
 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل : ًیوسبل                                     اٍل : تزم
 

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

 خبًن سبدات حسیٌی -(1اًذیطِ اسالهی ) شنبه 
 

 

 

 
 

 (2-5دوتز گلؼذار ) -ع( 1ت،  1اصَل ٍ فٌَى پزستبری در هبهبیی ) 

 دوتز فَسیِ خبًی -/.ع( 5ت5/1تطزیح) یکشنبه
 

  دوتز جبثز لبدری –ٍاحذ(  2) رٍاًطٌبسی آلبی پَرهٌذ –ع(  5/0ت،  5/12)ایوٌی ضٌبسی 

 دوشنبه 
 

 دوتز فَسیِ خبًی -/.ع( 5ت5/1تطزیح)

 
 

 ( 10 -13دوتز دٍستی ) –ٍاحذ(  3سثبى  )
 /.ع(5سلَل ضٌبسی)

 دوتز هحسي صالِ
 

  دوتز سیٌی ًٍذ -ّفتِ اٍل( 8 -ٍاحذ تئَری 1) فیشیَلَصی  دوتز سیٌی ًٍذ -ٍاحذ تئَری( 2) فیشیَلَصی سه شنبه 

 چهارشنبه 
 (ت 5/1سلَل ضٌبسی ٍ ثبفت ضٌبسی )

 آلبی هحسي صالِ
 

 /.ع(5ت5/1) ثیَضیوی

 دوتز اسذی  -دوتز حك ًظزی
 

 
 

 

1  
 

 



            

 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     سَم : تزم
 

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

 شنبه 
 وبرآهَسی

 

 دوتز هلىیبى -ٍاحذ( 2صًتیه )

 
 خبًن ًظزی –اًمالة اسالهی 

 

 سبلي فجز  -(2تزثیت ثذًی) یکشنبه
 

 دوتز ػجبسی -ٍاحذ( 1وبهپیَتز )

 دوتز وْزیشی -(2اًذیطِ اسالهی)  دوشنبه 
 

 آلبی سلیوی -ٍاحذ( 1اًگل ضٌبسی )

 

 ٍاحذ( 1)در هبهبییاصَل رٍاًپشضىی 

 استبد هذػَ

 ٍاحذ( 2) دارٍضٌبسی ػوَهی سه شنبه 

 دوتز لوزی -دوتز ضیزٍیی

 /.ع(5-/.ت5) ػوَهی اختصبصی آسیت ضٌبسی

 دوتز ضمبیك یشداًفز

 ٍاحذ( 1ًطبًِ ضٌبسی ٍ هؼبیٌبت پشضىی )

 دوتز فزًبس وزیوی راد

 ٍاحذ( 2اپیذهیَلَصی)اصَل 

 هزادی ًظز هْذی دوتز

   دوتز خلیلی -ٍاحذ 2 -(1ثبرداری ٍ سایوبى)  چهارشنبه 

 وبرآهَسی پنجشنبه
 

  

 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     پٌجن : تزم
 

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

 شنبه 
 ٍاحذ( 2)-( 2فیشیَپبتَلَصی ٍ ثیوبریْبی داخلی )

 دوتز ثخطی
 

ٍاحذ تئَری(  5/1ثبرداری سایوبى سًبى ٍ ًبثبرٍری )

 دوتز وبهزٍاهٌص
 آلبی دٍلتیبری –تبریخ اهبهت 

 

 (ّفتِ اٍل 8 -ٍاحذ 1هذیزیت )اصَل 

 دوتز گلؼذار
 

 ٍ وبرثزد آى در هبهبیی  اصَل هذیزیت

 دوتز وبهزٍاهٌص -(ّفتِ دٍم 8 -ٍاحذ 1) 
 

 یکشنبه
 ّفتِ اٍل( دوتز خلیلی 8-ٍاحذ 1اختالل ػولىزد جٌسی)

 ٍاحذ(2)( 3) غیز طجیؼیٍ سایوبى ثبرداری  

 دوتز وبهزٍاهٌص

 ٍاحذ تئَری( 5/1)ثبرداری سًبى ٍ ًبثبرٍری 

 دوتز حیذرپَر

ّفتِ اٍل(  8 -ٍاحذ 1رادیَلَصی ٍ سًََگزافی )

 آلبی تَحیذًیب

 ّفتِ دٍم( 8در هبهبیی ) ثیَْضی ٍ ثیحسی
 ٍاحذ( 1اصَل تغذیِ در ثیوبریْب ٍ در وَدن )

 استبد هذػَ

 دوشنبه 

 وبر آهَسی

 
 سه شنبه 

 وبر آهَسی چهارشنبه 
 (2-5آلبی ضْزستبًی ) –ٍاحذ(  3ادثیبت فبرسی )

 

 



     

 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     ّفتن : تزم
 

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

 شنبه 

 وبرآهَسی
 

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 پنجشنبه

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     اٍل : تزم
 

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

  شنبه 
 

 وبرآهَسی
 

 

 /.ع(5ت1هیىزٍة ضٌبسی)

 آلبی ثیضى ًؼوبًپَر
 

 یکشنبه
 ٍاحذ( 1فزدی ٍ اجتوبػی)رٍاًطٌبسی 

  رحوتی آلبی

 ّفتِ دٍم( 8گزٍُ رٍاى )

 /.ع( 5ت55/0اصَل هْبرتْبی پزستبری)

 خبًن هْذٍی

  دوشنبه 

 دوتز ستبرُ جَاًوزدی – /.ع(5ت5/1تطزیح)

 /.ع( 5ت5/1تطزیح)

 دوتز فَسیِ خبًی
 آلبی خطویي –/.ع( 5ت55/0اصَل هْبرتْبی پزستبری)

 سه شنبه 

 

 خَاّزاى -(1تزثیت ثذًی )

 دوتز وْزیشی -خَاّزاى -(1اًذیطِ اسالهی)
 

 خبًن رستن ًیب –/.ع( 5ت  1اصَل هْبرتْبی پزستبری)
 سبلي ضْذا -ثزادراى-(1تزثیت ثذًی )

 
 آلبی ضْزام هلىیبى –ثزادراى -(1اًذیطِ اسالهی)

 چهارشنبه 
 

 دوتز هزین هحوذیبى –ع(  5/0ت،  5/2فیشیَلَصی )
 

 ثیَضیوی

 (1-3دوتز اسذی ) -ًظزیدوتز حك 

 

 

 

 

 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     دٍم : تزم
 

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

 شنبه 
 

 وبرآهَسی
 

 دوتز ضىزثیگی –خَاّزاى  -آئیي سًذگی
 

 دوتز صبدلی –ثزادراى  -آئیي سًذگی

 یکشنبه
 ٍاحذ( 2هفبّین پبیِ پزستبری)

آلبی خطبی
 -ٍاحذ(1اصَل اپیذهیَلَصی ٍ هجبرسُ ثب ثیوبریْب)

 دوتز فبطوِ خسزٍی

 دوشنبه 
 /.ع(5ت 1اًگل ضٌبسی)

 سلیویوبهزاى آلبی 
 

 /.ع( 5ت5/0فزآیٌذ آهَسش ثِ ثیوبر )

 دوتز حذادیبى
 

 سه شنبه 
 ٍاحذ( 2دارٍضٌبسی )

 دوتز فخزی –دوتز ضیزٍیی 
 

 /.ع(5/.ت5ثزرسی ٍضؼیت سالهت)

 آلبی خطبی
 

 چهارشنبه 
 ٍاحذ( 5/1تغذیِ ٍ تغذیِ درهبًی )

 هَلَیجالل دوتز 
 (2-5) –خلیلی  دوتزٍاحذ( 2) -دوتز ػجبسی/. ٍاحذ(25 )– ٍاحذ(25/2پزستبری هبدرًَساد) 

 
 
 
 
 



.

 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     سَم : تزم
 

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

 شنبه 
 ع( 5/0ت 25/1ایوٌی ضٌبسی )

 دوتز جلیلیبى -آلبی پَرهٌذ

 صبدلیدوتز  - خَاّزاى -ئیي سًذگیآ
 ٍاحذ( 2سبلن ) پزستبری وَدن

 ػجبسیدوتز 

 دوتز ضىزثیگی –خَاّزاى  -داًص خبًَادُ

 دوتز صبدلی -ثزادراى –داًص خبًَادُ  دوتز اسذی - ثزادراى - آئیي سًذگی

  ع( 5/0ت، 5/0دوتز سبالری ) -آهبر یکشنبه

 ٍاحذ(55/1پزستبری در اختالالت سالهت هبدر ًٍَساد)

 خبًن هؼصَهِ ػجبسی -فٌبٍری اطالػبت ٍاحذ(  25/0دوتز ػجبسی ) –خبًن هٌتی 

 دوشنبه 

 وبرآهَسی

 ّفتِ اٍل(  8-ٍاحذ 1()1پزستبری ثشرگسبالى/ سبلوٌذاى )

  خبًن هْذٍی 

 آلبی فالحی- (دٍمّفتِ 8-/.ٍاحذ 5آة الىتزٍلیت)
 

 ٍاحذ( 5/1گَارش) سه شنبه 

 خبًن فزجی
 

 چهارشنبه 
 ت( 5/1پزستبری سالهت فزد ٍ خبًَادُ)

 دوتز فزاًه جؼفزی
 

 
 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     چْبرم : تزم
 

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

 شنبه 

 

 وبرآهَسی

 

 خبًن فزجی -ّفتِ اٍل (8-/.ٍاحذ55تٌفس )
 ّفتِ اٍل(8-/.ٍاحذ5)ثزادراى  -صًیىَلَصی

 آلبی فالحی -ّفتِ دٍم(8ٍاحذ1للت) دوتز ػجذی

 یکشنبه

 وْزیشیخبًن  -خَاّزاى –( 2اًذیطِ اسالهی) آلبی ٍفبیی -ّفتِ اٍل( 8-/.ٍاحذ55اٍرٍلَصی)

 دوتز حذادیبى -/. ٍاحذ( خَاّزاى5صًیىَلَصی)
 دوتز وزهی  -ثزادراى  –( 2اًذیطِ اسالهی)

 

 ٍاحذ( 2پزستبری ثْذاضت رٍاى) دوشنبه 

 آلبی رحوتی 

 ٍاحذ( 5/1پزستبری سالهت جبهؼِ )

 دوتز فزاًه جؼفزی

 سه شنبه 

 سبلي ضْذاخَاّزاى  -2تزثیت ثذًی

 
 ثزادراى سبلي فجز -2تزثیت ثذًی

 (2-5دوتز ػجبسی) -ٍاحذ(3پزستبری وَدن ثیوبر) چهارشنبه 

 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     پٌجن: تزم
 

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

 شنبه 

 

 وبرآهَسی

 

 دوتز سریي فبم -خَاّزاى  -اًمالة اسالهی 
 

 اسوبػیلی هْزاآلبی  -خَاّزاى-تبریخ اهبهت
 

 دوتز سریي فبم -ثزادراى –تبریخ اهبهت  دوتز فبضلی -ثزادراى –اًمالة اسالهی 

 یکشنبه

 دوتز ّوت پَر -ّفتِ اٍل( 8ّفتِ اٍل اس  4 -ٍاحذ 25/0اتبق ػول )

 ّفتِ اٍل( 8 –ٍاحذ  1) -هذیزیت خذهبت پزستبریآلبی خطبی –ّفتِ اٍل(  8ّفتِ دٍم اس  4 -ٍاحذ 5/0غذد )

 آلبی ٍفبیی –ّفتِ دٍم(  8 –ٍاحذ  1اصَل هذیزیت خذهبت پزستبری )  خبًن فزجی

 آلبی رحوتی –ٍاحذ(  2پزستبری ثیوبریْبی رٍاى ) ٍاحذ( آلبی فالحی 5/0پَست ٍ سَختگی ) –اػصبة  –ػفًَی  دوشنبه 

 (2-5دوتز دٍستی ) -ٍاحذ(3سثبى ػوَهی اًگلیسی) سه شنبه 
 

  آلبی خطویي –ّفتِ اٍل (  8 –ٍاحذ  5/0ٍ چطن )  ENT چهارشنبه 

 
 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     ضطن : تزم
 

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

 شنبه 

 وبرآهَسی

 

 دوتز پْلَاى -خَاّزاى-تبریخ اهبهت خبًن ًظزی -خَاّزاى-اًمالة اسالهی 

 ًستآلبی فبضلی   -ثزادراى –تبریخ اهبهت  حبج آلب هحجی –ثزادراى  -اًمالة اسالهی  
 

 یکشنبه

 

 دوتز دٍستی –ٍاحذ(  2سثبى تخصصی )
ICU (25/1 ٍاحذ  )– آلبی خطویي 

 دوشنبه 

 دوتز فزاًه جؼفزی -ّفتِ اٍل(  8 –ٍاحذ  1پزستبری ثْذاضت هحیط )
 

 /.ع(5ت5/1) در هٌشل ْبی پزستبریهزالجت

 آلبی فالحی
ICU (1  8 –ٍاحذ ) آلبی ٍفبیی -ّفتِ دٍم 

 سه شنبه 
پزستبری اٍرصاًس در ثحزاًْب ٍ حَادث غیز هتزلجِ  خبًن فزجی -ّفتِ اٍل( 8 –ٍاحذ  55/0دیبلیش )

 آلبی آسادی –ع(  ٍاحذ5/0)

 
 ( ت ٍاحذ1پزستبری اٍرصاًس در ثحزاًْب ٍ حَادث غیز هتزلجِ)

 دوتز لٌجزی

  دوتز خبتًَی –( ع5/0ت ،  1اخالق پزستبری ٍ ارتجبط حزفِ ای ) چهارشنبه 

 
 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                    ّفتن : تزم
 

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

 شنبه 

 

 وبرآهَسی

 

 

  

  یکشنبه

   دوشنبه 

   سه شنبه 

   چهارشنبه 

 
 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     ّطتن : تزم
 

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

 شنبه 

 

 وبرآهَسی

 

 

  

  یکشنبه

   دوشنبه 

   سه شنبه 

   چهارشنبه 

 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     دٍم : تزم
 

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

 شنبه 
 

 

 وبرآهَسی
 

 

 خبًن هْذٍی -/.ع(5ت55/0اصَل هْبرتْبی پزستبری)
 

 یکشنبه
 ٍاحذ( 2رٍاًطٌبسی فزدی ٍ اجتوبػی)

 دوتز خبلذی
 

 دوشنبه 
 

 دوتز ًؼوبى پَر -ع( 5/0ت،  1هیىزٍة ضٌبسی )
 

 

 استبد هذػَ -/.ع( 5ت5/1تطزیح)
 

 آلبی ضْزستبًی –ٍاحذ(  3ادثیبت فبرسی )

 سه شنبه 
 

 دوتز حك ًظزی –ع (  5/0ت،  1ثیَضیوی )

 دوتز اسذی

   

 چهارشنبه 
 

 هزادپَردوتز  –( ٍاحذ 3فیشیَلَصی )
 

 ٍاحذ( 55/0)اصَل هْبرتْبی پزستبری

 دوتز رستن ًیب 

 

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                    پٌجن : تزم
 

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

 شنبه 

 

 وبرآهَسی

 

 خبًن فزجی -ّفتِ اٍل (8-/.ٍاحذ55تٌفس )
 ّفتِ اٍل(8-/.ٍاحذ5ثزادراى ) -صًیىَلَصی

  دوتز ػجذی

 دوتز حذادیبى -/. ٍاحذ( خَاّزاى5صًیىَلَصی) آلبی فالحی -ّفتِ دٍم(8ٍاحذ1للت)

 یکشنبه
 وْزیشیخبًن  -خَاّزاى –( 2اًذیطِ اسالهی) آلبی ٍفبیی -ّفتِ اٍل( 8-/.ٍاحذ55اٍرٍلَصی)

 ع( خبًن هْذٍی 5/0ت،  5/0سیستوْبی اطالع رسبًی پشضىی )
 دوتز وزهی  -ثزادراى  –( 2اًذیطِ اسالهی)

 

 آلبی رحوتی - ٍاحذ( 2پزستبری ثْذاضت رٍاى) دوشنبه 
 

 ٍاحذ( 5/1پزستبری سالهت جبهؼِ )

 دوتز فزاًه جؼفزی

 سه شنبه 
 خَاّزاى سبلي ضْذا -2ثذًیتزثیت 

 دوتز لٌجزی -ع(5/0ت،  5/1هذیزیت ثحزاى )
 ثزادراى سبلي فجز -2تزثیت ثذًی

 (2-5دوتز ػجبسی) -ٍاحذ(3پزستبری وَدن ثیوبر) چهارشنبه 

 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:  : اٍل                 ًیوسبل                                     : اٍل تزم
 

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

  شنبه 
 

 
 

  

 یکشنبه
 

 سیستن اطالع رسبًی

 هطتزن ثب داخلی،جزاحی -دوتز رستن جاللی 

ًىبت وبرثزدی اس اختالالت رٍاًی ضبیغ در دٍرُ 

 /.ٍاحذ(25ثبرداری )

 دوتز وجَدی

 

 دوشنبه 
 داخلی،جزاحیهطتزن ثب  -آهبر

  دوتز سبالری

رٍضْب ٍ فٌَى آهَسضی در جبهؼِ یب سیستن 

 ٍاحذ( دوتز وبهزٍاهٌص 55/0ثْذاضتی )

 ٍاحذ( دوتز وجَدی 55/0)

 دوتز دٍستی –ٍاحذ(  2سثبى تخصصی )

 سه شنبه 

 وبرآهَسی

 ّفتِ دٍم( 8 -/. ٍاحذ55رٍش تحمیك )

 دوتز حیذرپَر
 

 جلیلیبىّفتِ اٍل( دوتز 8)-ٍاحذ1-سًتیه 

 چهارشنبه 
 (دٍمّفتِ 8) (1) هْبرتْبی ارتجبطی

  دوتز حیذرپَر

 

 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     سَم : تزم
 

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

 شنبه 
 

 ٍاحذ( 2الگَّبی سالهت خبًَادُ )

 دوتز وجَدی

 دوتز وجَدی –ٍاحذ(  55/0سالهت جٌسی )

 

  

هطبٍرُ هبهبیی در هطىالت خبظ دٍرُ  یکشنبه

 دوتز وبهزٍاهٌص  -ع( 5/0ت،  5/1ثبرٍری )
 

 (ّفتِ دٍم 8- ٍاحذ1) ٍ هطبٍرُ لجل ٍ ثؼذ اس یبئسگی یبئسگی

دوتز وبهزٍاهٌص
 

 دوشنبه 

 وبرآهَسی

 دوتز حیذر پَر -ّفتِ اٍل(  8هذیزیت در سیستوْبی ثْذاضتی )
 (دٍمّفتِ 8-/.ٍاحذ5تٌظین خبًَادُ)هطبٍرُ 

 دوتز خلیلی

 ( دوتز حیذر پَراٍلّفتِ 8-/.ٍاحذ5تٌظین خبًَادُ)هطبٍرُ  سه شنبه 
 

 

     چهارشنبه 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     اٍل : تزم
 

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

  شنبه 

 

 

 ٍاحذ( 1دارٍضٌبسی اختصبصی )

 استبد هذػَ

 ٍاحذ(+ ارسضیبثی تطخیصی 55/0هزالجت تسىیٌی )

 اٍرصاًسٍاحذ( هطتزن ثب  1سیستوْبی اطالع رسبًی ) دوتز ػجذی –ّفتِ اٍل(  8)

 (ع 5/0ت،  5/0خبًَادُ)ٍ آهَسش ثِ هذدجَ رٍضْبی  دوتز رستن جاللی

 خبتًَیدوتز 

   یکشنبه

دوتز ػجذی -ٍاحذ(5/1) پزستبری الگَّبٍهفبّین-ّبًظزیِ
 /.ٍاحذ(هطتزن ثب اٍرصاًس 55رٍش تحمیك)

 دوتز رستن جاللی

 ٍ رٍاثط حزفِ ای لبًَى اخالق پزستبری دوشنبه 

 دوتز ٍیسی -هطتزن ثب اٍرصاًس

 هطتزن ثب اٍرصاًس -ٍاحذ(1آهبر )

 دوتز سبالری

 خبًن فزجی -ّفتِ دٍم( 8 –ٍاحذ  5/0چطن ٍ پَست )

 /.ٍاحذ(هطتزن ثب اٍرصاًس 55رٍش تحمیك)

 دوتز ػجبسی

 دوتز جؼفزی -ّفتِ دٍم( 8-ٍاحذ 25/0دّبى )

 ّفتِ اٍل(8-ٍاحذ25/0ارسیبثی ّبی تطخیصی)

 دوتز ّوت پَر –ٍاحذ(  25/0درد )

     سه شنبه 

    چهارشنبه 

 ًوبیٌذُ ّوبٌّگ وٌٌذ              -/. ٍاحذ دوتز ٍفبیی 25اًتمبل ثیوبر  -/. ٍاحذ دوتز خبلذی5ػبطفی 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     سَم : تزم
 

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

 شنبه 
 

 

 

 
  

    یکشنبه

 دوشنبه 

 وبرآهَسی

 آلبی خطبی -(ّفتِ اٍل 8ّفتِ دٍم اس  4 -ٍاحذ 5/0پیًَذ)

 
 دوتز ػجذی –ٍاحذ(  5/0ّوَوَلَصی ٍ آًىَلَصی )اٍرصاًس ّب 

 خبًن فزجی -دٍم(ّفتِ  8 -ٍاحذ 5/0هسوَهیت ٍ سَختگی )

 سه شنبه 

 دوتز ٍیسی –ّفتِ اٍل(  8 -ٍاحذ 25/0تزٍهب ٍ ضَن )

 دوتز ّوت پَر –ٍاحذ(  25/0تزٍهب ٍ ضَن )
 

 دوتز خلیلی- ّفتِ دٍم( 8 -ٍاحذ 25/0هذیزیت حبهلگی پز خطز )
 

  دوتز دٍستی –ٍاحذ(  2سثبى تخصصی ) چهارشنبه 

 



 

 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     اٍل : تزم

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

 شنبه 
 

 وبرآهَسی

 

 ّفتِ اٍل( 8 –ٍاحذ  1پبیص ٍضؼیت سالهت ثشرگسبالى )

 دوتز رستن جاللی
 دوتز ضبُ ٍیسی –ٍاحذ(  5/1پبتَفیشیَلَصی )

 دوتز هبَّر -ٍاحذ(  5/1ّب ٍالگَّبی پزستبری)ًظزیِ

دوتز خبتًَی -ٍاحذ 5/1 -رٍش تحمیك یکشنبه
 ع(5/0ت،  1اخالق پزستبری ٍ رٍاثط حزفِ ای )

 دوتز خبتًَی

 دوتز سبالری –هطتزن ثب هبهبیی  –آهبر  دوشنبه 
هطتزن ثب هبهبیی  -سیستوْبی اطالع رسبًی

 دوتز رستن جاللی
  

     سه شنبه 

     چهارشنبه 

 
 
 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     سَم : تزم
 

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

 شنبه 
 

 

 

 
  

    یکشنبه

 دوشنبه 

 وبرآهَسی

 ّفتِ چْبرم (   دوتز لٌجزی4پذافٌذ غیز ػبهل )
 

 آلبی خطبی -ّفتِ اٍل( 4-/. ٍاحذ5پزستبری آًىَلَصی)

 سه شنبه 
 حذادیبىدوتز   -(ت 5/0هزالجتْبی تسىیٌی ٍ ًمص پزستبردر آًْب)

 
 

 دوتز رستن جاللی –ثیوبریْبی هشهي  چهارشنبه 
 دوتز اهیز جاللی -ٍاحذ(  1هذیزیت خذهبت پزستبری )

 

 



 

 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     اٍل : تزم
 

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

 شنبه 
 

 وبرآهَسی
 

 ٍاحذ( 5/1ّب، الگَّبی پزستبری ٍ وبرثزد آًْب )ًظزیِ

 دوتز هبَّر 

 /.ٍاحذ( 55ثزرسی ٍضؼیت سالهت سبلوٌذی )

 دوتز سؼیذ ایشدی

 یکشنبه

 ّفتِ دٍم( 8 –ت  25/0ع ،25/0سیستوْبی اطالع رسبًی )

 ٍاحذ( 1اپیذهیَلَصی سبلوٌذی )دوتز اهیز جاللی

ّفتِ اٍل(  8 –ع 5/0ت،  5/1 -اخالق پزستبری ٍ رٍاثط حزفِ ای دوتزرٍیب صفزی

 دوتز ٍیسی

 دوشنبه 
 رٍاى  هطتزن ثب –ٍاحذ( 5/1)آهبر 

 دوتز سبالری
 

 دوتز ٍیسی –ٍاحذ(  55/0رٍش تحمیك )
ّفتِ اٍل(  8 -ٍاحذ 5/0) سیستوْبی اطالع رسبًی

 دوتز رستن جاللی -هطتزن ثب رٍاى
 

 دوتز رستن جاللی –ٍاحذ(  55/0رٍش تحمیك )

     سه شنبه 

     چهارشنبه 

/.ٍاحذ(: دوتز اهیز جاللی25ثزرسی ٍضؼیت سالهت سبلوٌذی )  



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     سَم : تزم
 

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

 شنبه 
 

 وبرآهَسی
 

 دوتز جؼفزی –ٍاحذ(  5/1) –( 3پزستبری سبلوٌذی )
 ٍاحذ(5/1هزالجتی ٍیضُ سبلوٌذاى)ّبی سبختبر ٍ سیستن 

 هبَّردوتز

 یکشنبه

 (دٍمّفتِ 8-/.ٍاحذ55آهَسضی) رٍش تذریس ٍ ثزًبهِ ریشی

دوتز رستن ًیب
 

 ّفتِ اٍل( 8 –ٍاحذ  1هذیزیت پزستبری ثبلیٌی )

 دوتز اهیز جاللی

  دوتز هبَّر/.ٍاحذ( 55آهَسضی) ثزًبهِ ریشیرٍش تذریس ٍ  دوشنبه 

     سه شنبه 

     چهارشنبه 

 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     اٍل : تزم

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

 شنبه 
 

 

 

 
  

    یکشنبه

 دوشنبه 
 سبلوٌذی آهبر هطتزن ثب

 دوتز سبالری
 

 ٍاحذ( 5/1ّب، الگَّبی پزستبری ٍ وبرثزد آًْب )ًظزیِ

 دوتز اهیز جاللی -دوتز خبلذی 

 
 

دوتز رستن  -(ع25/0ت،  25/0سیستوْبی اطالع رسبًی )

 (ع25/0ت،  25/0) -هطتزن ثب سبلوٌذی -جاللی

 دوتز اهیز جاللی 

 سه شنبه 

 وبرآهَسی

 اخالق، حمَق ٍ لبًَى در رٍاًپزستبری

 دوتز اهیز جاللی -دوتز خبلذی –ٍاحذ( 5/1)

دوتز  –ّفتِ اٍل  8 –ٍاحذ  5/1رٍش تحمیك پیطزفتِ )

 ّفتِ دٍم دوتز اهیز جاللی( 8ٍیسی( ٍ )

 چهارشنبه 

 ٍاحذ( 1اصَل سالهت رٍاى ٍ رٍاًپزستبری )

ّفتِ دٍم آلبی  -ٍاحذ 5/0 -ّفتِ اٍل آلبی رحوتی  -ٍاحذ 5/0)

  خبلذی(

 ّفتِ دٍم( 8 –ٍاحذ  5/0اصَل هطبٍرُ در رٍاًپزستبری )

 دوتز اهیز جاللی

 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                     سَم : تزم
 

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

 شنبه 
 

 

 

 
  

    یکشنبه

 دوشنبه 

 وبرآهَسی

ّفتِ اٍل(  8 -ٍاحذ 1) هذاخالت رٍاًپزستبری وَدوبى ٍ ًَجَاًبى

 دوتز خبلذی

 ّفتِ اٍل( 8 -ٍاحذ 5/0فَریتْبی رٍاًپزستبری )

 دوتز خبلذی

 سبلوٌذی ٍ هزافجتْبی رٍاًپزستبریاختالالت رٍاًی  سه شنبه 

 آلبی رحوتی –ٍاحذ(  1)
 

 چهارشنبه 

 ّفتِ دٍم( 4هذاخالت رٍاًپزستبری گزٍّی )

 دوتز اهیز جاللی -آلبی رحوتی
 

 

 ّفتِ اٍل( دوتز اهیز جاللی 8 –ٍاحذ  5/0پزستبری اػتیبد )

 
 



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                    اٍل : تزم
 

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

  شنبه 

 وبرآهَسی
 

 ّفتِ اٍل( دوتز ػجذی  8 –ٍاحذ  1اپیذهیَلَصی فَریتْب )
 ع( (5/0ت،  5/0ّبی اطالع رسبًی )سیستن 

 دٍم(ّفت8ِ-ٍاحذ 5/0)( 1) داخلی جزاحیپزستبری  دوتز رستن جاللی -هطتزن ثب ٍیضُ

 دوتز خبتًَی

 یکشنبه

 (اٍل  ّفت4ِ -ٍاحذ 5/0)( 1) داخلی جزاحیپزستبری 

دوتز رستن ًیب
 /.ٍاحذ(55رٍش تحمیك)

  دوتز رستن جاللی -هطتزن ثب ٍیضُ

 ّفتِ دٍم( استبد هذػَ 8 -ٍاحذ 1دارٍضٌبسی )

 اخالق پزستبری ٍ رٍاثط حزفِ ای دوشنبه 

 دوتز ٍیسی –هطتزن ثب ٍیضُ 

 هطتزن ثب ٍیضُ  –ٍاحذ( 1آهبر )

 دوتز سبالری

 /.ٍاحذ(55رٍش تحمیك) اٍل ( ّفت4ِّبی اطالع رسبًی )سیستن

 دوتز ػجبسی -هطتزن ثب ٍیضُ

 دوتز لٌجزی –ّفتِ دٍم ٍ سَم(  4اصَل هذیزیت )

     سه شنبه 

     چهارشنبه 

  



 
                   

                                                                                                                  

 

 1400-1401 سبل تحصیلی:                  اٍل:  ًیوسبل                                    سَم : تزم
 

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

 شنبه 

 

 وبرآهَسی

 

ّفتِ  4 -ٍاحذ 5/0ًیبسّبی ٍیضُ گزٍّْبی آسیت پذیز )سبلوٌذاى( )

هزالجتْبی ٍیضُ پزستبری در ثخطْبی اٍرصاًس  دوتز لٌجزی –اٍل ( 

ّفتِ دٍم  4 -ٍاحذ5/0آسیت پذیز رٍاًی )ًیبسّبی ٍیضُ گزٍّْبی  دوتز ػجذی -ٍاحذ( 1( )3)پزستبری اٍرصاًس

 دوتز ػجبسی( -ّفتِ سَم 4) -دوتز خبلذی( 
 

 یکشنبه

 ّفتِ اٍل( خبًن فزجی 8هزالجتْبی ٍیضُ پزستبری در ثخطْبی اٍرصاًس )

(2)اٍرصاًس 
 

 8 -ٍاحذ55/0( )2ٍیضُ پزستبری در ثخطْبی اٍرصاًس )اٍرصاًس هزالجتْبی

 دوتز ٍیسی –ّفتِ دٍم( 

 دوشنبه 

ّفتِ اٍل اس  8 -( )3هزالجتْبی ٍیضُ پزستبری در ثخطْبی اٍرصاًس )اٍرصاًس

 خبًن فزجی -ّفتِ اٍل( 4

 

 

 

     سه شنبه 

     چهارشنبه 

 


