
 89-89اولمسال برنامه امتحانات میان ترم نی                      

 کالس ناظرین ساعت ترم نام درس تاریخ ایام هفته
پنجم  آمارحیاتی 5/9/99 دوشنبه

 پرستاری

 0و1  03/30-03/31

 3  03/31-03/30 سوم مامایی 3داخلی 5/9/99 دوشنبه

پنجم  تاریخ مامایی 5/9/99 دوشنبه

 مامایی

03/30-03/31  6 

چهارم  اپیدمیولوژی 6/9/99 سه شنبه

 پرستاری

 0و1  03/30-03/31

 3  03/31-03/30 اول مامایی فیزیولوژی 6/9/99 سه شنبه

اول  فیزیولوژی 9/9/99 چهارشنبه

 پرستاری

 4و0و1  30-31

سوم  3سالمندان 9/9/99 چهارشنبه

 پرستاری

 0و1و3  31-30

دوم  میکروب شناسی 33/9/99 شنبه 

 پرستاری

 1و3  31-30

اختالالت مادر و  33/9/99 شنبه 

 نوزاد

چهارم 

 پرستاری

 1و0  31-30

پنجم  0سالمندان 33/9/99 یکشنبه

 پرستاری

 0و1و3  30-35/31

اول  اصول پرستاری 33/9/99 یکشنبه

 پرستاری

 0و1و3  31-30



بررسی وضعیت  31/9/99 دوشنبه

 سالمت

سوم 

 پرستاری

 1و0و1  30-03/31

 3  03/31-30 اول مامایی اصول مامایی 31/9/99 دوشنبه

ارتباطات و  31/9/99 دوشنبه

 آموزش

پنجم 

 مامایی

30-03/31  6 



 

 کالس ناظرین ساعت ترم نام درس تاریخ ایام هفته
آموزش به  30/9/99 سه شنبه

 مددجو

دوم 

 پرستاری

 1و3  30-35/31

ششم  بهداشت محیط 30/9/99 شنبهسه 

 پرستاری

 6و5و1  30-31303

چهارم  کودک سالم 31/9/99 چهارشنبه

 پرستاری

 1و3  30-35/31

 0  35/31-30 سوم مامایی آسیب شناسی 31/9/99 چهارشنبه

 0  03/31-30 اول مامایی انگل شناسی 39/9/99 شنبه 

دوم  بیماری زنان 39/9/99 شنبه 

 ناپیوسته

30-03/31  3 

اول  آناتومی 31/9/99 یکشنبه

 پرستاری

 0و1و3  30-35/31

بهداشت مادر و  39/9/99 دوشنبه

 نوزاد

سوم 

 پرستاری

 0و1و3  30-35/31

پنجم  کودک بیمار 39/9/99 دوشنبه

 پرستاری

 0و1و3  31-30

اول  بیوشیمی 13/9/99 سه شنبه 

 پرستاری

 0و1و3  30-35/31

دوم  انگل شناسی 13/9/99 سه شنبه

 پرستاری

 1و3  31-30

پنجم  بیماری زنان 13/9/99 سه شنبه

 مامایی

31-30  0 



 

 وضیحات:ت
 

ونه کالس جبرانی، فوق العاده و غیره بدون هماهنگی با آموزش برگزاری هرگ-1

در ایام امتحانات میان ترم موجب تداخل با ساعت برگزاری امتحانات خواهد 

 شد که ضمن تعطیلی کالس با مسبب آن برخورد قانونی خواهد شد. 

زمان امتحان محسوب می گردد  ءتاخیر در حضور به موقع سر جلسه امتحان جز-2

این خصوص به دلیل فشردگی برنامه امتحانات و کالس ها امکان اغماض  و در

 وجود ندارد.

بالفاصله توسط برگزار کنندگان جمع آوری می  اوراقپایان زمان امتحان -3 

 گردد. 

 

 آموزش دانشکده 

چهارم  1سالمندان 13/9/99 چهارشنبه

 پرستاری

 0و1و3  03/31 – 30

مهارتهای  13/9/99 چهارشنبه

 زندگی 

اول 

 پرستاری

 0و1و3  03/30-30

ششم  icu 13/9/99 چهارشنبه

 پرستاری

 1و3  31-30

 


