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 99-99سال تحصيلي   دوم نيمسال ماماييرشته  دوم ترمبرنامه آموزشي دانشجويان  
 
 

مکان  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد شماره درس درساسم 

تشکيل 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

ساعت 

 امتحان 

 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 

 آقای فوالدوند 40-44 4/1/99 0 41-49 يکشنبه - 2 4000001 دفاع مقدس
 ورزیدکتر   9-40 42/1/99 0 40-42 يکشنبه - 0/4 4440490 ايمني شناسي نظری
استاد قبل از شروع باهماهنگي  آزمايشگاه 41-49 شنبه 0/0 - 4440240 ايمني شناسي عملي

 امتحانات پاياني
 ورزیدکتر 

 دکتر مقدسي 42-43 21/3/99 0 9-40 شنبهيک - 0/4 4440444 فيزيولوژی نظری
باهماهنگي استاد قبل از شروع  آزمايشگاه 41-41 شنبه دو 0/0 - 4440442 فيزيولوژی عملي

 امتحانات پاياني

 دکتر قربانزاده

 دکتر بيگي 40-44 21/3/99 0 40-42 شنبه - 0/2 4440493 2تشريح نظری
قبل از شروع  باهماهنگي استاد آزمايشگاه 41-49 شنبه دو 0/0 - 4440491 2تشريح  عملي

 امتحانات پاياني
 دکتر بيگي

 مطابق با برنامه باليني 4 - 4440402 ک اصول وفنون پرستاری ومامايي

 دکتر کردستاني همزمان با امتحانات ميان ترم 0 40-42 شنبهدو - 4 4440410 نشانه شناسي
 دکتر چلچراغي 42-43 34/3/99 0 9-40 شنبه - 2 4440434 جنين شناسي

 خانم آستي 42-43 1/1/99 0 9-40 شنبهدو   - 2 4440491 4ی وزايمانباردار
 آقای پورنيا 40-44 9/1/99 0 40-43 شنبهسه  - 3 4000022 (2)گروه زبان عمومي

 دکتر امرائي همزمان با امتحانات ميان ترم 41-49 شنبهسه  0/0 0/0 4440241 فناوری اطالعات

سالن  41-41 شنبهسه  2 4000001 - 4ه)گرو4تربيت بدني

 ورزشي

باهماهنگي استاد قبل از شروع 

 امتحانات پاياني
 

 دکتر جناني 42-43 3/1/99 0 9-40 شنبهسه  - 0/4 4440491 اصول خدمات بهداشت جامعه

 دکتر جناني 42-43 3/1/99 0 9-40 سه شنبه 0/0  4440203 ک. اصول خدمات بهداشت جامعه

 واحد20 جمع کل



 

 

 

 

 99-99سال تحصيلي   دوم نيمسال ماماييرشته چهارم  ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 
 

مکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس اسم درس

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 امتحانساعت 

 پاياني

 مدرس

 عملي نظری

،بارداری وزايمان 3بارداری وزايمان

 غيرطبيعي

 دکتر پیرداده– خانم آستی 40-44 21/3/99 1 9-40 شنبهچهار  - 2 4440491

 دکتر پیرداده–خانم آستی  42-43 34/3/99 1 40-42 يکشنبه - 2 4440492 2فيزيوپاتولوژی وبيماريهای داخلي

  باهماهنگي استادمربوطه 41-49 شنبهيک 4 - 4000009 2گروه 2 تربيت بدني

 خليليدکتر-اسدیدکتر  همزمان با امتحانات ميان ترم 1 9-40 شنبه - 4 4440424 2داروشناسي

 دکتر ويسکرمي 140/1/99 43-42 40-42 شنبه - 2 4000031 2گروه2انديشه اسالمي

 مطابق با برنامه باليني 4 - 4440401 ک نوزادان

  رمهمزمان با امتحانات ميان ت 1 41-41 شنبه - 4 4440411 اصول روانپزشکي در مامايي نيمه اول

  خانم ياراحمدی 142/1/99 44-40 41-41 شنبهچهار - 2 4000010 2گروه امامتتاريخ 

 جنانيدکتر  121/3/99 43-42 40-42 شنبهچهار - 2 4440493 اصول اپيدميولوژی ومبارزه بابيماريها

 دکتر قاسمي 19/1/99 44-40 9-40 شنبهيک - 2 4440439 بيماريهای کودکان

 دکتر رضاپور 42-43 3/1/99 1 41-41 يکشنبه - 2 4440432 ژنتيک

 مطابق با برنامه باليني 2 - 4440200 ک زايمان  طبيعي

 واحد20 جمع کل

 

 

 

 

 99-99 سال تحصيلي  دوم نيمسال مامايي رشته   ششم ترم برنامه آموزشي دانشجويان 
 



مکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس اسم درس

 کالس

 يخ امتحانتار

 پايان ترم

 ساعت امتحان

 پاياني

 مدرس

 عملي نظری
 مطابق با برنامه باليني 2 - 4440412 ک بيماری زنان

ک بهداشت باروری مادر وکودک 

 وتنظيم خانواده

 مطابق با برنامه باليني 2 - 4440414

بيماريهای  داخلي 1بارداری وزايمان

 وجراحي دربارداری وزايمان

 شنبه دو - 4 4440499

 هفته اول( 9)

 پيردادهدکتر  همزمان باامتحانات ميان ترم 1 42-40

 دکتر پيرداده همزمان باامتحانات ميان ترم 1 41-41 دوشنبه 0/0 0/0 4440243 روش تحقيق

مديريت وارتقا کيفيت دربهداشت 

 مادروکودک وباروری

 دوشنبه - 4 4440204
 )نیمه اول(

 جنانيدکتر  نات ميان ترمهمزمان باامتحا 1 40-9

راديولوژی وسونولوژی والکترولوژی 

 درمامايي وزنان

دوشنبه نيمه  - 4 4440411

 دوم

 غالميمهرداددکتر  43-42 21/3/99 1 40-9

– بهداشت مادروکودک وباروری

 1بهداشت

  40-44 4/1/99 1 9-40 سه شنبه - 2 4440200

 دکتر کالنتر 40-44 3/1/99 1 43-41 شنبهسه  - 3 4000021 (2فارسي )گروه

 خانم آستي-دکترپيرداده 42-43 9/1/99 1 40-42 شنبهسه  - 2 4440419 اصول مديريت وکاربرد آن درمامايي

  رحمتيدکتر  43-41 21/3/99 1 41-49 شنبهسه  - 2 4000003 (2تاريخ فرهنگ وتمدن اسالم )گروه

 رنامه بالينيمطابق با ب 4 - 4440403 ک پزشکي قانوني درمامايي

 آقای  رجبي  42-43 40/1/99 0 41-41 شنبهيک - 2 4000011 (2)گروهتفسير موضوعي قرآن

 خانم حسنوندی 40-44 20/3/99 1 41-49 يکشنبه - 2 4000009 دانش خانواده و جمعيت

    واحد22 جمع کل

 
 
 
 
 
 
 
 

 99-99تحصيلي سال  دوم نيمسال ماماييرشته   هشتم ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 



 

مکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس اسم درس

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 ساعت امتحان

 پاياني

 مدرس

 عملي نظری
کارآموزی درعرصه بارداری طبيعي 

 (2وغيرطبيعي)

 مطابق با برنامه باليني 0/4 - 4440209

کاآموزی درعرصه زايمان طبيعي 

 (2بيعي)وغيرط

 مطابق با برنامه باليني 0/2 - 4440244

کاآموزی درعرصه بهداشت باروری 

 مادروکودک وتظيم خانواده

 مطابق با برنامه باليني 2 - 4440410

کاربرد آن کاآموزی درعرصه مديريت و

 درمامايي

4440419 

 
 مطابق با برنامه باليني 4 -

کارآموزی در عرصه داخلي و جراحي 

 در بارداری

 مطابق با برنامه باليني 4 - 4440411

  واحد9 جمع کل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 99-99سال تحصيلي  دوم نيمسال پرستاریرشته اول  ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 

 مدرس ساعت امتحان تاريخ امتحانمکان  ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس درساسم 



 

 

 

 99-99سال تحصيلي   دومنيمسال  پرستاری رشتهم دوم تربرنامه آموزشي دانشجويان 
شماره  درساسم 

 درس

مکان  ساعات ايام هفته تعداد واحد

تشکيل 

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 ساعت امتحان

 پاياني
 مدرس

 عملي نظری

تشکيل  عملي نظری

 کالس

 پاياني پايان ترم

 آقای همتي 40-44 42/1/99 2 41-49 شنبهدو - 2 4000039 4گروه  آيين زندگي

 آقای تمجيدی پور 9-40 9/1/99 2 9-40 شنبهسه  - 0/4 4444301 تشريح تئوری

 آقای تمجيدی پور باهماهنگي استادمربوطه آزمايشگاه 40-42 شنبهسه  0/0 - 4444300 تشريح  عملي

 آقای باقری 40-44 21/3/99 2 40-42 يکشنبه - 4 4444399 بيوشيمي تئوری

 آقای باقری باهماهنگي استادمربوطه آزمايشگاه 41-49 شنبهيک 0/0 - 4444343 بيوشيمي عملي

 شنبهدو - 0/2 4444301 فيزيولوژی تئوری

 چهارشنبه

42-40 

42-40 

 دکتر توکلي-دکتر نظری 43-42 34/3/99 2

  باهماهنگي استادمربوطه آزمايشگاه 41-41 چهارشنبه 0/0 - 4444301 فيزيولوژی عملي

 دکتر بيرانوند 9-40 3/1/99 2 9-40 شنبهدو - 2 4444314 روانشناسي فردی واجتماعي

 آقای ياراحمدی 9-40 40/1/99 2 41-41 شنبهيک - 2 4000021 4گروه زبان پيش دانشگاهي

 بهيکشن - 0/2 4444109 نظری اصول ومهارتهای پرستاری

 شنبهچهار

40-9 

40-9 

دکتر حسنوند. دکتر  43-42 21/3/99 2

 محمدی پور

 9-41 شنبه 0/4 - 4444109 اصول ومهارتهای پرستاری عملي

 
دکتر حسنوند. دکتر   باهماهنگي استادمربوطه پراتيک

                                                          محمدی پور
 IT 42-41 سه شنبه 0/0 0/0 4444310 ستاریفن آوری اطالعات درپر

 همزمان باامتحان ميان ترم
 دکتر امرائي

 همزمان باامتحان ميان ترم 2 41-41 شنبه دو - 4 4000004 2مهارتهای زندگي)بدون احتساب(گروه

 

 دکتر بيرانوند

 اریباهماهنگي مديرگروه پرست 2   - 20/0 4444111 مهارتهای ارتباطي با مددجو وخانواده
 0/41 جمع کل



 مطابق با برنامه باليني - 4 4444311 کارآموزی اصول ومهارتهای پرستاری

 دکتر سروش همزمان باامتحان ميان ترم 3 41-41 شنبهچهار - 4 4444100 ميکروب شناسي تئوری

 دکتر سروش باهماهنگي استادمربوطه آزمايشگاه 41-49 چهارشنبه 0/0  4444309 ميکروب شناسي عملي

 بادپروادکتر  ان باامتحان ميان ترمهمزم 3 9-40 چهارشنبه  4 4444104 انگل شناسي تئوری

 شنبه 0/0  4444344 انگل شناسي عملي

 

49-41 

 

 دکتر بادپروا باهماهنگي استادمربوطه آزمايشگاه

 دکتر خليلي-دکتر اسدی 9-40 20/3/99 3 41-41 شنبهدو - 2 4444101 داروشناسي

 آقای پورنيا 42-43 21/3/99 3 43-41 شنبه سه  - 3 4000022 (4زبان عمومي)گروه

 دکتر رئوفي همزمان باامتحان ميان ترم 3 9-40 شنبه 0/0 0/0 4444312 فرآيند آموزش به بيمار

 دکتر عباس نژاد 42-43 34/3/99 3 40-42 شنبه 0/4 - 4444100 تغذيه وتغديه درماني
 دکتر کردستاني 9-40 9/1/99 3 40-42 چهارشنبه 2 - 4444141 مفاهيم پايه پرستاری

 دکتر ساکي 9-40 3/1/99 3 9-40 شنبهيک 2 - 4444129 تاری بهداشت روانپرس

 دکتر خادمي 9-40 40/1/99 3 40-42 يکشنبه - 4 4444140 یاخالق پرستاری وارتباط حرفه ا

 دکتر خادمي باهماهنگي استادمربوطه 3 40-42 يکشنبه 0/0 - 4444144 اخالق پرستاری وارتباط حرفه ای

 آقای مرادیانی 9-40 42/1/99 3 41-49 شنبهيک 2 - 4000033 (4گروه )4انديشه اسالمي

 آقای فوالدوند 40-44 4/1/99 3 41-41 يکشنبه - 2 4000001 دفاع مقدس
  باهماهنگي مديرگروه پرستاری     10/0 4444119 کارگاه کنترل عفونت دربيماروبيمارستان

 واحد 20 جمع کل
 
 

 
 

 99-99سال تحصيلي  دومنيمسال  پرستاریرشته  سومرم  تبرنامه آموزشي دانشجويان 

  
 مدرسساعت  تاريخ امتحانمکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس درساسم 



 امتحان پايان ترم کالس عملي نظری

 پاياني

 يکشنبه - 3 4444149 4پرستاری بزرگساالن /سالمندان

 دوشنبه

 کتر غالميد 44-40 20/1/99 1 40-9

 دکتر ساکي 42-43 21/3/99 1 40-42 شنبه يک - 2 4444130 پرستاری بيماريهای روان

 40-42 شنبهسه  - 0/2 4444140 پرستاری بهداشت مادرونوزاد

41-41 
 دکتر کرمي-خانم آستي 40-9 40/1/99 1

 دکتر وليزاده  42-43 1/1/99 1 9-40 سه شنبه - 2 4444241 زبان تخصصي

 آقای ضيايي نيا 9-40 42/1/99 1 41-41 دو شنبه - 2 4000011 4ضوعي قرآن گروهتفسيرمو

 دکتر حيدری 40-44 3/1/99 1 40-42 شنبه - 0/4 4444143 پرستاری سالمت جامعه

 آقای ابراهيم حسيني 9-40 9/1/99 1 41-41 شنبه يک - 2 4000014 4انقالب اسالمي ايران گروه

 دکتر کردستاني همزمان باامتحانات ميان ترم 1 40-42 دو شنبه 0/0 0/0 4444320 بررسي وضعيت سالمت

 مطابق با برنامه باليني   4 - 4444110 ک فارموکولوژی باليني

 دکتر رضاپور-دکتر شمس 9-40 4/1/99 1 9-40 شنبه - 0/4 4444391 ژنتيک وايمنولوژی 

 دکتر رضاپور-دکتر شمس ي استاد قبل از پايان ترمبا هماهنگ 41-41 شنبه 0/0 - 4444399 ژنتيک وايمنولوژی 

  باهماهنگي مديرگروه پرستاری    20/0 4444111 کارگاه ايمني مددجو

 49 جمع کل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 99-99سال تحصيلي   دومنيمسال  پرستاری رشتهم چهارم تربرنامه آموزشي دانشجويان 

 



ن تشکيل مکا ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 ساعت امتحان

 پاياني
 مدرس

 عملي نظری
 دوشنبه - 3 4444149 2پرستاری بزرگساالن /سالمندان

سه شنبه

42-40 

40-9 

 دکتر حسنوند 43-42 4/1/99 3

 مطابق با برنامه باليني 2 - 4444133 4ک پرستاری بزرگساالن /سالمندان

 ولي زادهدکتر  9-40 20/3/99 3 40-42 شنبهسه  - 3 4444121 پرستاری کودک سالم

خانم -قاسميدکتر  40-44 9/1/99 1 40-42 چهارشنبه - 2 4444141 پرستاری دراختالالت سالمت مادرونوزاد

 استي

 دکتر حيدری ميان ترم همزمان باامتحان 1 41-41 چهارشنبه - 4 4444101 اپيدميولوژی ومبارزه با بيماريهای شايع

 دانش خانواده وجمعيت

 4گروه 

4000009 

 

 آقای همتي 43-41 21/3/99 4 41-41 شنبهدو - 2

دوشنبه - 0/4 4444142 پرستاری سالمت فرد وخانواده 

 
 دکتر حيدری 40-9 3/1/99 1 41-41

 سامدکتر  40-44 40/1/99 2 41-41 شنبهسه  - 2 4000010 (4تاريخ امامت)گروه

 برادران3گروه 4تربيت بدني

 

 دوشنبه - 4 4000001

 

 آقای کريم پور باهماهنگي استاد قبل از پايان ترم سالن ورزشي 49-41

 )خواهران(4گروه4تربيت بدني 

 

 خانم  باهماهنگي استاد قبل از پايان ترم سالن ورزشي 41-49 دو شنبه  4 4000001

 ه بالينيمطابق با برنام  4 - 4444101 ک بهداشت روان

 مطابق با برنامه باليني  4  4444109 ک کودک سالم

 باهماهنگي مديرگروه پرستاری   20/0 4444100 کارگاه مهارتهای زندگي
 0/49 جمع کل

 
 

 

 99-99سال تحصيلي  دومنيمسال  پرستاری رشتهپنجم  ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 

  



شماره  درساسم 

 درس

مکان تشکيل  عاتسا ايام هفته تعداد واحد

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 ساعت امتحان

 پاياني

 مدرس

 عملي نظری

 شنبه - 1 4444120 3پرستاری بزرگساالن/سالمندان

 يکشنبه

42-40 

42-40 

 دکتر کردستاني 43-42 20/3/99 4

 مطابق با برنامه باليني 2 - 4444131 2ک پرستاری بزرگساالن/سالمندان

 دکتر کالنتر 40-44 3/1/99 4 43-41 شنبه - 3 4000021 فارسي

 خادميدکتر  42-43 1/1/99 4 9-40 شنبهيک 0/0 4 4444103 تحقيق درپرستاری

 9-42 شنبهدو - 3 4444129 پرستاری بيماريهای کودکان
 

 دکتر قاسمي 44-40 4/1/99 4

 2تربيت بدني
 رادرانب3گروه
 خواهران1گروه

4000009 - 4  

 شنبهيک

 

 

41-41 
 آقای کريم پور باهماهنگي استاد قبل از پايان ترم

 خانم 

 دکتر ابراهيم زاده همزمان با امتحانات ميان ترم 4 41-41 شنبهدو 0/0 0/0 4444102 آمارحياتي مقدماتي

  باهماهنگي مديرگروه پرستاری   - 20/0 4444104 کارگاه اخالق حرفه ای

 طابق با برنامه بالينيم 4 - 4444110 بيمارک پرستاری کودک 

  4 - 4444109 ک.بيماريهای روان
  مطابق با برنامه باليني 2 - 4444134 ک پرستاری بهداشت مادرونوزاد

 0/49 جمع کل
 

 

 

 

 

 

 99-99سال تحصيلي   دوم نيمسال پرستاری رشتهششم م برنامه آموزشي دانشجويان تر



 
شماره  درساسم 

 درس

مکان  ات ساع ايام هفته  تعداد واحد

تشکيل 

 کالس 

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 ساعت امتحان

 پاياني
 مدرس 

 عملي  نظری 

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای 

 ويژه

 شنبهسه  - 3 4444123

 چهارشنبه

41-41 

40-9 

 دکتر حيدری زاده 43-42 20/3/99 4

 دکتر رئوفي

 دکتر رئوفي-دکتر طوالبي 42-43 3/1/99 1 9-40 بهشنسه  - 2 4444291 اصول مديريت خدمات پرستاری

 آقای يوسفوند 43-41 21/3/99 1 41-49 چهارشنبه - 2 4000031 2انديشه اسالمي

 دکتر حسنوند 42-43 9/1/99 4 40-42 چهارشنبه - 0/4 4444124 مراقبتهای پرستاری درمنزل

 دکتر حسنوند باهماهنگي استادمربوطه 1 40-42 چهارشنبه 0/0 - 4444122 مراقبتهای پرستاری درمنزل

تاريخ فرهنگ وتمدن اسالم وايران 

 4گروه 

 سامدکتر  40-44 40/1/99 1 41-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       شنبه سه - 2 4000003

ک پرستاری سالمت جامعه/فرد 

 وخانواده/محيط

 مطابق با برنامه باليني 2 - 4444132

 مطابق با برنامه باليني 2 - 4444130 3ک پرستاری بزرگساالن/سالمندان

ک پرستاری درمشکالت شايع 

ايران

 مطابق با برنامه باليني 4  4444131

 مطابق با برنامه باليني 4444139 - 4ک مراقبتهای ويژه

پرستاری اورژانس دربحرانها 

 وحوادث مترقبه

 دکتر غالمي 42-43 4/1/99 4 40-42 شنبهسه  - 4 4444121

پرستاری اورژانس دربحرانها وحوادث 

 غيرمترقبه

 دکتر غالمي اهماهنگي استادمربوطهب 4 40-42 سه شنبه  0/0 - 4444120

  باهماهنگي مديرگروه پرستاری     20/0 4444119 کارگاه آموزش به مددجووخانواده
 دکتر حيدری همزمان با امتحانات ميان ترم 4 41-41 چهارشنبه  4 4444141 پرستاری بهداشت محيط

 0/49 جمع کل

 

 

 



 99-99سال تحصيلي      دومنيمسال  اریپرسترشته  هفتم ترم برنامه آموزشي دانشجويان 

 
مکان تشکيل  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

 ساعت امتحان 

 پاياني 
 مدرس 

 عملي  نظری 

 مطابق با برنامه باليني 1  4444113 2-4سالمندان ک ع 
 مطابق با برنامه باليني 4444114  2ع بهداشت مادر و نوزادک 

 مطابق با برنامه باليني 4444112  2ک ع پرستاری سالمت جامعه 
 مطابق با برنامه باليني 4444391  3ويژهک ع 

 مطابق با برنامه باليني ساعت4444102  3کارگاه اعتبار بخشي 
 مطابق با برنامه باليني 4444103  20/0کارگاه جايگاه پرستار 

 مطابق با برنامه باليني 4444101  20/0گاه آشنايي با مخاطرات شغليکار
 واحد11 جمع کل

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

 99-99سال تحصيلي      دوم نيمسال پرستاریرشته  تم شهترم برنامه آموزشي دانشجويان  

 
مکان تشکيل  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس 

 ن تاريخ امتحا

 پايان ترم 

 ساعت امتحان 

 پاياني 
 مدرس 

 عملي  نظری 
 مطابق با برنامه باليني 2  4444311 پرستاریک ع  مديريت خدمات 

 مطابق با برنامه باليني 2  4444110 بيماريهای کودکان ک ع 
 مطابق با برنامه باليني 1  4444111 و پرستاری در منزل 3سالمندان ک ع 

 مطابق با برنامه باليني 2  4444399 ژانس حوادثاور .عک
  20/0  4444100 حاکميت بالينيکارگاه 

  20/0  4444101 کارگاه نقش پرستار
 واحد10 جمع کل

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 99-99سال تحصيلي   دوم نيمسال مامايي ناپيوسته رشته يکم برنامه آموزشي دانشجويان تر

 
شماره  درساسم 

 درس

مکان  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد

تشکيل 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

 ساعت امتحان 

 پاياني 
 مدرس 

 عملي  نظری 

 بيگيدکتر  42-43 21/3/99 9 9-40 شنبه - 2 4441404 تشريح تئوری

 دکترنظری  940/1/99 43-42 41-41 شنبه - 2 4441403 فيزيولوژی تئوری

 شيخياندکتر  920/3/99 40-9 9-40 شنبهيک - 0/4 4441400 ايمني شناسي تئوری

 چنگاييدکتر   40-44 3/1/99 9 9-40 شنبه دو - 2 4441442 اصول اپيدميولوژی ومبارزه با بيماريها

 پیردادهدکتر  -خانم آستی  94/1/99 40-9 40-42 شنبه - 2 4441440 بارداری وزايمان غيرطبيعي

 پيرداده دکتر 91/1/99 43-42 40-42 شنبهيک - 2 4441449 4داخلي فيزيوپاتولوژی وبيماريهای

 حيدریخانم  942/1/99 44-40 41-49 شنبهيک - 2 4000014 (3انقالب اسالمي)گروه

 مطابق با برنامه بالینی 4 - 4441429 کارآموزی بارداری طبيعي وغيرطبيعي

سالن  41-49 شنبه 4 - 4000009 1گروه2تربيت بدني
 ورزشی

  باهماهنگی استاد مربوطه

 قاسميدکتر  همزمان باامتحان ميان ترم 9 42-41 شنبه - 4441441 4نوزادان

 بيگيدکتر باهماهنگي استاد مربوطه آزمايشگاه 40-42 شنبهدو 0/0 - 4441402 تشريح عملي

 دکترنظری -رخاکسارياندکت باهماهنگي استاد مربوطه آزمايشگاه 41-49 شنبهدو 0/0 - 4441401 فيزيولوژِی عملي

  دکترشيخيان باهماهنگي استاد مربوطه آزمايشگاه 41-41 شنبه دو 0/0 - 4441401 ايمني شناسي عملي
 واحد49 جمع کل

 
 

 99-99سال تحصيلي   دومنيمسال  مامايي ناپيوسته رشتهسوم  منامه آموزشي دانشجويان تربر

شماره  درساسم 

 درس

تعداد 

 واحد

ایام 

 هفته 

مکان  ت ساعا

تشکیل 

 کالس 

تاریخ 

 امتحان 

پایان 

 ترم 

ساعت 

 امتحان 

 پایانی 

 مدرس 



 

 عملی  نظری 

 مطابق با برنامه باليني 4 - 4441434 کارآموزی بيماريهای کودکان

 دکتر جناني   40-44 4/1/99 1 9-40 شنبهيک - 2 4441423 3بهداشت-بهداشت مادروکودک وباروری

 چنگايي دکتر  42-43 9/1/99 9 40-42 شنبهسه  - 2 4441421 اربرد آن درمامايياصول مديريت وک

 مطابق با برنامه باليني 4  4441431 کارآموزی بيماريهای زنان

 رياری دکت               همزمان باامتحان ميان ترم 3 9-40 دوشنبه)نيمه اول( - 4 4441421 راديولوژی سونولوژی الکترولوژی درمامايي وزنان 

 شنبه - 4441420 4اختالل عملکردجنسي

)نيمه اول(              

11-8 7 
دکتر مسعودیهمزمان باامتحان ميان ترم

دکتر بيرجندی41-41121/3/9943-42شنبه 4441440 0/4 0/0آمارحياتي تئوری

دکتررضاپور 42-4013/1/9943-42شنبهدو - 4441441 2ژنتيک

 مطابق با برنامه باليني 4 - 4441433 داشت باروری مادروکودک وتنظيم خانوادهکارآموزی به

 آقای رجبي  42-43 40/1/99 4 41-49 شنبه يک - 2 4000011 3تفسيرموضوعي قرآن گروه

 خانم حسنوندی 40-44 42/1/99 9 9-40 سه شنبه - 2 4000009 3دانش خانواده و جمعيت  گروه 

 خانم ياراحمدی 40-44 20/3/99 0 41-49 شنبهدو - 2 4000003 3م وايران گروهتاريخ فرهنگ وتمدن اسال

 مطابق با برنامه باليني 4 - 4441432 کارآموزی بيماريهای داخلي وجراحي

–مديريت وارتقا کيفيت دربهداشت مادروکودک وباروری 

  1بهداشت

 شنبه - 4 4441421

 )نيمه دوم(

 دکتر  43-42 21/3/99 1 40-9

    49 کلجمع 


