
 دانشكده پرستاري و مامايي
 4951-59نيمسال دوم 

 PBLبرنامه كالس  

 01 - 08 01 - 01 01 - 01 01 - 01 8 -01 ايام هفته

 شنبه
 اختالالت روانی بسرگساالن

 99ارشد روانپرستاری 

 داروشناسی اختصاصی

 99ارشد روانپرستاری 
   

 يكشنبه
 مداخالت روانپرستاری

 99ارشدروانپرستاری 

 وره در روانپرستاریاصول مشا

 99ارشد روالنپرستاری 
   

 دوشنبه
( 1پرستاری مراقبتهای ویژه )

 (5تا1تنفس )هفته 

 99 ارشد ویژه  

  

 (6پرستاری مراقبتهای ویژه )

 99ارشد ویژه 

 (6تا1)هفته 

( 6پرستاری مراقبتهای ویژه )

 (5تا1)هفته  تنفس

 99ارشد ویژه  

 سه شنبه
 (7پرستاری مراقبتهای ویژه )

 (9تا1)هفته 

 99ارشد ویژه 

  (6پرستاری مراقبتهای ویژه )

 (5تا1)هفته 

 99 ارشد ویژه
 

 (1پرستاری مراقبتهای ویژ )

 (6تا1)هفته 

 99ارشد ویژه 

 (2پرستاری مراقبتهای ویژ )

 (8تا1قلب)هفته 

  99ارشد ویژه 

 چهارشنبه
 (7پرستاری مراقبتهای ویژه )

 (9تا1)هفته 

  99رشد ویژه ا

 ( 2ی مراقبتهای ویژ )پرستار

 (6تا1)هفته 

  99ارشد ویژه 

 

 (7پرستاری مراقبتهای ویژ )

 (7تا1)هفته 

  99ارشد ویژه 

 (2پرستاری مراقبتهای ویژ )

 (2تا1جراحی قلب)هفته 

 99ارشد ویژه 

 
 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 4951-59نيمسال دوم 

 2ارشد برنامه كالس  

 01 - 08 01 - 01 01 - 01 01 - 01 8 -01 ايام هفته

 شنبه
 ( 1پرستاری سالمندی)

 99ارشد سالمندی  

 (1-6)هفته  

 ( 1پرستاری سالمندی)

  99ارشد سالمندی  

 (1-6)هفته 

 
 پرستاری وروابط حرفه ایاخالق 

 99ارشد سالمندی 

مدیریت پرستاری بالینی ارشد 

 99سالمندی 

 يكشنبه
ساختارو سیستم های مراقبتی 

 ویژه

 99مندی ارشد سال 

ساختارو سیستم های مراقبتی 

 ویژه

  99ارشد سالمندی  

 
 ( 1پرستاری سالمندی)

 99ارشد سالمندی 

 پرستاری وروابط حرفه ایاخالق 

 99ارشد سالمندی 

 دوشنبه
         سالمت خانواده

 (7تا1)هفته 

 99ارشد مشاوره در مامایی 

 
 سالمت خانواده

         99ارشد مشاوره در مامایی 
 

 سه شنبه
  مشاوره وتنظیم خانواده و روشهای پیشگیری

 (9تا1)هفته

 99 ارشد مشاوره در مامایی
 

یائسگی و مشاوره قبل و بعد از 

 زایمان 

 (8تا1هفته) 

 99ارشد مشاوره در مامایی 

 

 چهارشنبه
 ( 2مهارتهای ارتباطی )

 (8تا1)هفته

 99ارشد مشاوره در مامایی  

 

مشاوره وآموزش دربارداری و 

 زایمان 

 99ارشد مشاوره در مامایی 

 

 

 



 رستاري و ماماييدانشكده پ
 4951-59نيمسال دوم 

   4ارشد برنامه كالس

 01 - 08 01 - 01 01 - 01 01 - 01 8 -01 ايام هفته

      شنبه

      يكشنبه

 دوشنبه
 روشهای آموزش

 99ارشدروانپرستاری
    

      سه شنبه

      چهارشنبه

 


