
 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-77لاو نيمسال

 9كالس  برنامه 

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

 شنبه
 (3پزعتاری عالوٌذی )

 ّفتِ اٍل 6

 95ارؽذ عالوٌذی 

 (3پزعتاری عالوٌذی )

 ّفتِ اٍل 6

 95ارؽذ عالوٌذی 

 
 پزعتاری عالهت جاهؼِ

 هْز 95پزعتاری 
 

 يكشنبه
 (3ری بشرگغاالى ٍ عالوٌذاى )پزعتا

 هْز 94پزعتاری 

 اصَل اپیذهیَلَصی ٍ هبارسُ با بیواریْا

 ّفتِ اٍل 8

 (3پزعتاری بشرگغاالى ٍ عالوٌذاى)

 ّفتِ دٍم8

 هْز 94پزعتاری 

 

 داًؼ خاًَادُ ٍ جوؼیت

 )خاًوْا(

 هْز 94ٍ  95پزعتاری  

 تفغیز هَضَػی لزآى وزین

هْز 94پزعتاری   

 دوشنبه
 الن ٍ فؼالعالوٌذی ع

 96ارؽذ عالوٌذی 

 آهار

 96ارؽذ عالوٌذی 
 

 پزعتاری بیواریْای رٍاى

 هْز 94 پزعتاری

 داًؼ خاًَادُ ٍ جوؼیت)آلایاى(

 هْز 94ٍ  95پزعتاری 

 سه شنبه

 آهار حیاتی

 ّفتِ اٍل8

 عویٌار تحمیك در هؾاٍرُ هاهایی

 ّفتِ دٍم8

 96ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

 ؾزفتِآهار حیاتی ٍ رٍػ تحمیك پی

 ّفتِ اٍل8

 عویٌار تحمیك در هؾاٍرُ هاهایی

 ّفتِ دٍم8

 96ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

 

 (1هْارتْای ارتباعی )

 ّفتِ اٍل 8

 اخالق حزفِ ای در هؾاٍرُ هاهایی

 ّفتِ دٍم 8

 96ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

 

 چهارشنبه
 (1پزعتاری بشرگغاالى ٍ عالوٌذاى )

 هْز 95پزعتاری 

 ى وزینتفغیز هَضَػی لزآ

 هْز 95پزعتاری 
 

 پزعتاری وَدن عالن

 هْز 95پزعتاری 
 

 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 9376-77لاونيمسال 

 2  برنامه كالس

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

  شنبه

اصَل اپیذهیَلَصی ٍ هبارسُ با 

 بیواریْا

 هْز 95هاهایی 

 
 اصَل تغذیِ ٍ تغذیِ هادرٍوَدن

 هْز 95اهایی ه

 سباى ػوَهی

 هْز 95هاهایی 

 يكشنبه

رٍػ تذریظ ٍ بزًاهِ ریشی 

 آهَسؽی

 ّفتِ اٍل 6

 95ارؽذ عالوٌذی 

رٍػ تذریظ ٍ بزًاهِ ریشی 

 آهَسؽی

 ّفتِ اٍل 6

 95ارؽذ عالوٌذی 

 
 (2پزعتاری عالوٌذی )

 95ارؽذ عالوٌذی 

ًىات واربزدی اس اختالالت رٍاًی ٍ 

 ؽایغ در دٍراى بارداری

 95ؽذ هؾاٍرُ در هاهایی ار

  دوشنبه
 (1فیشیَپاتَلَصی ٍ بیواریْای داخلی )

 هْز 95هاهایی 
 

 آهار حیاتی

 هْز 95هاهایی 
 

 سه شنبه
 ًؾاًِ ؽٌاعی ٍ هؼایٌات فیشیىی

 هْز 95هاهایی 

 ًؾاًِ ؽٌاعی ٍ هؼایٌات فیشیىی

 هْز 95هاهایی 
 

 سى ٍخاًَادُ-رٍاًؾٌاعی ػوَهی

 هْز 95هاهایی 
 

 هچهارشنب
 ًؾاًِ ؽٌاعی ٍ هؼایٌات فیشیىی

 هْز 95هاهایی 

 ًؾاًِ ؽٌاعی ٍ هؼایٌات فیشیىی

 هْز 95هاهایی 
   

 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 9376-77لاونيمسال 

 3برنامه كالس  

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

 شنبه
 (1فیشیَلَصی )

 هْز 96هاهایی 

 آییي سًذگی

 ْزه 96هاهایی 
 

 (1تؾزیح )

 هْز 96هاهایی 
 

    يكشنبه
(2پزعتاری بشرگغاالى ٍ عالوٌذاى )  

 بْوي 94پزعتاری 
 

 دوشنبه
 آهار ٍ رٍػ تحمیك پیؾزفتِ

 پایؼ پیؾزفتِ پزعتاری

 96ارؽذ ٍیضُ 

 دارٍؽٌاعی

 96ارؽذ ٍیضُ 
 

 پزعتاری بْذاؽت رٍاى

 بْوي 94پزعتاری 

 (1اًذیؾِ اعالهی )

 بْوي 94پزعتاری 

 نبهسه ش
(2پزعتاری بشرگغاالى ٍ عالوٌذاى )  

 بْوي 94پزعتاری 

 پزعتاری ٍ بْذاؽت هحیظ

 بْوي 94پزعتاری 
 

 پزعتاری بیواریْای وَدواى

 بْوي  94پزعتاری 

 سباى تخصصی

 بْوي94پزعتاری 

 چهار شنبه
 صًتیه ٍ ایوٌَلَصی

 بْوي 94پزعتاری 

 صًتیه ٍ ایوٌَلَصی

 بْوي 94پزعتاری 
 

 ی وَدواىپزعتاری بیواریْا

 بْوي 94پزعتاری 
 

 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-77لاونيمسال 

 4برنامه كالس  

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

 شنبه
 اًگل ؽٌاعی

 بْوي 95پزعتاری 

 هیىزٍبؾٌاعی

 بْوي 95پزعتاری 
  

پزعتاری بشرگغاالى ٍ عالوٌذاى 

(2) 

 بْوي 94پزعتاری 

 

 يكشنبه
 ٍ ارتماءعالهت جٌغیؾاٍرُ ه

 95ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

 هؾاٍرُ ٍ ارتماءعالهت جٌغی

 95ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 
 

 
 هفاّین پایِ پزعتاری

 بْوي 95پزعتاری 

 سباى ػوَهی

بْوي 95پزعتاری   

 دوشنبه
 دارٍؽٌاعی  

 بْوي 95پزعتاری 

 تغذیِ ٍ تغذیِ درهاًی

بْوي 95پزعتاری   
 

 
 هت بزرعی ٍضؼیت عال

 بْوي 95پزعتاری 
 

 سباى پیؼ داًؾگاّی

 هْز 96پزعتاری ٍ هاهایی 

 سه شنبه
 اصَل ٍ فٌَى هاهایی

 هْز 96هاهایی

 اصَل ٍ فٌَى هاهایی

 هْز 96هاهایی
 

 پزعتاری بْذاؽت هادر ٍ ًَساد

بْوي 95 یپزعتار  

 فزآیٌذ آهَسػ بِ بیوار

 بْوي 95پزعتاری 

 چهار شنبه
 بیواریْای سًاى

 ْزه 94هاهایی 

 بْذاؽت هادر ٍ وَدن

 هْز 94هاهایی 
 

 اختالل ػولىزد جٌغی

 ّفتِ اٍل 8

 ارتباعات ٍ آهَسػ ٍ بْذاؽت

 ّفتِ دٍم 8

 هْز 94هاهایی 

 

 



 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 9376-77لاونيمسال 

 5برنامه كالس  

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

 شنبه
 یٍ هْارتْای پزعتاراصَل 

 هْز 96پزعتاری 

 ٍ هْارتْای پزعتاریاصَل 

 هْز 96پزعتاری 
 

 ٍ هْارتْای پزعتاریاصَل 

 هْز 96پزعتاری 

 تاریخ تحلیلی صذر اعالم

 هْز 96پزعتاری 

 يكشنبه
 ٍ هْارتْای پزعتاریاصَل 

 هْز 96پزعتاری 

 ٍ هْارتْای پزعتاریاصَل 

 هْز 96پزعتاری 
 

 ٍ هْارتْای پزعتاریاصَل 

 هْز 96پزعتاری 
 

 دوشنبه
 تؾزیح

 هْز 96پزعتاری 

 تؾزیح

 هْز 96پزعتاری 
 

 (1پزعتاری بشرگغاالى ٍ عالوٌذاى )

 هْز 95پزعتاری 
 

 سه شنبه
 فیشیَلَصی

 هْز 96پزعتاری 

 فیشیَلَصی

 هْز 96پزعتاری 
 

 آؽٌائی با دفاع همذط

 هْز 96پزعتاری 

 رٍاًؾٌاعی فزدی اجتواػی

 هْز 96پزعتاری 

 چهار شنبه
 بیَؽیوی

 هْز 96پزعتاری 

 بیَؽیوی

 هْز 96پزعتاری 
 

 پزعتاری عالهت فزد ٍخاًَادُ

 بْوي 95پزعتاری 
 

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-77لاونيمسال 

 6برنامه كالس  

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

 شنبه
پزعتاری بشرگغاالى ٍ عالوٌذاى 

(3) 

 هْز 94پزعتاری 

  
 (3بشرگغاالى ٍ عالوٌذاى ) پزعتاری

 هْز 94پزعتاری 

 ادبیات فارعی

 هْز 94پزعتاری 

 يكشنبه
 (1دارٍؽٌاعی ػوَهی )

 هْز 95هاهایی 

 فزٌّگ ٍ توذى اعالم ٍ ایزاى(

 هْز 95هاهایی 
 

 (1بارداری ٍسایواى)

 هْز 95هاهایی 
 

 دوشنبه
 هْارتْای سًذگی

 96ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

ر جاهؼِ یا رٍؽْا ٍ فٌَى آهَسػ د

 عیغتوْای بْذاؽتی

 96ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

 

 

 عیغتن ّای اعالع رعاًی پشؽىی

 ّفتِ اٍل8

 هذیزیت در عیغتن ّای بْذاؽتی

 ّفتِ دٍم8

 96ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

 

 سه شنبه
 تحمیك در پزعتاری

 هْز 95پزعتاری 

 آهار حیاتی همذهاتی

 هْز 95پزعتاری 
 

 حزفِ ایاخالق پزعتاری ٍ ارتباط 

 هْز 95پزعتاری 

پزعتاری در اختالالت عالهت هادر ٍ 

 ًَساد

هْز 95پزعتاری   

 چهار شنبه
 بزرعی ٍضؼیت عالوٌذی

 96ارؽذ عالوٌذی 

 بزرعی ٍضؼیت عالوٌذی

 96ارؽذ عالوٌذی 
 

 اپیذهیَلَصی در عالوٌذی

 96ارؽذ عالوٌذی 
  

 

 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-77لاونيمسال 

 7الس  برنامه ك

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

 شنبه

هؾاٍرُ هاهایی در هؾىالت 

 خاؿ دٍرُ بارٍری

 ّفتِ اٍل 8

 95ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

هؾاٍرُ هاهایی در هؾىالت خاؿ 

 دٍرُ بارٍری

 ّفتِ اٍل 8

 95ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

   

 يكشنبه
 علَل ٍ بافت ؽٌاعی

 هْز 96هاهایی 
 

 

  
 ادبیات فارعی

 هْز 96هاهایی 

 دوشنبه
 بیَؽیوی

 هْز 96هاهایی 

 بیَؽیوی

 هْز 96هاهایی 
 

 آؽٌائی با دفاع همذط

 هْز 96هاهایی 
 

 سه شنبه
 بیواریْای وَدواى

 هْز 94هاهایی 

فیشیَپاتَلَصی ٍ بیواریْای داخلی 

(3) 

 هْز 94هاهایی 

 

 

 (3بارداری ٍ سایواى )

 هْز 94هاهایی 

 ىی لاًًَی در هاهاییحمَق ٍ پشؽ

 ّفتِ اٍل 8

 تاریخ ، اخالق ٍ لَاًیي ٍ ...

 ّفتِ دٍم 8

 هْز 94هاهایی 

 چهار شنبه
 اصَل ٍ فٌَى هاهایی

 هْز 96هاهایی

 اصَل ٍ فٌَى هاهایی

 هْز 96هاهایی
 

 اصَل ٍ فٌَى هاهایی

 هْز 96هاهایی
 

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-77نيمسال اول

 PBLبرنامه كالس 

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

      شنبه

      يكشنبه

 دوشنبه
اصَل هؾاٍرُ صًتیه ٍ بیواریْای 

 ارثی

 95ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

ًىات واربزدی اس اختالالت رٍاًی 

 ؽایِ در دٍرُ بارٍری

 95ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

 
 همذهِ هزالبتْای ٍیضُ

 96ارؽذ ٍیضُ 
 

 شنبهسه 
 (3پزعتاری هزالبتْای ٍیضُ )

 ّفتِ اٍل 7

 95ارؽذ ٍیضُ 

 (8پزعتاری هزالبتْای ٍیضُ )

 ّفتِ اٍل 7

 95ارؽذ ٍیضُ 

 

 (5(ٍ)9پزعتاری هزالبتْای ٍیضُ )

 ّفتِ اٍل 7

 95ارؽذ ٍیضُ 

 

 چهار شنبه
 (5پزعتاری هزالبتْای ٍیضُ )

 95ارؽذ ٍیضُ 

 (8عتاری هزالبتْای ٍیضُ )پز

 95ارؽذ ٍیضُ 
   

 
 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-77نيمسال اول

 2برنامه كالس ارشد

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

 شنبه
 ًظزیِ ّا ، الگَّای رٍاًپزعتاری

 96ارؽذ رٍاًپزعتاری 

 آهار ٍ رٍػ تحمیك پیؾزفتِ

 96ارؽذ رٍاًپزعتاری 
 

 عیغتن ّای اعالع رعاًی پشؽىی

 96ارؽذ رٍاًپزعتاری 
 

 يكشنبه
اخالق ،حمَق ٍ لاًَى در 

 رٍاًپزعتاری

 96ارؽذ رٍاًپزعتاری 

 اصَل عالهت رٍاى ٍ رٍاًپزعتاری

 96ارؽذ رٍاًپزعتاری 
 

 آهار

 96ارؽذ رٍاًپزعتاری 
 

 دوشنبه
هذیزیت پزعتاری در بخؼ ّای 

 رٍاى پشؽىی

 96ارؽذ رٍاًپزعتاری 

 ظزیِ ّا ، الگَّای رٍاًپزعتاری ً

 96ارؽذ رٍاًپزعتاری 
 

 پزعتاریًظزیِ ّا ، الگَّای 

 96ارؽذ عالوٌذی 

 زعتاریًظزیِ ّا ، الگَّای پ

 96ارؽذ عالوٌذی 
 

 سه شنبه
 فَریتْای رٍاًپزعتاری

 95ارؽذ رٍاًپزعتاری 

گزٍّی ٍ هذاخالت رٍاًپزعتاری 

 خاًَادگی

 95ارؽذ رٍاًپزعتاری 
 

ٍاًپزعتاری وَدواى ٍ هذاخالت ر

 ًَجَاًاى

 95ارؽذ رٍاًپزعتاری 

 

 چهار شنبه
 اختالالت رٍاًی عالوٌذاى

 95ارؽذ رٍاًپزعتاری 

 ... پزعتاری اػتیاد اس پیؾگیزی تا

 95ارؽذ رٍاًپزعتاری 
   

 
 



 دانشكده پرستاري و مامايي
 9376-77نيمسال اول

 9ارشدبرنامه كالس 

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

 شنبه
 آهار

 96ارؽذ ٍیضُ 

 آهار ٍ رٍػ تحمیك پیؾزفتِ

 96ارؽذ ٍیضُ 
 

هزالبتْای پزعتاری در بخؼ ّای 

 ٍیضُ

 96ارؽذ ٍیضُ 

 

 يكشنبه
هزالبتْای پزعتاری در بخؼ ّای 

 ٍیضُ

 96ارؽذ ٍیضُ 

 پایؼ پیؾزفتِ پزعتاری 

 ّفتِ اٍل 8

 هباحث ػوَهی در پیًَذ اػضاء

 ّفتِ دٍم8

 96ذ ٍیضُ ارؽ

 

 رایاًِ ٍ عیغتن ّای اعالع رعاًی

 13 -15 -ّفتِ اٍل  8

 پایؼ پیؾزفتِ پزعتاری

 14 -16 –ّفتِ دٍم  8

 96ارؽذ ٍیضُ 

 

 دوشنبه
 (4پزعتاری هزالبتْای ٍیضُ )

 ّفتِ اٍل 6

 95ارؽذ ٍیضُ 

 (9ٍ )(3پزعتاری هزالبتْای ٍیضُ )

 ّفتِ اٍل 6

 95ارؽذ ٍیضُ 

 
 (3پزعتاری هزالبتْای ٍیضُ )

 95ارؽذ ٍیضُ 
 

 سه شنبه
 ًیرایاًِ ٍ عیغتن ّای اعالع رعا

 96ارؽذ عالوٌذی 

 رٍػ تحمیك پیؾزفتِ

 96ارؽذ عالوٌذی 
 

 دارٍؽٌاعی عالوٌذی

 96ارؽذ عالوٌذی 
  

 چهار شنبه
 (1هْارتْای ارتباعی )

 96ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 

 (1هْارتْای ارتباعی )

 96ارؽذ هؾاٍرُ در هاهایی 
   

 


