
 دانشكده پرستاري و مامايي
 5961-69دوم نيمسال

 9كالس برنامه 

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

 شنبه
 هیىزٍتؾٌاعی

 55پزعتاری هْز 

 اًگل ؽٌاعی

 55پزعتاری هْز 
  

 ستاى عوَهی

 55پزعتاری هْز 

 يكشنبه
 دارٍؽٌاعی

 55هْزپزعتاری 
  

 (2تارداری ٍسایواى )

 رٍساًِ 54هاهایی 
 

 دوشنبه
 هفاّین پایِ پزعتاری

 55پزعتاری هْز 

 تغذیِ ٍ تغذیِ درهاًی

 55پزعتاری هْز 
 

 تزرعی ٍضعیت عالهت )خاًوْا(

 55پزعتاری هْز 

 ّفتِ اٍل8

 پزعتاری تْذاؽت هادر ٍ ًَساد 

 55پزعتاری هْز 

      سه شنبه

    چهارشنبه
 پزعتاری عالهت فزد ٍخاًَادُ

 55پزعتاری هْز
 

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
  5961- 69نيمسال دوم

 1برنامه كالس  

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

    شنبه
 (2پزعتاری تشرگغاالى/عالوٌذاى)

 54پزعتاری هْز 

 ستاى تخصصی

 54پزعتاری هْز 

    يكشنبه

 (2پزعتاری تشرگغاالى/عالوٌذاى)

 ّفتِ اٍل8

 هحیطپزعتاری ٍ تْذاؽت 

 دٍمّفتِ 8

 54هْزپزعتاری 

 

    دوشنبه
 تْذاؽت رٍاىپزعتاری 

 54 هْزپزعتاری 
 

 سه شنبه
 (2پزعتاری تشرگغاالى/عالوٌذاى)

 54پزعتاری هْز 

 (1اًذیؾِ اعالهی )

 54پزعتاری هْز 
 

 پزعتاری تیواریْای وَدواى

 54پزعتاری هْز 

 پزعتاری تیواریْای وَدواى

 54پزعتاری هْز 

 چهارشنبه
 یوٌَلَصیاًتیه ص

 54پزعتاری هْز 

 ایوٌَلَصی صًتیه ٍ 

 54پزعتاری هْز 
   

 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 5961-69نيمسال دوم

 5برنامه كالس  

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

 شنبه
 هزالثتْای جاهع پزعتاری در...

 53پزعتاری هْز

 هزالثتْای جاهع پزعتاری در...

 53عتاری هْزپز
 

 (2اًذیؾِ اعالهی )

 53پزعتاری هْز
 

 يكشنبه
 اصَل هذیزیت خذهات پزعتاری

 53هْزپزعتاری 

 هزالثتْای پزعتاری در هٌشل

 هْز53پزعتاری 
 

 پزعتاری اٍرصاًظ در تحزاى

 53هْز پزعتاری 

 اًمالب اعالهی ایزاى

 53هْزپزعتاری 

 دوشنبه
 (2دارٍؽٌاعی )

 ّفتِ اٍل8

 54هاهایی هْز

 یة ؽٌاعی عوَهی ٍاختصاصیآع

 ّفتِ اٍل8

 اصَل رٍاًپشؽىی در هاهایی

 ّفتِ دٍم 8

 54هاهایی هْز

 
 داًؼ خاًَادُ ٍ جوعیت

 54هاهایی هْز

 (2اًذیؾِ اعالهی )

 54هاهایی هْز

 سه شنبه
 ًَساداى

 54هاهایی هْز

 صًتیه

 54هاهایی هْز
 

 اًمالب اعالهی ایزاى

 54هاهایی هْز
 

 چهارشنبه
 ستاى تخصصی

 54هایی هْزها

 (2فیشیَپاتَلَصی ٍتیواریْای داخلی)

 54هاهایی هْز
   



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 5961-69نيمسال دوم
 9برنامه كالس  

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

 شنبه
 ٍهْارتْای پزعتاریاصَل 

 55تْوي پزعتاری 

 ٍهْارتْای پزعتاریاصَل 

 55تْوي پزعتاری 
 

 زیحتؾ

 55تْوي پزعتاری 

 تاریخ تحلیلی صذر اعالم

 55تْوي پزعتاری 

 يكشنبه
 ٍهْارتْای پزعتاریاصَل 

 55تْوي پزعتاری 

 اصَل ٍ هْارتْای پزعتاری

 55پزعتاری تْوي 
 

 ٍهْارتْای پزعتاریاصَل 

 55تْوي پزعتاری 

 ٍهْارتْای پزعتاریاصَل 

 55تْوي پزعتاری 

 دوشنبه
 فیشیَلَصی

 55پزعتاری تْوي 

 فیشیَلَصی

 55پزعتاری تْوي 
 

 تزرعی ٍضعیت عالهت)آلایاى(

 55پزعتاری هْز

 ستاى پیؼ داًؾگاّی

 55پزعتاری تْوي 
 

  سه شنبه
 فٌاٍری اطالعات در پزعتاری

 55پزعتاری تْوي 
 

 رٍاًؾٌاعی اجتواعی

 55پزعتاری تْوي 

 آؽٌائی تادفاع همذط

 55پزعتاری تْوي 

 چهارشنبه
 تیَؽیوی

 55پزعتاری تْوي 

 تیَؽیوی

 55پزعتاری تْوي 
   

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 5961-69نيمسال دوم 

 4برنامه كالس  

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

    شنبه
 پزعتاری وَدن عالن

 54پزعتاری تْوي 

 پزعتاری در اختالالت عالهت هادر ًٍَساد

 54پزعتاری تْوي 

    هيكشنب
 (1پزعتاری تشرگغاالى/عالوٌذاى)

 54پزعتاری تْوي

 پزعتاری عالهت جاهعِ

 54پزعتاری تْوي 

    دوشنبه
 (1پزعتاری تشرگغاالى/عالوٌذاى)

 54پزعتاری تْوي

 تحمیك در پزعتاری

 54پزعتاری تْوي 

 سه شنبه
 (1پزعتاری تشرگغاالى/عالوٌذاى)

 54پزعتاری تْوي

 آهار حیاتی همذهاتی

 54تْوي پزعتاری 
 

 اخالق پزعتاری ٍ رٍاتط حزفِ ای

 54پزعتاری تْوي 
 

 چهارشنبه
 آییي سًذگی

 54پزعتاری تْوي 

 فزٌّگ ٍ توذى اعالم ٍایزاى

 54پزعتاری تْوي 
   

 
 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 5961-69نيمسال دوم

 7برنامه كالس  

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

 شنبه
 گل ؽٌاعی ٍ لارچ ؽٌاعیاً

 55هْزهاهایی 

 هیىزٍتؾٌاعی

 55هْزهاهایی 
 

 (2تؾزیح )

 55هْزهاهایی 
  

   يكشنبه
 عیغتن ّای اطالع رعاًی پشؽىی

 55هْزهاهایی 

 اصَل خذهات تْذاؽتی جاهعِ 

 55هْزهاهایی 

 فزآیٌذ آهَسػ تِ تیوار

 55پزعتاری هْز
 

 دوشنبه
 (1پزعتاری هزالثتْای ٍیضُ )

 5تا1ّفتِ 

 55ارؽذ پزعتاری ٍیضُ 

  
 جٌیي ؽٌاعی

 55هْزهاهایی 

 (1اًذیؾِ اعالهی )

 55هْزهاهایی 

 سه شنبه
 (2) فیشیَلَصی

 55هْزهاهایی 

 (2) فیشیَلَصی

 55هْزهاهایی 
 

 ایوٌی ؽٌاعی

 55هْزهاهایی 
 

      چهارشنبه

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 5961-69نيمسال دوم 

 2برنامه كالس  

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

 شنبه
 تیحغی ٍ تیَْؽی ٍ احیا...

 53هْزهاهایی 
  

 (4تارداری ٍ سایواى )

 ّفتِ اٍل8

 رادیَلَصی،عًََلَصی ٍ...

 ّفتِ دٍم8

 53هْزهاهایی 

 

 يكشنبه
 فیشیَپاتَلَصی ٍتیواریْای جزاحی

 53هْزهاهایی 

 اصَل هذیزیت ٍ وارتزدآى...

 53هْزهاهایی 
 

 هذیزیت ٍارتماء ویفیت ٍ ...

 ّفتِ دٍم8

 53هاهایی هْز

 تاریخ تحلیلی صذر اعالم

 53هْز هاهایی

 دوشنبه
 تیواریْای سًاى

 ًاپیَعتِ 54هاهایی 

 تْذاؽت هادر ٍ وَدن ٍ تارٍری

 ًاپیَعتِ 54هاهایی 
 

 (2تارداری ٍ سایواى )

 ّفتِ اٍل8

 اختالالت عولىزد جٌغی

 ّفتِ دٍم8

 ًاپیَعتِ 54هاهایی 

 اًمالب اعالهی ایزاى

 ًاپیَعتِ 54هاهایی 

 سه شنبه
 فیشیَپاتَلَصی ٍتیواریْای جزاحی

 ًاپیَعتِ 54هاهایی 

 اصَل هذیزیت ٍ وارتزد آى ...

 ًاپیَعتِ 54هاهایی 
 

 رادیَلَصی،عًََلَصی ٍ...

 ّفتِ اٍل8

 هذیزیت ٍ ارتماء ویفیت

 ّفتِ دٍم8

 ًاپیَعتِ 54هاهایی 

 ىفزٌّگ ٍ توذى اعالم ٍایزا

 ًاپیَعتِ 54هاهایی 

      چهارشنبه

 


