
 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم : نیمسال    اول   : ترم
 

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

  شنبه 

 کارآموزی

 /.ع(5-ت1)میکروب شناسی

 نعمان پور
 

         خشمینآقای                     اصول مهارتهای پرستاری یکشنبه

 /.ع(5-ت5/1)تشریح دوشنبه 

 خانم خانی

 خواهران سالن فجر( نادیا نظریواحد1)1تربیت بدنی
                 رستم نیا دکتر                     اصول مهارتهای پرستاری

 آقای رمضانی( شهداران سالن برادواحد 1)1تربیت بدنی

 دکتر ندایی                  /.ع(    5-ت5/2)فیزیولوژی  سه شنبه 

 واحد(1)روانشناسی فردی و اجتماعی

 یوخابه محمدیان
 

 واحد(1)روانشناسی فردی و اجتماعی

 یحمتآقای ر

 چهارشنبه 
 /.ع(5-ت1بیوشیمی)

 حق نظری

 خواهران(  کهریزی -واحد2اندیشه اسالمی)
   مهدوی کیان                        مهارتهای پرستاریاصول 

 رمیران(  کبراد -واحد2اندیشه اسالمی)

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم: نیمسال       دوم: ترم
 

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

 شنبه 
 

 کارآموزی

 /.ع(5-/.ت5فرآیند آموزش به بیمار)

 دکتر رستم نیا
 

 یکشنبه
 /.ع(5-ت1)انگل شناسی

 دکتر میکائیلی -آقای سلیمی
 

 دوشنبه 
 واحد( 5/1تغذیه و تغذیه درمانی)

 دکتر جالل مولودی
 

 واحد(  25/2)پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 خلیلیخانم 
 

  سه شنبه 
 واحد(2داروشناسی)

 دکتر سمیرا شیرویی-دکتر فخری

 ملکیان -صادقی خواهران( -واحد2)آیین زندگی
 

 کرمی -زرین فام(برادران -واحد2)آیین زندگی

 چهارشنبه 
 واحد(1اصول اپیدمیولوژی)

 آقای مرادی نظر
 آقای خشای  /.ع( 5-/.ت5)سی وضعیت سالمت ربر 

 واحد(2)پرستاریمفاهیم پایه 

 آقای خشای

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم: نیمسال  سوم روزانه، چهارم بین الملل:   ترم
 

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

 شنبه 
 /.ع(5-/.ت5)آمار حیاتی

 دکترساالری

 واحد(5/1)ایمنولوژی

 خانم بیلوایه

 واحد(5/1)پرستاری سالمت فرد و خانواده

 دکتر جعفری

 هفته اول(8-واحد 1)دیپارتو

 صبا کریمی

 یکشنبه
 /.ع(5-ت1)روش تحقیق مقدماتی

 استاد مدعو

 (هفته اول8-/.واحد5)ژنتیک

 دکتر جلیلیان 

 واحد(55/1)نوزادپرستاری در اختالت سالمت مادر و 

 خانم خلیلی

 هفته اول(8-/.واحد5)آب و الکترولیت

 آقای مسعود فالحی

 دوشنبه 
 

 

 
 

 کارآموزی

 واحد(5/1)گوارش

 خانم فرجی
 

 سه شنبه 

 دوم پرستاری(-مشترک با دوم پیوسته مامایی-واحد2)آیین زندگی

 ملکیان -صادقی 

 خواهران مشترک با ترم ششم پرستاری(  -واحد 2)دانش خانواده

 خانم بهرامی -خانم کهریزی

 مشترک دوم پرستاری(-واحد2)آیین زندگی

 آقای کرمی-آقای زرین فام
 مشترک با ترم ششم پرستاری( برادران -واحد 2)دانش خانواده

 آقای اسدی -آقای ملکیان

 چهارشنبه 
 /.ع(5-ت5/1)پرستاری کودک سالم

 عباسیدکتر 

 (روزانه/.ع مشترک با ترم چهارم 5-/.ت5)فناوری اطالعات

 آقای پور اسد

 /.واحد(   خانم دکتر عباسی25پرستاری در اختالت سالمت مادر و نوزاد)

 



 
                                                                                                                                    

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم : نیمسال  چهارم  : ترم
 

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

 شنبه 

 

 

 

 

 

 

 کارآموزی

 خواهران سالن فجر(-واحد1)2تربیت بدنی

 نادیا نظری
 دکتر مرادی                          واحد( 3)فارسی ادبیات

 برادران سالن شهدا(-واحد1)2تربیت بدنی

 هوشنگ رمضانی

 یکشنبه

 /. واحد(55ارولوژی)

 خانم مهدوی کیانخواهران( –/. واحد 5)ژینکولوژی

 خواهران مشترک با ترم پنجم پرستاری( خانم شکر بیگی-واحد2تفسیر )

 خواهران مشترک با ترم پنجم پرستاری( دکترکرمی -واحد2تفسیر )

 هفته اخر( دکتر عبدی0-برادران–/. واحد 5)ژینکولوژی
 شایق علیرضا آقای    برادران مشترک با ترم پنجم پرستاری(-واحد2تفسیر )

 لطفیآقای دران مشترک با ترم پنجم پرستاری(    برا-واحد2تفسیر )

 دوشنبه 
 واحد( 5/1)پرستاری سالمت جامعه 

 دکتر جعفری

 واحد( 2)بهداشت روان

 استاد رحمتی

 دکتر عباسی                      واحد( 3پرستاری بیماریهای کودکان ) سه شنبه 

 

 چهارشنبه 
 خانم فرجی      هفته اول(8-/. واحد55)تنفس

 /.ع مشترک باترم سوم بین الملل(5-/.ت5فناوری اطالعات)

 هفته دوم(      آقای فالحی8-واحد 1قلب) آقای پوراسد



 
                                                                                                                                    

 

 1311-1044 سال تحصیلی:      دوم: نیمسال                 روزانه ،ششم بین الملل پنجم: ترم

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

 شنبه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارآموزی

 /. واحد(5واحد( پوست سوختگی)1/. واحد( اعصاب)5عفونی) هفته اول(                صبا کریمی8-/. واحد55خون)

 هفته دوم(           آقای خشای8-/. واحد5غدد) آقای مسعود فالحی

 یکشنبه

 هفته اول(  8-واحد 1)اصول مدیریت خدمات پرستاری

 خانم فرجی

 پرستاری( خانم شکر بیگی چهارم خواهران مشترک با ترم-واحد2تفسیر )

 خانم دکترکرمی خواهران مشترک با ترم چهارم پرستاری(-واحد2)تفسیر 

 شایقعلیرضا  پرستاری( آقای چهارم برادران مشترک با ترم-واحد2)تفسیر 

 لطفیپرستاری( آقای  چهارمبرادران مشترک با ترم -واحد2تفسیر )

 هفته دوم(  8-واحد 1)اصول مدیریت خدمات پرستاری

 آقای وفایی

 آقای صبوریواحد خواهران مشترک با ترم ششم پرستاری( 2)تاریخ فرهنگ تمدن

 خانم ملکی پورواحد خواهران مشترک با ترم ششم پرستاری( 2)تاریخ فرهنگ تمدن

 آقای زرین فاممشترک با ترم ششم پرستاری(برادران واحد  2)تاریخ فرهنگ تمدن

 آقای فاضلیمشترک با ترم ششم پرستاری(برادران واحد  2)تاریخ فرهنگ تمدن

  قای رحمتیآ     واحد( 2)پرستاری در بیماریهای روان  دوشنبه 

 سه شنبه 
 واحد(                 دکتر دوستی       3زبان عمومی )

      15-10  

 چهارشنبه 

ENTهفته اول(   8-/. واحد5)،چشم 

  آقای محمدمهدی خشمین    

 هفته دوم(8-/. واحد25) اتاق عمل 

 دکتر همت پور

  .باشدشامل دانشجویان بین الملل نمیالزم به ذکراست:تفسیر،تاریخ فرهنگ تمدن 



 
                                                                                                                                    

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم: نیمسال                 روزانه ششم   : ترم

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

 شنبه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارآموزی

                  ( واحد25/1)CCUمراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

 دکتر علیرضا عبدی

ICU(1 8-واحد)هفته اول 

 آقای کامران وفایی

 یکشنبه
 واحد(     دکترجعفری1پرستاری بهداشت محیط)

 
 خانم فرجی هفته دوم(    8-/.واحد55) دیالیز

 دوشنبه 
 (/.ع5-ت5/1)مراقبتهای پرستاری درمنزل 

 خانم کریمی

 پنجم پرستاری( واحد خواهران مشترک با ترم 2تاریخ فرهنگ تمدن)

 آقای صبوری

 پرستاری( پنجم واحد خواهران مشترک با ترم 2تاریخ فرهنگ تمدن)

 خانم ملکی پور

 پرستاری(پنجم واحد برادران مشترک با ترم  2تاریخ فرهنگ تمدن)

 آقای زرین فام

 پرستاری(پنجم واحد برادران مشترک با ترم  2تاریخ فرهنگ تمدن)

 آقای فاضلی

 سه شنبه 
 /.ع(5-ت1ای)اخالق پرستاری و ارتباط حرفه

 دکتر خاتونی

  پرستاری(خواهران مشترک با ترم سوم  -واحد 2)دانش خانواده

 خانم بهرامی -خانم کهریزی

 برادران مشترک با ترم سوم پرستاری( -واحد 2)دانش خانواده

 آقای اسدی -آقای ملکیان

 چهارشنبه 

 پرستاری اورژانس و بحرانها و حوادث غیر مترقبه

 دکتر قنبری              هفته اول(8-ت1)
 دکتر دوستی               واحد(  2زبان تخصصی)

       (  /.عملی5مترقبه) پرستاری اورژانس و بحرانها و حوادث غیر

 آقای آزادی



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم: نیمسال     هفتم  : ترم
 

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

 شنبه 

 کارآموزی
 

 

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 

 کارآموزی)از شنبه لغایت چهارشنبه صبح وعصر(



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم : نیمسال      هشتم : ترم
 

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

  شنبه 

 
 

 کارآموزی
 

 

 

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 
 

 )صبح و عصر( چهارشنبهکارآموزی شنبه لغایت 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم: نیمسال   دوم:  ترم
 

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

 شنبه 
 ع(1-ت2واحد)3( 2)تشریح

 دکتر فرامرزی
 واحد عملی(1()1اصول خدمات بهداشت جامعه بهداشت)

 خانم پرویزی

  یکشنبه
سالن فجر    واحد(1تربیت بدنی )

 شاکری تخانم زین

 واحد(2جنین شناسی)

 دکتر زهرا رشیدی-دکتر فرامرزی

 واحد(2نوزادان )

 دکتر فرشادفر

 دوشنبه 
 ع(1-ت2واحد) 3میکروب شناسی

 دکتر نعمان پور

 /.ع(5-ت5/1واحد) 2فیزیولوژی

 دکتر ندایی
 

 سه شنبه 

 کارآموزی

 ( پرستاری)مشترک دوم و سوم واحد2آیین زندگی

 آقای ملکیان -آقای صادقی
 

  دکتر دوستی           واحد(2زبان تخصصی) چهارشنبه 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم : نیمسال   چهارم : ترم
 

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

 شنبه 
 

 

 
 

 کارآموزی
 کارآموزی

 یکشنبه 

 دوشنبه 
 واحد(2)0بهداشت مادر و کودک باروری بهداشت

 دکتر کامروامنش

 واحد(2بیماریهای کودکان)

 دکتر فرشادفر

 سه شنبه 
 هفته اول(8-واحد1داروشناسی )

 دکتر جمشیدی

 واحد(2یر موضوعی قرآن)ستف

 خانم شکربیگی
 دکتر ساالری      واحد(5/1آمارحیاتی)

 واحد(2اصول تغذیه مادروکودک)

 دکتر امیر صابر

 چهارشنبه 

 

 

 واحد 3( 1لوژی و بیماریهای داخلی)پاتوفیزیو

 دکتر بخشی               11-8

در مادرکودک و  ارتباطات آموزش بهداشت مشاوره

 هفته اول(8-/. واحد5روش تحقیق) دکتر کولیوند            واحد 1(3باروری)بهداشت

 هفته دوم(8-واحد1) 2بارداری و زایمان دکتر کولیوند

 خانم خلیلی

 (دکتر حیدرپور اواحد -واحد خانم خلیلی 1واحد) 2باردای و زایمان طبق لیست دروس



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:                       دوم: نیمسال          ششم: ترم
 

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

 شنبه 

 

 

 

 

 
 

 

 کارآموزی

 هفته اول( 8-واحد1تاریخ و اخالق و حقوق مامایی)

 واحد(2و بیماریهای جراحی) فیزیوپاتولوژی خانم خلیلی

 واحد(1)تاریخ اخالق قوانین و حقوق مامایی دکتر آزادمهر

 خانم خلیلی

 )مشترک با ترم سوم ناپیوسته مامایی(واحد 2فرهنگ و تمدنتاریخ  یکشنبه

 زرین فام آقای

 )مشترک با ترم سوم ناپیوسته مامایی(واحد 2دانش خانواده

 آقای زرین فام

 دوشنبه 

 هفته اول( 8-واحد1مدیریت )

 0بیماریهای داخلی و جراحی دربارداری و زایمان دکتر کولیوند

 /.واحد(25)حقوق و پزشکی قانونی در مامایی دکترآزادمهر       واحد(1)

 گلعزاردکتر

 سه شنبه 

 هفته اول(8-/.واحد55)حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

 دکتر کریمی راد

 /. واحد(5)فیزیوپاتولوژی

 خانم پرویزی

 

 
 واحد(5/1)3داخلیو بیماریهای  فیزیوپاتولوژی

 دکتر بخشی

  چهارشنبه 
 هفته دوم( 8-واحد1)در ماماییطب سنتی و گیاه درمانی 

 دکتر فرزایی
 

 سه شنبه: شب



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:  دوم: نیمسال سوم      : ترم
 

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

 واحد(2) فیزیوپاتولوژی شنبه 

 دکتر بخشی

بیماریهای داخلی جراحی در بارداری و 

 واحد( 2)3بهداشت مادر و کودک بهداشت دکترآزادمهرهفته اول(    8-واحد1زایمان)

 دکتر کامروامنش

 واحد(2اصول مدیریت)

 دکتر کولیوند

 توحیدنیا واحد(1)رادیولوژی و سونوگرافی

 واحد( 2فیزیو پاتولوژی بیماریهای جراحی ) یکشنبه

 دکترآزادمهر
 

 واحد 2تاریخ فرهنگ و تمدن

 )مشترک با ترم ششم پیوسته مامایی(

 زرین فامآقای 

 واحد  2دانش خانواده

  )مشترک با ترم ششم پیوسته مامایی(

 آقای زرین فام

 دوشنبه 

 کارآموزی
 سه شنبه  

 واحد(5/1بیمارهای زنان) چهارشنبه 

 دکتر حیدر پور

 فجر(سالن -واحد1) 1تربیت بدنی

 شاکری ت خانم زین

 هفته اول(8-واحد 1مدیریت و ارتقاء کیفیت)

 دکتر کولیوند

 واحد(5/1بیمارهای زنان)

 دکتر کامروامنش



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:                            دوم: نیمسالهشتم                              : ترم
 

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

 شنبه 

 کارآموزی

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 پنج شنبه

 وشب(کارآموزی شنبه لغایت پنج شنبه )صبح و عصر 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:    دوم: نیمسال     دوم:   ترم
 

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

 /.واحد(5)ویژه غدد مراقبتهای    شنبه

 دکتر ماهور 

     یکشنبه

 دوشنبه

 کارآموزی

 (اول جلسه 12-واحد25/1)مراقبتهای ویژه قلب و عروق

 واحد(5/1مراقبتهای ویژه تنفس) دکتر رستم جاللی 
 /.واحدهمت پور(55)

 جلسه آخر( 2/.واحد25)ویژه قلب و عروقمراقبتهای  /.واحد دکتر ویسی(55) 

 دکترویسی

 سه شنبه 

 هفته اول(8واحد 1ودیالیز ادرار )مجاریمراقبتهای ویژه کلیه

 خانم فرجی
 

 واحد(1-)جراحی شکم ولگنمراقبتهای ویژه گوارشی

 دکتر عبدی

 چهارشنبه 

 واحد (5/1)مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

 دکتر عبدی(-واحد1)

 /.واحددکتر خالدی(5) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی: دوم: نیمسال     چهارم:  ترم
 

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

  شنبه

 پایان نامه

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:                          دوم: نیمسال                              دوم : ترم
 

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

 شنبه

 

 کارآموزی

 واحد(2)1ری سالمندیپرستا

 دکتر ماهور
 

 واحد( 5/1اختالت روانی) ، وضعیت روانشناختی بیماری و2پرستاری سالمندی یکشنبه

 دکتر امیر جاللی

 واحد(1سالمندی سالم وفعال)

 دکترجعفری

 واحد(2 -)مشترک با روانپرستاریزبان تخصصی  دوشنبه

 دکتردوستی

 ع(1-ت1داروشناسی سالمندی و فرآورده های مکمل)

 دکتر سمیرا شیرویی-دکتر سجاد فخری

     سه شنبه

     چهارشنبه

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 تحصیلی:سال                           دوم: نیمسال                     چهارم:  ترم
 

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

  شنبه

 پایان نامه

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:                          دوم: نیمسال                              دوم : ترم
 

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

     شنبه

     یکشنبه

 دوشنبه 

 کارآموزی

 واحد( 2-)مشترک با سالمندیزبان تخصصی
 دکتر دوستی

  (اواحد -)سایکوفارماکولوژیداروشناسی اختصاصی

 آقای خالدی

اختالالت روانی در بزرگساالن و مراقبتهای پرستاری)اواحد(  

 آقای خالدی

 /.ع(5 -ت1)روشهای آموزش سه شنبه 
 دکتر امیر جاللی

 

 چهارشنبه 

 هفته اول(8 -واحد 1)مداخالت روانپرستاری فردی

 آقای رحمتی-آقای خالدی 

 

 هفته دوم(8-واحد1)مدیریت پرستاری در بخش های روانپزشکی

 دکتر امیر جاللی

 

 

 

 



 

 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:                          دوم: نیمسال                     چهارم:  ترم
 

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

  شنبه
 

 زیر+کاروپایان نامه

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 

 زی + پایان نامهرکارو      



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044  سال تحصیلی:                                 دوم : نیمسال                دوم: ترم
 

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

    شنبه
 هفته اول( 8-/.واحد 5)2پرستاری داخلی جراحی

 دکتر ماهور 

     یکشنبه

 دوشنبه 

 کارآموزی

 هفته اول(8-واحد1)حوادث و بالیا-هاارائه خدمات در فوریت

 واحد( 2-)مشترک با داخلی جراحیزبان تخصصی دکتر ویسی

 هفته دوم(8/. واحد 5)2پرستاری داخلی جراحی  دکتر دوستی

 دکتر رستم جاللی

 واحد( 5/1 -1)پرستاری اورژانس اورژانس پیش بیمارستانی سه شنبه 

 دکترقنبری

 هفته اول(8واحد  1)حوادث و بالیا -اصول مدیریت در اورژانس

 دکتر قنبری

   چهارشنبه 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:                          دوم: نیمسال                     چهارم:  ترم
 

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

  شنبه
 

 زیر+ کاروپایان نامه
 

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 

 

 زی + پایان نامهرکارو      



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 تحصیلی:سال                                       دوم: نیمسال                                   دوم: ترم
 

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

 شنبه 

 کارآموزی

  هفته اول(8-واحد 1)طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستارو آنها

 واحد( 5/1)داروشناسی اختصاصی دکتر رستم جاللی

 هفته دوم(8-واحد /.55)پرستاری از اختالت و بیماریهای حاد داخلی جراحی دکتر محمدفرآنی

 دکتر خاتونی 

 هفته اول(8 -/. واحد55)پرستاری از اختالت و بیماریهای داخلی و جراحی یکشنبه

 دکتر رستم نیا
 

 دوشنبه 

  

 /.ع(5ت،1واحد( ) 5/1)روشهای آموزش به مددجو

 دکتر خاتونی

 واحد ( 2-)مشترک با اورژانسزبان تخصصی 

 دکتر دوستی

     سه شنبه 

      چهارشنبه 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:                          دوم: نیمسال                     چهارم:  ترم
 

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

  شنبه
 

 + کارورزیپایان نامه
 

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 پنج شنبه

 

 + پایان نامه ورزیکار شب( وشنبه لغایت پنج شنبه)صبح و عصر کارآموزی:



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:                                      دوم: نیمسال                                   دوم: ترم
 

ایام 

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

     شنبه 

     یکشنبه

 دوشنبه 

 کارآموزی

 هفته اول(8-واحد 1)ای در مشاوره در ماماییاخالق حرفه

 کارگاه(-/. واحد5)مهارتهای زندگی دکتر حیدرپور

 هفته دوم(8مهارتهای زندگی) دکتر کولیوند

 دکتر کبودی

 واحد(2)زایمانپس مشاوره و آموزش در بارداری و زایمان طبیعی و  سه شنبه 

 دکتر کولیوند
 

 ع(5/1-/.ت5)سیمینارتحقیق چهارشنبه 

 دکتر کامروامنش-دکتر کبودی

  واحد( 2)سالمت خانواده

 دکتر کامروامنش-دکتر کبودی

 مهارتهای ارتباطی

 واحد( دکتر حیدر پور1) 

 /.واحد( دکتر کامروامنش5) 

 پرویزی فرد/.واحد( دکتر 5)

 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1311-1044 سال تحصیلی:                          دوم: نیمسال                     چهارم:  ترم
 

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

  شنبه
 

 + کارورزیپایان نامه
 

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 

 زی + پایان نامهرکارو  کارآموزی:


