
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 1402-1401سال تحصيلي   دوم نيمسال ماماييرشته  دوم ترمبرنامه آموزشي دانشجويان  
 

مکان تشکيل  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

ساعت 

 امتحان 
 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 

 خانم معصومه یاراحمدی 9-10 12/04/1402 5 16-14 يکشنبه - 2 1000054 دفاع مقدس
 آقای همتي 9-10 29/03/1402 5 14-16 دوشنبه - 2 1000039 آيين زندگي

 دکتر توکلی-دکتر مقدسی 12-13 10/04/1402 5 10-12 يکشنبه - 5/1 1115111 فيزيولوژی نظری
از شروع باهماهنگي استاد قبل  آزمايشگاه 16-18 يکشنبه 5/0 - 1115112 فيزيولوژی عملي

 امتحانات پاياني

 قربانزادهدکتر 

 دکتر ماندانا بيگي 11-12 27/03/1402 5 8-10 شنبه - 5/2 1115183 2تشريح نظری
باهماهنگي استاد قبل از شروع  سالن تشريح 14-16 شنبه 5/0 - 1115184 2تشريح  عملي

 امتحانات پاياني
 دکتر ماندانا بيگي

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115152 ک اصول وفنون پرستاری ومامايي

دکتر  -دکتر کردستانی همزمان با امتحانات ميان ترم 5 8-10 يکشنبه - 1 1115140 نشانه شناسي
 جنانی

 دکتر چلچراغي 10-11 04/04/1402 5 10-12 شنبه - 2 1115131 جنين شناسي
دکتر -کتر مسعودید 11-12 31/03/1402 5 8-10 دوشنبه - 2 1115187 1بارداری وزايمان

 پیرداده
 آقای پورنيا 11-12 06/04/1402 5 10-13 دوشنبه - 3 1000022 (2)گروه زبان عمومي

 خانم فاطمه اميری همزمان با امتحانات ميان ترم 14-16 سه شنبه 5/0 5/0 1115214 فناوری اطالعات

2ه)گرو1تربيت بدني  1000004 - 1 باهماهنگي استاد قبل از شروع  شيورزسالن  16-18 دوشنبه
 امتحانات پاياني

 خانم سهيال مدني

-دکتر مسعودی 11-12 14/04/1402 5 8-10 سه شنبه - 5/1 1115186 اصول خدمات بهداشت جامعه
 چنگاییدکتر

-دکتر مسعودی 11-12 14/04/1402 5 8-10 سه شنبه 5/0  1115203 ک. اصول خدمات بهداشت جامعه
 چنگاییدکتر

 واحد20 ع کلجم



 

 

 

 1402-1401سال 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

ان ،بارداری وزايم3بارداری وزايمان
 غيرطبيعي

دکتر  -دکتر جنانی 11-12 31/03/1402 3 8-10 شنبه - 2 1115194
 چنگایی

 دکتر سوری -دکتر چنگایی 11-12 14/04/1402 3 10-12 يکشنبه - 2 1115192 2فيزيوپاتولوژی وبيماريهای داخلي

 دکتر امين حسنوند 11-12 27/03/1402 3 8-10 يکشنبه)دوم( - 1 1115121 2داروشناسي

 خانم سهيال مدني باهماهنگي استادمربوطه سالن ورزشي 16-18 يکشنبه 1 - 1000009 2ربيت بدنيت

 آقای يوسفوند 312/04/1402 12-11 14-16 يکشنبه - 2 1000034 2گروه2انديشه اسالمي

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115157 ک نوزادان

 دکتر مسعودی همزمان با امتحانات ميان ترم 3 8-10 يکشنبه)اول( - 1 1115146 اصول روانپزشکي در مامايي نيمه اول

 زينب کريميدکتر  529/03/1402 11-10 14-16 چهارشنبه - 2 1000045 2گروه امامتتاريخ 

 دکترپیرداده -دکتر چنگایی 306/04/1402 12-11 10-12 شنبه - 2 1115193 اصول اپيدميولوژی ومبارزه بابيماريها

 دکتر قاسمي 504/04/1402 11-10 8-10 چهارشنبه - 2 1115139 ودکانبيماريهای ک

 دکتر خدادادی 12-13 10/04/1402 5 10-12 چهارشنبه - 2 1115132 ژنتيک

 مطابق با برنامه باليني 2 - 1115205 ک زايمان  طبيعي

 واحد20 جمع کل

 

 



 

 1402-1401 سال تحصيلي  مدو نيمسال مامايي رشته   ششم ترم برنامه آموزشي دانشجويان 

مکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس اسم درس

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

ساعت 

 امتحان

 پاياني

 مدرس

 عملي نظری

 مطابق با برنامه باليني 2 - 1115162 ک بيماری زنان
ک بهداشت باروری مادر وکودک 

 وتنظيم خانواده
 مطابق با برنامه باليني 2 - 1115161

بيماريهای  داخلي 4بارداری وزايمان

 وجراحي دربارداری وزايمان

سه شنبه  - 1 1115198

 )دوم(

10-8 211/04/1402 11-10 دکتر پيرداده 

سه شنبه  5/0 5/0 1115213 روش تحقيق
 ()اول

10-8 2دکتر چنگايي همزمان باامتحانات ميان ترم 

بهداشت مديريت وارتقا کيفيت در
 مادروکودک وباروری

 دوشنبه - 1 1115201
 )دوم(

10-8 227/03/1402 12-11 دکتر مسعودی 

راديولوژی وسونولوژی والکترولوژی 
 درمامايي وزنان

 دوشنبه - 1 1115147
 )اول(

10-8 2دکتر رسانه-دکتر جناني همزمان با امتحانات ميان ترم 

–بهداشت مادروکودک وباروری 

 4بهداشت

دکتر  -دکتر مسعودی 531/03/1402 12-11 12-14 سه شنبه - 2 1115200

 جناني
 دکتر کالنتر 229/03/1402 13-12 13-16 دوشنبه - 3 1000024 (2فارسي )گروه

 دکتر مسعودی 203/04/1402 10-9 10-12 دوشنبه - 2 1115148 اصول مديريت وکاربرد آن درمامايي

 دکتر سام 9-10 05/04/1402 5 14-16 سه شنبه - 2 1000053 (2تاريخ فرهنگ وتمدن اسالم )گروه

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115153 ک پزشکي قانوني درمامايي

 دکتر مراديان 207/04/1402 13-12 18-16 دوشنبه - 2 1000047 (2تفسير موضوعي قرآن)گروه

 دکتر رقيه هراتي 513/04/1402 12-11 18-16 سه شنبه - 2 1000059 دانش خانواده و جمعيت

    واحد22 جمع کل

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 1402-1401سال تحصيلي  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 5/1 - 1115209

آموزی درعرصه زايمان طبيعي رکا
 (2وغيرطبيعي)

 مطابق با برنامه باليني 5/2 - 1115211

آموزی درعرصه بهداشت باروری رکا

 مادروکودک وتظيم خانواده

 مطابق با برنامه باليني 2 - 1115165

کاربرد آموزی درعرصه مديريت وراک

 آن درمامايي

1115168 

 
 مطابق با برنامه باليني 1 -

کارآموزی در عرصه بيماريهای زنان و 
 ناباروری

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1115212

  واحد8 جمع کل

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 1402-1401سال تحصيلي  دوم نيمسال پرستاریرشته اول  ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 

مکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

ساعت 

 امتحان
 پاياني

 مدرس

 عملي نظری

 آقای همتي 9-10 29/03/1402 6 16-18 دوشنبه - 2 1000039 1گروه  آيين زندگي

 دکتر رشيديان 9-10 31/03/1402 6 8-10 سه شنبه - 5/1 1111354 تشريح تئوری

 دکتر رشيديان باهماهنگي استادمربوطه سالن تشريحي 13-16 سه شنبه 5/0 - 1111355 تشريح  عملي

 دکتر نوروزی 9-10 03/04/1402 6 12-10 يکشنبه - 1 1111399 بيوشيمي تئوری

 ر نوروزیدکت باهماهنگي استادمربوطه آزمايشگاه 16-14 يکشنبه 5/0 - 1111313 بيوشيمي عملي

 دوشنبه - 5/2 1111356 فيزيولوژی تئوری

 چهارشنبه

 
12-10 

 دکتر نظری 11-10 27/03/1402 6

 دکتر قربانزاده باهماهنگي استادمربوطه آزمايشگاه 18-16 چهارشنبه 5/0 - 1111357 فيزيولوژی عملي

 فسانه بيرانونددکتر ا 8-9 07/04/1402 6 8-10 دوشنبه - 2 1111371 روانشناسي فردی واجتماعي

 سيانآقای الما 10-11 13/04/1402 6 16-18 يکشنبه - 2 1000026 1گروه زبان پيش دانشگاهي

 يکشنبه - 5/2 1111408 نظری اصول ومهارتهای پرستاری
 چهارشنبه

-دکتر شيرين حسنوند 11-10 11/04/1402 6 10-8
 دکتر شورانگيز بيرانوند

دکتر -دکتر شیرین حسنوند باهماهنگي استادمربوطه پراتيک 16-8 شنبه 5/1 - 1111409 اصول ومهارتهای پرستاری عملي
 شورانگیز بیرانوند

 IT 18-16 سه شنبه 5/0 5/0 1111360 فن آوری اطالعات درپرستاری
 همزمان باامتحان ميان ترم

 خانم فاطمه اميری

مهارتهای زندگي)بدون 

 2احتساب(گروه

 ان باامتحان ميان ترمهمزم 6 14-16 دوشنبه - 1 1000051

 

 دکتر افسانه بيرانوند

 اقای يوسفوند 8-9 05/04/1402 6 14-16 چهارشنبه - 2 1000033 1انديشه اسالمي يک گروه 



 

 1402-1401سال تحصيلي   دومنيمسال  یپرستار 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
 مطابق با برنامه باليني - 1 1111374 کارآموزی اصول ومهارتهای پرستاری

 دکتر طاهری کالني همزمان باامتحان ميان ترم 2 14-16 چهارشنبه - 1 1111400 ميکروب شناسي تئوری

 دکتر طاهری کالني باهماهنگي استادمربوطه آزمايشگاه 16-18 چهارشنبه 5/0  1111309 ميکروب شناسي عملي

دکتر محمد -دکتر جوادی 12-13 03/04/1402 2 14-16 شنبه  1 1111401 انگل شناسي تئوری
 یاراحمدی

دکتر محمد -دکتر جوادی باهماهنگي استادمربوطه آزمايشگاه 16-18 شنبه 5/0  1111311 شناسي عمليانگل 
 یاراحمدی

 دکتر امين حسنوند 10-11 05/04/1402 2 10-12 شنبه - 2 1111407 داروشناسي

 آقای الماسيان 12-13 31/03/1402 2 13-16 يکشنبه - 3 1000022 (1زبان عمومي)گروه

 دکتر رئوفي همزمان باامتحان ميان ترم 2 8-10 شنبه 5/0 5/0 1111372 ش به بيمارفرآيند آموز

 دکتر خسروی 11-12 29/03/1402 2 10-8 چهارشنبه - 5/1 1111405 تغذيه وتغديه درماني
 دکتر محمدی پور 10-11 14/04/1402 2 10-12 چهارشنبه - 2 1111417 مفاهيم پايه پرستاری

 دکتر ساکي 9-10 10/04/1402 2 8-10 يکشنبه - 2 1111429 پرستاری بهداشت روان

 دکتر خادمي   2 10-12 يکشنبه - 1 1111410 اخالق پرستاری وارتباط حرفه ای

 دکتر خادمي 12-13 27/03/1402 2 10-12 يکشنبه 5/0 - 1111411 اخالق پرستاری وارتباط حرفه ای

 دکتر عباس آزادبخت 9-10 07/04/1402 2 13-16 شنبهسه  - 3 1000024 (1فارسي) گروه

 خانم معصومه یاراحمدی 9-10 12/04/1402 2 16-18 يکشنبه - 2 1000054 1دفاع مقدس گروه 

 دکتر شورانگيز بيرانوند باهماهنگي استاد مربوطه 2    75/0 1111448کارگاه کنترل عفونت 

 دکتر طوالبي  6   - 25/0 1111446 مهارتهای ارتباطي با مددجو وخانواده
 واحد5/19 جمع کل



 دربيماروبيمارستان

 واحد 20 جمع کل

 
 

 
 

 

 1402-1401سال تحصيلي  دومنيمسال  پرستاریرشته  سومترم  شجويان برنامه آموزشي دان

  
مکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

ساعت 
 امتحان

 پاياني

 مدرس

 عملي نظری

 يکشنبه - 3 1111418 1پرستاری بزرگساالن /سالمندان

 دوشنبه

دکتر  -دکتر شورانگیز بیرانوند 11-10 28/03/1402 4 10-8
 دکتر یاراحمدی -پور محمدی

 دکتر ساکي 11-12 07/04/1402 4 10-12 يکشنبه - 2 1111430 پرستاری بيماريهای روان

 دکتر کرمی -دکتر مسعودی 11-12 30/03/1402 4 14-16 سه شنبه - 5/2 1111415 پرستاری بهداشت مادرونوزاد

 دکتر وليزاده 11-12 10/04/1402 4 8-10 سه شنبه - 2 1111214 زبان تخصصي

 دکتر وليزاده 12-13 14/04/1402 4 10-12 شنبه - 2 1111426 10گروه  کودک سالم

 دکتر خداياری 10-11 12/04/1402 4 14-16 دوشنبه - 5/1 1111413 پرستاری سالمت جامعه

 دکتر کريمي بيرانوند 11-12 05/04/1402 4 14-16 شنبهيک - 2 1000041 1انقالب اسالمي ايران گروه

 1خواهران گروه1تربيت بدني
 3برادران گروه

سالن  16-18 سه شنبه 1 - 1000004

 ورزشي
 خانم سهيال مدني با هماهنگي استاد

 آقای کريم پور

 انيدکتر کردست همزمان باامتحانات ميان ترم 4 10-12 دوشنبه 5/0 5/0 1111320 بررسي وضعيت سالمت

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1111440 ک فارموکولوژی باليني

-دکتر شمس 11-12 03/04/1402 4 8-10 شنبه - 5/1 1111397 ژنتيک وايمنولوژی 

 خدادادیدکتر



 -دکتر شمس با هماهنگي استاد قبل از پايان ترم 14-16 شنبه 5/0 - 1111398 ژنتيک وايمنولوژی 
 دکترخدادادی

  استاد مربوطهباهماهنگي     25/0 1111447 ي مددجوکارگاه ايمن

 واحد 20 جمع کل

 
 
 
 
 
 

 1402-1401سال تحصيلي   دومنيمسال  پرستاری رشتهم چهارم تربرنامه آموزشي دانشجويان 

 
مکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 ساعت امتحان
 پاياني

 درسم

 عملي نظری
 دوشنبه - 3 1111419 2پرستاری بزرگساالن /سالمندان

سه شنبه

12-10 
10-8 

دکتر  -غالميدکتر 12-11 04/04/1402 3
 دکتر حسنوند-خادمي

 مطابق با برنامه باليني 2 - 1111433 1ک پرستاری بزرگساالن /سالمندان

 دکتر کرمي 9-10 11/04/1402 3 8-10 دوشنبه - 2 1111426 11گروه  پرستاری کودک سالم

 دکتر قاسمی -دکتر مسعودی 10-11 06/04/1402 3 10-12 چهارشنبه - 2 1111416 پرستاری دراختالالت سالمت مادرونوزاد

 دکتر حيدری همزمان باامتحان ميان ترم 3 14-16 چهارشنبه - 1 1111406 اپيدميولوژی ومبارزه با بيماريهای شايع

 سارا حسنوندیدکتر  11-12 13/04/1402 3 14-16 سه شنبه - 2 1000059 1گروه ده وجمعيتدانش خانوا

دکتر ساالروند 10-11 31/03/1402 3 8-10 چهارشنبه - 5/1 1111412 پرستاری سالمت فرد وخانواده 

 کريمي زينب دکتر 10-11 29/04/1402 3 16-18 چهارشنبه - 2 1000046 (1تاريخ امامت)گروه

 دکتر محمد غالمي 9-10 27/03/1402 3 14-16 دوشنبه - 2 1000064 1گروه سنتيطب 

 مطابق با برنامه باليني  1 - 1111457 ک بهداشت روان



 مطابق با برنامه باليني  1  1111458 ک کودک سالم

 باهماهنگي مديرگروه پرستاری   25/0 1111450 کارگاه مهارتهای زندگي
 واحد5/19 جمع کل

 
 

 

 

 

 

 1402-1401سال تحصيلي  دومنيمسال  پرستاری رشتهپنجم  ترمبرنامه آموزشي دانشجويان 

  
شماره  درساسم 

 درس

مکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 ساعت امتحان

 پاياني

 مدرس

 عملي نظری

 شنبه - 4 1111420 3پرستاری بزرگساالن/سالمندان
 کشنبهي

12-10 
12-10 

دکتر  -دکتر رئوفي 13-12 05/04/1402 1
 کردستاني

 مطابق با برنامه باليني 2 - 1111434 2ک پرستاری بزرگساالن/سالمندان

 دکتر عباس آزادبخت 9-10 07/04/1402 1 13-16 شنبه - 3 1000024 3گروه فارسي

 دکتر خادمي 12-13 13/04/1402 1 8-10 يکشنبه 5/0 1 1111403 تحقيق درپرستاری

 10-12 دوشنبه - 3 1111428 پرستاری بيماريهای کودکان
16-14 

 دکتر قاسمي 13-12 11/04/1402 1

پرستاری اورژانس دربحرانها وحوادث 

 10گروه مترقبه

 دکتر غالمي 9-10 30/03/1402 1 8-10 دوشنبه - 1 1111424

پرستاری اورژانس دربحرانها وحوادث 

 10گروه مترقبه

 دکتر حسين آبادی باهماهنگي استاد مربوطه 0.5 - 1111425

 دکتر ابراهيم زاده همزمان با امتحانات ميان ترم 1 8-10 شنبه 5/0 5/0 1111402 آمارحياتي مقدماتي



 دکتر کرمي استاد مربوطهباهماهنگي    - 25/0 1111451 کارگاه اخالق حرفه ای

 با برنامه بالينيمطابق  1 - 1111460 بيمارک پرستاری کودک 

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1111459 ک.بيماريهای روان
  مطابق با برنامه باليني 2 - 1111431 ک پرستاری بهداشت مادرونوزاد

 واحد20 جمع کل

 

 

 1402-1401سال تحصيلي   دوم نيمسال پرستاری رشتهششم م برنامه آموزشي دانشجويان تر
 

شماره  درساسم 

 درس

مکان  ساعات ايام هفته واحدتعداد 

تشکيل 

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 ساعت امتحان
 پاياني

 مدرس

 عملي نظری

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای 

 ويژه

 سه شنبه - 3 1111423

 چهارشنبه

16-14 

10-8 

دکتر حيدری -دکتر رئوفي 11-10 03/04/1402 1

 دکتر ياراحمدی -زاده

 دکتر رئوفي -دکتر طوالبي 10-11 07/04/1402 1 8-10 سه شنبه - 2 1111287 خدمات پرستاریاصول مديريت 

 اقای يوسفوند 11-12 12/04/1402 1 16-18 چهارشنبه - 2 1000034 1گروه 2انديشه اسالمي

 ونددکتر شورانگيز بيران 12-10 1 10/04/1402 11-10چهارشنبه - 5/1 1111421 مراقبتهای پرستاری درمنزل

 دکتر شورانگيز بيرانوند باهماهنگي استادمربوطه 12-10 1چهارشنبه 5/0 - 1111422 مراقبتهای پرستاری درمنزل

تاريخ فرهنگ وتمدن اسالم وايران 
 1گروه 

 دکتر سام 9-10 05/04/1402 1 16-18 سه شنبه - 2 1000053

ک پرستاری سالمت جامعه/فرد 
 وخانواده/محيط

 با برنامه باليني مطابق 2 - 1111432

 مطابق با برنامه باليني 2 - 1111435 3ک پرستاری بزرگساالن/سالمندان

ک پرستاری درمشکالت شايع 

ايران

 مطابق با برنامه باليني 1  1111436

 مطابق با برنامه باليني 1111439 - 1ک مراقبتهای ويژه



پرستاری اورژانس دربحرانها 

 11گروه  وحوادث مترقبه

 دکتر غالمي 9-10 30/03/1402 1 14-16 چهارشنبه)دوم( - 1 1111424

پرستاری اورژانس دربحرانها وحوادث 
 11گروه غيرمترقبه

 دکتر حسين آبادی باهماهنگي استادمربوطه 5/0 - 1111425

 دکتر محمدی پور باهماهنگي استادمربوطه  25/0 1111449 کارگاه آموزش به مددجووخانواده
 دکتر ساالروند همزمان با امتحانات ميان ترم 1 14-16 )اول(چهارشنبه  1 1111414 محيط پرستاری بهداشت

 واحد5/19 جمع کل

 

 

 

 1402-1401سال تحصيلي      دومنيمسال  پرستاریرشته  هفتم ترم برنامه آموزشي دانشجويان 

 
مکان تشکيل  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس 

 امتحان تاريخ 

 پايان ترم 

 ساعت امتحان 
 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 

 مطابق با برنامه باليني 4  1111443 2-1سالمندان ک ع 
 مطابق با برنامه باليني 1111441  2ع بهداشت مادر و نوزادک 

 مطابق با برنامه باليني 1111442  2ک ع پرستاری سالمت جامعه 
 مطابق با برنامه باليني 1111384  3ويژهک ع 

 مطابق با برنامه باليني ساعت1111452  3کارگاه اعتبار بخشي 
 مطابق با برنامه باليني 1111453  25/0کارگاه جايگاه پرستار 

 مطابق با برنامه باليني 1111454  25/0کارگاه آشنايي با مخاطرات شغلي
 واحد11 جمع کل

 
 

 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 1402-1401سال تحصيلي      دوم نيمسال پرستاریرشته  تم شهترم آموزشي دانشجويان  برنامه 

 
مکان تشکيل  ساعات  ايام هفته  تعداد واحد شماره درس درساسم 

 کالس 

 تاريخ امتحان 

 پايان ترم 

 ساعت امتحان 
 پاياني 

 مدرس 

 عملي  نظری 
 بق با برنامه بالينيمطا 2  1111346 پرستاریک ع  مديريت خدمات 

 مطابق با برنامه باليني 2  1111445 بيماريهای کودکان ک ع 
 مطابق با برنامه باليني 4  1111444 و پرستاری در منزل 3سالمندان ک ع 

 مطابق با برنامه باليني 2  1111388 اورژانس حوادث .عک
  25/0  1111455 حاکميت بالينيکارگاه 

  25/0  1111456 کارگاه نقش پرستار
 واحد10 جمع کل

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 1402-1401سال تحصيلي   دوم نيمسال مامايي ناپيوسته رشته يکم برنامه آموزشي دانشجويان تر
شماره  درساسم 

 درس

مکان تشکيل  ساعات ايام هفته تعداد واحد

 کالس

 تاريخ امتحان

 پايان ترم

 ساعت امتحان
 پاياني

 مدرس

 عملي نظری
 دکتر برفي 12-13 28/03/1402 7 8-10 شنبه - 2 1117101 تشريح تئوری

 دکتر توکلی-دکتر مقدسی 710/04/1402 12-11 10-12 دوشنبه - 2 1117103 فيزيولوژی تئوری

 دکتر شيخيان 703/04/1402 12-11 8-10 دوشنبه - 5/1 1117105 ايمني شناسي تئوری

اصول اپيدميولوژی ومبارزه با 
 ريهابيما

 دکتر سوری -دکتر حسنی 12-13 12/04/1402 7 8-10 يکشنبه - 2 1117112

دکتر  -دکتر چنگايي 714/04/1402 12-11 10-12 شنبه - 2 1117115 بارداری وزايمان غيرطبيعي
 جناني

 ردادهدکتر پي -دکتر ياری 707/04/1402 12-11 14-16 يکشنبه - 2 1117119 1فيزيوپاتولوژی وبيماريهای داخلي

 دکتر مسعود کریمی بیرانوند 705/04/1402 12-11 16-18 شنبهيک - 2 1000041 (3انقالب اسالمي)گروه

 دکتر سلطاني 730/03/1402 13-12 10-12 )دوم(يکشنبه 0.5 0.5 1117107 آسيب شناسي عمومي و اختصاصي

 دکتر آدينه  ترم ميان اتهمزمان باامتحان7 10-12 يکشنبه)اول( - 1 1117109 داروشناسي



کارآموزی بارداری طبيعي 
 وغيرطبيعي

 مطابق با برنامه بالینی 1 - 1117129

 خانم سهیال مدنی باهماهنگی استاد مربوطه سالن ورزشی 14-16 شنبهدو 1 - 1000009 4گروه2تربيت بدني
 دکتر قاسمي همزمان باامتحان ميان ترم 7 14-16 شنبه - 1117117 1نوزادان

 دکتر برفي باهماهنگي استاد مربوطه سالن تشریح 16-18 شنبه 5/0 - 1117102 عملي تشريح

 قربانزاده دکتر باهماهنگي استاد مربوطه آزمايشگاه 16-18 دوشنبه 5/0 - 1117104 فيزيولوژِی عملي

  دکتر شيخيان باهماهنگي استاد مربوطه آزمايشگاه 8-10 دوشنبه 5/0 - 1117106 ايمني شناسي عملي
 واحد20 جمع کل

 
 

 

 

 1402-1401سال تحصيلي   دومنيمسال  مامايي ناپيوسته رشتهسوم  منامه آموزشي دانشجويان تربر

شماره  درساسم 

 درس

مکان  ساعات  ایام هفته  تعداد واحد

تشکیل 

 کالس 

 تاریخ امتحان 

 پایان ترم 

ساعت 

 امتحان 

 پایانی 

 مدرس 



 

 عملی  نظری 

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1117131 ماريهای کودکانکارآموزی بي

 کتر جنانید-دکتر چنگایی 12-13 28/03/1402 8 8-10 شنبه - 2 1117123 3هداشتب-بهداشت مادروکودک وباروری

 دکتر چنگايي 12-13 30/03/1402 8 10-12 يکشنبه - 2 1117127 اصول مديريت وکاربرد آن درمامايي

 مطابق با برنامه باليني 1  1117134 زنان کارآموزی بيماريهای

 کتر رسانهد -دکتر جنانی همزمان باامتحانات ميان ترم 8 10-12 دوشنبه )اول( - 1 1117126 راديولوژی سونولوژی الکترولوژی درمامايي وزنان 

دکتر مسعودی همزمان باامتحانات ميان ترم 10-8سه شنبه - 1117125 1اختالل عملکردجنسي

دکتر بهروز بيرانوند10-8803/04/140213-12دوشنبه 1117110 5/1 5/0آمارحياتي تئوری

دکتر خدادادی14-12.30810/04/140213-12يکشنبه - 1117114 2ژنتيک

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1117133 کارآموزی بهداشت باروری مادروکودک وتنظيم خانواده

 حسينير مرتضي دکت 12-13 07/04/1402 8 10-12 شنبه - 2 1000047 3تفسيرموضوعي قرآن گروه

 سارا حسنوندیدکتر  12-13 12/04/1402 8 14-16 يکشنبه - 2 1000059 3دانش خانواده و جمعيت  گروه 

 دکتر سام 9-10 05/04/1402 8 14-16 شنبهسه  - 2 1000053 3تاريخ فرهنگ وتمدن اسالم وايران گروه

 مطابق با برنامه باليني 1 - 1117132 ماريهای داخلي وجراحيکارآموزی بي

–مديريت وارتقا کيفيت دربهداشت مادروکودک وباروری 

  4بهداشت
 دکتر حسني ميان ترم اتهمزمان باامتحان 8 14-16 دوشنبه - 1 1117124

 واحد21 جمع کل


