
 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 9376-79نيمسال دوم
 9برنامه كالس  

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

 شنبه
 ومهارتهای پرستاریاصول 

 69بهمن پرستاری 

 ومهارتهای پرستاریاصول 

 69بهمن پرستاری 
 

 ومهارتهای پرستاریاصول 

 69بهمن پرستاری 

 ومهارتهای پرستاریاصول 

 69بهمن ستاری پر

 يكشنبه
 ومهارتهای پرستاریاصول 

 69بهمن پرستاری 

 اصول و مهارتهای پرستاری

 69پرستاری بهمن 

 

 

 تشریح

 69بهمن پرستاری 

 ومهارتهای پرستاریاصول 

 69بهمن پرستاری 

 دوشنبه
 فیزیولوژی

 69پرستاری بهمن 

 فیزیولوژی

 69پرستاری بهمن 
 

 زبان پیش دانشگاهی

 69پرستاری بهمن 
 

  سه شنبه
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 69بهمن پرستاری 
 

 روانشناسی اجتماعی

 69پرستاری بهمن 

 آشنائی بادفاع مقدس

 69پرستاری بهمن 

 چهارشنبه
 بیوشیمی

 69پرستاری بهمن 

 بیوشیمی

 69پرستاری بهمن 
   

 
 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 9376-79نيمسال دوم
 2برنامه كالس  

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

  شنبه

 (4بارداری و زایمان )

 هفته اول8

 رادیولوژی،سونولوژی والکترولوژی

 هفته دوم8

 64مامایی مهر 

 
 اصول مدیریت و کاربردآن...

 64مهر مامایی 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 64مهر مامایی

 يكشنبه

 بیحسی و بیهوشی و احیا...

 هفته اول8

 ت وارتقاء کیفیت و ...مدیری

 هفته دوم8

 64مامایی مهر 

 فیزیوپاتولوژی وبیماریهای جراحی

 64مهر مامایی 
 

 تفسیر موضوعی قرآن کریم

 64مامایی مهر 
 

 دوشنبه
 (2اندیشه اسالمی )

 69مامایی مهر 

 آسیب شناسی عمومی واختصاصی

 هفته اول 8

 اصول روانپزشکی در مامایی

 هفته دوم 8

 69مامایی مهر 

 

 (2بارداری و زایمان )

 هفته اول8

 69مامایی مهر 

 

 سه شنبه
 نوزادان

 69مامایی مهر 

 ژنتیک

 69مامایی مهر 
 

 (2داروشناسی )

 69مامایی مهر 
 

 چهارشنبه
 (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )

 69مامایی مهر 

 زبان تخصصی

 69مامایی مهر 
   

 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 9376-79 نيمسال دوم
 3برنامه كالس 

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

 شنبه
 انگل شناسی 

 69پرستاری مهر 

 میکروبشناسی

 69پرستاری مهر 
 

 پرستاری سالمت جامعه

 69بهمن پرستاری 
 

    يكشنبه
 مفاهیم پایه پرستاری

 69پرستاری مهر 

 زبان عمومی

 69پرستاری مهر 

 دوشنبه
 یداروشناس

 69پرستاری مهر 

 تغذیه و تغذیه درمانی

 69پرستاری مهر 
 

 بررسی وضعیت سالمت 

 69پرستاری مهر 

 فرآیند آموزش به بیمار

 69پرستاری مهر 

    سه شنبه
 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 

 69پرستاری مهر 
 

    چهارشنبه
 پرستاری سالمت فرد وخانواده

 69پرستاری مهر 
 

 



 
 و مامايي دانشكده پرستاري

  9376- 79نيمسال دوم
 4برنامه كالس  

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

    شنبه
 (2پرستاری بزرگساالن/سالمندان)

 69پرستاری مهر 

 (1اندیشه اسالمی )

 69پرستاری مهر 

    يكشنبه
 زبان تخصصی

 69پرستاری مهر 
 

    دوشنبه
 پرستاری بهداشت روان

 69پرستاری مهر 
 

 سه شنبه
 (2پرستاری بزرگساالن/سالمندان)

 69پرستاری مهر 

 اصول اپیدمیولوژی و ...

 69پرستاری مهر 
 

 پرستاری و بهداشت محیط

 69مهر پرستاری 

 پرستاری بیماریهای کودکان

 69پرستاری مهر 

 چهارشنبه
 ایمنولوژیژنتیک 

 69پرستاری مهر 

 ایمنولوژی ژنتیک و 

 69ر پرستاری مه
 

 پرستاری بیماریهای کودکان

 69پرستاری مهر 
 

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-79نيمسال دوم

 5برنامه كالس  

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

 شنبه
 (3پرستاری بزرگساالن/سالمندان)

 64پرستاری بهمن
  

 (3پرستاری بزرگساالن/سالمندان)

 64پرستاری بهمن

 بیات فارسیاد

 64پرستاری بهمن 

 يكشنبه
 (3پرستاری بزرگساالن/سالمندان)

 64پرستاری بهمن

 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با...

 هفته اول 8

 (3پرستاری بزرگساالن/سالمندان)

 هفته دوم 8

 64پرستاری بهمن

 
 مراقبتهای پرستاری در منزل

 64پرستاری مهر

 انقالب اسالمی ایران

 64 مهر پرستاری

    دوشنبه
 بیماریهای روانپرستاری 

 64پرستاری بهمن

 تفسیر موضوعی قرآن کریم

 64پرستاری بهمن 

      سه شنبه

      چهارشنبه

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-79نيمسال دوم

 6برنامه كالس  

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

 شنبه
 ...مراقبتهای جامع پرستاری در

 64پرستاری مهر 

 مراقبتهای جامع پرستاری در...

 64پرستاری مهر
 

 (2اندیشه اسالمی )

 64پرستاری مهر
 

 يكشنبه
 اصول مدیریت خدمات پرستاری

 64مهرپرستاری 

 پرستاری اورژانس در بحران و...

 64پرستاری مهر 
 

 دانش خانواده و جمعیت

 69و  64پرستاری بهمن 

 دانش خانواده و جمعیت

 69و  64تاری بهمن پرس

    دوشنبه
 تحقیق در پرستاری

 69پرستاری بهمن 
 

 سه شنبه
 اخالق پرستاری و روابط حرفه ای

 69پرستاری بهمن 

 (1پرستاری بزرگساالن و سالمندان )

 هفته اول  8

 آمار حیاتی

 هفته دوم  8

 69پرستاری بهمن 

 
 پرستاری کودک سالم

 69پرستاری بهمن 
 

 چهارشنبه
 (1بزرگساالن و سالمندان )پرستاری 

 پرستاری بهمن

 تفسیر موضوعی قرآن کریم

 پرستاری بهمن
 

 پرستاری در اختالالت سالمت مادرو ..

 69پرستاری بهمن 
 

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-79دوم نيمسال 

 9برنامه كالس  

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

 شنبه
 میکروبشناسی

  69مهر امایی م

 (1اندیشه اسالمی )

 69مهرمامایی 
 

 (2تشریح )

 69مهرمامایی 
  

 يكشنبه
 اصول خدمات بهداشتی جامعه 

 69مهرمامایی 
  

 انقالب اسالمی ایران

 69مامایی مهر 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 69مامایی مهر 

   دوشنبه
 انگل شناسی و قارچ شناسی

 69مهر مامایی 
 

 جنین شناسی

 69مهری مامای
 

 سه شنبه
 (2) فیزیولوژی

 69مهرمامایی 

 (2) فیزیولوژی

 69مهرمامایی 
 

 ایمنی شناسی

 69مهرمامایی 
 

      چهارشنبه

 

 


