
1044-1041برنامه کالسی دانشجویان رشته پرستاری      ترم اول     نیمسال دوم   

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز

 تشریح تئوری

 دکترنوید
اصول ومهارتهای 

 پرستاری خانم نجفی

خانم 1تربیت بدنی

 روحانی

اصول ومهارتهای پرستاری 

 )عملی(خانم ابویسانی

اصول ومهارتهای 

بلوچی پرستاری دکتر  
 شنبه

 
 زبان تقویتی خانم اکبری

خواهران آقای 1اندیشه 

 نصیری

اصول ومهارتهای پرستاری 

 خانم ابراهیمی
 یکشنبه 

 

 فیزیولوژی دکتر محبتی

بیوشیمی دکتر -آز

1مومنی گروه  

فیزیولوژی دکتر محبتی  

3روهگ  

بیوشیمی دکتر مومنی -آز

3روهگ  

فیزیولوژی دکتر محبتی 

2روهگ  

دکتر 2گروهبیوشیمی -آز

 مومنی

فیزیولوژی دکتر محبتی 

1گروه  

 دوشنبه

 تشریح عملی 

    دکترنوید

روانشناسی فردی 

واجتماعی دکتر حکم 

 آبادی 

 سه شنبه

 

دکترمتقی1تربیت بدنی   
فیزیولوژی دکتر 

 مقیمیان
 فیزیولوژی دکتر مقیمیان 

فناوری اطالعات دکتر 

 عطاردی
 چهارشنبه

برادران آقای 1اندیشه 

 پنج شنبه  بیوشیمی دکتر مومنی   زمانی



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



1044-1041برنامه کالسی دانشجویان رشته پرستاری      ترم دوم    نیمسال  دوم   

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز

 

  زبان عمومی دکتر رستمیان اصول اپیدمیولوژی دکتر مختاری

ژنتیک وایمونولوژی 

دکتر سعادتیان 

 +دکتر حاجوی

 شنبه

آزانگل شناسی 

دکترمینوییان +نوری1گروه  

میکروب شناسی -آز

دکترمردانه2گروه  

دکترحاجوی3ایمونولوژی گروه   

انگل شناسی -آز

دکترمینوییان +نوری3گروه  

آزمیکروب شناسی گروه 

دکترمردانه1  

دکترحاجوی2ایمونولوژی گروه  

انگل شناسی -آز

دکترمینوییان+نوری2گروه  

آزمیکروب شناسی گروه 

دکترمردانه3  

دکترحاجوی1ایمونولوژی گروه   

مفاهیم پایه پرستاری 

لوچیدکتر ب  

فارماکولوژی دکتر 

 شفاعی
 یکشنبه

 زبان عموعی

)هفته درمیان( دکتر رستمیان خانم روحانی2تربیت بدنی    
بررسی وضعیت 

 سالمت دکتر بصیری

تغذیه وتغذیه 

 درمانی 

 دکتر طباطبایی زاده

 دوشنبه

 
دکتر متقی2تربیت بدنی    

میکروب شناسی 

 دکتر مردانه

مفاهیم پایه پرستاری 

پوردکتر محمد   
 سه شنبه

 
 ژنتیک وایمونولوژی دکتر حاجوی 

دانش خانواده 

 برادران آقای شریفی

انکل شناسی دکتر 

 مینوییان
 چهارشنبه

 
 پنج شنبه   دانش خانواده خواهران آقای امامی  



1044-1041دانشجویان رشته پرستاری      ترم سوم     نیمسال دومبرنامه کالسی   

 

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز

 کاراموزی

 

 

 کاراموزی کاراموزی

روش تحقیق درپرستاری 

دکتر بلوچی +آقای 

 نوری

 شنبه زبان تخصصی دکتر محمد پور

 کاراموزی
 کاراموزی کاراموزی

اخالق پرستاری وارتباط 

ایرانی حرفه ای آقای  
خانم دکتر گوهری2اندیشه   یکشنبه 

 
 دوشنبه آمار حیاتی دکتر مختاری کاراموزی  

 

فرایند یادگیری واصول آموزش 

به مدد جو دکتر منصوریان+خانم 

 کاملی

پرستاری سالمت فرد وخانواده 

 خانم صابری

زبان تخصصی دکتر 

 محمد پور

1بزرگسالمندان سالمندان  

 اب والکترودخانم نیک خواه

 ارتوپدی خانم ابویسانی

گوارش آقای دانشفر+خانم 

 ابراهیمی

 سه شنبه

 چهارشنبه     

فرهنگ وتمدن 

 برادران آقای باقری
 

2اندیشه   

 آقای زمانی

فرهنگ وتمدن خواهران 

 آقای باقری
 پنج شنبه 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                              

        

 

 



1044-1041برنامه کالسی دانشجویان رشته پرستاری         ترم چهارم       نیمسال دوم   

 

 

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز

 آیین زندگی آقای محمدیان

 برادران
فارسیادبیات   

 آقای مروی

 پرستاری سالمت جامعه

 خانم امیری

پرستاری بهداشت 

 مادرونوزاد

 آقای ایرانی
 شنبه 

 

پرستاری بهداشت 

برادران رضا نوری1مادران  
  

پرستاری بزرگساالن سالمندان 

اختالالت تنفسی دکترسجادی2  

تناسلی آقای نمایی دفعی ادراری 

 خانم حسینی

 یکشنبه

دکتر  پرستاری بهداشت روان 

 صادق مقدم+خانم خوشخو

ادبیات فارسی آقای 

 مروی

 آیین زندگی دکترگوهری

 خواهران
 دوشنبه 

 انقالب اسالمی ایران

 دکترنصیری
 سه شنبه    

 
 انقالب اسالمی خواهران

 آقای حسن پور
 

2پرستاری بزرگساالن   

 خون دکترمحمد پور

 تناسلی پستان دکتربلوچی
 چهارشنبه 

 پنج شنبه     



                                     1044-1041برنامه کالسی دانشجویان رشته پرستاری               ترم  پنجم            نیمسال دوم 

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

 

 

پرستاری بهداشت محیط 

 خانم کاملی

 
 شنبه  

 
3پرستاری بزرگساالن سالمندان    

 خانم نجفی

پرستاری بیماریهای روان 

دکتر صادق مقدم +خانم 

 خوشخو

مراقبت های پرستاری درمنزل 

خانم افشاری +خانم امیری 

 +خانم کاملی

 یکشنبه 

تفسیر 

موضوعی قران 

 آقای مطهری

پرستاری دراختالالت سالمت مادران 

 خانم امیری +نوری

آقای پرستاری کودک سالم 

 ایرانی +خانم ابراهیمی
 دوشنبه  

 
 سه شنبه    تفسیر موضوعی قران دکتر گوهری

 

  

پرستاری بزرگساالن سالمندان 

خون دکتر سجادی 3

+غددآقای دانشفر +پوست 

خانم حسینی مقدم+دکتر 

 کوکب بصیری

 چهارشنبه 

 

 پنج شنبه              



                                      1044-1041نیمسال دوم          ششم ترم              یان رشته     پرستاریبرنامه کالسی دانشجو

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

مراقبت های جامع  

پرستاری دربخش های 

ویژه دکتر بلوچی 

 +دکتربصیری

پرستاری بیماریهای 

 کودکان

ایرانیآقای   

 

 

اصول مدیریت خدمات 

 پرستاری

دکترمنصوریان+آقای 

 نوری

 شنبه

تاریخ تحلیلی صدر 

 اسالم برادران

 آقای فاطمی

 

پرستاری اورژانس 

دربحران وحوادث آقای 

 دانشفر

تاریخ تحلیلی صدر 

اسالم خواهران آقای 

 فاطمی
 

مراقبت های جامع 

پرستاری دربخش های 

 ویژه دکترعجم

 یکشنبه

 
 دوشنبه    

 

 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه              



 

                            1044-1041نیمسال دوم       اول  ترم              فوریت پزشکی کاردانی برنامه کالسی دانشجویان رشته

  

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

 
ادبیات فارسی آقای 

 مروی

میکروب شناسی -آز

1دکترمردانه گروه  

 

2انگل شناسی گروه -آز  

 دکترمینوییان

1انگل شناسی گروه -آز  

 دکتر مینوییان

 

 شنبه

 
آشنایی باسازمان های 

 امدادی آقای شمسی

زبان تقویتی آقای 

 دانشفر

خواهران آقای 1اندیشه 

 نصیری

میکروب وانگل شناسی 

 دکترمردانه

 

میکروب شناسی 

دکترمردانه2گروه  

 یکشنبه

 
 

ادبیات فارسی آقای 

 مروی

فیزیولوژی دکترعباس 

 نژاد

میکروب شناسی وانگل 

 دکترمینوییان
 دوشنبه

 
فرایند عملیات واطالت 

 فنی حسین اعلمی
 تشریح خانم فانی

 دانش خانواده برادران 

 آقای شریفی      

اصول وفنون مراقبتها 

دکتر بلوچی +خانم 

 ابراهیمی

شنبهسه   

 
 چهارشنبه    

برادران آقای زمانی1اندیشه   

 
 دانش خانواده خواهران

 آقای امامی
 پنج شنبه  



                            1044-1041نیمسال دوم        کاردانی فوریت پزشکی        ترم   سومبرنامه کالسی دانشجویان رشته    

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

فوریت های پزشکی 

 دربالیا

 دکتر زمانی

 احیای قلبی ریوی پیشرفته

 آقای شمسی
 
  

 
2فوریت های داخلی   

 خانم نجفی

 شنبه

 
1تربیت بدنی    

 خانم روحانی
 

بهداشت روان وفوریتهای 

روان پزشکی خانم 

+دکترحکم خوشخو

ادیآب  

فوریت های پزشکی 

درگروههای خاص آقای ایرانی 

 +آقای خیاط

 یکشنبه

2تروما   

 آقای شمسی

 بهداشت عمومی

 دکتردوگونچی

 زبان تخصصی

سجادیدکتر   
 دوشنبه 

فوریت های پزشکی 

درشرایط خاص دکتر 

زاده اسماعیل  

2فوریت های داخلی   

 خانم نجفی
 

 فوریتهای محیطی

 دکتربلوچی
 سه شنبه 

 
دکترمتقی1تربیت بدنی  خانم ابویسانی 2تروما    چهارشنبه  

 
دکترمتقی2تربیت بدنی   پنج شنبه    



 

                    1044-1041نیمسال دوم         اولترم            کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکیبرنامه کالسی دانشجویان رشته   

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

سالمت تکنسین فوریت 

  های پزشکی آقای شمسی

 
بهداشت عمومی دکتر 

 دوگونچی
 

 فیزیولوژی دکتر عباس نژاد

 
 شنبه

 
فناوری اطالعات 

 دکتر شجاعی
  

نشانه شناسی ومعاینات 

 بدنی دکتربصیری
 یکشنبه روش تحقیق دکتر بلوچی

آشنایی باساختار ومقررات 

EMSآقای شمسی   
پدافند غیرعامل دکتر 

 باذلی

آمارزیستی وروش تحقیق دکتر 

 محمد زاده
 دوشنبه

آشنایی با روش های اعزام 

وسیستم های مخابراتی 

 حسین اعلمی

 
آقای خاکشور 2اندیشه 

 برادران
 سه شنبه آناتومی دکتر ملیحه سلطانی 

دانش خانواده برادران   

 آقای امامی
 چهارشنبه   

دکتر 2تربیت بدنی  

 متقی
 پنج شنبه   



 

                            1044-1041نیمسال دوم          سومترم      کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکیبرنامه کالسی دانشجویان رشته  

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

 

 

اورژانس های رفتاری 

 خانم خوشخو

 
 

احیای قلبی ریوی 

 پیشرفته آقای خیاط

 

 شنبه

 
 

مراقبت درجابجایی 

وانتقال بیمار آقای 

 شمسی

بیماریهای زنان وزایمان 

 دکتر محمودیان
 یکشنبه  

های داخلی فوریت  

خانم نجفی2پیشرفته   
  

مدیریت سالمت دربحران 

 دکتر باذلی
 دوشنبه

 

 سه شنبه    

تفسیر موضوعی قرآن  

 آقای شریفی
 

انقالب اسالمی ایران 

 دکترپورعابدین
 چهارشنبه 

 

 پنج شنبه              



 

                        1044-1041نیمسال دوم        دوم ترم      ارشدپرستاری داخلی وجراحی  برنامه کالسی دانشجویان رشته

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

 

 

 آمار پیشرفته

 دکتر محمد زاده

 

 روش تحقیق پیشرفته

دکتر محمد پور +دکتر 

 سجادی

نقش پرستاردرطب 

 مکمل وجایگزین

 دکترمحمد زاده

 شنبه

 
 

 
اصول ومبانی مدیریت 

 خطر حوادث وبالیا

ازبزرگساالن با مراقبت 

اختالالت حادومزمن 

دکتر محمد پور +دکتر 

 سجادی

مدیریت خدمات 

پرستاری دربخش های 

 بالینی دکتر منصوریان

 یکشنبه

 

 دوشنبه    

 

 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه              



 

                            1044-1041نیمسال دوم            دوم  ترم          ارشدمراقبت های ویژه    برنامه کالسی دانشجویان رشته

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

 
 

 
  

 
 

 شنبه

 
 یکشنبه     

نظریه ها والگوها  

ومفاهیم پرستاری 

مراقبت های ویژه دکتر 

 سجادی

مراقبت ویژه غدد دکتر 

 بلوچی

نظریه ها والگوها 

ومفاهیم پرستاری 

مراقبت های ویژه دکتر 

 محمد پور

زبان تخصصی دکتر 

 سجادی
 دوشنبه

مراقبت های ویژه کلیه 

ومجاری ادراری ودیالیز 

 دکتر عجم

مراقبت های اختصاصی 

دکتر صاحبان3ویژه   

مراقبت های ویژه 

گوارش وجراحی شکم 

 دکتر سجادی

روش آموزش به فرد 

 وجامعه دکتر منصوریان

مراقبت های ویژه تنفس 

وقفسه سینه دکتر 

+آقای دانشفرسجادی   

 سه شنبه

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه              



 

                            1044-1041نیمسال دوم           دوم ترم      ارشد پرستاری سالمت جامعهبرنامه کالسی دانشجویان رشته  

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

برنامه ریزی وارزشیابی  

دکتر منصوریان مراقبت 

 +دکتر خسروان

 
 

آمار وروش تحقیق 

پیشرفته دکتر خسروان 

 +دکتر منصوریان

 
آمار وروش تحقیق 

 پیشرفته دکتر محمد زاده
 شنبه

 
 

 
اصول ومبانی مدیریت 

 خطر وحوادث بالیا

پرستاری سالمت جامعه 

 دکتر خسروان

ارتقا سالمت وسبک 

زندگی سالم دکتر 

 خسروان

 یکشنبه

 
 دوشنبه    

 

 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه              



 

                            1044-1041نیمسال دوم          دوم ترم      سالمندیارشد پرستاری برنامه کالسی دانشجویان رشته  

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

 
 

 
  

 
 

 شنبه

 
روشهای آموزش به 

وسالمندان سالمندان سالم 

ناتوان دکتر صادق 

 مقدم+دکتر منصوریان

  

مدیریت ورهبری در عرصه 

های پرستاری سالمندی 

 دکتر عجم +دکتر منصوریان

 یکشنبه اخالق قانون وروابط حرفه ای

 

کارگاه سالمند آزاری 

 دکتر عجم

پرستاری سالمندی 

بیماریها واختالالت 1

وعملکردی دکتر جسمی 

 صادق مقدم

پرستاری سالمندی 

بیماریها واختالالت 1

جسمی وعملکردی دکتر 

 عجم

مراقبت های پرستاری دردارو 

درمانی سالمندان دکتر عجم 

 +خانم خوشخو

 دوشنبه

 
 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه              



 

                            1044-1041نیمسال دوم          دومترم    ارشد پرستاری اورژانس   برنامه کالسی دانشجویان رشته  

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

جامعه شناسی  

وروانشناسی در فوریتها 

حوادث وبالیا دکتر 

 صادق مقدم

 
اصول ومبانی مدیریت 

 خطر حوادث وبالیا

اورژانس های پیش 

 بیمارستانی دکتر باذلی

مدیریت دراورژانس اصول 

 حوادث وبالیا دکتر باذلی

 

 شنبه

 
 

  

ارایه خدمات سالمت 

درفوریتها وحوادث دکتر 

 باذلی

پرستاری داخلی جراحی دکتر 

 محمد پور
 یکشنبه

 

 دوشنبه    

 

 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه              



 

                            1044-1041نیمسال دوم           دومترم           سالمت سالمندی  ارشدبرنامه کالسی دانشجویان رشته 

 

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

 
 

 
  

 
 

 شنبه

 
 یکشنبه     

 
 دوشنبه    

 

 

مراقبت ازسالمندان 

درجامعه خانه ومراکز 

 دکتر صادقی مقدم

 

ارزیابی نیازهای بهداشتی 

دکتر دوگونچی+خانم سالمندان 

 مرادی

 سه شنبه

 

روانشناسی سالمندی 

 دکتر صادقی مقدم

زبان تخصصی دکتر 

 عجم

اصول توانبخشی 

درسالمندان دکتر عجم 

 +خانم مرادی

سالمندی وجنبه های اخالقی 

وقانونی درمراقبت از سالمندان 

 دکتر عجم

 چهارشنبه

 

 پنج شنبه              



                            1044-1041نیمسال دوم           چهارمترم          ارشد مراقبت های ویژه برنامه کالسی دانشجویان رشته   

 

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

 
پرستاری مراقبت های 

دکتر 9ویژه اختصاصی 

 محمد پور +شارعی نیا

 
  

پرستاری مراقبت های 

دکتر 8ویژه اختصاصی 

 سجادی +آقای مهدوی

 

 شنبه

 
 یکشنبه     

 

 دوشنبه    

 

 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه              



                            1044-1041برنامه کالسی دانشجویان رشته            ترم           نیمسال دوم 

 

8-6  6-4  4-2  22-21  21-8  
 ساعت

 روز 

 

 
 

  
 
 

 شنبه

 
 یکشنبه     

 

 دوشنبه    

 

 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه              


