
 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

-آقای سلطانی  وپراتیک  
   

 اصول و مهارتهای پرستاری 
-آقای سلطانی  وپراتیک  

 

 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 
-آقای سلطانی  وپراتیک  

 

 میکروب شناسی 
 نعمان پور دکتر

 میکروب شناسی 
   نعمان پور دکتر 

 فیزیولوژی چهار شنبه
 دکتر شاه ویسی 

  

 فیزیولوژی
 دکتر شاه ویسی 

 

   فیزیولوژی عملی

      

 

 

 9311-9011 ديم  ویمسال  -پرستاری ترم ايل     9311بروامٍ َفتگی داوشجًیان يريدی بُمه ماٌ 



 بسمه تعالی 

 برگزار می شود       1ه کلیه  دروس در کالس شمار

 

 9311-9011ديم  ویمسال  -پرستاری سًم  ترم    9318ماٌ بروامٍ َفتگی داوشجًیان يريدی بُمه 

 01-08ساعت  01-02ساعت  01-01ساعت  8-01ساعت  روز های هفته

 ایمنولوژی  شنبه
دکتر رضایی  -دکتز ساالری دکتر تارخیان

 دکتر جلیلیان  –منش 

 ایمنولوژی
دکتر  -دکتز ساالری دکتر تارخیان  

 دکتر جلیلیان –رضایی منش 

 پرستاری بهداشت روان 
 آقای معاذی نژاد

 

 مبحث قلب 2پرستاری سالمندان 
 

 روش تحقیق در پرستاری  یکشنبه
 مرادی نظردکتر 

 روش تحقیق در پرستاری 
 مرادی نظردکتر 

 
 فرد وخانواده پرستاری سالمت 

 خانم اقبالی
 

 سالمندان  –پرستاری بزرگساالن 
 مبحث )اورولوژی(

 )ژنیکو وتنفس( 2پرستاری سالمندان  کاراموزی کاراموزی دوشنبه
 هفته اول 8آقای کرمی وند 

 هفته دوم 8پرستاری کودک سالم 

 هفته اول 8 2پرستاری سالمندان    
 هفته دوم8پرستاری کودک سالم 

 تاریخ امامت  کاراموزی کاراموزی سه شنبه
 دکتر اساعیلی مهرا 

 دانش وجمعیت خانواده 
 دکتر اسماعیلی مهرا 

 چهار شنبه

 

 

 

 پرستاری بهداشت مادر ونوزاد کاراموزی کاراموزی                    
 خانم دکتر عباسی  –خانم منتی 

 

 پرستاری بهداشت مادر ونوزاد
 خانم دکتر عباسی –خانم منتی 

 

 پنج شنبه

 

 

   کارآموزی کارآموزی
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 بسمه تعالی 

 برگزار می شود       1ه کلیه  دروس در کالس شمار

 

 
 

 

 روز های هفته

-54/7کارورزی در عرصه ساعت 
13 

-54/7کارورزی در عرصه ساعت 
13 

 61-61ساعت  61-61ساعت 

   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

 

 

 

 

 

 

 9311-9318ديم  ویمسال  -ترم  پىجم   پرستاری   9316يريدی بُمه ماٌ بروامٍ َفتگی داوشجًیان 

 

 روز های هفته

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



 بسمه تعالی 

 برگزار می شود       1ه کلیه  دروس در کالس شمار

 

 

     شنبه

     یکشنبه

     دوشنبه

     سه شنبه

     چهار شنبه


