
 بسمه تعالی 

 برگزار می شود       1ه کلیه  دروس در کالس شمار

 

 

 روز های هفته

 01-08ساعت  01-01ساعت  01-01ساعت  8-01ساعت 

 بیوشیمی شنبه
  دکتر فدایی –کتر امامی آل آقا د

 بیوشیمی 

 دکتر فدایی –دکتر امامی آل آقا  
 آناتومی 

  دکتر خدامرادی
  

 آناتومی 
  خدامرادی دکتر

  

 اصول و مهارتهای پرستاری  یکشنبه
 وپراتیک 

 آقای سلطانی 

 اصول و مهارتهای پرستاری 
 وپراتیک 

 آقای سلطانی

 آیین زندگی 
 دکتر اسماعیلی مهرا 

 اندیشه اسالمی 
 دکتر اسماعیلی مهرا 

 اصول و مهارتهای پرستاری  دوشنبه
 وپراتیک

آقای سلطانی    
   

 اصول و مهارتهای پرستاری 
 وپراتیک

آقای سلطانی   
 

 روانشناسی فردی و اجتماعی 
 آقای معاذی نژاد

 (1تربیت بدنی )
 خانم قمری هویدا  –آقای کاشی 

 اصول و مهارتهای پرستاری  سه شنبه
 وپراتیک

 آقای سلطانی 

 اصول و مهارتهای پرستاری 
 وپراتیک

آقای سلطانی    
 

 میکروب شناسی 
  سروش برجی دکتر 

 میکروب شناسی 
  سروش برجی دکتر 

 فیزیولوژی چهار شنبه
 دکتر شاه ویسی 

  

 فیزیولوژی
 دکتر شاه ویسی 

 

   فیزیولوژی عملی

      

 

 9311-18 دوم  نیمسال  -پرستاری ترم اول     9318برنامه هفتگی دانشجویان ورودی بهمن ماه 



 بسمه تعالی 

 برگزار می شود       1ه کلیه  دروس در کالس شمار

 

 

 9311-9318دوم  نیمسال  -پرستاری سوم  ترم    9317برنامه هفتگی دانشجویان ورودی بهمن ماه                                           

 01-08ساعت  01-01ساعت 01-01ساعت  8-01ساعت  روز های هفته

 وژنتیک نولوژی وایم شنبه
–دکتر رضایی منش  –دکتر  ساالری 

 دکتر  تارخیان
 

 وژنتیک  نولوژیوایم
–دکتر رضایی منش  –دکتر  ساالری   

 دکتر  تارخیان
 

 پرستاری بهداشت روان 
 آقای معاذی نژاد

 

 مبحث قلب 2پرستاری سالمندان 
 آقای زارعی 

 

 روش تحقیق در پرستاری  یکشنبه
 هشت هفته اول 
 دکتر رضاییان

 روش تحقیق در پرستاری 
 هشت هفته اول 
 دکتر رضاییان

 پرستاری سالمت جامعه 
 خانم اقبالی 

 

 سالمندان  –پرستاری بزرگساالن 
 مبحث )اورولوژی(

 آقای سلطانی 

 )تنفس( 2پرستاری سالمندان  کاراموزی کاراموزی دوشنبه
 هفته اول8     آقای کرمی وند

 پرستاری کودک سالم
 هفته دوم8
 دکتر عباسیخانم 

)ژنیکو لوژی ( 2پرستاری سالمندان 
 سلطانیآقای 

 هفته اول8
 پرستاری کودک سالم

 هفته دوم8
 دکتر عباسیخانم 

  کاراموزی سه شنبه
 کاراموزی

 تاریخ امامت 
 دکتر اساعیلی مهرا 

 دانش وجمعیت خانواده 
 دکتر اسماعیلی مهرا 

 چهار شنبه

 

 

 

  کاراموزی                    
 کاراموزی

 پرستاری بهداشت مادر ونوزاد
 خانم منتی 

 

 پرستاری بهداشت مادر ونوزاد
 خانم منتی 

 

 پنج شنبه

 

 

 
 کارآموزی

 
 کارآموزی

  
 
 
 
 

 
 



 بسمه تعالی 

 برگزار می شود       1ه کلیه  دروس در کالس شمار

 

 
 
 

 ترم هفتم پرستاری
 
 

 

 

 روز های هفته

-54/7کارورزی در عرصه ساعت 
11 

-54/7کارورزی در عرصه ساعت 
11 

  

   کارآموزی کارآموزی  شنبه

   کارآموزی کارآموزی یکشنبه

   کارآموزی کاراموزی  دوشنبه

   کارآموزی کاراموزی  سه شنبه

 چهار شنبه

 

 

 

 

 

   کارآموزی کارآموزی       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 بسمه تعالی 

 برگزار می شود       1ه کلیه  دروس در کالس شمار

 

  9311-9318دوم  نیمسال  -ترم  پنجم   پرستاری   9316ماه برنامه هفتگی دانشجویان ورودی بهمن 

 1محل برگزاری دروس  تئوری کالس شماره  

 

 

 روز های هفته

 01-08ساعت  01-01ساعت  01-01ساعت  8-01ساعت 

 دیالیز( وCCUپرستاری ویژه ) کارآموزی کارآموزی شنبه

 آقای خشمین 

 (   ICUپرستاری ویژه )

 آقای سلطانی

 سالمندان  –پرستاری بزرگساالن  کارآموزی  کارآموزی  یکشنبه
 )آقای زارعی (خون و اعصاب 

 زبان تخصصی 
 آقای بشیری 

 پرستاری بحران و فوریتها  کارآموزی کارآموزی دوشنبه
 آقای کرمی وند

 

 مراقبت پرستاری در منزل 
 آقای زارعی 

 

)مبحث سالمندان –پرستاری بزرگساالن  کارآموزی کارآموزی سه شنبه

ENTوچشم ) 

  قای کرمی وندآ
 

سالمندان   –پرستاری بزرگساالن  1313
مبحث پوست وسوختگی  واتاق عمل  

  4313تا)آقای کرمی وند (
 7تا4313/تاریخ تمدن 

)عفونی  سالمندان–پرستاری بزرگساالن    چهار شنبه
 و غدد(

  زارعی  قایآ

 



 بسمه تعالی 

 برگزار می شود       1ه کلیه  دروس در کالس شمار

 

 


