
 سرپ     دختر     نفر          تعداددانشجویان98-99 اولدر نیمسال 98-1پرستاریتحانات پایان ترم اول رشته ام، برنامه کالسی ودروس ارائه شده    

 عملیواحد واحدنظری نام درس کد درس گروه  عملیواحد واحد نظری نام درس کد درس گروه 

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

  1 زبان پیش دانشگاهی 11999614 11 6.1 1.1 تشریح 001161 1

 001  خانمها 6.1 1.1 فیزیولوژی 001161 1

 001آقایان
  1 1اندیشه اسالمی 11999616

  1 مهارتهای زندگی 11999606 00 6.1 1 بیوشیمی 001161 1

  - کارگاه مهارت ارتباطی 0011606 1 6.1 1 میکروب شناسی 001161 1

 1 11 واحد 14+1   6.1 6.1 فناوری اطالعات 001169 1

      1.1 1.1 مهارتهای پرستاری 001110 1
 

 1-0ساعت  1-1ساعت  16-11ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 نظری مهارتهای پرستاری

 آقای نصیری.خانم منتظری

  16/0/98شروع 

 پراتیک 1کالس

 Bگروه   عملیمهارتهای پرستاری 

 آقای نصیری.خانم منتظری

  16/0/98شروع 

 پراتیک

 

  گروه مهارتهای پرستاری

A  

نصیری.خانم آقای 

 منتظری

 16/0/98شروع 

 پراتیک

 فیزیولوژی 

  آقای دکتر رحمتی

 16/0/98شروع 

 1کالس 

 1کالس  1اندیشه 

 بذرافشانآقای خ:

 عبداللهی فردکترب:آقای

 6کالس 16/0/98شروع

 یکشنبه

 

 1کالس بیوشیمی نظری

 منصوریان.جعفری.مرجانی:دکتر

 11/60/98شروع 

 1کالسمیکروب نظری 

  11/60/98شروع 

 خانم دکتر جمالی آقای دکتر تهمتن

 
 

 زبان پیش دانشگاهی

 60/98/ 11شروع  

 9کالس  آقای کردحیدری

 

 دوشنبه

 

 تشریح نظری عملی 

     11/0/98شروع 

  1کالس خانم دکتر الیاسی

 1کالس مهارتهای زندگی

     11/0/98شروع  ملکآقای 

 9:66ساعت 
 

 
 

 9کالس فیزیولوژی 

  رحمتیآقای دکتر 

 60/98/ 11شروع 

 

 سه شنبه

 

 

 

 

 مهارتهای پرستاری

 آقای نصیری    10/0/98

 پراتیک 1کالس 

 

 

 مهارتهای پرستاری نظری

 آقای نصیری    10/0/98

 پراتیک

 A  گروه بیوشیمی عملی

 بیوشیمی  آزمایشگاه

 آقای دکتر اسدی

 A گروه فناوری اطالعات

 کامپیوتر

 10/60/98شروع 

 جویباریخانم دکتر 

 B  گروه بیوشیمی عملی

 بیوشیمی آزمایشگاه

 آقای دکتر اسدی

 B گروه فناوری اطالعات

 .کامپیوتر1کالس

 10/60/98شروع 

  خانم دکتر جویباری

 c  گروه بیوشیمی عملی

 بیوشیمی آزمایشگاه

 آقای دکتر اسدی

 c گروه فناوری اطالعات

 .کامپیوتر 1کالس

 10/60/98شروع 

 خانم دکتر جویباری

 میکروبPre Lab  چهار شنبه

 مربوطه مدرسشروع:هماهنگی با 

 9کالس

 مربوطه مدرسشروع:هماهنگی با 16-11خانم دکترجمالی   CوBوA  گروه میکروب عملی

 .کامپیوتر1کالس 14/0/98شروع  11-10آقای مهندس جنتی CوBوA  گروهفناوری اطالعات 

    11-11میکروب عملی پیگیری   پنجشنبه

 61/69/98 

 8-11شنبهسه 
 آقای نصیریاستاد مشاور:  آقای دکتر محمودیدبیر اجرایی :             مهارتهای ارتباطیکارگاه  :  

 

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

 میکروب شناسی 18/16/98شنبه تشریح 11/16/98شنبه ---- 11/16/98شنبه

 ---- 19/16/98یکشنبه ---- 11/16/98یکشنبه ---- 11/16/98یکشنبه

 بیوشیمی 66/16/98دوشنبه زبان پیش دانشگاهی 16/16/98دوشنبه ---- 10/16/98دوشنبه

 ---- 61/11/98سه شنبه بعد از ظهر(1)1اندیشه  11/16/98سه شنبه فیزیولوژی 14/16/98سه شنبه

 مهارتهای پرستاری 61/11/98چهارشنبه فناوری اطالعات 11/16/98چهارشنبه ---- 18/16/98چهارشنبه

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

 



 

 پسر11دختر،16نفر11:دانشجویانتعداد 98-99اول در نیمسال94-1پرستاریرشته  دومترم برنامه کالسی  امتحانات پایان  و 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
 

  6 زبان عمومی 11999611 11  1/1 تغذیه وتغذیه درمانی 001116 1

 001  خانمها  1 فارماکولوژی 001116 1

 001آقایان
  1 دانش خانواده 11999619

 001  خانمها  1 مفاهیم پایه پرستاری 001111 1

 001آقایان
  1 1اندیشه اسالمی 11999611

 861  خانمها 6.1 1 انگل شناسی 001160 1

 861آقایان
 1  کارآموزی مهارتهای پرستاری 0011660

 461  خانمها  1.1 پرستاری  سالمت جامعه 001119 1

 461آقایان
 1  کار آموزی فارماکولوژی 0011610

 -  کارگاه کنترل عفونت 0011646 1 6.1 6.1 فرآیند آموزش به بیمار 001111 1

 6 10.1 واحد 1/19    1 اصول اپیدمیولوژی 001111 1
 

 1-0ساعت  1-1ساعت 16-11ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 دانش خانواده 
  16/0/98شروع 

                 1کالس خانمها:خانم نریمانی

 6کالس آقایان: حاج آقا ی حسینی 

 انگل شناسی

 6کالس 16/0/98شروع 

 خانم دکتر شربت خوری

 دکتر نیک نژاد آقای

 خانم دکترتوحیدی

    1اندیشه اسالمی

 16/0/98شروع 

 1کالسبرادران:آقای دکترعبداللهی فر
 رآمفی تئاتخانمها:آقای حسین بذرافشان 

 1کالس اصول اپیدمیولوژی

 16/0/98شروع 

 آقای دکتر محمودی

 یکشنبه

 

 1کالس سالمت جامعه

  11/0/98شروع 

 آقای شریعتی

 6کالس فارماکولوژی

 11/0/98شروع 

 آقای دکتر امینی

 6کالس فرآیند آموزش به بیمار

 11/0/98شروع         

 آقای کاوسی

 

 

 دوشنبه

 

 6کال سزبان عمومی 

11/0/98 

 آقای محسنی

 
 

 گروه6انگل شناسی  عملی 

 مربوطه مدرسشروع:هماهنگی با 

 آزمایشگاه انگل 14-16

 سه شنبه

 

 6کال س زبان عمومی

 10/0/98شروع 

 آقای محسنی

 9کال س تغذیه و تغذیه درمانی

  10/0/98شروع

 خانم دکتر ابو مردانی

 6کالسمفاهیم پرستاری 

  10/0/98شروع

 خانم دکتر کالگری

 1کالسمفاهیم پرستاری 

  10/0/98شروع 

 آقای رحمانی

 چهار شنبه

 

 کارآموزی مهارتهای پرستاری

 کارآموزی فارماکولوژی

 ساعت

16-4 

  

 

   پنجشنبه

61/68/98 

 8-14شنبهچهار

  خانم دکتر یزدیاستاد مشاور:  رحمانیآقای          دبیر اجرایی :                                      ونتکنترل عفکارگاه  :  

 

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

 زبان عمومی 18/16/98شنبه شناسیانگل  11/16/98شنبه ---- 11/16/98شنبه

 سالمت جامعه 19/16/98یکشنبه آموزش به بیمار 11/16/98یکشنبه ---- 11/16/98یکشنبه

 بعد از ظهر(1)1اندیشه  66/16/98دوشنبه ---- 16/16/98دوشنبه فارموکولوژی 10/16/98دوشنبه

 میولوژیداپی 61/11/98شنبهسه  مفاهیم پرستاری 11/16/98سه شنبه ---- 14/16/98سه شنبه

 ---- 61/11/98چهارشنبه بعد از ظهر(1دانش خانواده) 11/16/98چهارشنبه تغذیه 18/16/98چهارشنبه

 

 



 پسر61دختر،66نفر01.تعداددانشجویان:98-99در نیمسال اول 94-1اریبرنامه کالسی و امتحانات پایان  ترم سوم رشته  پرست،دروس ارائه شده

 1-0ساعت  1-1ساعت 16-11ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 1کاراموزی پرستاری بزرگسال

 کارآموزی مشکالت شایع

 ساعت

16-4 

 

 1کالس اخالق پرستاری

 دکتر خدام .خانم دکترسبزیخانم 

 16/60/98شروع  خانم دکتر کالگری

 

 یکشنبه

 

 1کالس بهداشت نوزادان

 11/60/98شروع دکترسبزی  خانم

 19/68/98شروعخانم طالبی  

 پرستاری  سالمت فرد و خانواده

  آقای دکتر محمودی

11/60/98 

 1کالس 

 دوشنبه

 

 خانم قنبری بهداشت مادران

  11/0/98شروع 

 1کالس

 خانم دکتر جویباریزبان تخصصی  

 11/0/98شروع 

 1کالس

 روانشناسی اجتماعی

 1کالس بیدلیآقای 

 11/0/98شروع 

 

 سه شنبه

 

 1کالساخالق اسالمی برادران 

 10/60/98آقای محمدی 

 1کالس اخالق اسالمی خواهران

 10/60/98آقای محمدی 

 1پراتیک و کالس بررسی وضعیت نظری

 10/0/98آقای عبداللهی

 10/4/98خانم دکتر یزدی

 11/68/98ارتوپد 

 1کالسخانم منتظری 

 11/8/98شروع  آب و الکترولیت

 1کالسآقای رحمانی 

 خواهران 1تربیت بدنی

 10/60/98شروع

 سالن امید خانم منصوریان

   برادران  1تربیت بدنی

 10/60/98شروع 

 سالن امید آقای بابایان

 چهار شنبه

 

 14/60/98زبان تخصصی

 آقای دکتر بادله

 البراتوار زبان

 سالن امید 1تربیت بدنی

 14/60/98شروع

    منصوریانخانم خواهران :

 برادران:آقای بابایان

 14/60/98گوارش 

 خانم دکتر کالگری   

 1کالس 

 

14/8/98 

 8-11هدوشنب

 کاوسیآقای د مشاور: اساتی آقای دکتر روحی  دبیر اجرایی :         ایمنی مددجو کارگاه: 

 

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

 ---- 18/16/98شنبه زبان تخصصی 11/16/98شنبه ---- 11/16/98شنبه

 بهداشت مادرو نوزاد 19/16/98یکشنبه بعد از ظهر(1اخالق اسالمی) 11/16/98یکشنبه ---- 11/16/98یکشنبه

 ---- 66/16/98دوشنبه ---- 16/16/98دوشنبه ارتوپد و الکترولیت 10/16/98دوشنبه

 سالمت فردو خانواده 61/11/98سه شنبه روانشناسی 11/16/98سه شنبه گوارش 14/16/98سه شنبه

 بررسی وضعیت 61/11/98چهارشنبه بعد از ظهر(1)1تربیت بدنی 11/16/98چهارشنبه الق پرستاریاخ 18/16/98چهارشنبه

 

 واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری

واحد 

 عملی
واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری

واحد 

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

 66-6خانمها  1 روانشناسی فردی و اجتماعی 001111 6

 661- 61آقایان
 1  1تربیت بدنی  11999661

 001  خانمها 6.1 1 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 001114 6

 001آقایان
  1 اخالق وتربیت اسالمی 11999610

 461  خانمها  1.1 پرستاری  سالمت فرد و خانواده 001118 6

 461آقایان
کاراموزی پرستاری   0011669

 1بزرگسال 

 1 

 461  خانمها  1.1 بهداشت مادر و نوزاد 001111 6

 461آقایان
 1  کارآموزی  مشکالت شایع 0011611

 -  کارگاه ایمنی مددجو 0011686 6  6  1پرستاری بزرگسال  001111 6

 1 11.1 واحد 1/19  1 زبان تخصصی 001111 6

 6.1 6.1 بررسی وضعیت سالمت 001111 6



 پسر18دختر،19نفر14.تعداددانشجویان:98-99اولنیمسال در90-1ارائه شده، برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم چهارم رشته پرستاریدروس 

 واحد  نام درس کد درس گروه 

 نظری
 واحد  نام درس کد درس گروه  

 نظری

واحد 

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

  1 اختالالت  سالمت مادر و نوزاد 001116 1  1 پرستاری بهداشت روان 001166 1

 ژنتیک و ایمونولوژی  001166 1

 
 001  خانمها 6.1 1.1

 001آقایان
  1 تفسیر موضوعی قرآن 11999611

 461  خانمها  6 1پرستاری بزرگسال 001110 1

 461آقایان
 1  1کارآموزی پرستاری بزرگسال 0011616

 961  خانمها  1 پرستاری بهداشت محیط 001116 1

 961آقایان
 1  کارآموزی سالمت جامعه 0011668

  - کارگاه مهارت زندگی 0011696 1 6.1 6.1 آمار 001164 1

 1.1 16 واحد 1/18  6.1 1 تحقیق در پرستاری 001168 1

 

 1-0 1-1ساعت 16-11ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 C وB آمار گروه
 

 خانم مهر بخش  16/0/98

 کامپیوترو کالس   1کالس

    66/0/98 ایمونولوژی

 داودیدکتر  خانم

 آقای دکترسعیدی

 آقای دکتر صفار مقدم ژنتیک

 1کالس 61/69/98شروع

 پرستاری بهداشت روان

 1کالس  16/0/98

  خانم دکتر مدانلو

 

 16/0/98مثل شروع تولید 

 آقای رحمانی

 1کالس

 یکشنبه

 

 تفسیر موضوعی قرآن

 6کالس ب:آقای آیتی فر

 9کالس خ:آقای دکتر سرلک

11/60/98 

 1کالس تحقیق در پرستاری

 11/0/98شروع آقای کاوسی 

 Cو  Aآمار گروه  

 خانم مهر بخش  11/4/98

      کامپیوترکالس 

 C ایمونولوژی عملی گروه
 ایمونولوژیآزمایشگاه 

 11/8/98شروع 

 Aایمونولوژی عملی گروه

 آزمایشگاه ایمونولوژی

 11/8/98شروع 

 B ایمونولوژی عملی گروه 

 آزمایشگاه ایمونولوژی

 11/8/98شروع 

  دوشنبه

 1کارآموزی پرستاری بزرگسال

 

 کارآموزی سالمت جامعه

 4-16ساعت

 1کالس اختالل مادر و نوزاد

 11/0/98خانم دکتر خدام

 11/8/98خانم طالبی

 

 سه شنبه

 

 10/0/98شروع  بهداشت محیط

 آقای دکتر محمودی

 18/8/98شروع  تولید مثل

 1کالس خانم مرادی

 

 چهار شنبه

 

   14/0/98قلب 

 1کالس آقای عبداللهی

 1کالس 14/60/98ارولوژی 

 خانم دکتر یزدی

 1کالس 8/8/98تنفس 

 خانم دکتر کالگری

   

 1کالس تحقیق در پرستاری

 16/9/98خانم منتظری 

11/68/98 

 8-11شنبه 
 روزانه:خانم دکتر مدانلو و عرصه گنبد:خانم دکتر کالگریاستاد مشاور:   آقای دکتر محمودی  دبیر اجرایی :                                 مهارت زندگی     :   کارگاه

 

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

 ---- 18/16/98شنبه اختالل مادر و نوزاد 11/16/98شنبه ---- 11/16/98شنبه

 وتولیدمثل ارولوژی 19/16/98یکشنبه بعدازظهر(1تفسیر قرآن) 11/16/98یکشنبه ---- 11/16/98یکشنبه

 ---- 66/16/98دوشنبه بهداشت محیط 16/16/98دوشنبه قلب و تنفس 10/16/98دوشنبه

 ژنتیک و ایمونولوژی 61/11/98سه شنبه ---- 11/16/98سه شنبه آمار 14/16/98سه شنبه

 تحقیق در پرستاری 61/11/98چهارشنبه بهداشت روان 11/16/98چهارشنبه ---- 18/16/98چهارشنبه



 پسر18دختر،11نفر16تعداددانشجویان98-99اول نیمسالدر90-1دروس ارائه شده، برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم پنجم رشته پرستاری

 صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16امتحان روزوتاریخ صبح 16 امتحان تاریخ روزو
 غدد وعفونی و خون 18/16/98شنبه ---- 11/16/98شنبه ---- 11/16/98شنبه

 بعدازظهر(1)1تربیت بدنی 19/16/98یکشنبه مراقبت در منزل 11/16/98یکشنبه ---- 11/16/98یکشنبه

 ENTاتاق عمل و بیهوشی و  66/16/98دوشنبه پوست و اعصاب 16/16/98دوشنبه کودک سالم 10/16/98دوشنبه
 بعدازظهر(1)تاریخ تحلیلی 61/11/98سه شنبه بعدازظهر(1) فرهنگ و تمدن 11/16/98سه شنبه ---- 14/16/98سه شنبه

 ---- 61/11/98چهارشنبه ---- 11/16/98چهارشنبه بیماریهای روان 18/16/98چهارشنبه

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  1 6پرستاری بزرگسال  001114 1

 001آقایان
  1 فرهنگ وتمدن اسالم وایران 11999614

  1خانمها  6.1 1.1 پرستاری کودک سالم 001161 1

 11آقایان
 1  1تربیت بدنی 11999669

 1661  خانمها  1 پرستاری بیماریهای روان 001161 1

 1661آقایان
 1  کارآموزی مادر و نوزاد 0011664

 461  خانمها 6.1 1.1 مراقبت پرستاری در منزل 001118 1

 461آقایان
 1  6کارآموزی پرستاری بزرگسال 0011611

 001خانمها  

 61و 

 001آقایان

  - کارگاه اخالق 0011166 1  1 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 11999611

   واحد 19     

 

 1-0ساعت  1-1ساعت 16-11ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 16/60/98فرهنگ وتمدن 

 عباسعلی پاکمنش آقای  

 9کالس برادران

 16/60/98فرهنگ وتمدن 

 آقای عباسعلی پاکمنش

 1کالس خواهران

 

 

 

 خواهران 1تربیت بدنی  

16/0/98 

 سالن امید     دکتر ویزواریخانم 

 برادران 1بدنی تربیت 

16/0/98 

 آقای اونق سالن امید

 یکشنبه

 

 و عفونی  E.N.Tاتاق عمل و   

 خانم منتظری

11/0/98   

 1کالس

 پرستاری کودک سالم

 خانم دکتر جویباری

11/0/98   

 9کالس

 0/98/ 11پوست و اعصاب 

 16/9/98مراقبت در منزل

 آقای رحمانی
 1کالس

  

 

 دوشنبه

 

  6کارآموزی بزرگسال

 کارآموزی مادران و نوزادان

 

16-4 

 11/60/98تاریخ تحلیلی

 و دانشکده بهداشت 1کالسخواهران 

 آقای  محمد رضا عجم

 11/60/98تاریخ تحلیلی 

 1کالسبرادران 

 آقای  محمد رضا عجم

 9کالس بیماریهای روان سه شنبه

 10/0/98شروع 

 خانم دکتر مدانلو

 

 چهار شنبه

 

 1کالس خانم دکتر یزدی

 14/60/98 غدد

 

 6/4/98آقای جعفری بیهوشی

 1کالس

 

 

 

 

 1کالس   مراقبت در منزل

 16/4/98شروع  آقای عبداللهی

 1کالس    مراقبت در منزل

  نم منتظریاخ

   68/98/ 11شروع

  خانم منتظری خون

   68/98/ 11شروع

 1کالس

68/68/98 

 8-11چهارشنبه

 آقای دکتر روحی استاد مشاور  :  :خانم دکتر سبزیدبیر اجرایی                                          اخالق پرستاری کارگاه :  



 

 پسر19دختر،11نفر16تعداددانشجویان98-99اول نیمسالدر91-1امتحانات پایان ترم ششم رشته پرستاریدروس ارائه شده، برنامه کالسی و 

  

 واحد نام درس کد درس گروه 

 ظرین
 واحد نام درس کد درس گروه 

 ظرین

واحد 

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

  6 ادبیات فارسی 11999611 414 6 پرستاری بیماریهای کودکان  001161 0

 9661-961خانمها 6 پرستاری ویژه 001119 0

 9661-961آقایان
 1  بهداشت روانکارآموزی  0011611

 1661  خانمها 1 اصول مدیریت پرستاری 001161 0

 1661آقایان
 1  کارآموزی کودکان 0011616

پرستاری اورژانس در بحران  001166 0

 و حوادث

  - مددجوکارگاه آموزش به  0011116 0 1.1

 001  خانمها

 001آقایان
 1 11.1 18.1 1 انقالب اسالمی ایران 11999608

 

 1-0ساعت  1-1ساعت 11-1ساعت  16-11ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 کارآموزی کودکان

 گروه 1 بهداشت روانکارآموزی 

 4- 16ساعت 

 

 پرستاری بیماریهای کودکان  

 6کالس 66/60/98

 خانم دکتر سبزی         

i.c.u 16/4/98تنفسو 
 9کالس

 آقای رحمانی

 یکشنبه

 

 پرستاری بیماریهای کودکان 

11/0/98 

 دکتر خدام خانم

 1کالس

 

 دوشنبه

 

 11/0/98ادبیات فارسی

 9کالس

 آقای دکتر زارع

 11/0/98پرستاری فوریت  

 6کالس

 آقای کاوسی آقای نصیری

 

 سه شنبه

 

CCU10 /60/98 

 آقای عبداللهی

 19/69/98دیالیز 

 دکتر یزدیخانم 

 1کالس

 اصول مدیریت پرستاری

 1کالس 10/0/98

 آقای روحی

 10/0/98انقالب اسالمی  

 4کالس خواهران

 خانم عزیزاللهی

 0کالسبرادران 

 آقای دکتر مصیب عباسی

 10/0/98ادبیات فارسی

 6کالس

 آقای دکتر زارع

 چهار شنبه

 

 گروه 1 بهداشت روانکارآموزی 

 4- 16ساعت 

 

   

61/69/98 

 8-11دوشنبه

 خانم دکتر سبزیاستاد مشاور:  آقای عبداللهی دبیر اجرایی :                                آموزش به بیمارکارگاه: 

 

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

 CCU 18/16/98شنبه ---- 11/16/98شنبه ---- 11/16/98شنبه
 ---- 19/16/98یکشنبه وتنفس و دیالیزICU 11/16/98یکشنبه ---- 11/16/98یکشنبه

 (بعد از ظهر1فارسی) 66/16/98دوشنبه ---- 16/16/98دوشنبه ---- 10/16/98دوشنبه

 بعد از ظهر(1انقالب) 61/11/98سه شنبه مدیریت 11/16/98سه شنبه کانبیماریهای کود 14/16/98سه شنبه

 ---- 61/11/98چهارشنبه اورژانس 11/16/98چهارشنبه ---- 18/16/98چهارشنبه

 



 

 پسر11دختر،10نفر18تعداددانشجوی98-99اول نیمسالدر91-1رشته پرستاری هفتمدروس ارائه شده، برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم 

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

ل
س ارائه شده

ت درو
یس

 461  خانمها 

 461آقایان
 - کارگاه پزشک خانواده 0011166 4 1 کارآموزی مراقبت ویژه 0011611

 461  خانمها

 461آقایان
 - کارگاه مخاطرات شغلی 0011116 4 6 درعرصه ویژه 00114661

 461  خانمها

 461آقایان
  واحد11   8 1در عرصه سالمندان 001119

 1در عرصه سالمندان

 6درعرصه سالمندان
 

 

 

 1-0ساعت  1-1ساعت 11-1ساعت  16-11ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

  زی درعرصه ویژهآموکارآموزی و کار

 

 

 ساعت

16-4 

   

 یکشنبه

 

   

 دوشنبه

 

 (1کارآموزی در عرصه بزرگساالن )

 (1کارآموزی در عرصه بزرگساالن)

 (6کارآموزی  عرصه بزرگساالن )

 ساعت

16-4 

 

   

 سه شنبه

 

   

 (1کارآموزی در عرصه بزرگساالن ) چهار شنبه

 (1کارآموزی در عرصه بزرگساالن)

 (6کارآموزی  عرصه بزرگساالن )

 ساعت

16-4 

 

   

    پنجشنبه

60/69/98 

10-16 
 محمودی دکترآقای  دبیر اجرایی : پزشک خانواده                                   کارگاه  :   

 

 رحمانیآقای استاد مشاور : 

11/68/98 

 8-11چهارشنبه

 خانم دکتر سبزی دبیر اجرایی :      مخاطرات شغلی                             کارگاه   : 

 

 

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

      
      
      
      
      

 



 

 پسر19دختر،18نفر64تعداددانشجوی98-99اول نیمسالدر91-1رشته پرستاری هشتمدروس ارائه شده، برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم 

 واحد نام درس کد درس گروه 

 عملی
واحد  نام درس کد درس گروه 

 عملی

س ارائه شده
ت درو

لیس
 

 1661  خانمها

 1661آقایان
کارآموزی در عرصه پرستاری  0011614

 بهداشت مادر ونوزاد

 

 461  خانمها 1

 461آقایان
کارآموزی در عرصه پرستاری  0011616

 اورژانس

1 

 961  خانمها

 961آقایان
کارآموزی در عرصه پرستاری  0011618

 سالمت جامعه

ار و اعتب کارگاه حاکمیت بالینی 0011116 8 1

 بخشی

- 

 1661  خانمها

 1661آقایان
کارآموزی در عرصه پرستاری  0011616

 ییماریهای کودکان
 - کارگاه پدافند غیر عامل 0011106 8 1

 861  خانمها

 861آقایان
کارآموزی در عرصه اصول  0011611

 مدیریت خدمات پرستاری

 واحد 16 1

 

 

 1-0ساعت  1-1ساعت 11-1ساعت  16-11ساعت  8-16ساعت  

 شنبه

 

 کارآموزی در عرصه پرستاری سالمت جامعه

 کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری

 ساعت

16-4 

 

   

 یکشنبه

 

   

 دوشنبه

 

 کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس

 ساعت

16-4 

 

   

 سه شنبه

 

   

 چهار شنبه

 

 کارآموزی در عرصه پرستاری ییماریهای کودکان

 کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر ونوزاد

 ساعت

16-4 

 

   

    پنجشنبه

19 /68/98 

 8-11چهارشنبه 
 آقای دکتر روحی دبیر اجرایی :                                                       حاکمیت بالینی و اعتار بخشی          کارگاه  :     

 

 آقای عبداللهی  استاد مشاور:

16/68 /98 

 8-11دوشنبه 

 آقای عبداللهی دبیر اجرایی :                                                                                            پدافند غیر عاملکارگاه   : 

                                                                                                                                 

 

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

      
      
      
      
      

 


