
 بسمه تعالی 

    3و دروس ترم چهارم در کالس شماره برگزار می شود    2ه در کالس شمارترم دوم  کلیه  دروس 

 

 

 روز های هفته

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

 اخالق در پرستاری  شنبه
 آقای سلطانی

 

 زبان عمومی  
 بشیریآقای 

 بیماریهای کودکان
 خانم آذری

آشنایی با قانون اساسی  جمهوری  کارآموزی  کارآموزی  یکشنبه
 اسالمی ایران 

 دکتر اسماعیلی مهرا 
 

 بیماریهای کودکان
 خانم آذری

  کارآموزی کارآموزی دوشنبه

 پرستاری وبهداشت محیط
 خانم اقبالی 

 پرستاری سالمت جامعه 
 خانم اقبالی  

 پرستاری بیماریهای  روان  کارآموزی کارآموزی شنبهسه 
 آقای معاذی نژاد

 

 

سالمت مادر  پرستاری در اختالالت  کارآموزی کارآموزی چهار شنبه
 ونوزاد

  خانم آذری –خانم منتی 
  

 پرستاری در اختالالت سالمت مادر ونوزاد
 

  آذری خانم –خانم منتی 
 

     

       "توجه ومایید ایه بروامه موقت می باشد و امکان تغییر وجود دارد "

 9044-9049 اول ویمسال  -پرستاری چهارم  ترم  9311ورودی بهمه ماه بروامه هفتگی داوشجویان 



 بسمه تعالی 

    3و دروس ترم چهارم در کالس شماره برگزار می شود    2ه در کالس شمارترم دوم  کلیه  دروس 

 

 

      9044بروامه هفتگی داوشجویان ورودی بهمه ماه         

 9044-9049اولویمسال  -پرستاری  

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

 چهار هفته اول  شنبه
 خانم دکتر حیدر پور  اپیدمیولوژی 

 به بعد 5از هفته 
 مفاهیم پرستاری 
 آقای سلطانی 

 چهار هفته اول 
 یدرپور خانم دکتر ح اپیدمیولوژی 

  1مفاهیم یا سالمندی  به بعد 5از هفته 

  
 

 مفاهیم پرستاری 
 آقای سلطانی

 1پرستاری بزگساالن سالمندان 
 آقای سلطانی

 

     اول  هفته چهار                   یکشنبه
 انگل شناسی 
 دکتر نظری 

 
 
  

 هفته اول چهار 
 انگل شناسی                

 دکتر نظری 

 بررسی وضعیت سالمت 
  آقای خشمین

 
هشت  فرآیند یادگیری وآموزش به بیمار

 هفته اول 
 معاذی نژادآقای 

 
 1پرستاری بزرگساالن سالمندان 
 هشت هفته دوم آقای فتاحی 

 

 هشت هفته اول  دوشنبه
  تغذیه وتغذیه درمانی

 سلیمانی دکتر
 
 

 هشت هفته اول 
  درمانی وتغذیه تغذیه

 
  سلیمانیدکتر

 
 

 حقوق اجتماعی وسیاسی
  حاج اقا فعلی 

 تفسیر موضوعی قرآن کریم 
 حاج آقا  فعلی 

 داروشناسی  کارآموزی  کارآموزی   سه شنبه
 

 داروشناسی 

 چهار شنبه

 

 

 

 چهار هفته اول آمار حیاتی 
       آقا ی
دکتر حمزوی  چهار هفته دوم   

 انگل شناسی

 چهار هفته اول آمار حیاتی 
 آقا ی        

انگل   - چهار هفته دوم  دکتر حمزوی  
 شناسی   

 فناوری اطالعات 
 مهندس  شعبانی 

 1پرستاری بزگساالن سالمندان 
 فتاحی آقای 

 



 بسمه تعالی 
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کارورزی در عرصه ترم ششم برنامه 

 0288پرستاری ورودی بهمن 

هشت هفته دوم کارآموزی     
هشت هفته دوم کارآموزی  

 

کارورزی در عرصه  روز های هفته
 13-55/7ساعت 

کارورزی در عرصه 
 13-55/7ساعت 

 61-61ساعت  61-61ساعت 

 کارآموزی کارآموزی  کارآموزی کارآموزی  شنبه

 کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی یکشنبه

 کارآموزی کارآموزی کارآموزی کاراموزی  دوشنبه

 کارآموزی کارآموزی کارآموزی کاراموزی  سه شنبه

 چهار شنبه

 

 

 

 

 

 کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی 

 


