
 0411پرستاري دانشجويان رشته 0410-0412دوم نيمسال واحدهاي ارائه شده و برنامه هاي آموزشي 

ف
دي

ر
 

 

 گروه آموزشي
 نام درس

 شماره درس

 تعداد

 واحد

نوع 

 درس

ساعت  تاريخ امتحان روز امتحان روز كالس ساعت كالس

 امتحان

 نام استاد

1 
 20-24 ن 4 4420444 3پرستاری بزرگساالن وسالمندان  پرستاری

20-8 

 شنبه

 دوشنبه

خانم دکتر -*خانم جوادپور 20 48/03/2404 یکشنبه

 خانم مقدم–پرنیان 

2 
پرستاری در اختالالت سالمت ماادر و  پرستاری

 نوزاد

 خانم پرندآور 20 32/03/2404 چهارشنبه شنبه دو 20-24 ن 4 4420443

3 

کارآموزی پرساتاری بهداشات ماادر و  پرستاری

 نوزاد

 4030-23030 ع 4 4420434

23-40 

خانم -*خانم پرندآور 9 44/03/2402 شنبه سه شنبه

-آقای زینی-هلنارمضانلی

 آقای رحمانیان

4 

 8-20 ن ع 4 4420448 مراقبتهای پرستاری در منزل پرستاری

24-20 

خانم -*خانم جوادپور 20 04/04/2404 یکشنبه شنبهچهار

-خانم هلنارمضانلی-سبزواری

 دکترسبحانیان

5 
 زبان تخصصی  بانز

 

 دکترثامنی 20 20/04/2404 شنبه شنبهدو 21-24 ن 4 220440

 رحمانیانآقای  20 23/04/2404 دوشنبه شنبهدو 23-21 ن 4 4420433 بهداشت روان پرستاری  پرستاری 6

 زمانی فردخانم  20 04/04/2404 چهارشنبه شنبه 8-20 ن ع 4 4420432 پرستاری کودک سالم پرستاری 7

8 

 

بزرگسااااالن  کاااارآموزی پرساااتاری پرستاری

 4وسالمندان

 خانم -دکترپرنیان خانم 22 44/03/2402 شنبه شنبهیک 4030- 23 ع 4 4420440

آقای -*مقدم خانم -فخراوری

 آقای زینی-رحمانیان

 دکترتوکل 23 24/04/2404 چهارشنبه شنبه 23-21 ن 4 420402 3گروه انسان در اسالم معارف 9

 واحد 02:  جمع واحد

 



 99پرستاري دانشجويان رشته  0410-0412دوم واحدهاي ارائه شده و برنامه هاي آموزشي نيمسال 

ف
دي

ر
 

 گروه آموزشي

 نام درس

 شماره درس
 تعداد

 واحد

نوع 

 درس

 نام استاد ساعت امتحان تاريخ امتحان روز امتحان روز كالس ساعت كالس

1 
پرسااتاری کااودک سااالم و کااارآموزی  پرستاری

 ستاری بیماریهای کودکانپر

 4030-23030 ع 4 4420443

40-23030 

 خانم هنرمند-*زمانی فردخانم  9 44/03/2404 شنبه شنبهیک

 آقای پهلوانپور-خانم فهیمه زمانی

2 

 4030-23030 ع 2 4420441 پرستاری مراقبتهای ویژهکارآموزی  پرستاری

40-23030 

-*کریمیار دکتر آقای-آقای عبدی 9 48/03/2404 یکشنبه شنبهدو

-خانم فروزان -دکترگلستان

 دکترحجت

3 
  8-20 ن 4 4420431 پرستاریاصول مدیریت و خدمات  پرستاری

 شنبهچهار

*آقای سبحانیان-دکتر کوهپیما 9 30/03/2404 شنبهسه 
 

4 
ن  1/2 4420404 پرستاریتحقیق در  پرستاری

 ع

خانم  -ی عبدیآقا-*آقای سبحانیان 9 20/04/2404 شنبه شنبهسه  21-23

 خانم مقدم-جوادپور

5 
پرستاری اورژانا  در بحرانهاا و حاواد   پرستاری

 غیرمترقبه

ن  1/2 4420430

 ع

20-8 

24-20 

خانم -آقای زینی-*آقای منتصری 9 03/04/2404 شنبه شنبهسه 

 پورنوروزخانم -فخراوری

6 
کاااراموزی پرسااتاری در مشااکالت شااای   پرستاری

 ایران

 -خانم رمضانلی -خانم دکترپرنیان 9 49/03/2404 دوشنبه شنبه 4030-23030 ع 2 4420444

-*خانم فخراوری -خانم پورنوروز

 آقای رحمانیان

7 
 چهار 8-20 ن 4 4224082 4دانش خانواده وجمعیت    گروه معارف

 شنبه

 دکترتوکل 9 01/04/2404 دوشنبه

 دکترتوکل 23 24/04/2404 رشنبهچها شنبه 21-24 ن 4 420402 4انسان در اسالم   گروه معارف 8

 زینب رحمانیاندکتر 9030 04/04/2404 چهارشنبه چهارشنبه 23-21 ن 3 434403 4فارسی        گروه زبان 9

 دکترحضوری 9 24/04/2404 دوشنبه سه شنبه 21-24 ن 4 422409 4گروه تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی معارف 11

 واحد 81:   جمع واحد

 



 

 

 99پرستاري دانشجويان رشته  0410-0412دوم نيمسال ي ارائه شده و برنامه هاي آموزشي واحدها

ف
دي

ر
 

 گروه آموزشي

 نام درس

 شماره درس

 تعداد

 واحد

نوع 

 درس

ساعت  تاريخ امتحان روز امتحان روز كالس ساعت كالس

 امتحان

 نام استاد

1 
کاااارآموزی در عرصاااه پرساااتاری  پرستاری

 نبهداشت مادران و نوزادا

 4-23030 ع 4 4420448

40-23030 

 نوروزخانم پور 8 03/04/2404 شنبه شنبه

2 
کارآموزی در عرصه سالمت جامعاه /  پرستاری

 فرد و خانواده/ محیط

 4-23030 ع 4 4420449

40-23030 

 دکترسبحانیان 9 03/04/2404 شنبه یکشنبه

3 
کارآموی در عرصه پرستاری بیمااری  پرستاری

 های کودکان

 4-23030 ع 4 4420412

40-23030 

 خانم زمانی فرد 20 03/04/2404 شنبه دوشنبه

4 

کاااارآموزی در عرصاااه پرساااتاری  پرستاری

اورژانااا  در بحرانهاااا و حاااواد  

 غیرمترقبه

 4-23030 ع 4 4420414

40-23030 

 خانم فخراوری 22 03/04/2404 شنبه سه شنبه

 

5 
کارآموزی در عرصاه اصاول مادیریت  پرستاری

 تاریخدمات پرس

 4-23030 ع 4 4420413
 

 آقای عبدی 24 03/04/2404 شنبه چهارشنبه

6 
کارآموزی پرساتاری بهداشات روان و  پرستاری

 پرستاری بیماری های روان 

 آقای رحمانیان 23 03/04/2404 شنبه شنبهچهار 23030-40 ع 4 4420444

 واحد   80:  جمع واحد

 

 



 0410دانشجويان رشته پرستاري 0410-0412نيمسال دوم  واحدهاي ارائه شده و برنامه هاي آموزشي

ف
دي

ر
 

 

 گروه آموزشي
 نام درس

 شماره درس
 تعداد

 واحد
 نوع درس

ساعت  تاريخ امتحان روز امتحان روز كالس ساعت كالس

 امتحان

 نام استاد

8 
کارآموزی اصول مهارتهای  پرستاری

 پرستاری 
6126661 6 

 

-،هلنا رمضانلی،زمانی فرد*خانمها:پونوروز 62 62/23/6026 یکشنبه چهارشنبه 0:32-63:32 ع

 فخراوری ،مقدم

0 
 دکترآتش پور 62 23/20/6026 شنبه شنبهیک 2-62 ن 6 0012664 داروشناسی فیزیولوژی

3 

پرستتتتتتتاری الزرو تتتتتتا ن و  پرستاری

 6سالمندان
 62-66 ن 3 0012662

66-62 

 شنبه

 یکشنبه

 آقای زینی-ادپورخانم جو -*آقای عبدی 62 60/23/6026 شنبه

4 
 آقای محمدهاشم  عبدی 62 20/20/6026 دوشنبه سه شنبه 62-66 ن 6 0012666 مفاهیم پرستاری  پرستاری

0 
 انگل شناسی انگل شناسی

 
 2-62 ن ت ع 0/6 0012620

 63ت  60

 شنبه

 شنبهسه 

 -آقای دکتر عبدلی  62 64/23/6026 دوشنبه

 

6 
 ، اکبرکاظمی *آقایان:دکتر مدرسی 62 66/20/6026 دوشنبه شنبه دو 63ت  62/60-66 ن ت ع 0/6 0012620 میکروب شناسی میکروب شناسی

 دکتر میر 62 62/20/6026 شنبه شنبه 63-60 ن 0/6 0012660 تغذیه و تغذیه درمانی  الهداشت 7

1 
 60-60 ن 3 66662626 زالان عمومی                 زالان

60-60 

 شنبهدو

 شنبهسه 

 آقای دکترثامنی 62 20/20/6026 چهارشنبه

 آقای دست داده 66 60/20/6026 چهارشنبه سه شنبه 2-62 ن 6 616620 0تاریخ تحلیلی صدر اسالم گ معارف 9

 آقای دکتر سبحانیان 62 36/23/6026 چهارشنبه شنبهدو 2-62 ن 0/6 0012660 پرستاری سالمت جامعه پرستاری 82

80 
 2-62 ع-ن 6 6126263 تشریح آناتومی

60-63 
 سه شنبه

 یکشنبه

 خانم سنائی 2 60/20/6026 چهارشنبه

 

 


