
 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 8991-99دوم نيمسال 
 108برنامه كالس 

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

 شنبه
 تاریخ تحلیلی صذر اعالم 

 98پزعتاری تْوي 

 تفغیز هَضَػی لزاى وزین

 98هاهایی هْز 
 

 تؾزیح 

 98پزعتاری تْوي 
 

 يكشنبه
 داًؼ خاًَادُ ٍ جوؼیت )آلایاى (

 96پزعتاری تْوي 

 آؽٌایی تا دفاع همذط

 98پزعتاری تْوي 
 

 آؽٌاعیی تا دفاع همذط

 98هاهایی هْز 
 

 دوشنبه
 رٍاًؾٌاعی فزدی ٍ اجتواػی

 98پزعتاری تْوي 

 فیشیَلَصی

 98پزعتاری تْوي 
 

 اصَل ٍ هْارتْای پزعتاری

 98پزعتاری تْوي 

 ستاى پیؼ داًؾگاّی

 98پزعتاری تْوي 
 

 سه شنبه
 هْارتْای پزعتاریاصَل ٍ 

 98پزعتاری تْوي 
 

 اصَل ٍ هْارتْای پزعتاری

 98پزعتاری تْوي 
 

 چهارشنبه
 تیَؽیوی

 98پزعتاری تْوي 
    

 
 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 8991-99دوم نيمسال 
 101برنامه كالس 

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

 شنبه
 اًگل ؽٌاعی

 98پزعتاری هْز 

 هیىزٍب ؽٌاعی

 98پزعتاری هْز 
 

 فزایٌذ آهَسػ تِ تیوار 

 98پزعتاری هْز 
 

 يكشنبه
 دارٍؽٌاعی 

 98پزعتاری هْز 

 ایوٌی ؽٌاعی ًظزی

 98هاهایی هْز 
  

 پزعتاری تْذاؽت هادر ٍ ًَساد

 98پزعتاری هْز 

 دوشنبه
 تزرعی ٍضؼیت عالهت

 98پزعتاری هْز 

 تغذیِ ٍ تغذیِ درهاًی

 98پزعتاری هْز 
 

 هفاّین پایِ پزعتاری

 98پزعتاری هْز 

 2اًذیؾِ اعالهی 

 96پزعتاری هْز 

    سه شنبه
 پزعتاری عالهت فزد ٍ جاهؼِ

 98پزعتاری هْز 

 ستاى ػوَهی

 98پزعتاری هْز 

 چهارشنبه
 1پزعتاری تشرگغاالى عالوٌذاى 

 97پزعتاری تْوي 

 ّفتِ اٍل( 8آهار حیاتی همذهاتی) 

 97پزعتاری تْوي 
   

 
 
 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 8991-99دوم نيمسال 

 109برنامه كالس 

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

 شنبه
 داًؼ خاًَادُ ٍ جوؼیت خاًوْا

 96پزعتاری تْوي 

 تفغیز هَضَػی لزاى وزین)خاًوْا(

 96هاهایی هْز 

 

 
 پزعتاری وَدن عالن

 97پزعتاری تْوي 
 

 يكشنبه
 تَلَصی ٍ تیواری ّای جزاحیفیشیَپا

 96هاهایی هْز 

 3پزعتاری تشرگغاالى عالوٌذاى 

 96پزعتاری تْوي 
 

پزعتاری در اختالالت عالهت 

 هادر ٍ ًَساد

 97پزعتاری تْوي 

رادیَلَصی ٍ عًََلَصی ٍ 

 الىتزٍلَصی

 96هاهایی هْز 

 دوشنبه
 تحمیك در پزعتاری

 97پزعتاری تْوي 

 تفغیز هَضَػی لزآى وزین

 97تاری تْوي پزع
 

 پزعتاری عالهت جاهؼِ

 97پزعتاری تْوي 
 

  سه شنبه
 1پزعتاری تشرگغاالى عالوٌذاى 

 97پزعتاری تْوي 
 

 اخالق پزعتاری ٍ ارتثاط حزفِ ای

 97پزعتاری تْوي 
 

 چهارشنبه
 صًتیه ٍ ایوٌَلَصی

 97پزعتاری هْز 
    

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 8991-99دوم نيمسال 

 102كالس  برنامه 

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

 شنبه
 2اًذیؾِ اعالهی 

 96پزعتاری هْز 
  

 1اًذیؾِ اعالهی 

 97پزعتاری هْز 
 

    يكشنبه
 پزعتاری تیواری ّای وَدواى

 97پزعتاری هْز 
 

  دوشنبه
 اًگل ؽٌاعی ٍ لارچ ؽٌاعی

 98هاهایی هْز 

 پزعتاری تْذاؽت رٍاى

 97هْز  پزعتاری

 هزالثتْای پزعتاری در هٌشل

 96پزعتاری تْوي 
 

 سه شنبه
 2پزعتاری تشرگغاالى عالوٌذاى 

 97پزعتاری هْز 
 

 ّفتِ اٍل( 8اصَل اپیذهیَلَصی ) 

ّفتِ  8پزعتاری ٍ تْذاؽت هحیط) 

 دٍم(

 97پزعتاری هْز 

 ستاى تخصصی

 97پزعتاری هْز 

 چهارشنبه
 1پزعتاری تشرگغاالى عالوٌذاى 

 97ری تْوي پزعتا
    

 

 



 
 

 دانشكده پرستاري و مامايي
 8991-99دوم نيمسال 

 102برنامه كالس 

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

 شنبه
 هیىزٍتؾٌاعی ًظزی

 98هاهایی هْز 

پزعتاری تشرگغاالى عالوٌذاى 

3 

 96پزعتاری تْوي 

 
 پزعتاری تیواری ّای رٍاى

 96پزعتاری تْوي 

 ت فارعیادتیا

 96پزعتاری تْوي 

 يكشنبه
 آییي سًذگی

 96پزعتاری هْز 

 اًمالب اعالهی ایزاى

 96پزعتاری هْز 
 

 فزٌّگ ٍ توذى اعالم ٍایزاى

 96پزعتاری تْوي 
 

    دوشنبه
 اصَل هذیزیت خذهات پزعتاری

 96پزعتاری هْز 
 

 سه شنبه
 2فیشیَپاتَلَصی ٍ تیواری ّای داخلی 

 97هاهایی هْز 

 صًتیه

 97هایی هْز ها
 

 اًمالب اعالهی ایزاى

 97هاهایی هْز 
 

      چهارشنبه

 



 
 

 دانشكده پرستاري و مامايي
 8991-99دوم نيمسال 

 102برنامه كالس 

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

 شنبه
 داًؼ خاًَادُ ٍ جوؼیت خاًوْا

 96هاهایی هْز

هزالثتْای جاهغ پزعتاری در 

 ٍیضُ  تخؾْای

 96پزعتاری هْز 

 

هزالثتْای جاهغ پزعتاری در 

 تخؾْای ٍیضُ 

 96پزعتاری هْز 

 

    يكشنبه

پزعتاری اٍرصاًظ در تحزاًْا ٍ 

 حَادث غیز هتزلثِ

 96پزعتاری هْز 

 

 دوشنبه

 2دارٍؽٌاعی 

 ّفتِ اٍل( 8) 97هاهایی هْز 

 
 2تارداری ٍ سایواى 

 97هاهایی هْز 
 

 جٌیي ؽٌاعی

 98هاهایی هْز 
 

 اصَل رٍاًپشؽىی در هاهایی

 ّفتِ دٍم( 8) 97هاهایی هْز  

  سه شنبه
 2فیشیَلَصی 

 98هاهایی هْز 
 

 اصَل خذهات تْذاؽتی جاهؼِ

 98هاهایی هْز 
 

 چهارشنبه
 ًَساداى

 97هاهایی هْز 

 آعیة ؽٌاعی ػوَهی ٍ اختصاصی

 97هاهایی هْز 
   

 



 

 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 8991-99دوم نيمسال 
 ) ارشد سالمندي(101برنامه كالس

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

 شنبه
 1پزعتاری عالوٌذی 

 98ارؽذ عالوٌذی هْز 

 ّفتِ اٍل( 8)

 

ًظزیِ ّا ، الگَّای پزعتاری ٍ 

 وارتزد آًْا

 98ارؽذ عالوٌذی هْز 

 

 

 يكشنبه

 هذیزیت پزعتاری تالیٌی

 (1-4)ّفتِ 

 98ٌذی هْز ارؽذ عالو

 

 

دارٍؽٌاعی عالوٌذی ٍ فزاٍردُ ّای 

 هىول

 98ارؽذ عالوٌذی هْز 

 

رٍػ تذریظ ٍ تزًاهِ ریشی 

 آهَسؽی 

 98ارؽذ عالوٌذی هْز 

 

 

      دوشنبه

      سه شنبه

      چهارشنبه

 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 8991-99دوم نيمسال 
 )ارشد روان پرستاري(109برنامه كالس

 01 - 08 01 - 01 01 - 01 01 - 01 8 -01 هايام هفت

 شنبه
 اصَل هؾاٍرُ در رٍاًپزعتاری

 98ارؽذ رٍاًپزعتاری هْز

 ّفتِ اٍل 8

اختالالت رٍاًی تشرگغاالى ٍ 

 هزالثتْای رٍاًپزعتاری

 98ارؽذ رٍاًپزعتاری هْز

 ّفتِ اٍل 8

 

 هذاخالت رٍاًپزعتاری فزدی

 98ارؽذ رٍاًپزعتاری هْز

 

 

 

 يكشنبه

 اعی اختصاصیدارٍؽٌ

 98ارؽذ رٍاًپزعتاری هْز

    5 – 8ّفتِ 
 

 رٍؽْای آهَسؽی

 98ارؽذ رٍاًپزعتاری هْز

 
  

 هذیزیت پزعتاری در تخؾْای رٍاى پشؽىی

 98ارؽذ رٍاًپزعتاری هْز

    1-4ّفتِ 

      دوشنبه

      سه شنبه

      چهارشنبه

 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 8991-99دوم نيمسال 
 )ارشد مشاوره در مامايي(808برنامه كالس 

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

      شنبه

      يكشنبه

 دوشنبه
 عالهت خاًَادُ

 ّفتِ اٍل( 8) 98ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی هْز 
 

 2هْارتْای ارتثاطی 

 ّفتِ اٍل( 9) 98ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی هْز 

 

 

 سه شنبه
 هؾاٍرُ تٌظین خاًَادُ ٍ رٍؽْای پیؾگیزی اس تارداری

 اٍل(ّفتِ  4) 98ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی هْز 

 
 

هؾاٍرُ ٍ آهَسػ در تارداری،سایواى طثیؼی ٍ 

 پظ اس سایواى

    98ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی هْز 

 ّفتِ اٍل( 8) 

هؾاٍرُ ٍ آهَسػ در 

تارداری،سایواى طثیؼی ٍ پظ اس 

 سایواى

 98ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی هْز 

 ّفتِ اٍل( 8) 
 یائغگی ٍ هؾاٍرُ لثل ٍ تؼذ اس یائغگی 

    98در هاهایی هْز  ارؽذ هؾاٍرُ

 ّفتِ دٍم( 8)  

      چهارشنبه

 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 8991-99دوم نيمسال 
 ) ارشد مراقبتهاي ويژه(102برنامه كالس  

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

 شنبه
 هزالثتْای ٍیضُ تٌفظ ٍ لفغِ عیٌِ

 98ارؽذ هزالثتْای ٍیضُ هْز 

 (7تا 2 )ّفتِ

 مراقبتهای ویژه قلب و عروق

 98ارؽذ هزالثتْای ٍیضُ هْز 

 (6تا 2)ّفتِ 

 

ًظزیِ ّا ،الگَّا ٍ هفاّین پزعتاری 

 هزالثتْای ٍیضُ

 98ارؽذ هزالثتْای ٍیضُ هْز 

 (14تا 2)ّفتِ 

 

 يكشنبه

 هزالثتْای ٍیضُ اػصاب ٍ رٍاى

 98ارؽذ هزالثتْای ٍیضُ هْز 

 (5تا 2)ّفتِ 

 

 ه قلب و عروقمراقبتهای ویژ

 98ارؽذ هزالثتْای ٍیضُ هْز 

 (6تا 2)ّفتِ 

 

 

 هزالثتْای ٍیضُ تٌفظ ٍ لفغِ عیٌِ

 98ارؽذ هزالثتْای ٍیضُ هْز 

 (7تا 2)ّفتِ 
 

 مراقبتهای ویژه قلب و عروق

 98ارؽذ هزالثتْای ٍیضُ هْز 

 (11تا 8)ّفتِ 

      دوشنبه

      سه شنبه

      چهارشنبه

 


