
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  سال تحصيلي اول نيمسال ماماييرشته اول ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 
شماره  درساسم 

 درس
مکان تشکيل  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد

 کالس 
 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 
ساعت 
 امتحان 
 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 

 بيگينسيم دکتر 10-11 04/11/1401 5 10-8 شنبه - 5/1 1115101 شناسي سلول شناسي وبافت 

با هماهنگي استاد قبل از شروع  آزمايشگاه 14-12 شنبه 5/0 - 1115102 )عملي(سلول شناسي وبافت شناسي 

 امتحانات

 بيگي نسيم دکتر

 يرانونددکتر ب همزمان با امتحان ميان ترم 5 10-12 دوشنبه - 1 1000051 2مهارتهای زندگي )بدون احتساب (  گروه 

 بيگيماندانا دکتر  12-13 28/10/1401 5 10-12 شنبه - 5/1 1115181  1تشريح 

با هماهنگي استاد قبل از شروع  سالن تشريح 14-16 شنبه 5/0 - 1115182 )عملي( 1تشريح 

 امتحانات

 ماندانا بيگيدکتر 

 ياپورنآقای  9-10 26/10/1401 5 8-10 شنبه دو - 2 1000026 2گروهزبان پيش 

 دکتر نوروزی 11-12 18/10/1401 5 8-10 چهارشنبه - 5/1 1115103 بيوشيمي

با هماهنگي استاد قبل از شروع  آزمايشگاه 16-18 يکشنبه 5/0 - 1115104 )عملي(بيوشيمي

 امتحانات

 دکتر نوروزی

 8-10 يکشنبه - 3 1115109 وری()تئ 1فيزيولوژی 

12-10 

 کتر توکليد -دکتر مقدسي 11-10 24/10/1401 5

 دکترمحمدحسين شمس 9-10 20/10/1401 5 14-16 چهارشنبه - 1.5 1115185 ايمني شناسي

با هماهنگي استاد قبل از شروع  5 14-16 سه شنبه 0.5 - 1115215 ايمني شناسي

 امتحانات

 دکترمحمدحسين شمس

 دکتر سروش 10-11 01/11/1401 5 10-12 چهارشنبه - 2 1115178 ميکروب شناسي

با هماهنگي استاد قبل از شروع  آزمايشگاه 14-16 چهارشنبه 1 - 1115179 )عملي(ميکروب شناسي

 امتحانات

 رضاييدکتر

دکتر -جوادیدکتر  همزمان با امتحان ميان ترم 5 14-16 يکشنبه - 1 1115180 انگل شناسي وقارچ شناسي
 دکتر کائدی -محمدیاراحمدی

 دکتر جناني همزمان با امتحان ميان ترم 5 8-10 شنبه سه - 1 1115122 اصول وفنون پرستاری و مامايي 

با هماهنگي استاد قبل از شروع  پراتيک 14-18 شنبهدو 1 - 1115123 )عملي(اصول وفنون پرستاری و مامايي

 امتحانات

 دکتر جناني

 واحد 20 جمع واحد



 

 

 سال تحصيلي  اول  نيمسال ماماييرشته  سوم  ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 

مکان  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد شماره درس اسم درس

تشکيل 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

ساعت 

 امتحان 

 پاياني 

 مدرس

 عملي  نظری 

کارآموزی نشانه شناسي و معاينات 

 فيزيکي 

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115159

 فاضلي مقدمدکتر  9-10 17/10/1401 4 10-12 شنبهدو - 2 1115129 وکودک اصول تغذيه وتغذيه مادر

 دکتر جناني-دکرچنگايي 426/10/1401 12-11 8-10 شنبهسه  - 2 1115190 2و زايمانبارداری 

 دکتر قاسمي 703/10/1401 12-11 8-10 چهارشنبه - 2 1115138 نوزادان

 دوشنبه - 3 1115191 1های داخليبيماريفيزيوپاتولوژی 
 سه شنبه 

10-8 
16-14 

424/10/1401 11-10 دکترحسني-دکترچنگايي 
 

 صفرپوردکتر  501/11/1401 13-12 8-10 شنبه دو 5/0 5/0 1115189 آسيب شناسي عمومي واختصاصي 

روانشناسي زن  عمومي روانشناسي
 وخانواده

1115188 2 
 

 يرانوندبافسانه دکتر  219/10/1401 10-9 10-12 چهارشنبه -

 2 1115128 زبان تخصصي
 

 ياریدکتر  121/10/1401 11-10 16-18 شنبه دو -

 دکتر امين حسنوند 12-13 05/11/1401 1 14-16 دوشنبه - 2 1115120 عمومي داروشناسي

 2 1000033 (2)گروه1انديشه اسالمي 
 

 آقای يوسفوند 228/10/1401 10-9 14-16 چهارشنبه -

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115204 بيعيط کارآموزی بارداری

 واحد 20 جمع واحد

 
 



 

 

 

  سال تحصيلي  اول نيمسال مامايي رشته پنجم ترم برنامه آموزشي دانشجويان 

 
شماره  اسم درس

 درس

مکان  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد

تشکيل 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

ساعت 

 امتحان

 پاياني

 درسم

 عملي  نظری 

 زايمان طبيعي و غير طبيعيکارآموزی 

 

 مطابق با برنامه باليني 2 - 1115206

 - 1115158 بيماريهای کودکانکارآموزی 
 

 مطابق با برنامه باليني 1

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115160 کارآموزی بيماريهای داخلي و جراحي
 دکتر پیرداده-دکتر جنانی 11-12 25/10/1401 3 10-13 يکشنبه - 3 1115150 بيماريهای زنان و ناباروری

ارتباطات آموزش بهداشت و مشاوره در 
بهداشت مادر و کودک و باروری 

 (3بهداشت)

)نیمه  شنبه چهار - 1 1115199
 دوم(

 جنانيدکتر  12-11 27/10/1401 2 10-8

 3بيماريهای داخلي فيزيوپاتولوژی و 

  

دکتر -دکتر مسعودی 9-10 21/10/1401 3 10-12 شنبه - 2 1115197

 پيرداده
 آقای جودکي10-11 19/10/1401 3 14-16 شنبه - 2 1000041 2گروهانقالب اسالمي 

 5/1 1115124 آمار حياتي

 

 دکتربهروز بيرانوند02/11/1401 12-11سالن 8-10 يکشنبه 5/0

 1 1115196 حقوق و پزشکي قانوني در مامايي
 

پزشکي  14-16 يکشنبه -
 قانوني

 رجبيدکتر  همزمان با امتحان ميان ترم

 دکتر شاهمرادی 11-12 17/10/1401 2 13-15 شنبهدو - 2 1115202 فيزيوپاتولوژی بيماری های جراحي

 دکتر مسعودی همزمان با امتحان ميان ترم 2 8-10 (شنبه)اول چهار - 1 1115151 اختالل عملکرد جنسي

 دکتر پيرداده همزمان با امتحان ميان ترم 3 14-16 يکشنبه - 1 1115195 ق و حقوق در ماماييتاريخ اخال

 واحد 19 جمع واحد
 

 



 
 

 

 

 

 

 سال تحصيلي  اول نيمسال ماماييرشته   هفتم ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 

 ايام هفته تعداد واحد شماره درس اسم درس
 عملي  نظری 

 مطابق با برنامه باليني 5/1 - 1115208 1 طبيعي و غير طبيعيبارداری در عرصه کارآموزی 
 مطابق با برنامه باليني 5/2 - 1115210 1 زايمان طبيعي و غير طبيعي کارآموزی در عرصه

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115164 بيماريهای زنان  در عرصه کارآموزی
 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115166 د مراقبت ويژهنوزادان نيازمندر عرصه کارآموزی 

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115169 راديولوژی و سونولوژی کارآموزی در عرصه
 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115167 داخلي جراحي کارآموزی در عرصه

 واحد 8 جمع واحد
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 





 سال تحصيلي اول  نيمسال پرستاریته رشاول  ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 
 

شماره  درساسم 
 درس

مکان تشکيل  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد
 کالس 

 تاريخ امتحان 
 پايان ترم 

ساعت 
 امتحان 
 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 

 آقای همتي 9-10 20/10/1401 6 16-18 دوشنبه - 2 1000039 (  1گروهآئين زندگي)

 تشريح

 

 دکتر رشيديان 86 18/10/1401 10-9-10 سه شنبه - 5/1 1111354

 دکتر رشيديان با هماهنگي استاد  سالن تشريح 16-18 سه شنبه 5/0 - 1111355 تشريح )عملي(

 بيوشيمي

 

 دکتر نوروزی همزمان با امتحانات ميان ترم 6 10-12 يکشنبه - 1 1111399

 دکتر نوروزی با هماهنگي استاد  آزمايشگاه 16-18 شنبه ود 5/0 - 1111313 )عملي(بيوشيمي

 فيزيولوژی
 

 دوشنبه - 5/2 1111356
 چهارشنبه

12-10 
12-10 

 دکتر نظری 10-9 24/10/1401 6

 دکتر قربانزاده با هماهنگي استاد  آزمايشگاه 14-16 چهارشنبه 5/0 - 1111357 فيزيولوژی)عملي(

 بيرانوند افسانهدکتر با هماهنگي استاد6 8-10 دوشنبه - 2 1111371 روانشناسي فردی و اجتماعي

 پورنياآقای 626/10/1401 10-9 16-18 يکشنبه - 2 1000026  1زبان پيش دانشگاهي گروه

 يکشنبه - 5/2 1111408 اصول و مهارتهای پرستاری 
 چهارشنبه

10-8 
10-8 

602/11/1401 12-11دکتر  -دکتر حسنوند
 ندشورانگیز بیرانو

 آقای يوسفوند628/10/1401 10-9 16-18 چهارشنبه - 2 1000033 1گروه 1انديشه اسالمي 

دکتر  -دکتر حسنوند همزمان با امتحانات ميان ترم پراتيک 16-8 شنبه 5/1 - 1111409 اصول و مهارتهای پرستاری)عملي(
 شورانگیز بیرانوند

 دکتر علي گراوند همزمان با امتحانات ميان ترم ITسالن  14-16 شنبه سه 5/0 5/0 1111360 فن آوری اطالعات در پرستاری

 مهارت های زندگي )بدون احتساب( 
 1گروه

دوشنبه )نيمه  - 1 1000051
 اول(

 بيرانوندافسانه  دکتر همزمان با امتحانات ميان ترم 6 16-14

 دکتر طوالبي  6   - 25/0 1111446 دجوارتباطي با مد مهارت های



 سال تحصيلي  اول نيمسال  پرستاری رشتهم دوم تربرنامه آموزشي دانشجويان 

 
شماره  درساسم 

 درس

مکان تشکيل  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

 ساعت امتحان 
 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 
 باليني  برنامه    مطابق 1 - 1111374 ک اصول وفنون پرستاری 

 دکتر خادمي9-10 21/10/1401 4 10-12 يکشنبه - 1 1111410 اخالق پرستاری

 دکتر خادمي4 10-12 يکشنبه 5/0 - 1111411 خالق پرستاری)عملي(ا

 دکتر رئوفي همزمان با امتحانات ميان ترم4 8-10 شنبه 5/0 5/0 1111372 آموزش به مددجو

 دکتر کردستاني424/10/1401 13-12 10-12 چهارشنبه - 2 1111417 ايه پرستاریمفاهيم پ

 دکتر ساکي405/11/1401 12-11 8-10 يکشنبه - 2 1111429 پرستاری بهداشت روان

 راد دکتر يوسفي417/10/1401 10-9 8-10 چهارشنبه - 5/1 1111405 تغذيه وتغذيه درماني

 دکتر سروش 426/10/1401 12-11 14-16 شنبهدو - 1 1111400 ميکروب شناسي

 رضاييدکتر  با هماهنگي استاد  آزمايشگاه 16-18 شنبهدو 5/0 - 1111309 ب شناسي)عملي(وميکر

دکتر -جوادیدکتر  همزمان با امتحان ميان ترم 4 10-12 شنبه - 1 1111401 انگل شناسي

 محمدياراحمدی
دکتر -یجواددکتر  با هماهنگي استاد  آزمايشگاه 16-18 بهشنچهار 5/0 - 1111311 انگل شناسي)عملي(

 محمدياراحمدی

 دکتر امين حسنوند9-10 01/11/1401 4 14-16 شنبهسه  - 2 1111407 داروشناسي
 آزادبختدکتر 428/10/1401 12-11 13-16 شنبهچهار - 3 1000024 1گروه فارسي

 آقای پورنيا9-10 19/10/1401 4 13-16 يکشنبه - 3 1000022 1زبان عمومي گروه

دفاع مقدس)بدون 
 1احتساب(گروه

 خانم معصومه یاراحمدی 403/11/1401 11-10 16-18 شنبهيک - 2 1000054

 حسنوندشيرين دکتر    4   - 75/0 1111448 عفونتکارگاه کنترل 

 5/19 حدجمع وا



  واحد 20 جمع واحد
 
 

 

 

 اول سال تحصيلي  نيمسال پرستاریرشته  سومترم  برنامه آموزشي دانشجويان 

  
شماره  درساسم 

 درس

مکان تشکيل  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

 ساعت امتحان 
 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری  
 يکشنبه - 3 1111418  1پرستاری بزرگساالن/ سالمندان 

 دوشنبه
10-8 
10-8 

شورانگیز دکتر -محمدی پوردکتر  10-9 25/10/1401 2
 دکتر یاراحمدی -بیرانوند

 مطابق برنامه باليني 1 - 1111440 ک. فارماکولوژی باليني

 دکتر کردستاني همزمان با امتحانات ميان ترم2 10-12 دوشنبه 5/0 5/0 1111320 بررسي وضعيت سالمت 

 دکتر ساکي 221/10/1401 13-12 10-12 يکشنبه - 2 1111430 بيماری های روانپرستاری 

 دکتر مسعودی 227/10/1401 11-10 13-16 سه شنبه - 5/2 1111415 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 
 دکتر کرمي

 دکتر ولي زاده 203/11/1401 10-9 8-10 سه شنبه - 2 1111214 زبان تخصصي 

 خداياریدکتر  217/10/1401 13-12 14-16 شنبهيک - 5/1 1111413 پرستاری سالمت جامعه

 آقای جودکي 219/10/1401 11-10 16-18 شنبه - 2 1000041 1گروهانقالب اسالمي ايران 

 دکتر خدادادی-شمسدکتر  201/11/1401 12-11 8-10 شنبه - 5/1 1111397 ژنتيک و ايمونولوژی

 دکتر خدادادی -دکتر شمس اد با هماهنگي است آزمايشگاه 14-16 شنبه 5/0 - 1111398 ژنتيک و ايمونولوژی)عملي(

 دکتر مراديان 10-11 05/11/1401 2 10-12 شنبه - 2 1000047 1تفسير موضوعي قرآن گروه

                    1خواهران گروه      1تربيت بدني 
 3برادران گروه

 مدني خانم با هماهنگي استاد سالن ورزشي 14-16 شنبهدو 1 - 1000004
 آقای کريم پور

 دکتر غالمي  2   - 25/0 1111447 ه ايمني مددجوکارگا

 واحد  20 جمع واحد



 

 
 
 
 

 سال تحصيلي  اولنيمسال  ترم چهارم رشته پرستاریآموزشي دانشجويان برنامه 

  
مکان تشکيل ساعات ايام هفته تعداد واحدشماره درسدرساسم 

کالس 

 تاريخ امتحان 
پايان ترم 

 ساعت امتحان 
اياني پ

مدرس 

عملي نظری 

 21111419پرستاری بزرگساالن و سالمندان


3-دوشنبه

سه شنبه

12-10

10-8

302/11/140110-9 دکتر حسنوند- خادمیدکتر

دکتر غالمی

مطابق برنامه باليني11111433-2پرستاری بزرگساالن و سالمندانک 

دکتر ولي زاده10-8326/10/140111-10شنبه دو11114262-پرستاری کودک سالم

دکتر -دکتر مسعودی12-10318/10/140113-12چهارشنبه11114162-پرستاری دراختالالت سالمت مادر و نوزاد
قاسمي

دکتر حيدریهمزمان با امتحانات ميان ترم16-143چهارشنبه11114061-اپيدميولوژی

ساالرونددکتر 10-8320/10/140113-12چهارشنبه11114125/1-وادهپرستاری سالمت فرد و خان

دکتر سام16-14328/10/140111-10دوشنبه110000462-تاريخ امامت گروه

 دکتر محمد غالمي با هماهنگي استاد 3 16-18 دوشنبه - 2 1000064 طب سنتي

                       4خواهران گروه      1تربيت بدني 
 5برادران گروه

 مدنيخانم  با هماهنگي استاد  سالن ورزشي 16-18 شنبه سه 1 - 1000004
 کريم پورآقای 

 دکتر هراتي 16-143 04/11/1401 10-9سه شنبه - 2 1000059 1گروه دانش خانواده و جمعيت

مطابق برنامه باليني11114581ک.پرستاری کودک سالم

مطابق برنامه باليني1111457-1بهداشت روان.ک

 دکتر بيرانوند-دکتر ساکي  25/0 1111450 کارگاه مهارت های زندگي



 جمع واحد


واحد 2+واحد5/18

 
 
 
 
 
 

 

 سال تحصيلي اول نيمسال  پرستاری رشتهپنجم  ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 

 
يل مکان تشک ساعات  ايام هفته  تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس 
 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 
ساعت 
 امتحان 

 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 

 شنبه - 4 1111420 3بزرگساالن و سالمندان پرستاری 
 يکشنبه

12-10 
12-10 

 -دکتر کردستاني 12-11 10/1401//20 1
 رئوفيدکتر

. پرستاری بزرگساالن و ک
   2سالمندان

 بالينيمطابق برنامه  2 - 1111434

 13-16 شنبه - 3 1000024 3فارسي گروه
 

 دکتر کالنتر 12-11 28/10/1401 1

 خادميدکتر  12-13 02/11/1401 1 8-10 شنبهيک 5/0 1 1111403 تحقيق در پرستاری

 دوشنبه - 3 1111428 کودکان بيماری های پرستاری 
 

12-8 

 

 دکتر قاسمي 11-12 25/10/1401 1

                    1ان گروهخواهر      2تربيت بدني
                       3برادران گروه

 يکشنبه 1 - 1000009
 

16-14 
 

 خانم دلفان باهماهنگي استاد سالن ورزشي
 کريم پورآقای 

1 8-10 شنبه 5/0 5/0 1111402 مقدماتيآمار حياتي 

 سالن

 بيرانوندبهروز دکتر  همزمان با امتحانات ميان ترم

 مطابق برنامه باليني 1 - 1111459 های روان ک. بيماری

 مطابق برنامه باليني 1 - 1111460 بيمارک. پرستاری کودک 



  مطابق برنامه باليني 2 - 1111431 و نوزادک. پرستاری بهداشت مادر

  دکتر کرمي  25/0 1111451 کارگاه اخالق حرفه ای

 جمع واحد
 

5/19 

 
 
 
 

 

 سال تحصيلي  اول نيمسال  پرستاری رشته م ششمتربرنامه آموزشي دانشجويان 

 
شماره  درساسم 

 درس

مکان  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد

تشکيل 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

 ساعت امتحان 
 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 

 شنبهسه  - 3 1111423 پرستاری ويژه 
 چهارشنبه

16-14 
10-8 

-دکتر حيدری زاده -دکتر رئوفي 12-11 24/10/1401 1
 دکترياراحمدی

 دکتر رئوفي -دکتر طوالبي 10-11 18/10/1401 1 8-10 سه شنبه - 2 1111287 اصول مديريت خدمات پرستاری 

 1گروه  2انديشه اسالمي 

 

 آقای يوسفوند 11-12 04/11/1401 1 16-18 سه شنبه - 2 1000034

 چهارشنبه - 5/1 1111421 مراقبت های پرستاری در منزل
 

12-10 

 

 دکترغالمي -ش.بيرانونددکتر  112-11 21/10/1401 1

 دکترغالمي -دکتر ش.بيرانوند 5/0 - 1111422 مراقبت های پرستاری در منزل)عملي(

 دکتر سام 12-13 27/10/1401 1 16-18 چهارشنبه - 2 1000053 1گروه  فرهنگ وتمدن اسالم و ايران
 8) شنبه چهار - 1 1111424 وحوادث غيرمترقبهدربحران  فوريتهاپرستاری 

 هفته دوم(

 دکتر غالمي همزمان با امتحانات ميان ترم 1 16-14

پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غير 
 مترقبه)عملي(

 حسين آبادیدکتر  باهماهنگي استاد پراتيک 10-12 شنبهسه  5/0 - 1111425

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ساالرونددکتر  همزمان با امتحانات ميان ترم 1 14-16 چهارشنبه - 1 1111414 بهداشت محيط

 مطابق بابرنامه باليني 2  1111435 3ک.پرستاری بزرگساالن سالمندان
 مطابق بابرنامه باليني 2 - 1111432 ک. پرستاری سالمت جامعه فرد خانواده محيط



 مطابق بابرنامه باليني 1 - 1111436 ايران ک پرستاری در مشکالت شايع

 مطابق بابرنامه باليني 1 - 1111439 مراقبت های ويژهک.
بدون  25/0 1111449 مددجو هکارگاه آموزش ب

 احتساب
 رئوفي. دکترمحمدی پور دکتر     

 جمع واحد 
 

 واحد 5/19

 
 
 
 

 

 

 
 

    سال تحصيلي     اول ل نيمسا پرستاریرشته  هفتم ترم برنامه آموزشي دانشجويان 

 
 ايام هفته تعداد واحد شماره درس درساسم 

 عملي  نظری 
 مطابق برنامه باليني 4 - 1111443 1-2پرستاری بزرگساالن/سالمندان  ک.ع
 مطابق برنامه باليني 1111441 - 2پرستاری بهداشت مادر و کودک ک.ع
 ابق برنامه بالينيمط 1111384 - 3 پرستاری ويژه  ک.ع
 مطابق برنامه باليني 1111442 - 2فرد و خانواده جامعه سالمت ک.ع

 زاده دکتر حيدری - ساعت 1111452 3کارگاه اعتبار بخشي
 حيدریدکتر   روز1111453 1کارگاه جايگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده

 دکتر حيدری اببدون احتس1111454 25/0کارگاه آشنايي با مخاطرات شغلي
 واحد 11 جمع واحد 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    سال تحصيلي     اول نيمسال  پرستاریرشته  تم هشترم برنامه آموزشي دانشجويان 
 

 ايام هفته تعداد واحد شماره درس درساسم 
 عملي  نظری 

و  3ک.ع پرستاری بزرگساالن/سالمندان 
 مراقبت در منزل

 ابق برنامه بالينيمط 4 - 1111444

 مطابق برنامه باليني 1111445 - 2بيماريهای کودکانک.ع پرستاری 
 مطابق برنامه باليني 1111346 - 2 پرستاری اصول مديريت خدمات  ک.ع
 مطابق برنامه باليني 1111388 - 2پرستاری اورژانس و حوادث غير مترقبه ک.ع

  بدون احتساب 25/0کارگاه حاکميت باليني
  بدون احتساب 25/0کارگاه نقش پرستار در پدافند غيرعامل

 جمع واحد 
 

 واحد 10

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سال تحصيلي  اول نيمسال  ناپيوسته مامايي رشتهم دوم تربرنامه آموزشي دانشجويان 

  
مکان  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد شماره درس درساسم 

تشکيل 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 ايان ترم پ

 ساعت امتحان

 پاياني
 مدرس 

 عملي  نظری 

 دکتر جناني همزمان با امتحانات ميان ترم 7 8-10 دوشنبه - 1 1117122 آموزش ومشاوره دربهداشت

 دکتر قاسمي12-13 05/11/1401 7 12-14 يکشنبه - 2 1117118 بيماريهای کودکان

 دکتر صفرپور12-13 01/11/1401 7 8-10 مسه شنبه دو 5/0 5/0 1117107 آسيب شناسي

کارآموزی زايمان طبيعي 
 وغيرطبيعي

 باليني      برنامه      مطابق  2 - 1117130

 ياریدکتر  10-11 21/10/1401 1 16-18 شنبهدو - 2 1117113 زبان تخصصي

بيماريهای داخلي جراحي 

 2دربارداری وزايمان

 چنگاييدکتر  ان با امتحانات ميان ترمهمزم 7 8-10 اول شنبهدو - 1 1117116

 آقای يوسفوند11-12 19/10/1401 7 16-18 شنبه - 2 1000034 2گروه 2انديشه اسالمي

دکتر -دکتر مسعودی11-12 27/10/1401 7 10-13 يکشنبه - 3 1117128 بيماريهای زنان وناباروری
 چنگايي

بيماريهای داخلي فيزيوپاتولوژی و

2 

 دکتر حسني -دکتر پيرداده11-12 25/10/1401 7 8-10 نبهشيک - 2 1117120



 دکتر شاهمرادی11-12 17/10/1401 2 13-15 هدوشنب - 2 1117121  جراحيبيماريهای فيزيوپاتولوژی و

 دکتر امين حسنوند همزمان با امتحانات ميان ترم 7 10-12 سه شنبه - 1 1117109 داروشناسي

 خانم معصومه ياراحمدی 10-11 03/11/1401 7 14-16 يکشنبه - 2 1000054 (2گروهدفاع مقدس)

  دکتر مسعودی همزمان با امتحانات ميان ترم 7 8-10 سه شنبه اول  1 1117143 روانپزشکي درمامايي

  واحد 20 جمع واحد
 
 

 
 

 سال تحصيلي اول  نيمسالمامايي ناپيوسته رشته چهارم   ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 

ايام  تعداد واحد شماره درس اسم درس

 هفته 

مکان  ساعات 

تشکيل 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم

 ساعت امتحان  

 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1117135 طبيعي و غير طبيعي کارآموزی در عرصه بارداری 
 مطابق با برنامه باليني 2 - 1117136 طبيعي زايمان طبيعي و غير  کارآموزی در عرصه

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1117137 کارآموزی در عرصه بيماريهای زنان 
بهداشت باروری مادر و کودک و  کارآموزی در عرصه

 تنظيم خانواده
 مطابق با برنامه باليني 1  1117138

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1117139 نوزادان نيازمند مراقبت ويژهکارآموزی در عرصه 
 مطابق با برنامه باليني 5/0 - 1117142 راديولوژی و سونولوژی کارآموزی در عرصه
 مطابق با برنامه باليني 1 - 1117140 داخلي جراحي کارآموزی در عرصه
 مطابق با برنامه باليني 5/0  1117141 مديريت و کاربرد آن در مامايي کارآموزی در عرصه

 واحد 8  مع واحدج
 



 


