
 79-79رشته پرستاری در نیمسال اول  – 1برنامه هفتگی ترم 
 

تاریخ و ساعت 

 امتحان

 

محل 

 تشکیل
 نام استاد

 روز و ساعت تشکیل کلاس
 نوع واحد

 نام درس شماره درس 

 نظری عملی بالینی شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه

نظری: آقای   

 مقصودی

عملی: آقای 

 آغال

 
13:41 -11  

 عملی
  

11-9:41 

 -نظری

 عملی 11-11

 

مهارتهای اصول و 17331215 5/2 5/1 

 ریپرستا

  
    13-11   خانم شیدایی

روانشناسی فردی  17331242 2  

 و اجتماعی

 بیو شیمی 17331271 1 5/1      9:41-12:41  دکتر حلاج زاده  

 فیزیولوژی 17331234 5/2 5/1    9:41-14    دکتر مسافری  

 تشریح 17331232 5/1 5/1  9:41-12:41      دکتر واحدی  

  
 دکتر تنومند

13-9:41 

یک هفته در 

 میان

     

 میکروب شناسی 17331271 1 5/1 

  
 دکتر رائقی

13-9:41 

یک هفته در 

 میان

     

 انگل شناسی 17331272 1 5/1 

  
 13-11      آقای کاظمی

موضوعی تفسیر  17111251 2  

 قران

  
   13-11    آقای نجاری

آشنایی با  17111239 2  

ارزشهای دفاع 

 مقدس

 .ری و بیوشیمی و فیزیولوژی و تشریح و میکروب شناسی و انگل شناسی متعاقبا اعلام خواهد شدنامه عملی  اصول و مهارتهای پرستالازم به ذکر است گروه بندی  بر

 

 

 



 79-79رشته پرستاری در نیمسال اول  –2برنامه هفتگی ترم 

تاریخ و 

ساعت 

 امتحان
 

محل 

 تشکیل
 نام استاد

 روز و ساعت تشکیل کلاس
 نوع واحد

 
 نام درس شماره درس

 نظری عملی بالینی شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه

 داروشناسی 17331279 2    9:41-11:41     دکتر خرمی  

  
  11-12:41     آقای مقصودی

بررسی وضعیت  17331211 5/1 5/1 

 سلامت

  
 9:41-11:41      خانم جهانبان

مفاهیم پایه  17331211 2  

 پرستاری

  
     9:41-11:41  دکتر ابراهیم زاده

تغذیه و تغذیه  17331241 5/1  

 درمانی

 1اندیشه اسلامی  17111211 2       11:41-12:41  آقای اصلانی  

 آقای نجدمتشکر  

 خانم زرکی
   

15-14:41 

 گروه خانم ها

15-14:41 

 گروه آقایان
 

 1تربیت بدنی  17111115  1 

 زبان عمومی 17111144 4       13-19  خانم باهمت  

 فارسیادبیات  17111142 4   13-19      خانم جهاندیده  

  
 دکتر آقاجری

12:41-11:41 

 
     

فنآوری اطلاعات  17331214 5/1 5/1 

 در پرستاری

  
 11:41-12:41      دکتر آقاجری

 5/1 

 

اخلاق پرستاری و  17331277 1

 ارتباط حرفه ای

 گروه مربیان  

  14:41-9 14:41-9   

کارآموزی اصول  17331215   1

و مهارتهای 

 پرستاری

 .است گروه بندی  برنامه بررسی وضعیت بیمار وکارآموزی اصول ومهارتهای پرستاری متعاقبا اعلام خواهد شد لازم به ذکر

 

 

 

 79-79رشته پرستاری در نیمسال اول  –4برنامه هفتگی ترم 



تاریخ و 

ساعت 

 امتحان

محل 

 تشکیل
 نام استاد

 روز و ساعت تشکیل کلاس
 نوع واحد

 نام درس شماره درس 
 نظری عملی بالینی شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه شنبهپنج 

  
      دکتر آقاجری

11:41-9:41 

 
 فرایند آموزش به بیمار 17331247 5/1 5/1 

  
 17331239 5/2   13-11:41      خانم کریمی

پرستاری بهداشت مادر و 

 نوزاد

  
 17331231 5/1    11:41-12:41     دکتر جعفری

پرستاری سلامت فرد و 

 خانواده

  
      خانم جهانبان

14:41-11:41 

 
  4 17331251 

پرستاری 

 1بزرگسالان/سالمندان 

  
    دکتر صفیری

11:41-9:41 

 ک هفته در میانی
    1 17331241 

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه 

 با بیماریهای شایع در ایران

-آقای عظیمی  

 آقای پروین
 ژنتیک و ایمونولوژی 17331411 5/1 5/1   نظری9:41-11:41 عملی 11-13   

 2اندیشه اسلامی  17111212 2     11:41-12:41    آقای اصلانی  

   9:41-11:41   خانم قوی پنجه  
 

 پرستاری بهداشت روان 17331259 2  

 دانش خانواده و جمعیت 15331419 2      13-11   آقای اصلانی  

خانم عباس پور و   

 آقای کیان مهر
 2تربیت بدنی  17111111  1   11:41-15    

 کارآموزی فارماکولوژی 17331214   1     9-14:41 9-14:41 مربیانگروه   

   
   

11:41-9:41 

 ک هفته در میانی
 ایمنی و ترافیک 17111422 1    

 .لازم به ذکر است گروه بندی  برنامه عملی  ایمونولوژی، فرایند آموزش به بیمار و کارآموزی متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

 

 79-79رشته پرستاری در نیمسال اول  –5برنامه هفتگی ترم 

تاریخ و ساعت  محل   نام درس شماره درس نوع واحد روز و ساعت تشکیل کلاس نام استاد



 امتحان

 

  تشکیل

 نظری عملی بالینی شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه

  
 خانم علیزاده

 دکتر آقاجری
11:41-9:41 12:41-11:41       4 17331259 

پرستاری بیماریهای 

 کودکان

 17331241 1      13-11   دکتر جعفری  
پرستاری وبهداشت 

 محیط

 17111232 2       13-11  آقای احدی  
تاریخ تحلیلی صدر 

 اسلام

  
آقای مقصودی 

 خانم جهانبان
  

11:41-

9:41 

 

 
11-13 

 
   3 17331211 

پرستاری 

بزرگسالان/بزرگسالان 

4 

  خانم جهانبان  
11:41-9:41 

 
     

5/1 

 

5/1 

 
54173312  

مراقبتهای پرستاری 

 درمنزل

    گروه مربیان  
طبق 

 برنامه

طبق 

 برنامه

طبق 

 برنامه
2   17331249 

کارآموزی پرستاری 

بزرگسالان/سالمندان 

2 

    گروه مربیان  
طبق 

 برنامه

طبق 

 برنامه

طبق 

 برنامه
2   17331275 

کارآموزی پرستاری 

سلامت جامعه/فرد 

 وخانواده/محیط

    گروه مربیان  
طبق 

 برنامه

طبق 

 برنامه

طبق 

 برنامه
2   17331271 

کارآموزی کودک سالم 

 وپرستاری بیماریهای

 .شدلازم به ذکر است گروه بندی  برنامه کارآموزی متعاقبا اعلام خواهد 

 


