
 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول : نیمسال                                     اول : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 

 خواهران-(0اندیشه اسالمی)

 دکتر کرمی

 

 
 /.ع(5ت5/0ایمنولوژی)

 آقای پورمند
 

 یکشنبه
 

 
 

 (واحد2) فیزیولوژی

 دکتر ندایی

 واحد(2روانشناسی)

 خانم یوخابه محمدی
 

 دوشنبه 

 

 /.ع( 5ت5/0سلول شناسی و بافت شناسی)

 دکتر فرامرزی
 

 /.ع( 5ت5/0تشریح)

 دکتر خانی

 واحد(0فیزیولوژی)

 دکتر ندایی

 ع(0ت0مامایی)-اصول وفنون پرستاری

 خانم پرویزی

 سه شنبه 
 

 
 

 واحد( 9زبان انگلیسی)

 (01-09آقای سبزواری      ) 
  

 چهارشنبه 
 

 
 

 /.ع(5ت 5/0بیوشیمی)

 دکتر حق نظری
  

1 
 

 



                           

 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     سوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 
 کارآموزی

 

 واحد2-(0بارداری)

 دکتر کولیوند 

 خواهران –انقالب اسالمی 

 خانم نظری

 یکشنبه
 واحد  0-(2تربیت بدنی)

 سالن فجر
 

 دوشنبه 
 واحد( 2ژنتیک )

 دکتر جلیلیان

 خواهران-(2اندیشه اسالمی)

 دکتر کرمی
 

 واحد( 0انگل شناسی و قارچ شناسی)

 آقای سلیمی

 واحد( 2اپیدمیولوژی)

 دکتر مرادی نظر

 سه شنبه 
 واحد2-(0داروشناسی عمومی)

 استاد مدعو

 /.ع(5-/.ت5آسیب شناسی )

 استاد مدعو

 هفته اول( 8 -واحد0نشانه شناسی و معاینات پزشکی )

 دکتر فرناز کریمی راد
 

  چهارشنبه 
 واحد(0)در ماماییاصول روانپزشکی 

 دکتر مریم خانگی

 واحد(0کامپیوتر)

 آقای پور اسد
 

 کارآموزی پنجشنبه
 

  

 

 

 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     پنجم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

  هفته اول(  8-واحد 0اختالل عملکرد جنسی)

 تاریخ امامت 

 خانم ملکی پور

 جلسه( 02بیماریهای زنان)

 دکتر کامروامنش
 

 هفته دوم(8 -واحد2)2و بیماریهای داخلی فیزیوپاتولوژی
 

 یکشنبه
 جلسه( 02-واحد 5/0بیماریهای زنان)

 دکتر حیدر پور

 /.ع(5/.ت5)بیحسی بیهوشی

 خانم سیفی

 واحد(2)( 9) بارداری غیر طبیعی

 دکتر کامروامنش

 هفته اول(8-واحد0رادیولوژی و سونوگرافی)

 آقای توحید نیا

 واحد(0اصول تغذیه در بیماریهای مادرو کودک)

 دکتر امیر صابر

 دوشنبه 

 آموزیکار 

 سه شنبه  

 کار آموزی چهارشنبه 

 واحد( 0اصول مدیریت )

 دکتر کولیوند

 واحد( 9ادبیات فارسی)

 دکتر شهرستانی



                           

 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     هفتم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته
 شنبه 

 کارآموزی
 یکشنبه

 دوشنبه 

 کارآموزی
 

 کارآموزی

 کارآموزی

 خواهران        دکتر کهریزی–انقالب اسالمی 

 سه شنبه 

 چهارشنبه  کارآموزی

 پنجشنبه

 

دکتر کهریزی   -خواهران  –انقالب اسالمی  .1  

 

 

 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     اول : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

  شنبه 

 کارآموزی
 یکشنبه

 دکتر محمدیان -/.ع(5ت2فیزیولوژی) دوشنبه 
 

 استاد مدعو -واحد(0داروشناسی)
 کهریزیدکتر-خواهران -تاریخ فرهنگ تمدن دکتر مرادی نظر-واحد( 2اصول اپیدمیولوژی)

 دکتر علیرضا ابراهیمی -روانپزشکی در مامایی

 سه شنبه 

 

 واحد(2ژنتیک)

 استاد مدعو
 

 /.ع(5-ت5/0ایمنولوژی)

 خانم بیلوایه

 خواهران –تفسیر 

 دکتر کرمی
 

 چهارشنبه 
 /.ع( 5ت 2تشریح نظری)

 فرامرزی
 

  0بارداری زایمان غیر طبیعی

 دکتر کامروامنش
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     ومد : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 
 /.ع(5-/.ت5کامپیوتر)

 آقای پور اسد

 

 

 

 واحد0-نوزادان پرستاری خواهران( آقای زرین فام6و5انقالب اسالمی)مشترک باترم 

 استاد مدعو
 پرستاری خواهران(خانم نظری6و5انقالب اسالمی)مشترک باترم 

 یکشنبه
 (0فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی)

 دکتر بخشی -واحد(2)

 تاریخ امامت 

 آقای دولتیاری

 هفته اول(8-واحد0اختالل عملکرد جنسی)

 واحد(2بیماریهای کودکان) دکتر حیدر پور

 واحد(0-هفته دوم8)-(2ارتباطات آموزشی و مشاوره )بهداشت استاد مدعو

 خانم منتی

 دوشنبه 
 آمار

 دکتر ساالری
 

 سه شنبه  کارآموزی
 

 واحد( 2انگلیسی تخصصی)زبان 

 آقای سبزواری

 

  چهارشنبه 
 /.ع(5-/.ت5آسیب شناسی)

 استادمدعو

 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     اول : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 کارآموزی

 09-06واحد (        5/2اصول فنون)

 دکتر رستم نیا                   

 دوم(هفته 8واحد  0روانشناسی )

 آقای رحمتی 

 هفته اول(8واحد  0روانشناسی )

 انیوخابه محمدی

 یکشنبه

 

 00-08                         اصول فنون

 خانم مهدوی  

     

 دوشنبه 
 /.ع(5ت5/0تشریح)

 دکتر خانی

 /.ع(5-ت5/2فیزیولوژی)

 دکتر محمدیان

 00- 08                        /.ع(5-ت0میکروب شناسی)

 استاد قمری

 سه شنبه 
 خواهران فجر– 0تربیت بدنی

 خواهران -0اندیشه اسالمی

        00-                 08 اصول فنون دکتر شکر بیگی

 دکتر رستم نیا  
 شهدا -برادران-0تربیت بدنی

 برادران-0اندیشه اسالمی

 دکتر اسدی

 چهارشنبه 
 /.ع(5ت 2بیوشیمی )

 دکتر حق نظری
 خانم قلی زاده           00-08                     اصول فنون 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     دوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

  شنبه 

 کارآموزی
 

 واحد( 5/0تغذیه و تغذیه درمانی )

 دکتر مولوی
 

 یکشنبه
 واحد( 2مفاهیم پایه پرستاری)

 خشایآقای

 دوشنبه 
 /.ع(5 -ت0انگل شناسی)

 آقای سلیمی

 اصول اپیدمیولوژی

 استاد مدعو

 /.ع(5/.ت5بررسی وضعیت سالمت)

 آقای خشای

 /.ع( 5 -ت5/1فرآیند آموزش به بیمار )

 خانم مهدوی

 سه شنبه 
 (واحد 2داروشناسی)

 دکتر فخری-دکتر شیرویی

 خواهران-(0اندیشه اسالمی)

 /.واحد(25)انپرستاری بهداشت و مادرنوزاد دکتر صادقی

 برادران-(0اندیشه اسالمی)   00-01خانم خلیلی                        

 آقای ملکیان

     چهارشنبه 

 
 

نماینده با استاد مربوطه هماهنگ نمایند.  -خانم دکتر عباسی      -/. واحد25پرستاری بهداشت مادرو نوزاد به ارزش   



 

.

 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     سوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 

پرستاری در اختالالت سالمت مادر 

 دکتر خلیلی  واحد(15/0)ونوزاد

 

 خواهران-(2اندیشه اسالمی)

 دکتر کهریزی
 واحد( 2سالم ) پرستاری کودک

 عباسیدکتر

 فناوری اطالعات

 آقای محمد حسین پور اسد
 برادران-(2اندیشه اسالمی)

 دکتر اسدی

 یکشنبه
 واحد(5/0)خانوادهپرستاری سالمت فردو 

 دکتر جعفری

 ایمنولوژی

 آقای پورمند )عملی( -خانم بیلوایه

 واحد( 5/0گوارش)

خانم فرجی
 هفته اول(8 -/. واحد5)ژنتیک

 دکتر جلیلیان

 دوشنبه 

 کارآموزی

 /.ع(5ت0روش تحقیق مقدماتی)

 دکتر مرادی نظر

 (اول هفته8-واحد0ارتوپد)

 خانم کریمی

 سه شنبه 
 هفته اول(8-/.واحد 5الکترولیت)آب 

 آقای فالحی
 

 چهارشنبه 
 آمار حیاتی

 دکتر ساالری
 

 

نماینده با استاد مربوطه هماهنگ نمایند.  -خانم دکتر عباسی      -/.واحد25 اختالالت سالمت مادر و نوزاد پرستاری   



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                    سوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

  شنبه 

 کارآموزی

 
 

  

 یکشنبه
 جلسه( 02-واحد 5/0کمک های اولیه)

 خانم ماهور

 مهارتهای ارتباطی

 آقای خالدی و دکتر امیر جاللی

 اصول اپیدمیولوژی مبارزه با بیماریهای شایع در ایران دوشنبه 

 دکتر رضائیان

 /.ع(5ت 0انگل شناسی)

 آقای سلیمی

 بررسی وضعیت سالمت

 خشایآقای 

 تغذیه و تغذیه درمانی

 نچواک -عبداله زاد -مولودی

 سه شنبه 
 داروشناسی

 دکتر فخری -دکتر شیرویی

 فرآیند آموزش به بیمار

 خانم مهدوی کیان

 00-01پرستاری بهداشت مادر و نوزاد                                 

 واحد(25/2/.واحد( خانم خلیلی) 25دکتر عباسی)

  چهارشنبه 
 مفاهیم پایه پرستاری

 آقای خشای
  

 
 
 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:          اول:  نیمسال                           پرستاری روزانه و ترم پنجم پرستاری بین الملل چهارم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 

 کارآموزی

 

 هفته اول(  دکتر جعفری8واحد 0پرستاری سالمت بهداشت جامع)

 
 هفته اول(  دکتر عبدی8-/.واحد5ژنیکولوژی)

 /.ع( دکتر قنبری5-ت5/0مدیریت بحران) هفته دوم (خانم فرجی8-/.واحد15تنفس )

 یکشنبه

 
 واحد(     آقای رحمتی2بهداشت روان)

 خواهران خانم شکربیگی –( 2اندیشه اسالمی)

 برادران دکتر کرمی–( 2اندیشه اسالمی)

 دوشنبه
/. واحد( خواهران 5ژنیکولوژی)

 دومهفته8جلسه00/.واحد(15اورولوژی)

 خانم مهدوی کیان 

 

 سه شنبه 
 هفته اول(8واحد0قلب) خواهران سالن شهدا -2تربیت بدنی

 برادران سالن فجر -2تربیت بدنی آقای فالحی

 چهارشنبه 
  00-08واحد(              9پرستاری کودک بیمار)

 عباسیدکتر 

  گردد.اعالم می "باشد متعاقباسیستم اطالع رسانی پزشکی،  جزء درس پرستاری بین الملل می. 2.مدیریت بین المل       0



 

 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     پنجم: ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 

 کارآموزی

 

 خواهران-پرستاری و دوم ناپیوسته مامایی6انقالب اسالمی با ترم 

 خانم نظری -آقای زرین فام

 خواهران-تاریخ امامت

 آقای زرین فام

 برادران -انقالب اسالمی
 برادران –تاریخ امامت 

 فاضلی

 یکشنبه

 9پرستاری سالمندان 

-Entچشم و-/.واحد(غدد5/.واحد(پوست)5واحد(عفونی)0)اعصاب)

 واحد(2بیماریهای روان)همت پور -خشمین -خشای–اتاق عمل(   آقای فالحی 

 خانم کریمی-هفته اول(8- /.واحد15خون)پرستاری  آقای رستمی 

 هفته دوم(         آقای خشای8/.واحد 5غدد)

  دکتر جعفری       هفته دوم(8-واحد0اصول مدیریت) دوشنبه 

 آقای سبزواری-واحد(9زبان عمومی انگلیسی)  سه شنبه 

   چهارشنبه 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     ششم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 کارآموزی

 

 خواهران-پرستاری و دوم ناپیوسته مامایی 5انقالب اسالمی با ترم 

 خانم نظری -آقای زرین فام

 خواهران-تاریخ امامت

 خانم ملکی پور

 09-06                       برادران   -انقالب اسالمی

 فاضلی

 برادران –تاریخ امامت 

 آقای صبوری

 یکشنبه
 

 /.ع(      5ت5/0مراقبت در منزل)

 خانم صبا کریمی

 جلسه(02-واحد5/0اخالق پرستاری)

 آقای خشای 

 دوشنبه 
 هفته اول(8/.واحد15دیالیز)

 خانم فرجی

پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر 

 هفته اول(دکتر قنبری8 -واحد0مترقبه)

 واحد( آقای خشمین25/0)CCU واحد(         آقای سبزواری2زبان تخصصی) سه شنبه 

 مراقبتهای ویژه   آقای کامران وفایی-ICU هفته اول(   دکتر جعفری8واحد 0بهداشت محیط) چهارشنبه 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                    هفتم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 

 کارآموزی

 

 

  

  یکشنبه

   دوشنبه 

   سه شنبه 

   چهارشنبه 

 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     هشتم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 

 کارآموزی

 

 

  

  یکشنبه

   دوشنبه 

   سه شنبه 

   چهارشنبه 

 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     اول : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 
 

 

 

 
  

 یکشنبه
 سیستم اطالع رسانی

 هفته اول(8دکتر کبودی)

 هفته دوم(8دکتر کامروامنش)

 /.واحد(25نکات کاربردی از اختالالت روانی )

 دکتر کولیوند

 هفته اول( 8-واحد0ژنتیک     )

 جلیلیان نازنین دکتر
 واحد( استاد عیوضی2زبان تخصصی)

 دوشنبه 

 هفته اول(8-واحد0)مهارتهای ارتباطی 

 واحد(25/0نکات کاربردی از اختالالت روانی ) دکتر کبودی

 02-91/09دکتر شیرزادی فر     

 هفته اول( 8واحد /.15)روش تحقیق 

 دکتر حیدرپور

 ( مشترک با داخلی جراحی -واحد0آمار حیاتی)

هفته دوم مشترک با داخلی جراحی( 8روش تحقیق ) دکتر ساالری

 دکتر خاتونی

 سه شنبه 

 کارآموزی

 هفته اول(8-واحد0) 0مهارتهای ارتباطی

 دکتر پرویزی فرد
 

 چهارشنبه 
 واحد(5/0روشهای آموزشی )

 دکتر اشتریان
 

 

 



 

 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     سوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 

 کارآموزی
 

 واحد( 2الگوهای سالمت خانواده )

 دکتر کبودی

 واحد(0مشاوره ارتقاءسالمت جنسی)

 دکتر زرگوشی -دکتر کبودی

 یکشنبه
 واحد(0مدیریت )

 دکتر کولیوند

 واحد(2مشاوره خاص )

 دکتر کامروامنش

 واحد(0یائسگی )

دکتر کولیوند

 /.واحد(5تنظیم خانواده)

 دکتر کولیوند

 دوشنبه 

 کارآموزی

 هفته دوم(8-/.واحد5تنظیم خانواده)

 دکتر حیدر پور
 

   سه شنبه 

     چهارشنبه 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     اول : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 
 

 

 

 

 هفته اول(8-واحد0آموزش به مددجو خانواده)

 دکتر ماهور

 واحد مشترک با اورژانس(0سیستم اطالع رسانی پزشکی)

 دکتر رستم جاللی

 یکشنبه
 واحد(0)داروشناسی اختصاصی

 دکتر فرآنی
 

 هفته اول(مشترک با اورژانس 8/.واحد15روش تحقیق)

دکتر عباسی

 واحد مشترک با اورژانس(0ای) اخالق پرستاری و روابط حرفه

 دکتر ویسی

 واحد(2ویژه)مبانی مراقبتهای پرستاری  دوشنبه 

 

/.مشترک با 5ت 0آمار حیاتی)

 دکتر ساالری اورژانس( 

 هفته اول(8-واحد0ارزیابی های تشخیصی)

 دکتر عبدی

      (ویژه  بادومواحد(مشترک5/0ویژه)پرستاری الگوهاومفاهیم-هانظریه

 دکتر عبدی

     سه شنبه 

     چهارشنبه 

 
 
 
 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     سوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 
 

 

 

 
  

 یکشنبه
 /.واحد(25مراقبتهای ویژه زنان)

 دکتر خلیلی
  

 دوشنبه 

 کارآموزی

 /.ع(5/.ت5آموزش به مددجو)

 دکتر خاتونی

 (واحد مشترک با ترم اول ویژه5/0های پرستاری)هاو نظریهتئوری

 دکترعبدی

 سه شنبه 
 هفته دوم(8-/.واحد15گوارش)

 خانم فرجی

 /.واحد(     استاد مدعو25شکم و لگن)

واحد مشترک با اورژانس(      0ای )اخالق پرستاری و روابط حرفه

 دکتر ویسی

 چهارشنبه 
 هفته اول( 8-/.واحد25غدد درون ریز)

 خانم کریمی
 

 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     اول : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

  شنبه 

 کارآموزی

 

 هفته دوم مشترک با سالمندی (8-/.واحد15الگوهای پرستاری)-هانظریه

 دکتر ماهور

 پاتوفیزیولوژی 

 ویسیدکتر شاه 

 یکشنبه
سیس /.ع مشترک با مامایی(5/.ت5های اطالع رسانی پزشکی) سیستم 

 دکتر رستم جاللی

تمالس

 واحد(0ای)اخالق پرستاری و روابط حرفه

 دکتر ویسی

 هفته دوم مشترک با مامایی(8روش تحقیق) دوشنبه 

 دکتر خاتونی

 واحد(0پایش وضعیت سالمت بزرگساالن)

 دکتر رستم جاللی

 مشترک با سالمندی ( اولهفته 8-/.واحد15الگوهای پرستاری)-هانظریه

 دکتر عباسی
 مشترک با مامایی(-واحد 0آمار حیاتی )

 دکتر ساالری

    سه شنبه 

    چهارشنبه 

 
 
 
 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     سوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 
 

 

 

 
  

   یکشنبه
 هفته اول(8در بخشهای بالینی) مدیریت پرستاری

 دکتر جعفری
 

 دوشنبه 

 کارآموزی

 مراقبتهای تسکینی و نقش پرستاردر آنها

     جلسه( 0بعداز اتمام درس ساختار و مراقبتهای ویژه سالمندان)

  دکتر ماهور

هفته 8-/.واحد5آنها)پدافند غیر عامل ونقش پرستار در

 هفته (   دکتر قنبری0دوم)

 سه شنبه 
 واحد(5/0رستاری اختالت و بیماریهای مزمن)پ

 دکتر رستم جاللی
 

 چهارشنبه 
 هفته دوم(8-/. واحد5پرستاری انکولوژی)

 آقای خشای
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     اول : ترم
 

ایام 

 هفته
 51/51-51/8   51/51-51/51   51-51  58-51 

 شنبه 
 

 کارآموزی
 

 هفته اول(8-/.واحد15بررسی وضعیت سالمتی سالمندی)
 واحد(5/0روش تحقیق)

   هفته دوم(     8مشترک با داخلی جراحی-/.واحد15ها الگوهای پرستاری)نظریه دکتر امیر جاللی -دکترویسی  

 دکتر ماهور

 واحد( استادمدعو0اپیدمیولوژی)دکتر ساالری     /.ع مشترک با مامایی(5-ت0آمار) یکشنبه

 مشترک داخلی جراحی( هفته اول8-/.واحد15پرستاری)ی ها الگو و نظریه دوشنبه 

 دکتر عباسی
 /.ع(5-ت/.5رسانی)سیستم اطالع 

 دکتر امیرجاللی -دکترعباسی

 ایاخالق پرستاری و روابط حرفه سه شنبه 

 دکترویسی                  /.ع(5-ت5/0)

 /.ع(5-/.ت5سیستم اطالع رسانی پزشکی)

 دکتررستم جاللی
  

     چهارشنبه 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     سوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 

 کارآموزی
 

 واحد(0مدیریت پرستاری بالینی)

 دکتر امیر جاللی

هفته اول( 8-/.واحد15آموزشی) روش تدریس و برنامه ریزی

 دکتر ماهور

 یکشنبه

 هفته اول(8-/.واحد15آموزشی) روش تدریس و برنامه ریزی

دکتر رستم نیا
 

 هفته دوم( 8واحد5/0مسائل و مشکالت اجتماعی )

 دکتر جعفری

 واحد(5/0ساختار و سیستم مراقبتی ویژه سالمندان) دوشنبه 

 ماهوردکتر
 

     سه شنبه 

     چهارشنبه 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     اول : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

  شنبه 

 کارآموزی
 

 ها و الگوهای روان پرستارینظریه

 هفته اول(5بهنام خالدی)دکترآقای 

 اصول سالمت روان و روانپرستاری

 هفته اول(5محمود رحمتی) آقای

 روان و روانپرستاریاصول سالمت

 هفته دوم(5بهنام خالدی )دکتر آقای

 یکشنبه
 روش تحقیق)مشترک با سالمندی(

امیر جاللی دکتر آقای

 سیستم اطالع رسانی پزشکی)مشترک با سالمندی(

 آقای دکتر امیر جاللی

 دوشنبه 
 آمار)مشترک با سالمندی(

 آقای دکتر نادر ساالری

 اصول مشاوره در روان پرستاری

 (اولهفته 5آقای دکتر امیر جاللی)

 حقوق و مقررات در روان پرستاری -اخالق

 هفته اول(5آقای دکتر امیر جاللی )

 ها و الگوهای روان پرستارینظریه

 هفته دوم(5آقای دکتر امیر جاللی)

 حقوق و مقررات در روان پرستاری -اخالق

 هفته دوم(5بهنام خالدی)دکترآقای 

    سه شنبه 

    چهارشنبه

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                     سوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 
 

 
   

    یکشنبه

 دوشنبه 

 کارآموزی

 مداخالت روان پرستاری کودکان و نوجونان

 آقای دکتر بهنام خالدی

 های روان پرستاریاختالالت روانی سالمندان و مراقبت

 آقای محمود رحمتی

 سه شنبه 

 اعتیادپرستاری در 

 مداخالت روان پرستاری خانواده هفته اول(5آقای دکتر امیر جاللی)

 فوریتهای روان پرستاری هفته اول(8آقای دکتر امیر جاللی)

 هفته دوم(5آقای دکتر بهنام خالدی)

 چهارشنبه 
 هفته اول(6مداخالت روان پرستاری گروهی)

 کارآموزی مداخالت روان پرستاری گروهی

 رحمتیآقای محمود 

 کارآموزی مداخالت روان پرستاری گروهی 

 آقای محمود رحمتی

 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:  : اول                 نیمسال                                    اول:  ترم
 

ایام 

 هفته
 51/51-51/8   51/51-51/51   51-51  58-51 

  شنبه 

 کارآموزی
 

 هفته اول مشترک با ویژه(8واحد0آموزش به مددجو)

 دکتر ماهور

 واحد مشترک با ویژه(0)سیستم های اطالع رسانی

 دکتررستم جاللی

 یکشنبه
دکتر رستم نیا-دوم(هفته8-واحد0داخلی جراحی)

 واحد(0اپیدمیولوژی)

 دکتر عباسی-هفته اول(8-/.واحد15روش تحقیق) استاد مدعو

 دوشنبه 
 /.ع(5-ت5/0داروشناسی اورژانس)

 دکتر فرآنی

 /.ع25-25/0آمار)

 دکتر ساالری

هفته 0-ولا هفته8/.واحد)5در بالیاجامعه شناسی و روانشناسی

 مشترک با ویژه(-واحد0ای )اخالق پرستاری و روابط حرفه دکتر قنبری    وم(د

 
های اطالع رسانی در اورژانس بیمارستانی و پیش سیستم

 دکتر قنبری  هفته دوم(8-/. واحد 5بیمارستانی)

     سه شنبه 

چهارشن

 به 
    



 
                   

                                                                                                                  

 

 0911-0011 سال تحصیلی:                  اول:  نیمسال                                    سوم : ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 

 کارآموزی
 

  دکتر عبدی       واحد(5/0)9اورژانس

نیازهای ویژه گروه های آسیب پذیر)کودکان(     دکتر عباسی یکشنبه
 واحد(5/0)2اورژانس

 دکترویسی

 دوشنبه 
 نیازهای ویژه گروه های آسیب پذیر           دکتر خالدی

 

 هفته اول(دکتر قنبری8-/.واحد5آسیب پذیر)نیازهای ویژه گروه های 

     سه شنبه 

     چهارشنبه 

 


