
نام استادواحد تاریخ 
امتحان

شماره 
کالس ب ع ن

نام درس کد درس

خانم سلیمانی/آقای آغال ۱/۵ ۲/۵ اصول و مهارتهای پرستاری ۱۹۴۴۰۲۰۵
خانم شیدایی ۲ روانشناسی فردی واجتماعی ۱۹۴۴۰۲۳۲
دکتر آصفی ۰/۵ ۱ بیوشیمی ۱۹۴۴۰۲۹۰
دکترمسافری ۰/۵ ۲/۵ فیزیولوژی ۱۹۴۴۰۲۴۳
دکترواحدی ۰/۵ ۱/۵ تشریح ۱۹۴۴۰۲۴۲

دکترحسین زادگان ۰/۵ ۱ میکروب شناسی ۱۹۴۴۰۲۹۱
دکتر رائقی ۰/۵ ۱ انگل شناسی ۱۹۴۴۰۲۹۲

آقای کاظمی مطلق ۲ تفسیرموضوعی قران ۱۹۰۰۰۲۵۱
آقای نجاری ۲ آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس ۱۹۰۰۰۲۴۷

۱۶-۱۸ ۱۴-۱۶ ۱۲-۱۴ ۱۲-۱۰:۳۰ ۱۰-۸:۳۰
آشنایی با ارزشهای 

دفاع مقدس
تشریح
عملی

نماز و ناهار
تشریح
تئوری

اصول و مهارتهای پرستاری شنبه

روانشناسی فردی 
واجتماعی

نماز و ناهار
میکروب شناسی

عملی
میکروب شناسی

تئوری
یکشنبه

بیوشیمی
 عملی

بیوشیمی
 تئوری

نماز و ناهار فیزیولوژی فیزیولوژی دوشنبه

تفسیرموضوعی قران
انگل شناسی

 تئوری
نماز و ناهار

انگل شناسی
 عملی

سه شنبه

اصول ومهارتهای پرستاری-عملی اصول و مهارتهای پرستاری چهارشنبه

پنجشنبه

نیمسال عنوان رشته ونیم سال
۹۸۲ پرستاری  ۱



۱۶-۱۸ ۱۴-۱۶ ۱۲-۱۴ ۱۲-۱۰:۳۰ ۱۰-۸:۳۰
زبان عمومی  بررسی وضعیت 

سالمت
تربیت بدنی۱

 ۸-۹/۳۰
شنبه

تغذیه وتغذیه 
درمانی

داروشناسی اندیشه اسالمی۱ یکشنبه

اخالق پرستاری فناوری اطالعات در 
پرستاری

دوشنبه

ادبیات فارسی کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری سه شنبه

فناوری اطالعات 
درپرستاری

مفاهیم پایه پرستاری  بررسی وضعیت سالمت چهارشنبه

پنجشنبه

نیمسال عنوان رشته ونیم سال
۹۸۲ پرستاری   ۲

نام استادواحد تاریخ امتحان شماره 
کالس ب ع ن

نام درس کد درس

دکترضیائی ۲ داروشناسی ۱۹۴۴۰۲۹۸
دکتر افسری ۰/۵ ۰/۵ بررسی وضعیت سالمت ۱۹۴۴۰۲۰۶
دکتر افسری ۲ مفاهیم پایه پرستاری ۱۹۴۴۰۲۱۱
دکتر پیاهو ۱/۵ تغذیه وتغذیه درمانی ۱۹۴۴۰۲۳۰
آقای عطاری ۲ اندیشه اسالمی۱ ۱۹۰۰۰۲۱۱

گروه تربیت بدنی ۱ تربیت بدنی۱ ۱۹۰۰۰۱۰۵
خانم حبیب الهی ۳ زبان عمومی ۱۹۰۰۰۱۳۳

خانم وجدانی ۳ ادبیات فارسی ۱۹۰۰۰۱۳۲
دکتر آقاجری ۰/۵ ۰/۵ فناوری اطالعات درپرستاری ۱۹۴۴۰۲۰۳

دکتر آقاجری ۰/۵ ۱
اخالق پرستاری و ارتباط 

حرفه ای
۱۹۴۴۰۲۹۹

گروه مربیان ۱
کاراموزی اصول ومهارتهای 

پرستاری
۱۹۴۴۰۲۶۵



۱۶-۱۸ ۱۴-۱۶ ۱۲-۱۴ ۱۲-۱۰:۳۰ ۱۰-۸:۳۰
ژنتیک و ایمنولوژی 

عملی
ژنتیک وایمنولوژی

تربیت بدنی
۱۱-۹/۳۰ ۲

شنبه

فرایند آموزش به بیمار اندیشه اسالمی۲
ناهار و 

نماز
کارآموزی یکشنبه

ایمنی وترافیک
پرستاری سالمت فرد و 

خانواده
ناهار و 

نماز

پرستاری بهداشت 
مادرونوزاد (دکتر 

آقاجری)
تربیت بدنی۲

۹/۳۰-۸برادران 
دوشنبه

پرستاری بهداشت مادر و 
نوزاد(۱۴-۱۷) خانم پرتاش

ناهار و 
نماز

دانش خانواده و 
جمعیت

سه شنبه

اصول اپیدمیولوژی و 
مبارزه....

پرستاری بزرگساالن/ 
سالمندان۱ خانم سلیمانی 

دکتر افسری

ناهار و 
نماز

پرستاری بزرگساالن/ 
سالمندان۱ آقای 

مقصودی

پرستاری بهداشت 
روان

چهارشنبه

پنجشنبه

نیمسال عنوان رشته ونیم سال
۹۸۲ پرستاری  ۳

نام استادواحد تاریخ امتحان شماره 
کالس ب ع ن

نام درس کد درس

خانم دکتر آقاجری ۰/۵ ۰/۵ فرایند آموزش به بیمار ۱۹۴۴۰۲۳۹
خانم پرتاش۲ واحد/دکتر 

آقاجری
۲/۵ پرستاری بهداشت مادرونوزاد ۱۹۴۴۰۲۴۸

خانم دکتر جعفری ۱/۵ پرستاری سالمت فردوخانواده ۱۹۴۴۰۲۴۶
دکتر افسری۱/۵، آقای 

مقصودی۱/ خانم 
سلیمانی۰/۵

۳
پرستاری 

بزرگساالن/سالمندان۱
۱۹۴۴۰۲۵۱

دکتر سلیمانی ۱
اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با 

بیماریهای شایع در ایران
۱۹۴۴۰۲۳۱

آقای عظیمی ۰/۵ ۱/۵ ژنتیک وایمنولوژی ۱۹۴۴۰۳۰۰
آقای عطاری ۲ اندیشه اسالمی۲ ۱۹۰۰۰۲۱۲

خانم قوی پنجه ۲ پرستاری بهداشت روان ۱۹۴۴۰۲۵۸
حاج آقا اصالنی ۲ دانش خانواده وجمعیت ۱۵۴۴۰۳۶۷

گروه تربیت بدنی ۱ تربیت بدنی۲ ۱۹۰۰۰۱۱۰
گروه مربیان ۱ کارآموزی فارماکولوژی ۱۹۴۴۰۲۶۳

دکتر هاشمی پرست ۱ ایمنی وترافیک ۱۹۰۰۰۳۲۲



۱۶-۱۸ ۱۴-۱۶ ۱۲-۱۴ ۱۲-۱۰:۳۰ ۸/۳۰-۱۰/۳۰
پرستاری 

بزرگساالن/سالمندان۲ افسری
کارآموزی شنبه

کارآموزی ناهار و نماز اخالق اسالمی پرستاری سالمت جامعه یکشنبه
آمارحیاتی کارآموزی دوشنبه

تحقیق در پرستاری ناهار و نماز پرستاری دراختالالت سالمت مادر 
و نوزاد

سه شنبه

اخالق 
اسالمی

پرستاری 
بزرگساالن/سالمندان۲ 

(۱۳-۱۶) آقای مقصودی و 
خانم پرتاش

ناهار و نماز
پرستاری 
بیماریهای 

روان
پرستاری کودک سالم چهارشنبه

ناهار و نماز پنجشنبه

نیمسال عنوان رشته ونیم سال
۹۸۲ پرستاری   ۴

نام استادواحد تاریخ امتحان شماره 
کالس ب ع ن

نام درس کد درس

خانم دکتر آقاجری ۰/۵ ۱/۵ پرستاری کودک سالم ۱۹۴۴۰۲۰۲
خانم قوی پنجه ۲ پرستاری بیماریهای روان ۱۹۴۴۰۲۵۹

دکتر افسری۱/۲/ آقای 
مقصودی۱/۵۵/خانم 
پرتاش ۰/۲۵ واحد

۳ پرستاری 
بزرگساالن/سالمندان۲

۱۹۴۴۰۲۳۷

دکتر آقاجری ۱ واحد
خانم پرتاش۱ واحد

۲ پرستاری در اختالالت 
مادرونوزاد

۱۹۴۴۰۲۴۹

آقای کاظمی ۲ اخالق اسالمی ۱۹۰۰۰۲۲۳
دکتر جعفری ۱/۵ پرستاری سالمت جامعه ۱۹۴۴۰۲۴۵
گروه مربیان ۲ کارآموزی 

بزرگساالن/سالمندان۱
۱۹۴۴۰۲۱۲

گروه مربیان ۲ کارآموزی بهداشت مادرونوزاد ۱۹۴۴۰۲۹۴
دکتر خدایاری ۰/۵ ۰/۵ آمار حیاتی مقدماتی ۱۹۴۴۰۲۹۳
دکتر آقاجری ۰/۵ ۱ تحقیق درپرستاری ۱۹۴۴۰۲۰۴



نام استادواحد تاریخ امتحان شماره 
کالس ب ع ن نام درس کد درس

دکتر اهرچی۱/۵ واحد و  
خانم علی زاده

۳ پرستاری بیماریهای کودکان ۱۹۴۴۰۲۵۷

دکتر محمدی ۱ پرستاری و بهداشت محیط ۱۹۴۴۰۲۳۶

آقای احدی ۲ تاریخ تحلیلی صدر اسالم ۱۹۰۰۰۲۴۲
آقای مقصودی ۰/۵- 

خانم جهانبان ۲ –آقای 
آغال۱- خانم سلیمانی 

۰/۵

۴
پرستاری 

بزرگساالن/سالمندان۳
۱۹۴۴۰۲۰۱

خانم جهانبان ۰/۵ ۱/۵ مراقبتهای پرستاری درمنزل ۱۹۴۴۰۲۵۳

گروه مربیان ۲
کارآموزی 

بزرگساالن/سالمندان۲
۱۹۴۴۰۲۳۸

گروه مربیان ۲
کارآموزی سالمت 

جامعه/فرد/خانواده/محیط
۱۹۴۴۰۲۹۵

گروه مربیان ۲
کارآموزی کودک سالم و 

پرستاری بیماریهای کودکان
۱۹۴۴۰۲۹۶

۱۶-۱۸ ۱۴-۱۶ ۱۲-۱۴ ۱۲-۱۰:۳۰ ۱۰-۸:۳۰
کارآموزی شنبه
کارآموزی یکشنبه

بیماریهای کودکان 
دکتر اهرچی 

بیماستان بهشتی

تاریخ تحلیلی صدر 
اسالم

کارآموزی دوشنبه

پرستاری بیماریهای 
کودکان خانم علیزاده

مراقبتهای پرستاری 
در منزل-عملی

مراقبتهای پرستاری در 
منزل

سه شنبه

پرستاری بزرگساالن/سالمندان ۳

پرستاری 
بزرگساالن/سالمندان 

۳ مقصودی و ...
 

پرستاری و بهداشت 
محیط 

پرستاری بزرگساالن/ 
سالمندان۳سلیمانی 

پوست  
چهارشنبه

پنجشنبه

نیمسال عنوان رشته ونیم سال
۹۸۲ پرستاری  ۵



نام استادواحد تاریخ امتحان شماره 
کالس ب ع ن نام درس کد درس

دکتر علی افسری۱- 
آقای آغال۱/۵- خانم 

سلیمانی۰/۵
۳

مراقبتهای جامع پرستاری در 
بخشهای ویژه

۱۹۴۴۰۲۵۴

آقای مقصودی ۱/۵ 
واحد-دکتر حسن 

پور
۲ اصول مدیریت خدمات پرستاری ۱۹۴۴۰۲۶۰

دکتر علی افسری ۰/۵ ۱
پرستاری اورژانس در بحران ها و 

حوادث غیرمترقبه
۱۹۴۰۲۵۵

دکتر افسری- دکتر 
آقاجری ۱ واحد

۲ زبان تخصصی ۱۹۴۴۰۲۳۴

آقای نجاری ۲ انقالب اسالمی ۱۹۰۰۰۲۳۱

گروه مربیان ۱ کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه ۱۹۴۴۰۲۶۲

گروه مربیان 
(تابستان)

۲
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و 

پرستاری بیماریهای روان
۱۹۴۴۰۲۹۷

گروه مربیان
(تابستان)

۱
کارآموزی پرستاری در مشکالت 

شایع ایران
۱۹۴۴۰۲۶۱

گروه مربیان ۲
کاراموزی پرستاری 

بزرگساالن/سالمندان ۳
۱۹۴۰۲۷۳

آقای احدی ۲ تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ۱۹۰۰۰۲۴۴

۱۸-۱۶ ۱۶-۱۴ ۱۴-۱۲ ۱۲-۱۰:۳۰ ۱۰-۸:۳۰
کارآموزی شنبه
کارآموزی یکشنبه

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 
ایران

کارآموزی دوشنبه

پرستاری اورژانس در بحرانها 
و حوادث غیرمترقبه

زبان تخصصی
زبان تخصصی دکتر 

آقاجری
مراقبتهای پرستاری در 

بخشهای ویژه افسری
سه شنبه

انقالب اسالمی
مراقبتهای پرستاری در 
بخشهای ویژه سلیمانی

مراقبتهای پرستاری 
در بخشهای ویژه آغال

اصول مدیریت خدمات 
پرستاری- دکتر حسن پور

چهارشنبه

پنجشنبه

نیمسال عنوان رشته ونیم سال
۹۸۲ پرستاری  ۶


