
 

 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

اولترم :                                    پیوسته نا کارشناسی ماماییرشته : 
 [[ 

 

 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس    

 

 

 

 

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/41-03/41 03/41-03/41 03/41-03/41 تاریخ ایام هفته

  81-81   دكتر كامروامنش بارداری و زايمان 1/5/99 شنبه

       5/5/99 یكشنبه

1/5/99 دوشنبه   81-81   دكتر علی بخشی ژنتيک 

7/5/99 سه شنبه        

1/5/99 چهارشنبه   81-81   دكتر مرادی نظر اپيدميولوژی 

9/5/99 پنج شنبه        

44/5/99 شنبه 81-81   خانیدكتر  آناتومی    

41/5/99 یكشنبه        

40/5/99 دو شنبه 81-81   خانم بيلوايه ايمنولوژی    

41/5/99 سه شنبه        

45/5/99 چهارشنبه 81-81   دكتر سحر جمشيدی داروشناسی    

       41/5/99 پنج شنبه

81-81   دكتر شاه ويسی فيزيو لوژی 41/5/99 شنبه   

       49/5/99 یكشنبه

81-81   دكتر جابرقادری روانپزشکی 13/5/99 دوشنبه   



 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

دومترم :                                    مامایی کارشناسیرشته : 
 [[ 

 

 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس    

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 ایام هفته ایام هفته

    1-81 دكتر ندايی فيزيولوژی 1/5/99 شنبه

       5/5/99 یكشنبه

1/5/99 دوشنبه        

7/5/99 شنبه سه        

1/5/99 چهارشنبه     1-81 دكتر خانی آناتومی 

9/5/99 پنج شنبه        

44/5/99 شنبه 1-81 خانم پرويزی 8بهداشت      

41/5/99 یكشنبه        

40/5/99 دو شنبه        

41/5/99 سه شنبه  ويروس -ميکروب 
 دكتر برجی

 دكتر زهتابيان
81-1     

45/5/99 چهارشنبه        

       41/5/99 پنج شنبه

1-81 اشترياندكتر زبان تخصصی 41/5/99 شنبه     

       49/5/99 یكشنبه

1-81 دكتر فرامرزی جنين شناسی 13/5/99 دوشنبه     

       14/5/99 سه شنبه

       11/5/99 چهارشنبه

1-81 دكتر فرشادفر نوزادان 10/5/99 پنج شنبه     



 ادکشنه رپستاری و مامایید

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

ششمترم :                                    کارشناسی مامایی پیوسته رشته : 
 [[ 

 

 

 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس    

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

  81-81   آقای توحيدنيا راديولوژی و سونوگرافی 1/5/99 شنبه

       5/5/99 یكشنبه

1/5/99 دوشنبه   81-81   آقای مرادی ادبيات فارسی 

7/5/99 سه شنبه        

1/5/99 چهارشنبه   81-81   دكترصمدی تغذيه در بيماريهای مادر و كودک 

9/5/99 پنج شنبه        

 شنبه
44/5/99 اصول مديريت و كاربرد آن در  

 مامايی
 دكتر حيدرپور

 دكتر كامروامنش
  81-81   

41/5/99 یكشنبه        

40/5/99 شنبهدو   حقوق پزشکی قانونی در مامايی 
 دكتر كريمی راد

 دكتر كوليوند
  81-81   

41/5/99 سه شنبه        

45/5/99 چهارشنبه 81-81   دكتر فرزايی طب سنتی در مامايی    

 41/5/99 پنج شنبه
تاريخ اخالق حقوق و قوانين در 

 مامايی
81-81   خانم خليلی   

81-81   دكتر حيدر پور عملکرد جنسیاختالل  49/5/99 یكشنبه   



 

 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

چهارمترم :                                   کارشناسی مامایی پیوسته رشته : 
 [[ 

 

  

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

  ساعت برگزاري

  03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

   21-21  خانم خليلی 1بهداشت  1/5/99 شنبه

       5/5/99 یكشنبه

1/5/99 دوشنبه  2بارداری 
 دكتر حيدرپور

 خانم خليلی
 21-21   

7/5/99 سه شنبه        

1/5/99 چهارشنبه    21-21  دكتر جمشيدی داروشناسی 

9/5/99 پنج شنبه        

44/5/99 شنبه  فيزيوپاتولوژی 
 دكتر بخشی

 دكتر كامروامنش
 21-21    

41/5/99 یكشنبه        

40/5/99 دو شنبه 21-21  دكتر صابر تغذيه     

41/5/99 سه شنبه        

45/5/99 چهارشنبه 21-21  دكتر كوليوند 3بهداشت     

       41/5/99 پنج شنبه

21-21  دكتر ساالری آمار 49/5/99 یكشنبه    

21-21  دكتر كوليوند روش تحقيق 14/5/99 سه شنبه    

21-21  گروه كودكان بيماريهای كودكان 10/5/99 پنج شنبه    



 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

اولترم :                                    پرستاريکارشناسی رشته : 
 [[ 

 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس    

 

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

       1/5/99 شنبه

       5/5/99 یكشنبه

1/5/99 دوشنبه     1-81 دكتر محمديان فيزيولوژی 

7/5/99 سه شنبه        

1/5/99 چهارشنبه        

9/5/99 شنبهپنج      1-81 دكتر رستم نيا اصول وفنون پرستاری 

44/5/99 شنبه        

41/5/99 یكشنبه        

40/5/99 دو شنبه        

41/5/99 سه شنبه 1-81 دكتر خانی تشريح      

45/5/99 چهارشنبه        

       41/5/99 پنج شنبه

1-81 سروش برجی ميکروب 41/5/99 شنبه     

       49/5/99 یكشنبه

       13/5/99 دوشنبه

1-81 دكتر يوخابه محمدی روانشناسی 14/5/99 سه شنبه     

       11/5/99 چهارشنبه

       10/5/99 پنج شنبه

       15/5/99 شنبه

       11/5/99 یكشنبه

1-81 دكتر حق نظری بيوشيمی 17/5/99 دوشنبه     

       11/5/99 سه شنبه

81-82  دكتر شهرستانی ادبيات 4/1/99 چهارشنبه    



 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

دومترم :                                    پرستاريکارشناسی رشته : 
 [[ 

 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس    

 

 

 

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

       1/5/99 شنبه

       5/5/99 یكشنبه

1/5/99 دوشنبه  داروشناسی 
 تردك -دكتر فخری

 سميرا شيرويی
81- 1    

7/5/99 سه شنبه        

1/5/99 چهارشنبه     1 -81 آقای خشای بررسی وضعيت سالمت 

9/5/99 پنج شنبه        

44/5/99 شنبه  انگل شناسی 
 -دكتر ميکائيلی

 كامران سليمی
81- 1     

41/5/99 یكشنبه        

40/5/99 دو شنبه        

41/5/99 سه شنبه 1 -81 جالل مولودیدكتر  تغذيه و تغذيه درمانی      

45/5/99 چهارشنبه        

1 -81 سميه مهدوی كيان اصول و فرآيند آموزش به مددجو 41/5/99 پنج شنبه     

1 -81 دكتر مهدی مرادی نظر اپيدميولوژی 41/5/99 شنبه     

       49/5/99 یكشنبه

       13/5/99 دوشنبه

       14/5/99 سه شنبه

1 -81 آقای خشای مفاهيم پايه پرستاری 11/5/99 چهارشنبه     

 بهداشت مادر ونوزادان 19/5/99 چهارشنبه
مژگان  –دكتر عباسی 

 خليلی
81- 1     



 ماماییدادکشنه رپستاری و 

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

بین المللسوم  سوم +ترم :                                    پرستاريکارشناسی رشته : 
 [[ 

 

 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس    

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

       1/5/99 شنبه

       5/5/99 یكشنبه

 دوشنبه
1/5/99 پرستاری در اختالت)سالمت  

 مادرو نوزاد(
  81 -82  خانم خليلی

 

7/5/99 سه شنبه        

1/5/99 چهارشنبه        

 پنج شنبه
9/5/99  

 ژنتيک و ايمنولوژی
 دكتر جليليان

 خانم بيلوايه

 آقای پورمند
 82- 81  

 

44/5/99 شنبه        

41/5/99 یكشنبه 81 -82  پور اسد آقای فناوری و اطالعات     

40/5/99 دو شنبه        

41/5/99 سه شنبه        

45/5/99 چهارشنبه        

       41/5/99 پنج شنبه

 41/5/99 شنبه
پرستاری 

 (8بزرگساالن)سالمندان

 آقای فالحی

 آقای رضايی

 خانم فرجی
 82- 81   

 

       49/5/99 یكشنبه

       13/5/99 دوشنبه

       14/5/99 سه شنبه

81 -82  دكتر عباسی پرستاری كودک سالم 11/5/99 چهارشنبه    

       10/5/99 پنج شنبه

 روش تحقيق 15/5/99 شنبه
دكتر اميرحسين 

 هاشميان
 82- 81    

       11/5/99 یكشنبه

81 -82  ميالد برجیآقای  پرستاری سالمت فرد و خانواده 17/5/99 دوشنبه    

       11/5/99 سه شنبه

81 -82  دكتر ساالری آمارحياتی 19/5/99 چهارشنبه    



 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  ربانهم امتحاانت 
 99-99نیمسال دوم سال 

بین الملل دومترم :                                    پرستاريکارشناسی رشته : 

 

 
 [[ 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس 

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

       1/5/99 شنبه

       5/5/99 یكشنبه

1/5/99 دوشنبه    81-82  سروش برجی ميکروب 

7/5/99 سه شنبه        

1/5/99 چهارشنبه        

9/5/99 پنج شنبه        

44/5/99 شنبه  اصول و فنون پرستاري 
 دکتر امیر جاللی

 دکتر ماهور

 دکتر عبدی
 82-81   

 

41/5/99 یكشنبه        

40/5/99 دو شنبه        

41/5/99 سه شنبه        

45/5/99 چهارشنبه        

81-82  دکتر حق نظری بیوشیمی 41/5/99 پنج شنبه    

       41/5/99 شنبه

       49/5/99 یكشنبه

81-82  دکترمحمدیان فیزیولوژي 13/5/99 دوشنبه    

       14/5/99 سه شنبه

       11/5/99 چهارشنبه

       10/5/99 پنج شنبه

81-82  دکتر علی ناصری آناتومی 15/5/99 شنبه    

       11/5/99 یكشنبه

81-82  دکتر خالدی روانشناسی 17/5/99 دوشنبه    

       11/5/99 سه شنبه

81-82  دکتر علی شهرستانی ادبیات فارسی 4/1/99 شنبه    



 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

 دومترم :                                    پرستاريکارشناسی رشته : 

 
[[ 

 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس    

 

 

 

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

       1/5/99 شنبه

       5/5/99 یكشنبه

1/5/99 دوشنبه  داروشناسی 
 تردك -دكتر فخری

 سميرا شيرويی
81- 1    

7/5/99 سه شنبه        

1/5/99 چهارشنبه     1 -81 آقای خشای بررسی وضعيت سالمت 

9/5/99 پنج شنبه        

44/5/99 شنبه  انگل شناسی 
 -دكتر ميکائيلی

 كامران سليمی
81- 1     

41/5/99 یكشنبه        

40/5/99 دو شنبه        

41/5/99 سه شنبه 1 -81 دكتر جالل مولودی تغذيه و تغذيه درمانی      

45/5/99 چهارشنبه        

1 -81 سميه مهدوی كيان اصول و فرآيند آموزش به مددجو 41/5/99 پنج شنبه     

1 -81 دكتر مهدی مرادی نظر اپيدميولوژی 41/5/99 شنبه     

       49/5/99 یكشنبه

       13/5/99 دوشنبه

       14/5/99 سه شنبه

1 -81 آقای خشای مفاهيم پايه پرستاری 11/5/99 چهارشنبه     

 بهداشت مادر ونوزادان 19/5/99 چهارشنبه
 دكتر عباسی 

 مژگان خليلی 
81- 1     



 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

چهارم ترم :                                    پرستاريکارشناسی رشته : 

 
 [[ 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

 سالمندان و بزركساالن 13/5/99 دوشنبه
 دكتر عبدی

 خانم مهدوی

 خانم فرجی
81-1    

 

       14/5/99 سه شنبه

       11/5/99 چهارشنبه

1-81 دكتر جعفری سالمت جامعه 10/5/99 پنج شنبه     

       15/5/99 شنبه

1-81 آقای رحمتی بهداشت روان 11/5/99 یكشنبه     

       17/5/99 دوشنبه

       11/5/99 سه شنبه

1-81 دكتر عباسی پرستاری بيماريهای كودكان 19/5/99 چهارشنبه     

       03/5/99 پنج شنبه

1-81 آقای كرم سيما ادبيات 4/1/99 شنبه     



 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

 پنجمترم :                                    پرستاريکارشناسی رشته : 

 
 [[ 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

41/5/99 سه شنبه        

 3پرستاری بزرگساالن 13/5/99 دوشنبه
 خانم فرجی

 آقای فالحی

 آقای خشای
  81-81  

 

       14/5/99 سه شنبه

       11/5/99 چهارشنبه

       10/5/99 پنج شنبه

81-81   آقای سبزواری زبان انگليسی عمومی 15/5/99 شنبه   

       11/5/99 یكشنبه

       17/5/99 دوشنبه

81-81   آقای خشای اصول مديريت خدمات پرستاری 11/5/99 سه شنبه   

       19/5/99 چهارشنبه

       03/5/99 پنج شنبه

81-81   آقای رحمتی پرستاری در بيماريهای روان 4/1/99 شنبه   



 دادکشنه رپستاری و مامایی

تحصیلی  
 99-99ربانهم امتحاانت نیمسال دوم سال 

 ششمترم :                                    پرستاريکارشناسی رشته : 

 

 
 [[ 

 امضاء و تائيد مدير گروه                                                           امضاء و تائيد  نماينده كالس 

 
 

 تاریخ امتحان
 نام استاد نــام درس

 ساعت برگزاري
 مالحظات

 03/40-03/45 03/43-03/41 03/1-03/43 تاریخ ایام هفته

41/5/99 سه شنبه     82-81    

 13/5/99 دوشنبه
مراقبت جامع پرستاری در بخشهای 

 ويژه
 دكتر عبدی

 فرجیخانم 
    

       14/5/99 سه شنبه

       11/5/99 چهارشنبه

       10/5/99 پنج شنبه

81-82  خانم صبا كريمی  مراقبتهای پرستاری در منزل 15/5/99 شنبه    

       11/5/99 یكشنبه

81-82  آقای سبزواری  تخصصیزبان  17/5/99 دوشنبه    

       11/5/99 سه شنبه

81-82  دكتر ماهور اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 19/5/99 چهارشنبه    

       03/5/99 پنج شنبه

 4/1/99 شنبه
پرستارری اورژانس و بحرانها و 

 حوادث غير مترقبه
81-82  آقای خشمين   

 

       1/1/99 یكشنبه

81-82  آقای برجی پرستاری بهداشت محيط 0/1/99 دوشنبه    


