
 11/11/96 شروع نیمسال  96-97 نیمسال دوم   96-1ترم دوم رشته مامایی   برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم دانشجویان            

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

 2 اصول تغذیه و تغذیه مادرکودک 661121 707 3 (2تشریح ) 661101 701

 3 زبان عمومی 11999014 707 2 (2ولوژي )فیزی 661106 702

 2 2اندیشه اسالمی  11999011 661 2 ایمنی شناسی  661107 703

 1 کار آموزي اصول وفنون  661116 701 2 نظريمیکروب شناسی  661107 701

 1 2تربیت بدنی 11999009 700 1 عملیمیکروب شناسی  661110 704

 20 جمع واحدها   1 رچ شناسیانگل شناسی وقا     661109 706

 1-6ساعت  2-1ساعت 10-12ساعت  7-10ساعت  

 شنبه

 

  زبان عمومی

  آقاي بادله

 10  کالس

 تشریح نظري/ تشریح عملی

 آقاي محرري

 2کالس

 2اندیشه اسالمی

 آقاي عبداللهی فر 

 1کالس

 

 یکشنبه

 

 شناسی  ایمنی

 ديدکتر سعی ديدکتر داو 

 2کالس

 انگل شناسی 

 دکتر توحیدي-شربت خوريدکتر 

 2کالس (1-7)هفته نیک نژاددکتر 

 

 زبان عمومی 

 (1-7آقاي بادله )هفته 

 10کالس

 اصول تغذیه

 دکتر شریفی

 آقاي وقاري

 2کالس

 دوشنبه

 

 فیزیولوژي

 دکتر رحمتی

 2کالس

    

 تشریح نظري/ تشریح عملی 

 آقاي محرري

 10کالس

 2تربیت بدنی

 خانم اکسیر ویزواري

 سه شنبه

 

 عملی میکروب شناسی

 

  میکروب شناسی عملی

             

 

 نظري شناسی میکرب

 دکتراردبیلی دکتررضوي 

 2کالس 

 

 چهار شنبه
 

کارآموزي        (1-16کارآموزي هفته)    

 (1-16هفته)

میکروب شناسی 

 (12:30-13عملی)

 ایمنی شناسی عملی

 آزمایشگاه نی خانم لیوا

 )دو گروه(با هماهنگی اساتید 13-16ساعت

 

 پنج شنبه

 

کارآموزي 

 (1-16)هفته

 دکتر مقسمی خانماستاد مشاور : (1- 16) هفته کارآموزي

 صبح 7- 17/11/96جشن روپوش سفید:چهارشنبه 

 صبح 10امتحان      روزوتاریخ صبح 10امتحان     روزوتاریخ   صبح 10 امتحان   روزوتاریخ

 شنبه

26/3/97 

 شنبه 

2/1/97 

 شنبه 

9/1/97 

 

 میکروب شناسی

 یکشنبه

27/3/97 

 یکشنبه 2تشریح 

3/1/97 

 یکشنبه زبان عمومی

10/1/97 

 انگل و قارچ شناسی

 دوشنبه

27/3/97 

 دوشنبه 

1/1/97 

 دوشنبه 

11/1/97 

 

 سه شنبه

29/3/97 

 صبح( 10)ایمنی شناسی

 2تربیت بدنی 

 بعد ازظهر( 2)

 سه شنبه

4/1/97 

   فیزیولوژي

 چهار شنبه

30/3/97 

صول تغذیه و تغذیه مادرو ا

 کودک

 چهار شنبه

6/1/97 

 2اندیشه اسالمی 

 بعد ازظهر( 2)

  

             



 11/11/96شروع نیمسال  96-97 نیمسال دوم   94-1رشته مامایی   1ترم  برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم دانشجویان             

 واحد رسنام د کد درس گروه  واحد نام درس کد درس گروه

 2 اپیدمیولوژي 661119 716 2 2بارداري وزایمان  661129 709

 2 تفسیر موضوعی قرآن 11999041 661 2 2فیزیوپاتولوژي وبیماریهاي داخلی 661111 710

 2 دانش خانواده و جمعیت 11999049 661 1 2دارو شناسی  661111 711

 2 مان طبیعیکارآموزي زای 661130 702 2 نوزادان 661131 712

کارآموزي نشانه شناسی و معاینات  661139 703 2 آمار حیاتی و روش تحقیق 661117 713

 فیزیکی

1 

     1 آسیب شناسی عمومی واختصاصی 661111 711

 20 جمع    1 بیحسی وبیهوشی درمامایی 661146 714
 

 1-6ساعت  2-1ساعت 10-12ساعت  7-10ساعت  

 دانش خانواده شنبه

 م نریمانیخان

 2کالس

 آمارحیاتی

 خانم مهر بخش 

 اتاق رایانه

بیماریهاي بافت همبند 

-2دکتر توسلی )هفته 

 (12:30-2()ساعت 3

 10کالس 

  2بارداري 

 دکتر ضیایی دکتر خوري  

 10کالس

 

 یکشنبه

 

 

 نوزادان

 دکتر صانعی-دکتر موحدي

 (30/7)ساعت  10کالس 

 داروشناسی

دکتر خوري 

 (1-10)هفته دکترسیفی

 10کالس 

 (1-1)هفته برقعیروش تحقیق دکتر 

 (4-7خون دکتر تاجیک )هفته 

 (9-16)دکتر ضیایی دکتر خوري  -  2بارداري 

 6کالس

 تفسیر موضوعی قرآن

 آقاي حامد واحدي

  1کالس

 دوشنبه

 
بیمارستان ( 12:30-11) بیماري غدد دکتر زاهدي کارآموزي

 (1-3)هفته صیاد

اپیدمیولوژیدکتر 

 2کالس (1-7تهمقسمی)هف

 (1-7)هفته آقاي جعفري-بیحسی و بیهوشی کارآموزي سه شنبه

 (9-12دکتر جعفري )هفته =فیزیوپاتولوژي اعصاب

 6کالس

 

 (3-7)هفته اپیدمیولوژي چهار شنبه

 دکتر  هاشمیان

 (9-11)هفته بیماري غدد

 دکتر رحمانی

 2کالس

-2)هفته اپیدمیولوژي 

 دکتر هاشمیان(1

  ( 3-14)هفته آسیب شناسی

 دکتر مهرجردیان

 2کالس

 

 کارآموزي

 

 کارآموزي

 پنج شنبه

 

 خانم سیفیاستاد مشاور :   کارآموزي           

 صبح 10امتحان      روزوتاریخ صبح 10امتحان     روزوتاریخ   صبح 10امتحان    روزوتاریخ

 شنبه

26/3/97 

 شنبه 

2/1/97 

 شنبه نوزادان

9/1/97 

 2 فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی

 یکشنبه

27/3/97 

 یکشنبه 2بارداري

3/1/97 

 یکشنبه 

10/1/97 

 آمار حیاتی 

 دوشنبه

27/3/97 

 دوشنبه روش تحقیق

1/1/97 

 دوشنبه داروشناسی

11/1/97 

 بیحسی و بیهوشی در مامایی

 سه شنبه

29/3/97 

 سه شنبه اپیدمیولوژي

4/1/97 

  زظهر(بعد ا 2) خانواده دانش

 

  

 چهار شنبه

30/3/97 

 2)تفسیر موضوعی قرآن

 بعد ازظهر(

 چهار شنبه

6/1/97 

   آسیب شناسی



 11/11/96شروع نیمسال  96-97 نیمسال دوم  91-1ترم ششم رشته مامایی   برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم دانشجویان      

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

 2 دانش خانواده وجمعیت 11999049 661 1 1بارداري وزایمان 661133 717

 2 ،فرهنگ وتمدن اسالم وایران 11999047 661 2 فیزیوپاتولوژي وبیماریهاي جراحی 661113 717

 2 انقالب اسالمی 11999067 661 2 بهداشت مادروکودک وباروري 661116 719

 1 کارآموزي بیماریهاي کودکان 661137 701 1 اختالالت عملکرد جنسی 661140 720

     ي وسونولوژ  رادیولوژي ، 661141 721

 ي درماماییالکترولوژ

پزشکی قانونی در کارآموزي  661121 704 1

 مامایی

1 

 2 کارآموزي بیماریهاي زنان 661141 706 1 اصول روان پزشکی درمامایی 661119 722

 20 جمع واحد    1 مانی درماماییطب سنتی وگیاه در 661167 723

مدیریت و ارتقاء کیفیت در  661117 721

 بهداشت مادر و کودک

1      

 

 1-6ساعت  2-1ساعت 12-2 10-12ساعت  7-10ساعت  

 شنبه

 

 دانش خانواده وجمعیت

 خانم  نریمانی

 2کالس

 

 دکتر محمدي سونوگرافی

 بیمارستان صیاد -(1-1)هفته

 رادیولوژي دکتر خوشبین

 10کالس(7-12)هفته 

 

فیزیوپاتولوژي 

 جراحی دکتر اصفهانی

 آذر 4بیمارستان 

 

 طب سنتی

 دکتر قرائتی دکتر مازندرانی 

 (7-16)هفته

 6کالس

 انقالب اسالمی 

 خانم عزیزاللهی

 4کالس 

 یکشنبه

 

 اصول روانپزشکی در مامایی

 6کالس-خانم دکتر شاهینی

 30/7ساعت 

فیزیوپاتولوژي  

 هانیجراحی دکتر اصف

 آذر 4بیمارستان 

فرهنگ وتمدن اسالم وایران آقاي 

 2کالس- عجم

 

  دوشنبه

 کار آموزي

 جنسی اختالل عملکرد

 2کالس- دکتر ضیایی

 

 

 سه شنبه

 

 

 کار آموزي

 1بارداري 

 (1-7)هفته  دکتر برقعی

 بهداشت مادر و کودک

 10کالس(9-16دکتر مقسمی)

 

 چهار شنبه

 

 

 کارآموزي

 حی دکتر اصفهانیفیزیوپاتولوژي جرا

12-2ساعت  آذر4بیمارستان   

 

 (1-7مدیریت  )هفته خانم سیفی 

-16بهداشت مادر و کودک)هفته 

 2کالس    (9

 

 پنج شنبه

 

 خوري دکتر خانم استاد مشاور : 
 

 

 صبح 10امتحان      روزوتاریخ صبح 10امتحان     روزوتاریخ   صبح 10 امتحان   روزوتاریخ   

 شنبه

26/3/97 
 شنبه 

2/1/97 

 شنبه اصول روانپزشکی

9/1/97 

 رادیولوژي و سونولوژي 

 یکشنبه

27/3/97 

 یکشنبه فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي جراحی

3/1/97 

 یکشنبه بعدازظهر( 2)انقالب اسالمی

10/1/97 

 اختالل عملکرد جنسی

 دوشنبه

27/3/97 

 دوشنبه 1بارداري و زایمان 

1/1/97 

 دوشنبه طب سنتی

11/1/97 

 دیریت و ارتقاء کیفیتم

 سه شنبه

29/3/97 

 سه شنبه 

4/1/97 

   بعدازظهر( 2)دانش خانواده

 چهار شنبه

30/3/97 

 چهار شنبه بهداشت مادر و کودک

6/1/97 

 فرهنگ و تمدن اسالم
 بعدازظهر( 2)

  



                          

 11/11/96شروع نیمسال 96-97 نیمسال دوم  93-1رشته مامایی   7 ترم برنامه کالسی و امتحانات پایان ترم دانشجویان            

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

کارآموزي درعرصه زایمان طبیعی  661177 901

 و غیرطبیعی 

کارآموزي درعرصه  661173 904 4/2

 رادیولوژي و سونولوژي

1 

کارآموزي درعرصه بهداشت  661179 902

 وري و تنظیم خانوادهبار

  امتحان جامع عملی مامایی 6611100 900 2

کارآموزي درعرصه نوزادان  661170 903

 نیازمند به مراقبت ویژه

1     

کارآموزي درعرصه بیماریهاي  661171 901

 جراحی-داخلی 

1     

کارآموزي درعرصه مدیریت  661172 904

 وکاربرد آن درمامایی

 4/7 جمع واحدها   1

 

 1-6ساعت  2-1ساعت 10-12ساعت  7-10ساعت  

 شنبه

 

  کار آموزی

 

 

 کار آموزی یکشنبه
 

 

 

 

 دوشنبه

 

 کار آموزی
 

  

 

 سه شنبه

 

 کار آموزی
 

 

 

 

 

 چهار شنبه

 

 کار آموزی
 

  

 

 پنج شنبه

 

 کار آموزی
 

 برقعیدکتر خانم  استاد مشاور  : 
 

 

 


