
 دانشكده پرستاري و مامايي
 4991 -99دوم  نيمسال

 6كالس برنامه 

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

 شنبه
 هیکزٍتطٌاسی

 94پزستاری هْز 

 اًگل ضٌاسی

 94پزستاری هْز 
 

 فزآیٌذ آهَسش تیوار

 94پزستاری هْز 

 پزستاری سالهت فزد ٍ خاًَادُ

 94پزستاری هْز

    يكشنبه
 رٍضٌاسیدا

 94هْزپزستاری 

 ستاى عوَهی

 94پزستاری هْز 

 دوشنبه
 پزستاری تْذاضت هادر ٍ ًَساد 

 94پزستاری هْز 
  

تیواریْای داخلی ٍ جزاحی در 

 (2تارداری ٍ سایواى )

 ّفتِ اٍل8

 هذیزیت ٍ ارتقاءکیفیت

 ّفتِ دٍم8

 ًاپیَستِ 93هاهایی 

 تزرسی ٍضعیت سالهت )خاًوْا(

 94پزستاری هْز 

  شنبهسه 
 فیشیَپاتَلَصی ٍ تیواریْای جزاحی

 ًاپیَستِ 93هاهایی 
 

 تغذیِ ٍ تغذیِ درهاًی

 94پزستاری هْز 

 اًقالب اسالهی ایزاى

 ًاپیَستِ 93هاهایی 

    چهارشنبه
 هفاّین پایِ پزستاری

 94پزستاری هْز 

 تزرسی ٍضعیت سالهت )آقایاى(

 94پزستاری هْز 

 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 4991-99نيمسال دوم 

 4برنامه كالس  

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

    شنبه
 (2پزستاری تشرگساالى/سالوٌذاى)

 93پزستاری هْز 
 

    يكشنبه

 پزستاری ٍ تْذاضت هحیط

 ّفتِ اٍل8

 93پزستاری هْز

 

    دوشنبه
 (1تْذاضت رٍاى)پزستاری 

 93 هْزپزستاری 
 

 سه شنبه
 (1اًذیطِ اسالهی )

 93پزستاری هْز 

 (2پزستاری تشرگساالى/سالوٌذاى)

 93پزستاری هْز 
 

 ستاى تخصصی

 93پزستاری هْز 

 پزستاری تیواریْای کَدکاى

 93پزستاری هْز 

 چهارشنبه
 یوٌَلَصیاصًتیک 

 93پزستاری هْز 

 ایوٌَلَصی صًتیک ٍ 

 93پزستاری هْز 
 

 تیواریْای کَدکاى پزستاری

 93پزستاری هْز 
 

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 4991-99نيمسال دوم 

 9برنامه كالس  

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

 شنبه
 داًص خاًَادُ ٍ جوعیت )خاًوْا(

 92پزستاری هْز 

 درفَریتْا پزستاری

 92پزستاری هْز
 

17- 14 

 ادتیات فارسی

 92تْوي پزستاری

 

 يكشنبه
 پزستاری ٍیضُ

 92پزستاری هْز

 اصَل هذیزیت خذهات پزستاری

 92پزستاری هْز
 

 اًقالب اسالهی ایزاى

 92پزستاری هْز

 پزستاری ٍیضُ

 92پزستاری هْز

 دوشنبه
 تاریخ تحلیلی صذر اسالم

 92پزستاری تْوي 
  

 (4تیواریْای داخلی ٍ جزاحی )

 92پزستاری تْوي

 (2تَطِ )کَدکاى ٍ پزستاری هز

 92پزستاری تْوي 

 سه شنبه
 (4تیواریْای داخلی ٍ جزاحی )

 92پزستاری تْوي

 اصَل اپیذهیَلَصی ٍ هثارسُ تا ...

 92پزستاری تْوي 
 

 (2کَدکاى ٍ پزستاری هزتَطِ )

 92پزستاری تْوي 
 

      چهارشنبه

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 4991-99نيمسال دوم 

 9برنامه كالس  

 01 - 08 01 - 01 01 - 01 01 - 01 8 -01 تهايام هف

 شنبه
 داًص خاًَادُ ٍ جوعیت

 )آقایاى(

 92پزستاری هْز

 تطزیح

 94پزستاری تْوي
 

 ٍهْارتْای پزستاریاصَل 

 91پزستاری هْز 

 تاریخ تحلیلی صذر اسالم

 94تْوي پزستاری 

  يكشنبه
 اصَل ٍ هْارتْای پزستاری

 94پزستاری تْوي 
 

 وعیتداًص خاًَادُ ٍ ج

 93هاهایی 

 اًقالب اسالهی ایزاى

 93هاهایی 

 دوشنبه
 فیشیَلَصی

 94پزستاری تْوي 
   

 آضٌائی تادفاع هقذط

 94پزستاری تْوي 
 

 سه شنبه
 فٌاٍری اطالعات در پزستاری

 94پزستاری تْوي 
  

 رٍاًطٌاسی اجتواعی

 94پزستاری تْوي 

 ستاى پیص داًطگاّی

 94پزستاری تْوي 

 چهارشنبه
 تیَضیوی

 94پزستاری تْوي 
    

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 4991-99نيمسال دوم 

 7برنامه كالس  

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

  شنبه
 آسیة ضٌاسی عوَهی ٍ اختصاصی

 94 هاهایی ًاپیَستِ
 

 تاریخ تحلیلی صذر اسالم

 94هاهایی ًاپیَستِ 

 آضٌائی تا دفاع هقذط

 94پیَستِ هاهایی ًا

 يكشنبه
 فیشیَلَصی

 94هاهایی ًاپیَستِ 

 اصَل اپیذهیَلَصی ٍ هثارسُ ...

 94هاهایی ًاپیَستِ 
 

15- 13 

 ایوٌی ضٌاسی 

 94هاهایی ًاپیَستِ 

17- 15 

 فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاى

 93هاهایی ًاپیَستِ 

 

  دوشنبه
 داخلی یفیشیَپاتَلَصی ٍ تیواریْا

 94هاهایی ًاپیَستِ 
 

 تخصصیستاى 

 94هاهایی ًاپیَستِ 
 

 

 سه شنبه
11- 8 

 تطزیح

 94هاهایی ًاپیَستِ 

13- 11 

 آهار حیاتی

 94هاهایی ًاپیَستِ 

 
 آهار حیاتی

 94هاهایی ًاپیَستِ 
 

      چهارشنبه

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 4991-99نيمسال دوم 

 2برنامه كالس  

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

 شنبه
 اًگل ضٌاسی ٍ قارچ ضٌاسی

 94هاهایی 

 هیکزٍتطٌاسی

  94هاهایی 
 

 (2تطزیح )

 94هاهایی 

 (1اًذیطِ اسالهی )

  94هاهایی 

   يكشنبه
 سیستن ّای اطالع رساًی پشضکی

 94هاهایی 
 

 اصَل خذهات تْذاضتی جاهعِ 

 94هاهایی 

 (2پزستاری تْذاضت رٍاى )

 92پزستاری تْوي 

 دوشنبه
 یْای سًاى ٍ ًاتارٍریتیوار

 ًاپیَستِ 93هاهایی 

 تْذاضت هادر ٍ کَدک

 ًاپیَست93ِهاهایی 
 

 جٌیي ضٌاسی

 94هاهایی 
 

 سه شنبه
 فیشیَلَصی

 رٍساًِ 93هاهایی 

 فیشیَلَصی

 رٍساًِ 93هاهایی 
 

16- 13 

 ایوٌی ضٌاسی

 رٍساًِ 93هاهایی 

 

      چهارشنبه

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 4991-99نيمسال دوم 

 1برنامه كالس  

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

 شنبه
 فیشیَپاتَلَصی ٍتیواریْای جزاحی

  92هاهایی 

 رادیَلَصی،سًََلَصی ٍ...

 92هاهایی
 

 ّفتِ اٍل8(4تارداری ٍ سایواى )

 ّفتِ دٍم8هذیزیت ٍ ارتقاءکیفیت 

 92هاهایی 

 تاریخ تحلیلی صذر اسالم

 92هاهایی 

  يكشنبه
 اصَل هذیزیت ٍ کارتزدآى...

 92اهایی ه
 

 تیحسی ٍ تیَْضی ٍ احیا...

 92هاهایی 

 تفسیز هَضَعی قزآى کزین

 92هاهایی 
 

 دوشنبه

 آسیة ضٌاسی عوَهی ٍ اختصاصی

 ّفتِ اٍل8

 ّفتِ دٍم8( 2دارٍضٌاسی )

 93هاهایی 

 اصَل رٍاًپشضکی در هاهایی

 93هاهایی 
 

 پزستاری ٍیضُ

 92پزستاری هْز

 (2اًذیطِ اسالهی )

 92پزستاری هْز

 شنبه سه
 ًَساداى

 93هاهایی 

 صًتیک

 93هاهایی 
 

 (2اًذیطِ اسالهی )

 93هاهایی 
 

 چهارشنبه
 ستاى تخصصی

 93هاهایی 

 (2داخلی)فیشیَپاتَلَصی ٍتیواریْای 

 رٍساًِ 92هاهایی 
 

 (2تارداری ٍ سایواى)

 93هاهایی 
 

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 4991 -99نيمسال دوم

 8 برنامه كالس

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

    شنبه

 رادیَلَصی ٍ سًََلَصی ٍ ...

 ّفتِ اٍل 4

 اختالل عولکزد جٌسی

 ّفتِ دٍم 8

 ًاپیَستِ 93هاهایی 

 

    يكشنبه
 اصَل ٍ هْارتْای پزستاری

 94پزستاری تْوي
 

      دوشنبه

    سه شنبه
 اصَل هذیزیت ٍ کارتزدآى در...

 ًِاپیَست 93هاهایی 
 

      چهارشنبه

 


