
 و مامایی دانشجویان ارشد پرستاری 1401 اولسال برنامه امتحانات نیم

 کد درس استاد مربوطه ساعت رشته و ترم درس تاریخ روز

 آفیس 1125110 دکتر جنانی –دکتر مسعودی  9 اول مامایی روشها و فنون تدریس 17/10/401 شنبه

 1120117 دکتر حسین آبادی –دکتر حیدری  13 سالمندیسوم  ساختارها و سیستمهای مراقبتی 19/10/401 دوشنبه

 1122105 -1120125 دکتر حیدری 13 اول سالمت جامعه –اول سالمندی  اپیدمیولوژی 19/10/401 دوشنبه

 1125106 دکتر مسعودی 13 اول مامایی روان شناسی زن 19/10/401 دوشنبه

 1121103 - 1116130 دکتر کردستانی 13 اول اورژانس –اول مراقبت های ویژه  ارزیابی تشخیصی و داخلی جراحی 19/10/401 دوشنبه

 1122104 - 1120122 – 1119104 دکتر کرمی –دکتر حیدری  10 اول سالمندی و اول سالمت جامعه –اول کودکان  نظریه ها 20/10/401 سه شنبه

 1116120 - 1121102 – 1118122 دکتر کردستانی –دکتر عالمی  10 اول ویژه –اول داخلی جراحی، اول اورژانس  روش تحقیق 20/10/401 سه شنبه

 1118132 دکتر محمدی پور 13 سوم داخلی جراحی پدافند غیر عامل 21/10/401 چهارشنبه

 1119109 دکتر قاسمی 13 اول کودکان تکامل و سالمت خانواده 21/10/401 چهارشنبه

 1125109 دکتر پیرداده –دکتر چنگایی  13 ماماییاول  روش تحقیق 21/10/401 چهارشنبه

 1116125 - 1121105 – 1118121 دکتر طوالبی 13 اول ویژه –اول داخلی جراحی، اول اورژانس  اخالق 21/10/401 چهارشنبه 

 1122108 دکتر حیدری 13 اول سالمت جامعه سبک زندگی و ارتقا سالمت 21/10/401 چهارشنبه

 1121123 - 1116127 دکتر طوالبی 13 اول اورژانس –اول مراقبتهای ویژه  روشهای آموزش به مددجو 21/10/401 چهارشنبه

 1116140 دکتر کردستانی 13 سوم مراقبت های ویژه مراقبت های ویژه غدد  24/10/401 شنبه

 1116137 دکتر محمدی پور 13 // مراقبت های ویژه گوارش  24/10/401 شنبه

 1121111 دکتر بیرانوند –دکتر محمدی پور  –دکتر کردستانی  13 سوم اورژانس 2پرستاری اورژانس  24/10/401 شنبه

 1120106 - 1119106 دکتر ساالروند –دکتر قاسمی  13 سوم سالمندی –سوم کودکان  آشنایی با روشهای آموزشی  24/10/401 شنبه

 1119114 دکتر کرمی 13 سوم کودکان پرستاری دوره نوجوانی 24/10/401 شنبه

 1125107 دکتر پیرداده –دکتر چنگایی  13 اول مامایی تئوریها و مدلهای مامایی 24/10/401 شنبه

  دکتر حیدری 13 سوم سالمت جامعه نظام های عرضه سالمت 24/10/401 شنبه

 1116141 دکتر طوالبی 10 سوم مراقبت های ویژه اختالالت چند ارگانی  25/10/401 یکشنبه

 1122113 دکتر حسین آبادی 10 سوم سالمت جامعه گروه های آسیب پذیر 25/10/401 یکشنبه



 1120115 دکتر ساالروند –دکتر حسین آبادی  12 سوم سالمندی 3پرستاری سالمندی  26/10/401 دوشنبه 

 1125112 دکتر مسعودی –دکتر چنگایی  12 اول مامایی مشاوره و راهنمایی در مامایی 26/10/401 دوشنبه

 1116129 دکتر حیدری زاده 12 اول مراقبت های ویژه مبانی مراقبت های ویژه 26/10/401 دوشنبه

 1122103 - 1120121 – 1119103 دکتر ساالروند –دکتر کرمی  9 اول سالمت جامعه -اول سالمندی -اول کودکان اخالق پرستاری 27/10/401 سه شنبه

 1118130 دکتر شورانگیز بیرانوند –دکتر محمدی پور  13 سوم داخلی جراحی اختالالت حاد و مزمن 28/10/401 چهارشنبه

 – 1120102 – 1121102 – 1118120 – 1116121 دکتر ابراهیم زاده 13 همه گروههای ترم اول آمار 28/10/401 چهارشنبه

1122102 - 1125108 

 1119116 دکتر ولی زاده 13 سوم کودکان در سوانح و حوادثپرستاری کودکان  28/10/401 چهارشنبه

 آ فیس 1125119 دکتر چنگایی 9 سوم مامایی اپیدمیولوژی 1/11/401 شنبه

 آفیس 1125118 دکتر جنانی –دکتر پیراده  13 سوم مامایی بیماریهای زنان و نازایی 1/11/401 شنبه

 1121112 دکتر کردستانی –دکتر طوالبی  13 سوم اورژانس 3پرستاری اورژانس  1/11/401 شنبه

 1119108 دکتر ولی زاده 13 اول کودکان بررسی وضعیت سالمت 1/11/401 شنبه

 1118125 دکتر رئوفی 13 اول داخلی جراحی روشهای آموزش بالینی 1/11/401 شنبه

 1120108 دکتر حسین آبادی 13 اول سالمندی بررسی وضعیت سالمت 1/11/401 شنبه

 1119113 دکتر قاسمی 13 سوم کودکان پرستاری سنین مدرسه 1/11/401 شنبه

 آفیس 1125117 دکتر مسعودی –دکتر چنگایی  –دکتر جنانی  9 سوم مامایی 2بارداری و زایمان   شنبه *

 


