
                                                             1401-1402نیمسال اول               اولترم                                  پرستاری برنامه کالسی دانشجویان رشته     

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
یحاج آقا زمان کی شهیندا یعمل دیدکتر نوشریح ت   

 یپرستار یصول و مهارتهاا

یخانم نجف  
یاطالعات دکتر عطارد یفناور  شنبه 

و  یفرد یوانشناسر 

دکتر حکم  یاجتماع

یآباد  

 یصول و مهارتهاا

یمیخانم ابراه یپرستار  

 یپرستار یصول و مهارتهاا

یسانیخانم ابو  

خانم  یپرستار یصول و مهارتهاا

یمیابراه  
 یکشنبه

خانم  یتیزبان تقو

انیوسفی  
یدکتر محبت یولوژیزیف دیدکتر نو حیتشر  -یدکتر محبت یولوژیزیف -   

دکتر  یپرستار یصول و مهارتهاا

  یبلوچ
 دوشنبه

حاج آقا  ۱ شهیاند

یدکتر مومن یمیوشیب - خاکشوربرادران  

 یاصول و مهارتها

( خانم ی) عملیپرستار

یسانیابو  

 یپرستار یاصول و مهارتها

یسانی( خانم ابوی)عمل  

( ی)عمل یپرستار یمهارتهاصول و 

  یمیخانم ابراه
 سه شنبه

خواهران  ۱ یبدن تیترب

ینخانم روحا  
 

 یمیوشیب شگاهیآزما

 ۳گروه  یدکتر مومن

 یولوژیزیف شگاهیآزما

_۲گروه  یدکتر محبت  

دکتر  یمیوشیب شگاهیآزما

 شگاهیآزما ۲گروه  یمومن

 یدکتر محبت یولوژیزیف

۱گروه  

 یدکتر مومن یمیوشیب شگاهیآزما

دکتر  یولوژیزیف شگاهیآزما ۱گروه 

_۱گروه  _۳گروه  یمحبت  

 چهارشنبه

 

دکترمتقی۱تربیت بدنی    پنج شنبه   



 

                                   1401-1402نیمسال اول              دومترم                             پرستاری برنامه کالسی دانشجویان رشته          

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

خواهران  ۲ یبدن تیترب

یخانم روحان  

و  یولوژیدمیاصول اپ

دکتر  هایماریمبارزه با ب

یمختار  

دکتر  یزبان عموم

انیرستم  
یکارآموز یکارآموز   شنبه 

برادران  ۲ یبدن تیترب

یدکتر متق  
یدکتر شفاع یفارماکولوژ  

دکتر  یزبان عموم

انیرستم  
دکتر مردانه کروبیم یانش خانواده دکتر گوهرد   یکشنبه 

 
تغذیه وتغذیه درمانی 

 دکترنطاق

 ۱گروه  یانگل شناس شگاهیزماآ

 یمونولوژیو ا کیژنت شگاهیآزما

 شگاهیآزما یدکتر حاجو ۳گروه 

دکتر  ۲گروه  یشناس کروبیم

 مردانه

 ۱گروه  یانگل شناس شگاهیزماآ

 ۳گروه  یمونولوژیو ا کیژنت شگاهیآزما

 کروبیم شگاهیآزما یدکتر حاجو

دکتر مردانه ۲گروه  یشناس  

و  کیژنت شگاهیآزما ۱گروه  یانگل شناس شگاهیزماآ

 کروبیم شگاهیآزما یدکتر حاجو ۳گروه  یمونولوژیا

دکتر مردانه ۲گروه  یشناس  

 دوشنبه

 یپرستار هیپا میمفاه 

یدکتر بلوچ  
 

دکتر  یپرستار هیپا میمفاه

 محمدپور
یسالمت خانم افشار تیوضع یررسب  سه شنبه 

 

  
دکتر  یمونولوژیو ا کیژنت

انیدکتر سعادت یحاجو  
 چهارشنبه انگل شناسی

 کارآموزی
 پنج شنبه   کارآموزی کارآموزی



 

                                                       1401-1402نیمسال اول              سومترم                         پرستاری برنامه کالسی دانشجویان رشته              

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

یکارآموز  
یکارآموز یکارآموز  یکارآموز  یکارآموز   شنبه 

یکارآموز  

 
یکارآموز یکارآموز  یکارآموز  یکارآموز   یکشنبه 

 

سالمت فرد و  یپرستار

یخانواده خانم صابر  
یدکتر گوهر ۲ شهیاند  

بزرگساالن  یپرستار

گوارش  ۱سالمندان 

آب و  یمیخانم ابراه

کخواهیخانم ن تیالکترول  

یکارآموز یکارآموز   دوشنبه 

ینظام یآقا یاتیآمار ح  

 

و اصول  یریادگی ندیفرا

آموزش به مددجو دکتر 

انیمنصور  

بزرگساالن  یپرستار

این رعیدکتر شا ۱سالمندان   

 یو ارتباط حرفه ا یخالق پرستارا

یرانیا یآقا  
 سه شنبه

 
 یدر پرستار قیروش تحق

ینور یآقا  

حاج آقا  ۲ شهیاند

یاسالم  

 یدر پرستار قیروش تحق

یدکتر بلوچ  
دکتر محمدپور یزبان تخصص  چهارشنبه 

یفرهنگ و تمدن دکتر باقر    یفرهنگ و تمدن دکتر باقر   پنج شنبه 



 

                                                    1401-1402نیمسال اول               چهارمترم                             پرستاری برنامه کالسی دانشجویان رشته          

        

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 

  

بزرگساالن  یپرستار

تنفس دکتر  ۲سالمندان 

یسجاد  

یمرو یآقا یفارس ادبیات  شنبه 

سالمت جامعه  یپرستار

یریخانم ام  

بزرگساالن  یپرستار

خانم  ۲سالمندان 

ینیحس  

بهداشت روان  یپرستار

خانم خوشخو دکتر  ۱

 صادق مقدم

بهداشت مادر و  یپرستار

یرانیا ینوزاد آقا  

 ۲بزرگساالن سالمندان  یپرستار

 یآقا یپستان دکتر بلوچ یتناسل

یینما  

 یکشنبه

 یآقا یانقالب اسالم

 حسن پور برادران

سالمت مادران  یپرستار

ینور یآقا یخانم صابر  
یکارآموز  یکارآموز   دوشنبه 

برادران  یزندگ نییآ

انیمحمد یآقا  

خواهران  یزندگ نییآ

انیمحمد یآقا  
یکارآموز  یکارآموز   سه شنبه 

 

 
 یآقا یفارس اتیادب

یمرو  

بزرگساالن  یپرستار

قلب و عروق  ۲سالمندان 

 دکتر محمدپور

 چهارشنبه 

 
انقالب اسالمی آقای دکتر 

 نصیری
 پنج شنبه   



 

                                                 1401-1402نیمسال اول           پنجمترم                              پرستاری برنامه کالسی دانشجویان رشته             

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 کارآموزی
 شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

 کارآموزی
 یکشنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

 کارآموزی
 کارآموزی کارآموزی

قرآن دکتر  یموضوع ریتفس

عابدینپور  

دکتر  اطیخ یآقا ۲بهداشت روان 

مقدم صادق  
 دوشنبه

بزرگساالن  یپرستار

خانم عرب  ۳سالمندان 

رفدانش یآقا ییخزا  

قرآن  یموضوع ریتفس

یدکتر گوهر  

بزرگساالن  یپرستار

نجفی خانم ۳سالمندان   
یکارآموز کارآموزی  سه شنبه 

بزرگساالن  یپرستار

خانم  ۳سالمندان 

 ینیخانم حس یسانیابو

 مقدم

و بهداشت  یپرستار

یخانم کامل طیمح  

کودک سالم  یپرستار

 یآقا یمیخانم ابراه

یرانیا  

در اختالالت  یپرستار

خانم  ۲سالمت مادران 

ینور یآقا یریام  

در منزل  یپرستار یمراقبت ها

یخانم افشار یریخانم ام  
 چهارشنبه

یکارآموز  
یکارآموز یکارآموز   پنج شنبه   



 

                                                    1401-1402نیمسال اول         ششمترم                                  پرستاری برنامه کالسی دانشجویان رشته          

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

اورژانس در  یپرستار

رفدانش یبحران ها آقا  
 یپرستار تیریاصول مد

ینور یآقا  

 یهایماریب یپرستار

یرانیا یکودکان آقا  
یکارآموز یکارآموز   شنبه 

یکارآموز  

یکارآموز یکارآموز   

 یجامع پرستار یمراقبت ها

دکتر  ژهیو یدر بخش ها

یبلوچ  

در  یجامع پرستار یمراقبت ها

یریدکتر بص ژهیو یبخش ها  
 یکشنبه

 

 

اورژانس در  یپرستار

 ریبحران ها و حوادث غ

یسانیمتفرقه خانم ابو  

 یپرستار تیریاصول مد

انیدکتر منصور  

 یکودکان آقا یهایماریب یپرستار

یرانیا  
 دوشنبه

 یلیتحل خیتار یکارآموز

انبرادر یدکتر فاطم  
یکارآموز یکارآموز  یکارآموز  یکارآموز   سه شنبه 

 
صدر اسالم  یلیتحل خیتار

خواهران یدکتر باقر  

جامع  یمراقبت ها

 یدر بخش ها یپرستار

دکتر عجم زیالید ژهیو  

یکارآموز یکارآموز   چهارشنبه 

 

یکارآموز   یکارآموز   پنج شنبه 



 

                                                    1401-1402نیمسال اول               دومترم                             کاردانی فوریت برنامه کالسی دانشجویان رشته          

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

یشمس یآقا ۱تروما   هیپا یویر یقلب یایاح 

یدکتر بلوچ  

تنفس  ۱ یداخل تیفور

اطیخ یآقا  
یدکتر عطارد یزبان خارج  

 یبدن ناتیو معا ینشانه شناس

یریدکتر بص  
 شنبه

اخالق و مقررات حرفه 

یشمس یآقا یا  

اصول و فنون  یکارآموز

 مراقبت ها

اصول و فنون  یکارآموز

 مراقبت ها

اصول و فنون  یکارآموز

 مراقبت ها
اصول و فنون مراقبت ها یکارآموز  یکشنبه 

 
۱کارآموزی تروما ۱کارآموزی تروما   

قلب  ۱ یداخل یها تیفور

یدکتر بلوچ  
 دوشنبه 

 یآقا یزندگ نییآ

انیمحمد   
دکتر  یزبان خارج

یعطارد  

 ناتیو معا ینشانه شناس

و  یتئور یخانم افشار یبدن

یعمل  

 سه شنبه 

 
 ماریو حمل ب ییجابجا

یشمس یآقا  
 چهارشنبه   

فرهنگ و تمدن دکتر 

یباقر  پنج شنبه     

 



 

                                                    1401-1402نیمسال اول           دومترم                                 کارشناسی ناپیوسنه فوریتبرنامه کالسی دانشجویان رشته          

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

 
 یکشنبه    

اطفال و  یها یماریب

یرانیا ینوزادان آقا  

و مستند  یسیگزارش نو

یقادر یآقا یساز  

دکتر  یزبان تخصص

یسجاد  

 یآقا این یتروما دکترشارع

یقادر  

 ۱ شرفتهیپ یداخل یها تیفور

یریدکتر بص یذلدکتر با  
 دوشنبه

 یطیمح یاورژانس ها

اطیخ یآقا  

دکتر  یآقا یلیتحل خیتار

یفاطم  

 یآقا هایماریشناخت ب

اطیخ  
یجراح یکارآموز یجراح یکارآموز   سه شنبه 

یجراح یکارآموز  

یجراح یکارآموز یجراح یکارآموز  ینشانه شناس یکارآموز   
نشانه  یکارآموز یجراح یکارآموز

یجراح یکارآموز یشناس  
 چهارشنبه

 داروشناسی

یشمس یآقا اژیتر  
 یآقا هایماریشناخت ب

یقادر  
اطفال تیفور یکارآموز اطفال تیفور یکارآموز   پنج شنبه 

 

 



                                                    1401-1402نیمسال اول         یکترم                                        ارشد اورژانس برنامه کالسی دانشجویان رشته     

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 یجراح یداخل یپرستار

یریدکتر بص ۱  
اورژانس دکتر  یداروشناس

عیشفا  
 

 یدکتر بلوچ قیروش تحق

یریدکتر بص  
یلذها دکتر با تیفور یولوژیدمیاپ  شنبه 

 

 

 قیآمار و روش تحق

دکتر  شرفتهیپ

 محمدزاده
 

سالمت در  یاطالع رسان ستمیس

یاورژانس دکتر بازل  
 یکشنبه

و  یقانون اخالق پرستار 

 یآقا یا روابط حرفه

یرانیا  

 یاطالع رسان ستمیس

یدکتر عطارد  
 دوشنبه  

 
 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه    

 



 

  

                                                    1401-1402نیمسال اول            سومترم                                  ارشد اورژانس برنامه کالسی دانشجویان رشته        

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

 
 یکشنبه    

 
 دوشنبه    

در  یپرستار یمراقبت ها 

اورژانس دکتر  یبخش ها

 محمدپور
  

در بخش  یپرستار یمراقبت ها

 ذلیگوارش دکتر با ۲اورژانس  یها

یغدد دکتر بلوچ  

 سه شنبه

 

  

 بیگروه آس ژهیو یازهاین

ها  تیدر حوادث و فور ریپذ

یلذدکتر با  

در  یپرستار ژهیو یمراقبت ها

 هیتنفس کل ۳ یاورژانس پرستار

قلب و عروق  یلذتروما دکتر با

یریدکتر بص  

 چهارشنبه

 
 پنج شنبه    



 

1401-1402نیمسال اول           یکترم                                    ارشدویژهبرنامه کالسی دانشجویان رشته         

                                

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

 
 یکشنبه    

و  یقانون اخالق پرستار 

 یآقا یروابط حرفه ا

یرانیا  

اطالع  یها ستمیس

یدکتر عطارد یرسان  

دکتر  شرفتهیپ قیروش تحق

 محمدپور
عیدکتر شفا یداروشناس  دوشنبه 

 ژهیو یصیتشخ یابیارز 

 دکتر محمدپور
 آمار دکتر محمدزاده 

 ژهیو یپرستار یمراقبتها یمبان

یدکتر سجاد  
 سه شنبه

 

 
 یصیتشخ یها یابیارز

مقدم یدکتر صادق  

دکتر  شرفتهیپ قیروش تحق

یسجاد  

 ژهیو یپرستار یمراقبت ها یمبان

یبلوچ دکتر  
 چهارشنبه

 

 پنج شنبه    

 



 

1401-1402نیمسال اول                سومترم                              ارشد ویژه برنامه کالسی دانشجویان رشته          

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 

  

قلب و  ژهیو یمراقبت ها

عروق دکتر محمد پور دکتر 

یریبص  

 ژهیو یمراقبت ها یپرستار

 یدکتر بلوچ یاختالالت چند ارگان

یدکتر سجاد  

 شنبه

 
اعصاب  ژهیو یمراقبت ها

 و روان دکتر محمدپور
 

اختالالت  ژهیو یمراقبت ها

دکتر محمدپور  یچند ارگان

وندیپ  

 یکشنبه 

 
 دوشنبه    

 
 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه    

 



                     1401-1402نیمسال اول             یکترم                              ارشد داخلی جراحیبرنامه کالسی دانشجویان رشته           

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

 

 
 ینیبال یدارو شناس

شارعی نیادکتر   

 شیپا شرفتهیپ یروش ها

دکتر  یپرستار

+دکترصادق مقدمیریبص  

و  یپرستار یها و الگوها هینظر

دکتر  یکاربرد آنها دکتر سجاد

 محمدپور

 یکشنبه

 یاطالع رسان یها ستمیس 

یدکتر شجاع  

اطالع  یها ستمیس

یدکتر عطارد یرسان  

 ینیبال یداروشناس

 دکترشفاعی
یدکتر سجاد یزبان تخصص  دوشنبه 

 

  

و روابط  یپرستاراخالق 

 انیدکتر منصور یحرفه ا

یرانیا یآقا  

 سه شنبه 

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه    

 



 

                     1401-1402نیمسال اول                 3ترم                           ارشد داخلی جراحی برنامه کالسی دانشجویان رشته          

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

 
 یکشنبه    

 
 دوشنبه    

 
  

 ینیآموزش بال یروش ها

منصوریاندکتر  

مراقبت از بزرگساالن با اختالالت 

 حاد و مزمن دکتر محمدپور
 سه شنبه

 

  
و نقش  رعاملیپدافند غ

 پرستار در آن دکتر عجم

اختالالت  مراقبت از بزرگساالن با

سجادیحاد و مزمن دکتر  
 چهارشنبه

 

 پنج شنبه    

 

 



                     1401-1402نیمسال اول        یکترم                            ارشدپرستاری سالمندی برنامه کالسی دانشجویان رشته      

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

دکتر  قیروش تحق

دکتر عجم یریبص  
دکتر  قیآمار و روش تحق

 محمدزاده

سالمت  تیوضع یبررس

دکتر محمدپور دکتر 

 عجم

 یها و الگوها هینظر

ایرعی ندکتر شا یپرستار  

سالم و فعال دکتر صادق  یسالمند

 مقدم
 یکشنبه

اطالع  یها ستمیس

یدکتر شجاع یرسان  
  

 یها و الگوها هینظر

دکتر عجم یپرستار  

دکتر  یدر سالمند یولوژیدمیاپ

یعجم دکتر مختار  
 دوشنبه

 
یکارآموز   یکارآموز   سه شنبه 

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه    

 

 



 

                     1401-1402نیمسال اول       سومترم                         ارشد پرستاری سالمندی برنامه کالسی دانشجویان رشته          

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

 
 یکشنبه    

 
نیگزیطب مکمل و جا  

 ستمهایساختارها و س

 دکتر عجم
تسکینی یکارآموز طب مکمل یارآموزک   دوشنبه 

 ینیتسک هایاقبتمر

ایرعی ندکتر شا  

 ۳ یسالمند یپرستار

 دکتر عجم

 ۳ یسالمند یپرستار

 دکتر صادق مقدم
یکارآموز یکارآموز   سه شنبه 

 

 
 ۲ یسالمند یپرستار

 دکتر صادق مقدم
یکارآموز یکارآموز   چهارشنبه 

 

 پنج شنبه    

 

 



                     1401-1402نیمسال اول           یکترم                     ارشد سالمت سالمندی برنامه کالسی دانشجویان رشته          

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
دکتر  یدر سالمند هیتغذ

 مایوان

 دسالمن یو مبان میمفاه

دکتر صادق  یشناس

 مقدم

یکارآموز یکارآموز   شنبه 

دکتر  قیروش تحق

دکتر عجم یریبص  

دکتر  قیآمار و روش تحق

 محمدزاده
 

 یولوژیزیو ف یولوژیب

دکتر عجم یسالمند  

 یشناس مندسال یو مبان میمفاه

عجمدکتر   
 یکشنبه

 یاطالع رسان ستمیس

یدکتر شجاع  

دکتر  یدر سالمند هیتغذ

 صادق مقدم

در دوره  یزندگ تیفیک

دکتر مقدم یسالمند  

در دوره  یزندگ تیفیک

اطیخ یآقا یسالمند  

دکتر  یدر سالمند یولوژیدمیاپ

یدکتر مختار عجم  
 دوشنبه

 
 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه    

 

 



 

                     1401-1402نیمسال اول            سومترم                 ارشد سالمت سالمندیبرنامه کالسی دانشجویان رشته             

 

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

 
 یکشنبه    

 
 دوشنبه    

و  یو سالمند طیمح 

 دکتر صادق یارگونوم

 مقدم
 

مصرف دارو  تیریاصول مد

عجمدر سالمندان دکتر   

جامع سالمت در سالمندان  یابیارز

 دکتر عجم 
 سه شنبه

 

یکارآموز یکارآموز  یکارآموز  یکارآموز   چهارشنبه 

 

 پنج شنبه    



 

                     1401-1402نیمسال اول        یکترم                        ارشد پرستاری سالمت جامعهبرنامه کالسی دانشجویان رشته          

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

 
 یکشنبه    

اطالع  یها ستمیس

یدکتر شجاع یرسان   

 یها و الگوها هینظر

سالمت جامعه  یپرستار

ینور یآقا  

دکتر  یفرهنگ و پرستار

 خسروان

آموزش به فرد و خانواده  یروش ها

انیدکتر منصور  
 دوشنبه

 یها و الگوها هینظر

سالمت جامعه  یپرستار

یریخانم ام  

  

و روابط  یاخالق پرستار

 انیدکتر منصور یحرفها

یرانیا یآقا  

 سه شنبه 

 

یدکتر عالم شرفتهیپ یولوژیدمیاپ     چهارشنبه 

 

 پنج شنبه    



 

                     1401-1402نیمسال اول            سومترم                         ارشد پرستاری سالمت جامعه برنامه کالسی دانشجویان رشته     

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

سالمت از راه دور خانم 

ینور یآقا یصابر  

سالمت جامع  یپرستار

 ریپذ بیآس یگروه ها

شفردان یآقا یخانم صابر  

مراقبت در منزل خانم 

یخانم کامل یریام  
 

عرضه خدمات سالمت  ینظام ها

انیدکتر منصور  
 یکشنبه

سالمت جامعه  یپرستار 

 ریپذ بیآس یگروه ها

رفدانش یآقا یلخانم کام  

دکتر  یاقتصاد و پرستار

یلیاسماع  
 دوشنبه  

 
 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه    



 

 

 

                     1401-1402برنامه کالسی دانشجویان رشته                           ترم              نیمسال اول 

 

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
 شنبه    

 
 یکشنبه    

 
 دوشنبه    

 
 سه شنبه    

 

 چهارشنبه    

 

 پنج شنبه    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


