
 23/6/98ًیوسالضشٍع                     98-99اٍلًیوسال          98-1تشم اٍل سضتِ هاهایی  بشًاهِ کالسی: داًطجَیاى                  

 ٍاحذ ًام دسس کذ دسس گشٍُ  ٍاحذ ًام دسس کذ دسس گشٍُ

 2 اصًل يفىًن پرستاری يمامايی 661415 707 2 (1تطريح ) 004166 701

 2 زبان پيص داوطگاَی 44999017 708 3 (1فيسيًلًشی ) 661405 702

 2 1اوذيطٍ اسالمی 44999040 661 2 بافت ضىاسی سلًل ضىاسی ي 661401 703

 1 1تشبیت بذًی  44999444 709 2 بيًضيمی 661402 704

 2 هْاستْای صًذگی 44999444 710 2 جامعٍ در اصًل خذمات بُذاضت 661412 705

عمًمی،ريان ضىاسی زن  رياوطىاسی 661418 706

 خاوًادٌ ي

 22 جمع ياحذَا   2

 

 4-6ساػت  2-4ساػت 10-12ساػت  8-10ساػت  
 ضٌبِ

 

 لَطیفیضیَ

 دکتشسپْشی-سحوتی  دکتش 

 2کالس 

 تطشیح ػولی ٍ ًظشی

 آقای هحشسی

 2کالس 

 

 

 1اًذیطِ اسالهی

 آقای بزسافطاى

 4کالس

 اصَل ٍفٌَى ػولی یکطٌبِ

 هقسویدکتش 

 پشاتیک هاهایی

 2کالس   ًظشیی ویَضیب

 ،هٌصَسیاى،جؼفشیهشجاًیکتشد

 بیَضیوی ػولی

 دکتش اسذی        آصهایطگاُ بیَضیوی

 صباى پیص داًطگاّی

 حیذسی کشدآقای 

 2کالس 

 دٍضٌبِ

    

 هْاستْای صًذگی

 2کالس  آقای ًَرسی

 کاسآهَصی بْذاضت

 (9-16ّفتِ)

 هْاستْای صًذگی

 2کالس  آقای ًَرسی

 کاسآهَصی بْذاضت

 (9-16ّفتِ)

 1تشبیت بذًی 

 5/12-2ساػت

 خاًن کاسدل

 سالي اهیذ

 سٍاًطٌاسی

 آقای بیذلی

30/2-4ساػت   

 2کالس 

 

 سِ ضٌبِ

                                             

 1گشٍُاصَل ٍفٌَى ػولی  

 21/8/98دکتش سیفی 

 پشاتیک هاهایی

 2گشٍُاصَل ٍفٌَى ػولی 

 21/8/98سیفی دکتش

 پشاتیک هاهایی

 فیضیَلَطی

 سحوتی دکتش 

 2کالس 

 

 اصَل خذهات بْذاضت جاهؼِ چْاس ضٌبِ 

  دکتش ضْشیاسی-دکتش هقسوی

 2کالس     

 سلَل ٍ بافت ضٌاسی

 الیاسیدکتش

 2کالس   

 اصَل ٍفٌَى 

 دکتش هقسوی دکتش سیفی

 پشاتیک هاهایی– 2کالس      1-3ساػت     

  

:اهتحاى هْاستْای صًذگی پس اص  تَضیح

پایاى کالس با ّواٌّگی هذسس 

 بشگضاس خَاّذ ضذ.

  پٌج ضٌبِ

 
 خَسیخاًن دکتش  استاد هطاٍس :

 صبح 10اهتحاى      سٍصٍتاسیخ صبح 10اهتحاى     سٍصٍتاسیخ   صبح 10اهتحاى    سٍصٍتاسیخ

 ضٌبِ - -

21/10/98 

 بیَضیوی

 کتشهشجاًی،هٌصَسیاى،جؼفشید

 ضٌبِ

28/10/98 

 فیضیَلَطی

 دکتش سحوتی دکتش سپْشی

 یکطٌبِ - -

22/10/98 

 یکطٌبِ 

29/10/98 

 سٍاًطٌاسی

 آقای بیذلی

 دٍضٌبِ

16/10/98 

 1تطشیح

 آقای هحشسی

 دٍضٌبِ

23/10/98 

 صباى پیص داًطگاّی

 آقای کشد حیذسی

 دٍضٌبِ

30/10/98 

 

سِ ضٌبِ 

17/10/98 

 سِ ضٌبِ 

24/10/98 

 1اوذيطٍ اسالمی

 بعذازظُر2آقای بزسافطاى

 سِ ضٌبِ

1/11/98 

 اصَل خذهات بْذاضت

 دکتشضْشیاسی-دکتش هقسوی

 چْاسضٌبِ

18/10/98 

 سلَل ٍبافت ضٌاسی

 دکتش الیاسی

 چْاسضٌبِ

25/10/98 

 1تشبیت بذًی 

 بؼذاصظْش2   خاًن کاسدل

 چْاسضٌبِ

2/11/98 

 اصَل ٍفٌَى

 دکتش هقسوی-دکتش سیفی

 

 



 23/6/98ًیوسالضشٍع           98-99اٍلیوسال ً      97-1سضتِ هاهایی  3تشم بشًاهِ کالسی پایاى تشم :  داًطجَیاى                  

 ٍاحذ ًام دسس کذ دسس گشٍُ  ٍاحذ ًام دسس کذ درس گشٍُ

 3 فارسی 44999014 717 2 بارداری طبيعی 1بارداری ي زايمان 661427 711

 2 شوتيک 661426 718 3 1داخلیفيسيًپاتًلًشی يبيماريُای  661440 712

 2 اخالق اسالمی 44999016 34 2 1عمًمیداريضىاسی  661413 713

 1 کارآمًزی بارداری طبيعی 661428 801 1 وطاوٍ ضىاسی يمعايىات فيسيكی 661438 714

     2 تخصصیاوگليسی  زبان 661420 715

 20 جوغ ٍاحذّا   2 جىيه ضىاسی 661425 716
 

 4-6ساػت  2-4ساػت 10-12ساػت  8-10ساػت  

 قلب ٍػشٍق کاس آهَصی کاس آهَصی ضٌبِ

 98/ 30/6  دکتش صحوتکص 

 6کالس 

 

 یکطٌبِ

 

 

 یآهَص کاس

 

 یآهَص کاس

 24/6/98     دکتش کالًیتٌفس 

 12/8/98 دکتش بطاست  گَاسش     

 2کالس                     

 

 دٍضٌبِ

 

 فاسسی

 سعدکتش صا

 9کالس 

 ًطاًِ ضٌاسی ٍهؼایٌات پضضکی      

 25/6/98   دکتش بٌی ػقیل 

 20/8/98  تش کالًیکد  ًفشٍلَطی    

 6کالس 

 

 صباى تخصصی سِ ضٌبِ

 لِباد دکتش

 البشاتَاس صباى

 داسٍضٌاسی

 دکتش تاصیکی یدکتش سیف

 2کالس 

 اخالق اسالهی

 آقای آیتی فش

 داًطکذُ بْذاضت

 فاسسی

 سعصادکتش 

 3کالس 

 چْاس ضٌبِ

 

 جٌیي ضٌاسی

 دکتش ًاصشی

 6کالس 

  ًتیکط

 ئیدکتش سوادکتش اٍالد ًبی  

 6کالس 

 باسداسی ٍصایواى 

 دکتش بشقؼی

 1کالس 

 

 خاًن دکتش ضیایی استاد هطاٍس :   پٌج ضٌبِ

 صبح 10اهتحاى      سٍصٍتاسیخ صبح 10اهتحاى     سٍصٍتاسیخ   صبح 10اهتحاى    سٍصٍتاسیخ

 ضٌبِ - -

21/10/98 

 صباى تخصصی

 دکتش بادلِ

 ضٌبِ

28/10/98 

 طًتیک

 دکتش سوائی دکتشاٍالد ًبی

 یکطٌبِ - -

22/10/98 

 داًطکذُ بْذاضت اخالق اسالهی

 بؼذاصظْش 2 آقای آیتی فش 

 یکطٌبِ

29/10/98 

 

 دٍضٌبِ

16/10/98 

 1بیواسیْای داخلی 

 دکتش کالًی،دکتشبطاست

 دکتشصحوتکص

 دٍضٌبِ

23/10/98 

 دٍضٌبِ 

30/10/98 

 فاسسی

 بؼذاصظْش2      دکتش صاسع

سِ ضٌبِ 

17/10/98 

 سِ ضٌبِ 

24/10/98 

 جٌیي ضٌاسی

 دکتش ًاصشی

 سِ ضٌبِ

1/11/98 

 

 چْاسضٌبِ

18/10/98 

 داسٍضٌاسی

 دکتش سیفی دکتش تاصیکی

 چْاسضٌبِ

25/10/98 

 ًطاًِ ضٌاسی ٍهؼایٌات فیضیکی

 دکتش بٌی ػقیل

 چْاسضٌبِ

2/11/98 

 1باسداسی ٍصایواى 

 دکتش بشقؼی

 

 

 

 



 

 23/6/98ضشٍع ًیوسال    98-99اٍلًیوسال           961   سضتِ هاهایی5تشم بشًاهِ کالسی ٍ اهتحاًات پایاى تشم : داًطجَیاى         

 ٍاحذ ًام دسس کذ دسس گشٍُ  ٍاحذ ًام دسس کذ دسس گشٍُ

 2 تاريخ تحليلی صذر ا سالم 44999052 661 2 (3بارداری ي زايمان ) 661431 719

 2 زايمان طبيعی يغيرطبيعیکارآمًزی  661432 802 2 3فيسيً پاتًلًشی يبيماريُای داخلی 661442 720

 1 کارآمًزی وًزادان 661435 803 2 بيماريُای کًدکان 661436 721

 1 داخلی يجراحی بيماريُای کار آمًزی 661444 804 1  ،اخالق،قًاويه يحقًق درمامايیتاريخ 661422 722

     1 حقًق يپسضكی قاوًوی درمامايی 661423 723

     3 يواباريری در مامايی بيماريُای زوان 661453 724

     1 ارتباطات،آمًزش بُذاضت يمطايرٌ  661445 725

اصًل مذيريت ي کاربرد آن در  661452 726

 خذمات مامايی
 20 جمع ياحذَا   2

 

 4-6ساػت  2-4ساػت 10-12ساػت  8-10ساػت  

  ضٌبِ

 کاس آهَصی

 

 کاس آهَصی

باسداسی ٍصایواى 

 32/6/98خَسیدکتش

 8/98/ 18تاسیخ هاهایی     

 7کالس دکتش سیفی     

 

 یکطٌبِ

 

 

 کاس آهَصی

 

 کاس آهَصی

 24/6/98باسداسی ٍ صایواى

 دکتش خَسی یی دکتش ضیا

 6کالس 

 31/6/98پضضکی قاًًَی 

 3-5ساػت  ییسٌذصادکتش 

 3کالس

 1/7/98پَستبیواسیْای  دٍضٌبِ

 1کالس   دکتش هْشی

 1/7/98بیواسیْای صًاى 

 1کالس  ًِ دکتش صًگا

 25/6/98تاسیخ تحلیلی

 1کالس     آقای ػجن

 

 سِ ضٌبِ

 

 آهَصش،استباطات 

 26/6/98  بشقؼی دکتش 

 1کالس 

 ػفًَی  بیواسیْای 

  23/7/98   ی فشفدکتش ضشی  

 صیاد هشکض     

 26/6/98 کَدکاى 

 طالقاًیهشکض  دکتش کوا لی 

 30/1ساػت

 

 چْاس ضٌبِ

 

 اصَل هذیشیت

 3کالس دکتش سیفی     

 6/98/ 27     بیواسیْای صًاى

 3کالس        دکتش طاّشی

 

 کاسآهَصی

 

 کاسآهَصی

    پٌج ضٌبِ

 یکاسآهَص

 

 یکاسآهَص

 خاًن دکتش هقسوی استاد هطاٍس : 

 صبح 10اهتحاى      سٍصٍتاسیخ صبح 10اهتحاى     سٍصٍتاسیخ   صبح 10اهتحاى    سٍصٍتاسیخ

 ضٌبِ - -

21/10/98 

 بیواسیْای پَست ٍػفًَی

 دکتش ضشیفی فش-دکتش هْشی

 ضٌبِ

28/10/98 

 بیواسیْای صًاى

 دکتش صًگاًِ دکتش طاّشی

 یکطٌبِ - -

22/10/98 

 یکطٌبِ 

29/10/98 

 

 دٍضٌبِ

16/10/98 

 دٍضٌبِ -

23/10/98 

 اصَل هذیشیت

 دکتش سیفی

 دٍضٌبِ

30/10/98 

 استباطات،آهَصش..

  دکتش بشقؼی

سِ ضٌبِ 

17/10/98 

 3باسداسی ٍصایواى 

 دکتش خَسی دکتش ضیایی

 سِ ضٌبِ

24/10/98 

 سِ ضٌبِ 

1/11/98 

 تاسیخ تحلیلی

 بؼذاصظْش2    آقای ػجن  

 چْاسضٌبِ

18/10/98 

 حقَق ٍپضضکی قاًًَی

 دکتش سٌذصایی

 چْاسضٌبِ

25/10/98 

 بیواسیْای کَدکاى

 دکتش کوالی

 چْاسضٌبِ

2/11/98 

 تاسیخ ،قَاًیي هاهایی

 دکتش سیفی
 



 

 

        

 23/6/98ضشٍع ًیوسال    98-99اٍلیوسال ً    95-1 سضتِ هاهایی 7تشم داًطجَیاى: بشًاهِ کالسی ٍ اهتحاًات پایاى تشم              

 ٍاحذ ًام دسس کذ دسس گشٍُ  ٍاحذ ًام دسس کذ دسس گشٍُ

     2 .کارآمًزی بُذاضت باريری،مادريکًدک 661448 805

درعرصٍ بارداری طبيعی  کارآمًزی 661475 901

 يغير طبيعی..

3     

درعرصٍ بيماريُای زوان  کارآمًزی 661478 902

 يواباريری

2     

کارآمًزی درعرصٍ زايمان طبيعی  661476 903

 1يغير طبيعی

5/2     

     5/9 جوغ ٍاحذّا        
 

 

 4-6ساػت  2-4ساػت 10-12ساػت  8-10ساػت  

 ضٌبِ

 

 

 کار آمًزی

 

 
 

  یکطٌبِ

 کار آمًزی

 

 
 

 دٍضٌبِ

 

 

 کار آمًزی
  

 

 سِ ضٌبِ

 

 

 کار آمًزی

 

 
 

 

 چْاس ضٌبِ

 

 

 کار آمًزی
  

 

 پٌج ضٌبِ

 

 

 کار آمًزی
 سیفیخاًن دکتش استاد هطاٍس  : 

 

 صبح 10اهتحاى سٍصٍتاسیخ صبح 10اهتحاى سٍصٍتاسیخ صبح 10اهتحاى سٍصٍتاسیخ

 ضٌبِ - -

21/10/98 

 ضٌبِ 

28/10/98 

 

 یکطٌبِ - -

22/10/98 

 یکطٌبِ 

29/10/98 

 

 دٍضٌبِ

16/10/98 

 دٍضٌبِ 

23/10/98 

 دٍضٌبِ 

30/10/98 

 

سِ ضٌبِ 

17/10/98 

 سِ ضٌبِ 

24/10/98 

 سِ ضٌبِ 

1/11/98 

 

 چْاسضٌبِ

18/10/98 

 چْاسضٌبِ 

25/10/98 

 چْاسضٌبِ -

2/11/98 

 

 


