
 پایان ترم برنامه امتحانات

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 اول            ترم:                    پرستاری     رشته:

 کد استاد ساعت درس امتحانی خيتار ايام هفته

 313111 آقای برازوان 31-31 تشریح 21/11/89 شنبه

 313119 رستمیانآقای دکتر  9-31 زبان انگلیسی 22/11/89 ک شنبهي

     23/11/89 دو شنبه

 313199 آقای دکتر مومنی 9-31 بیوشیمی 24/11/89 سه شنبه

     25/11/89 هچهارشنب

   9-31 3اندیشه  26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

 313113 خانم دکترمقیمیان 31-31 فیزیولوژی 29/11/89 شنبه

 313191 خانم نجفی 31-31 پرستاریاصول مهارتهای  28/11/89 شنبهک ي

     31/11/89 شنبه دو

 313111 خانم حاج وثوق 9-31 روانشناسی فردی و اجتماعی 11/11/89 شنبه سه

 313111 آقای دکتر عطاردی 31-31 فناوری اطالعات 12/11/89 شنبه چهار

     13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

                            

 

                                                                     



 برنامه امتحانات پایان ترم                                                                    

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

  دوم  ترم:                          پرستاری  رشته:  

 

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 313111 خانم دکتر شفاعی 31-31 کولوژیفارما 21/11/89 شنبه

 313131 آقای دکتر رستمیان 31-31 زبان عمومی 22/11/89 يک شنبه

     23/11/89 دو شنبه

 313111 آقای دکتر حاجوی 31-31 لوژینوژنتیک و ایمو 24/11/89 سه شنبه

   31-31 دانش خانواده و جمعیت 25/11/89 چهارشنبه

     26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

 313113 آقای دکتر مردانه 9-31 شناسیمیکروب  29/11/89 شنبه

 313111 آقای دکتر طباطبایی زاده 9-31 ه و تغدیه درمانیتغذی 28/11/89 يک شنبه

 313119 آقای دکتر بصیری 31-31 بررسی وضعیت سالمت 31/11/89 شنبهدو 

     11/11/89 سه شنبه

 12/11/89 چهار شنبه
 31-31 انگل شناسی

خانم -آقای دکتر مینوئیان

 دکتر صالحی
313111 

 313111 آقای نوری 31-31 اصول اپیدمیولوژی 13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

 

 



 

 امتحانات پایان ترمبرنامه 

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سوم  ترم:                       پرستاریرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه

21/11/89 
پرستاری بزرگساالن سالمندان 

3 
31-9 

 آقای دکتر مجلی

 خانم عشقی زاده

313193 

 313111 آقای دکتر سجادی 31-31 تخصصیزبان  22/11/89 يک شنبه

     23/11/89 دو شنبه

 24/11/89 سه شنبه

 31-31 مفاهیم پایه پرستاری

 خانم عشقی زاده

 خانم دکتر بلوچی

313191 

 313191 خانم صابری 31-31 پرستاری سالمت فرد وخانواده 25/11/89 چهارشنبه

   31-31 1اندیشه 26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

 313111 آقای دکتر منصوریان 9-31 فرایند یادگیری واصول آموزش 29/11/89 شنبه

اخالق پرستاری وارتباطات  28/11/89 يک شنبه

 حرفه ای
31-31 

آقای ایرانی+آقای 

 نوری
313199 

     31/11/89 دو شنبه

   31-31 فرهنگ و تمدن 11/11/89 سه شنبه

 12/11/89 چهار شنبه
 31-31 تحقیقروش 

خانم نجفی+آقای 

 ایرانی
313119 

 313111 آقای مهندس مظلوم 9-31 آمار حیاتی 13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 برنامه امتحانات پایان ترم



 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 چهارم   ترم:                      پرستاری رشته:  

 کد درس استاد ساعت امتحانیدرس  تاريخ ايام هفته

     21/11/89 شنبه

 22/11/89 يک شنبه

 9-31 1پرستاری سالمندان 

آقای دکتر سجادی+آقای 

خانم +دکتر شارعی نیا 

 دکتربلوچی

313119 

     23/11/89 دو شنبه

   31-31 زندگی  آیین 24/11/89 سه شنبه

 313111 دکترصادق مقدمخانم  31-31 پرستاری بهداشت روان 25/11/89 چهارشنبه

     26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

پرستاری بهداشت مادر و  29/11/89 شنبه

 نوزاد
31-9 

آقای ایرانی+نوری+خانم 

 صابری
313199 

   31-31 انقالب اسالمی ایران 28/11/89 يک شنبه

     31/11/89 دو شنبه

 313199 خانم امیری 9-31 پرستاری سالمت جامعه 11/11/89 سه شنبه

     12/11/89 چهار شنبه

 313131 آقای مروی 31-31 ادبیات فارسی 13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 پنجم  ترم:          پرستاری              رشته:

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     21/11/89 شنبه

 22/11/89 يک شنبه
پرستاری بزرگساالن 

 1سالمندان
31-9 

خانم 

نجفی+دکترسجادی+خانم 

 دکتربصیری+خ عشقی زاده

313191 

   31-31 تفسیرموضوعی قران 23/11/89 دو شنبه

     24/11/89 سه شنبه

پرستاری اختالالت  25/11/89 چهارشنبه

 مادرونوزادان
 313111 خانم امیری+آقای نوری 31-31

 313111 خانم صابری 31-31 پرستاری بهداشت محیط 26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

 313111 خانم دکتر صادق مقدم 9-31 پرستاری بیمار یهای روان 29/11/89 شنبه

     28/11/89 يک شنبه

 31/11/89 دو شنبه
 9-31 کودک سالم

ایرانی+خانم عشقی آقای 

 زاده
313111 

     11/11/89 سه شنبه

 313113 خانم امیری 31-31 مراقبتهای پرستاری در منزل 12/11/89 چهار شنبه

     13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ششم     ترم:                              پرستاری رشته:    

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     21/11/89 شنبه

     22/11/89 يک شنبه

 313111 آقای ایرانی 9-31 پرستاری بیماریهای کودکان 23/11/89 دو شنبه

     24/11/89 سه شنبه

 25/11/89 چهارشنبه
 31-31 پرستاریمراقبتهای جامع 

آقای دکتر بصیری+دکتر 

 عجم+دکتربلوچی
313119 

     26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

اصول مدیریت خدمات  29/11/89 شنبه

 پرستاری
 313131 آقای دکتر منصوریان 31-31

     28/11/89 يک شنبه

     31/11/89 دو شنبه

 313133 خانم عشقی زاده 9-31 پرستاری اورژانس دربحران 11/11/89 سه شنبه

     12/11/89 چهار شنبه

   31-31 تاریخ اسالم 13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 اول         ترم:          ارشد پرستاری داخلی جراحی    رشته:

 کد درس استاد ساعت امتحانیدرس  تاريخ ايام هفته

 311311 خانم دکتر شفاعی 31-31 داروشناسی اختصاصی 21/11/89 شنبه

 311311 دکتر محمد پور 31-31 زبان تخصصی 22/11/89 يک شنبه

     23/11/89 دو شنبه

 24/11/89 سه شنبه
 31-31 نظریه ها و الگوهای پرستاری

دکتر 

 محمدپور+دکترسجادی
311311 

     25/11/89 چهارشنبه

 26/11/89 پنج شنبه
 31-31 پایش وضعیت سالمت

آقای 

 دکتربصیری+دکترصادقی
311319 

     27/11/89 جمعه

     29/11/89 شنبه

 28/11/89 يک شنبه
 31-31 اخالق پرستاری و روابط حرفه ای

آقای ایرانی+آقای دکتر 

 منصوریان
311311 

     31/11/89 دو شنبه

 11/11/89 سه شنبه
 9-31 پاتوفیزیولوژی

 _ دکترمعاون سعیدی

 آقای قربانی
311319 

 311313 آقای دکترعطاردی 31-31 سیستمهای اطالع رسانی پزشکی 12/11/89 چهار شنبه

     13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سوم ترم:       ارشدپرستاری داخلی جراحیرشته: 

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     21/11/89 شنبه

 311333 دکترمحمدپور+دکترسجادی 31-31 اختالالت پرستاری 22/11/89 يک شنبه

     23/11/89 دو شنبه

 311331 دکترعجم آقای 9-31 غیرعامل پدافند 24/11/89 سه شنبه

     25/11/89 چهارشنبه

 311331 دکتر محمدپور 31-31 پرستاری انکولوژی 26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

روشهای آموزش به  29/11/89 شنبه

 مددجو
 311311 دکترمنصوریان 31-9

     28/11/89 يک شنبه

     31/11/89 دو شنبه

 311331 سجادیدکتر  31-31 مراقبتهای تسکینی 11/11/89 سه شنبه

     12/11/89 چهار شنبه

     13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 اول ترم:    پرستاری ارشد ویژه  رشته:

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 331311 دکتر شفاعی 31-31 داروشناسی 21/11/89 شنبه

 22/11/89 يک شنبه
 331311  31-31 زبان عمومی تکمیلی

     23/11/89 دو شنبه

مقدمه ای بر پرستاری   24/11/89 سه شنبه

 مراقبتهای ویژه
 331311 دکترسجادی+دکتراسماعیلی 31-9

     25/11/89 چهارشنبه

 331319 کترمحمدپورددکترعجم+دکتربلوچی+ 31-31 پایش پرستاری پیشرفته 26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

آمار و روش تحقیق  29/11/89 شنبه

 پیشرفته
31-9 

دکتر محمدپور+دکتر سجادی+خانم دکتر 

 محمدزاده
311313 

     28/11/89 يک شنبه

مراقبتها ی پرستاری  31/11/89 دو شنبه

 دربخشهای ویژه
 311311 مقدم+دکتربلوچیدکتر مجلی+دکترصادق  31-31

     11/11/89 سه شنبه

رایانه وسیستمهای  12/11/89 چهار شنبه

 اطالع رسانی پزشکی
 331311 دکتر عطاردی 31-31

 پنج شنبه
مباحث عمومی درپیوند  13/11/89

 اعضا
 331311 دکتر محمد پور 31-31

     14/11/89 جمعه

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم                                                                  

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سوم          ترم:       ویژه ارشد پرستاری  رشته: 

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     21/11/89 شنبه

 331331 دکتر محمد پور+دکتر عجم 9-31 1پرستاری مراقبتهای ویژه 22/11/89 يک شنبه

     23/11/89 دو شنبه

 331331 دکتر سجادی 31-31 1ویژه مراقبتهای پرستاری 24/11/89 سه شنبه

     25/11/89 چهارشنبه

     26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

     29/11/89 شنبه

 28/11/89 يک شنبه
 9-31 1ویژه مراقبتهای پرستاری

دکترصادق 

 مقدم+دکترمجلی
331331 

     31/11/89 دو شنبه

     11/11/89 سه شنبه

     12/11/89 چهار شنبه

     13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 
 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 دوم کاردانی ترم:   رشته:  فوریتهای پزشکی      

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 111319 دکتر افشاری 31-31 کلیات دارو شناسی 21/11/89 شنبه

 111311 دکتر رستمیان 31-31 زبان خارجه 22/11/89 يک شنبه

 111311 اعلمیآقای  9-31 جابجایی و حمل بیمار 23/11/89 دو شنبه

   31-31 آیین زندگی 24/11/89 سه شنبه

 111311 آقای شمسی 31-31 3تروما 25/11/89 چهارشنبه

     26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

 29/11/89 شنبه
 9-31 3فوریتهای داخلی

دکتر زمانی+دکتر 

 بلوچی
111313 

 111339 آقای شمسی 31-31 اخالق و مقررات حرفه ای 28/11/89 يک شنبه

 111331 آقای دکتر بصیری 31-31 ومعاینات بدنی نشانه شناسی 31/11/89 دو شنبه

   31-31 فرهنگ و تمدن 11/11/89 سه شنبه

     12/11/89 چهار شنبه

 111311 دکتر بلوچی 9-31 احیای قلبی ریوی پایه 13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

 

 

 

 



 امتحانات پایان ترمبرنامه 

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 دوم ناپیوسته ترم:          پزشکی فوریتهای :رشته

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 111311 دکتر افشاری 31-31 دارو شناسی 21/11/89 شنبه

 111331 دکتر مجلی 31-31 زبان تخصصی 22/11/89 يک شنبه

 111313 مجلی دکتر 31-31 شناخت بیماریها 23/11/89 شنبهدو 

     24/11/89 سه شنبه

 111311 دکتر شارعی نیا 9-31 ترومای پیشرفته 25/11/89 چهارشنبه

 111311 دکتر بلوچی 31-31 اورژانس محیطی 26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

 111311 دکترباذلی 9-31 3فوریتهای داخلی پیشرفته 29/11/89 شنبه

 111313 آقای شمسی 31-31 ومستند سازی گزارش نویسی 28/11/89 يک شنبه

 111319 آقای ایرانی 31-31 بیماریهای اطفال ونوزادان 31/11/89 دو شنبه

   31-31 فرهنگ وتمدن 11/11/89 سه شنبه

 111311 آقای شمسی 9-31 تریاژ 12/11/89 چهار شنبه

   31-31 تاریخ اسالم 13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 اول ترم:         امعه  جارشد پرستاری سالمت  :  رشته

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     21/11/89 شنبه

 22/11/89 يک شنبه
 31-31 زبان تخصصی

دکتر رستمیان+دکتر 

 خسروان+دکتر عجم
311311 

     23/11/89 دو شنبه

 311311 دکتر خسروان 31-31 نظریه ها و الگوهای سالمت 24/11/89 سه شنبه

     25/11/89 چهارشنبه

 311311 دکتر عالمی 31-31 اپیدمیولوژی پیشرفته 26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

 311311 دکتر منصوریان 9-31 روشهای آموزش به فرد وخانواده 29/11/89 شنبه

 311311 دکتر خسروان 31-31 اخالق پرستاری و روابط حرفه ای 28/11/89 يک شنبه

     31/11/89 دو شنبه

     11/11/89 سه شنبه

 311313 دکتر عطاردی 31-31 سیستمهای اطالع رسانی 12/11/89 چهار شنبه

     13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم                                                                     

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سومترم:         جامعه سالمت پرستاری ارشد     رشته:

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     21/11/89 شنبه

 311331 دکتر خسروان+دکتراسماعیلی 31-31 اقتصاد پرستاری 22/11/89 يک شنبه

 23/11/89 دو شنبه
    

نظامهای عرضه  24/11/89 سه شنبه

 خدمات سالمت
 311331 دکترخسروان+دکترخواجوی 31-9

     25/11/89 چهارشنبه

 26/11/89 پنج شنبه
    

 جمعه
27/11/89 

    

 29/11/89 شنبه
    

پرستاری سالمت  28/11/89 يک شنبه

 جامعه وخانواده
 311331 دکترصادق  مقدم+ دکتر خسروان 31-31

 31/11/89 دو شنبه
    

پرستاری سالمت  11/11/89 سه شنبه

جامعه گروهای آسیب 

 پذیر

 311331 خسروان دکتر+ مقدم  دکترصادق 31-9

 12/11/89 چهار شنبه
    

 پنج شنبه
13/11/89 

    

 14/11/89 جمعه
    

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 اول             ترم:            ارشد پرستاری سالمندی رشته:

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     21/11/89 شنبه

 311311 دکتر عالمی+دکتر عجم 31-31 اپیدمیولوژی در سالمندی 22/11/89 يک شنبه

     23/11/89 دو شنبه

 24/11/89 سه شنبه
 31-31 نظریه ها والگوهای پرستاری

دکترصادق مقدم 

 +دکترخسروان
311311 

     25/11/89 چهارشنبه

 26/11/89 پنج شنبه
 9-31 سالمندی سالم و فعال

دکترصادق 

 +دکتراسماعیلیمقدم
311331 

     27/11/89 جمعه

 29/11/89 شنبه
 9-31 آمار وروش تحقیق پرستاری

دکترعجم+خانم 

 دکترمحمدزاده
311311 

     28/11/89 يک شنبه

بررسی وضعیت سالمت  31/11/89 دو شنبه

 سالمندی
 311319 دکتر عجم 31-31

     11/11/89 سه شنبه

رایانه وسیستمهای اطالع  12/11/89 چهار شنبه

 رسانی
 311313 دکترعطاردی 31-31

     13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 3199-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سوم       ترم:      ارشد پرستاری سالمندیرشته: 

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     21/11/89 شنبه

وضعیت  1سالمندی پرستاری 22/11/89 يک شنبه

 روانشناختی
 311331 مقدم دکترصادق 31-31

     23/11/89 دو شنبه

 24/11/89 سه شنبه
 9-31 مسائل ومشکالت 1سالمندی پرستاری

 دکتر مقدم+ دکترصادق

 عجم
311331 

     25/11/89 چهارشنبه

     26/11/89 پنج شنبه

     27/11/89 جمعه

     29/11/89 شنبه

 311331 عجم دکتر 9-31 ساختارها و سیستمهای مراقبتی 28/11/89 يک شنبه

     31/11/89 دو شنبه

     11/11/89 سه شنبه

     12/11/89 چهار شنبه

     13/11/89 پنج شنبه

     14/11/89 جمعه

 

 

 

 


