت ویژه 0012647

 561  خانمها

 562آقایان
 - کارگاه مخاطرات شغلی 0012446 5 3 درعرصه ویژه 00125661

 561  خانمها

 562آقایان
کارگاه حاکمیت بالینی و اعتبار  0012476 5 8 1در عرصه سالمندان 001249

 بخشی

- 

 2در عرصه سالمندان

  واحد 12  

 3درعرصه سالمندان

 

 

 

 4-0ساعت  2-4ساعت 12-2ساعت  16-12ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

  زی درعرصه ویژهآموکارآموزی و کار

 

 

 ساعت

13-5 

   

 یکشنبه

 

   

 دوشنبه

 

 (1کارآموزی در عرصه بزرگساالن )

 (2کارآموزی در عرصه بزرگساالن)

 (3)کارآموزی  عرصه بزرگساالن 

 ساعت

13-5 

 

   

 سه شنبه

 

   

 (1کارآموزی در عرصه بزرگساالن ) چهار شنبه

 (2کارآموزی در عرصه بزرگساالن)

 (3کارآموزی  عرصه بزرگساالن )

 ساعت

13-5 

 

   

    پنجشنبه

 محمودی دکترآقای  دبیر اجرایی :      پزشک خانواده                                 کارگاه  :    

 

 

 

 

 

 خانم دکتر سبزیاستاد مشاور :                       

 آقای دکتر روحی دبیر اجرایی :  یت بالینی و اعتار بخشی         حاکمکارگاه  :      



 

 

 پسر22دختر،20نفر48تعداددانشجوی98-99دوم  نیمسالدر97-1دروس ارائه شده، برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم هشتنم رشته پرستاری

 

 

 واحد نام درس کد درس گروه 

 عملی
واحد  نام درس کد درس گروه 

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

 1661  خانمها

 1662آقایان
کارآموزی در عرصه پرستاری  0012645

 بهداشت مادر ونوزاد

 

 561  خانمها 2

 562آقایان
کارآموزی در عرصه پرستاری  0012673

 اورژانس

2 

 961  خانمها

 962آقایان
کارآموزی در عرصه پرستاری  0012648

 سالمت جامعه

و اعتبار  کارگاه حاکمیت بالینی 0012476 8 2

 بخشی

- 

 1661  خانمها

 1662آقایان
کارآموزی در عرصه پرستاری  0012676

 ییماریهای کودکان
 - کارگاه پدافند غیر عامل 0012406 8 2

 861  خانمها

 862آقایان
کارآموزی در عرصه اصول  0012672

 مدیریت خدمات پرستاری

 واحد 16 2

 

 

 

 

 4-0ساعت  2-4ساعت 12-2ساعت  16-12ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 کارآموزی در عرصه پرستاری سالمت جامعه

 کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری

 ساعت

13-5 

 

   

 یکشنبه

 

   

 دوشنبه

 

 کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس

 ساعت

13-5 

 

   

 سه شنبه

 

   

 چهار شنبه

 

 کارآموزی در عرصه پرستاری ییماریهای کودکان

 کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر ونوزاد

 ساعت

13-5 

 

   

    پنجشنبه

 آقای دکتر روحی دبیر اجرایی :                                                       حاکمیت بالینی و اعتار بخشی          کارگاه  :      

 

 

 

 آقای رحمانی  استاد مشاور:

 کالگریخانم دکتر  دبیر اجرایی :                                                                                            پدافند غیر عاملکارگاه   :  

                                                                                                                                 

 

14/12/98 

 8-12چهارشنبه

 خانم دکتر سبزی دبیر اجرایی :         مخاطرات شغلی                             کارگاه   : 


