برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-95
ساعت

1/5-9/5

9/5-77/5

71-71/5

71/5-75/5

75/5-71/5

6-8

ایام هفته

شنبه
یکشنبه

میکروب شناسی نظری
(م پ )1خانم دکتر راشکی
مفاهیم پایه پرستاری(پ)2
اقای دکتر فیروزکوهی
زبان پیش دانشگاهی(پ)1
اقای جدیداالسالم
رادیولوژی(م پ)6خانم
بهزادمهر
رادیولوژی(م ن)3خانم
بهزادمهر

فن اوری اطالعات(عملی)
(م پ )1اقای شهدادی
اخالق پرستاری وارتباط
حرفه ای(پ)2خانم اسدی
ادبیات فارسی(ف)1اقای
فرخزاد

پرستاری بزرگساالن2
(پ)4اقای شهدادی

میکروب شناسی
نظری(پ)2خانم دکتر
راشکی
اصول فنون پرستاری(پ)1
خانم دکتر رهنما

بررسی وضعیت
سالمت(پ)2اقای شهدادی
اصول فنون
پرستاری(پ)1خانم دکتر
رهنما
اخالق ومقررات حرفه
ای(ف)1اقای شهرکی
واحد

مفاهیم پایه
پرستاری(پ)2خانم دکتر
رهنما
زبان عمومی(م پ)2
خانم رضایی کهخا

پرستاری داخلی جراحی(3پ)5اقای
شهدادی /خانم پودینه مقدم
روانشناسی عمومی زن وخانواده(م
پ)2خانم اسدی
پرستاری داخلی جراحی(4پ)6اقای
مسینایی نژاد
اصول فنون مراقبتها(ف)1خانم شهرکی
مقدم
داروشناسی(پ )3اقای دکتر هاشمزهی
اصول مدیریت و کاربرد ان درمامایی(م
پ)6اقای دکتر فیروزکوهی

پرستاری بزرگساالن(پ)4اقای مسینایی نژاد
اختالل عملکرد جنسی(م پ)6خانم اسدی
اصول اپیدمیولوژی ومبارزه بابیماریها(پ)1
اقای منصوری
فوریتهای داخلی(2ف)3خ شهرکی مقدم
بهداشت(3م پ)4خانم هاشمی
زبان عمومی(پ)3اقای دکتر عبداللهی

بارداری(4م پ)6خانم
امیرشاهی
فوریتهای پزشکی درگروههای
خاص(ف)3خانم هاشمی/آقای
خسروی
بارداری زایمان(1م پ)3خانم
نهبندانی
ایمنولوژی(م پ)2اقای جوان
دانش خانواده(م ن)3اقای هللا
دادی
سلول و بافت شناسی
(م پ)1خانم رفیق دوست

میکروب شناسی عملی(م پ)2خانم راشکی
فناوری اطالعات(عملی)(پ)3اقای
شهدادی
زبان تخصصی(پ)4اقای مسینایی نژاد
اصول و فنون مامایی(م پ)1خانم شهرکی
مقدم
بهداشت روان وفوریتهای روانپزشکی
(ف)3خانم اسدی
ژنتیک(پ)2خانم عزیزی
فیزیوپاتولوژی بیماری داخلی(1م پ)3خانم
پودینه مقدم
بارداری زایمان(2م پ)4خانم بدخش
تاریخ اسالم(پ )6اقای دکتر چاری

پرستاری بزرگساالن(پ)3اقای شهدادی/اقای
مسینایی
پرستاری داخلی جراحی(3پ)5اقای مسینایی
نژاد/خانم حیدری
پرستاری وبهداشت محیط(پ)4اقای
منصوری
پرستاری در بحران فوریتها(پ)6خانم
شهرکی مقدم
اصول مدیریت کاربردی(م ن)3اقای دکتر
فیروزکوهی
فیزیوپاتولوژی بیماری داخلی(2م پ)4خانم
دکتر رهنما

پرستاری کودکان بیمار(پ)5اقای
شهدادی
زبان تخصصی(م پ)4خانم
امیرشاهی
مامایی مبتنی برشواهد(م پ )6خانم
نهبندانی
فوریتها در شرایط خاص(ف)3
اقای خسروی
تشریح(ف)1اقای دکتر
غفاری(مجتمع)
پرستاری سالمت
فردوخانواده(پ)2اقای منصوری
اشنایی با قانون اساسی
(م پ)3اقای بامری
حقوق سیاسی اجتماعی(پ)6اقای
حمیدیان(آمفی تئاتر)

دوشنبه
سه شنبه

میکروب شناسی
نظری(ف)1خانم
دکترراشکی
اصول فنون
پرستاری(پ)1خانم دکتر
رهنما

اصول وفنون
پرستاری(پ)1خانم دکتر
رهنما
میکروب شناسی
عملی(ف)1خانم دکتر
راشکی
تشریح(1م پ)1اقای دکتر
غفاری

فیزیولوژی(پ)1خانم
شهرکی،خانم
نظری،اقای جاللی
پرستاری
بزرگساالن(1پ)3خانم
پودینه مقدم

میکروب شناسی عملی(پ)2خانم دکتر
راشکی
روانشناسی فردی اجتماعی(پ)3خانم اسدی
پرستاری ویژه(پ)6خانم شهرکی مقدم
امارحیاتی(م ن)3خانم باقری
نشانه شناسی ومعاینات(م پ)3خانم هاشمی
داروشناسی(2م پ)4اقای دکتر هاشمزهی
تشریح(2م پ)2اقای دکتر غفاری(مجتمع)

امار وروش تحقیق(م پ)4خانم باقری
فراینداموزش به بیمار(پ)2خانم شهرکی
مقدم
پرستاری بهداشت روان(پ)4خانم اسدی
بهداشت(5م پ)6خانم هاشمی
داخلی جراحی(4پ)6خانم دکتر رهنما
تشریح(2م پ)2اقای دکتر غفاری(مجتمع)

نوزادان(م پ)3خانم امیرشاهی
بهداشت(1م پ)1خانم نارویی
تشریح(پ)1اقای دکتر
غفاری(مجتمع)
انگل شناسی(م پ)2اقای دکتر
دبیر زاده
ایمونولوژی(پ)2اقای جوان
تحقیق درپرستاری(پ)4اقای
دکتر عبدالهی

فیزیولوژی(ف)1خانم
شهرکی،خانم نظری،اقای
جاللی
اصول فنون
پرستاری(پ)1خانم
دکتررهنما
تشریح(م ن)1اقای دکتر
غفاری
زبان پیش دانشگاهی(م پ)1
اقای جدیداالسالم

فیزیولوژی(م پ)1خانم
شهرکی،خانم نظری،اقای
جاللی
اصول فنون
پرستاری(پ)1خانم دکتر
رهنما
فیزیوپاتولوژی داخلی(م
ن)1اقای شهدادی/خانم
پودینه مقدم
ژنتیک(م پ)3اقای دکتر
انتظاری
اسیب شناسی عمومی
واختصاصی(م ن)3اقای
دکتر عظیمی
انگل شناسی(ف)1آقای
دکتر عزیزی

فیزیولوژی(م پ)1خانم
شهرکی،خانم
نظری،اقای جاللی
فیزیوپاتولوژی بیماری
داخلی(م پ)4اقای
شهدادی/خانم پودینه مقدم
بارداری زایمان
غیرطبیعی(م ن)1خانم
بدخش
پرستاری
بزرگساالن(2پ)4خانم
دکتر رهنما

فیزیولوژی(م پ)2خانم نظری،خانم
شهرکی،اقای جاللی
پرستاری کودک سالم(پ)4اقای شهدادی
فیزیوپاتولوژی بیماری داخلی(1م ن)1اقای
مسینایی نژاد
روانپزشکی درمامایی(م ن)3خانم
اسدی(یک هفته درمیان)
داروشناسی عمومی(م پ)3اقای دکتر
هاشمزهی
اختالالت عملکرد جنسی(م ن)3خانم
اسدی(یک هفته درمیان)
تشریح(ف)1اقای دکتر غفاری(مجتمع)
انگل شناسی عملی(پ)2اقای دکتر دبیرزاده

فیزیوپاتولوژی داخلی(م پ)3اقای شهدادی
اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماریها
(م ن)1اقای منصوری
فیزیوپاتولوژی بیماری جراحی(م پ)6خانم
دکتر رهنما
فوریتهای محیطی(ف)3اقای رستمی
زبان عمومی(پ)3اقای دکتر عبداللهی
اصول مدیریت وخدمات پرستاری(پ)6
اقای دکتر فیروزکوهی
انگل شناسی عملی (پ)2اقای دکتر دبیرزاده
تاریخ اسالم(م ن)3خانم مالشاهی(آمفی
تئاتر)

پرستاری ویژه(پ)6اقای دکتر
عبدالهی
پرستاری داخلی جراحی
(4پ)6آقای دکتر عبدالهی
پرستاری سالمت
جامعه(پ)3خانم نارویی
اصول اپیدمیولوژی(م پ)3اقای
منصوری
بیوشیمی(پ)1اقای رضایی فر
تفسیرموضوعی نهج
البالغه(پ)5اقای دکتر
مالشاهی(سالن اجتماعات)
انگل شناسی(پ)2اقای دکتر
دبیرزاده
فرهنگ وتمدن اسالمی(م پ)6
خانم مالشاهی(آمفی)
جنین شناسی(م پ)2خانم اکبری
زاده

چهارشنبه
پنجشنبه

فیزیولوژی(م ن)1خانم
نظری،خانم شهرکی،اقای
جاللی
بیوشیمی(م پ)1اقای رضایی
فر
فوریت داخلی(2ف)3اقای
مسینایی نژاد

بیوشیمی(م پ)1اقای
رضایی فر
زبان تخصصی (م ن)1
خانم امیرشاهی
فوریت پزشکی در
بالیا(ف )3اقای شهرکی
واحد
فرایند عملیات واطالعات
فنی(ف)1اقای خسروی

اسیب شناسی عمومی
واختصاصی(م پ)4خانم
غفاری
عرفان عملی دراسالم(ف 1و
پ)1اقای خرم
انسان دراسالم(م پ)1خانم
سنچولی

حقوق اجتماعی سیاسی
(م پ 4و پ )2اقای
حمیدیان
ادبیات فارسی(پ)1اقای
دکتر دهمرده

پرستاری بیماریهای
کودکان(م ن)3
تروما(2ف)3اقای
شهرکی واحد
فیزیولوژی(پ)1خانم
شهرکی،خانم
نظری،اقای جاللی
ژنتیک(م ن)1اقای دکتر
انتظاری
اصول تغذیه(م پ)2خانم
دکتر خوشابی(آمفی)

ادبیات فارسی
(م پ)6اقای دکتردهمرده

پرستاری بیماریهای کودکان(م ن)3اقای
شهدادی
پرستاری بهداشت روان(2پ)5خانم اسدی
فیزیوپاتولوژی داخلی(1م پ)3اقای
مسینایی نژاد
بهداشت مادر نوزاد(پ)3خانم هاشمی
پرستاری بزرگساالن(2پ)4خانم پودینه
مقدم
بیوشیمی عملی(پ)1اقای رضایی فر
تغذیه وتغذیه درمانی(پ)2خانم دکتر
خوشابی(آمفی)
زبان عمومی(م پ)2خانم رضایی
کهخا(یک هفته درمیان)

بیماریهای کودکان(م پ)4اقای شهدادی
فیزیوپاتولوژی بیماری جراحی(م پ)6اقای
مسینایی
امار حیاتی(پ)3اقای دکتر عبداللهی
پرستاری در اختالالت سالمت
مادرونوزاد(پ)4خانم هاشمی
بیوشیمی عملی(پ)1اقای رضایی فر
احیای قلبی ریوی پیشرفته(ف)3اقای رستمی
ایمن شناسی(م ن)1اقای دکتر
پیشدادیان/جوان
زبان عمومی(م پ)2خانم رضایی کهخا(یک
هفته درمیان)(سالن اجتماعات)

مدیریت
وارتقاءکیفیت(،بهداشت)4
(م ن)3
خانم هاشمی
فیزیولوژی بیماری جراحی
(م پ)6اقای شهدادی
بیوشیمی(م پ)1اقای
رضایی فر
انسان دراسالم(پ 1و ف)1اقای
ابراهیم زاده
دانش خانواده(ف  3وپ)5اقای
عارفی
حقوق اجتماعی سیاسی(م ن)1
خانم سنچولی(آمفی)
زبان تخصصی(ف)3آقای
مسینایی نژاد

