توجه
جهت دروس معارف از هر درس تعداد دو کالس خانم و دو کالس آقا برگزار میگردد.
دانشجویان ترم پنج با توجه به چارت ،درس هایی را که نگذرانده اند را حتماً انتخاب کنند.
واحد کارآموزی میبایست با واحد تئوری همزمان گردد .
کالس فرایند اموزش به بیمار در صورت تکمیل ظرفیت کالس برگزار میگردد.

موفق باشید

قالب درسی پرستاری

نیمسال اول

تاریخ شروع ترم 4931 /6/82:
تعداد واحد

کد درس

نام درس

300089

کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 9

300099

پرستاری کودکان 8

300091

کارآموزی پرستاری کودکان

300080

بررسی وضعیت

0.3

300096

پرستاری بهداشت روان4

8

نظری

عملی

نام استاد

ساعات تشکیل کالس

کارآموزی

8

9

4

0.3

استاد راهنما :خانم عرب

ترم پنجم

گروه پرستاری

طبق گروه بندی های انجام شده

خانم ام البنین رازانی

شنبه
3:13-48و49-43:43و 43:90-44:13

گروه پرستاری

طبق گروه بندی های انجام شده

دکتر حنیف
دکتر هاشم نژاد

سه شنبه 41-43:90و43:13-44:43
دوشنبه 46-44:90وسه شنبه 46-44:90

خانم سمانه بهزادی فرد

شنبه
49-41:90و41:13-46:43و46:90-42

قالب درسی پرستاری
کد درس

نام درس

300042

کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 8

تاریخ شروع ترم 4931 /6/82:

نیمسال اول

تعداد واحد
نظری

عملی

نام استاد

استاد راهنما :خانم عرب

ترم چهارم

ساعات تشکیل کالس

کارآموزی
گروه پرستاری

طبق گروه بندی های انجام شده

8

300084

پرستاری کودکان 4

8

خانم ام البنین رازانی

دوشنبه
49-41:90و41:13-46:43و46:90-42

300081

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان8

8

دکتر زادگان
فاطمه حاجیوند

یکشنبه 46:90-42
یکشنبه 49-41:90و 41:13-46:43

300080

بررسی وضعیت

0.3

دکتر حنیف
دکتر هاشم نژاد

سه شنبه 41-43:90و43:13-44:43
دوشنبه 46-44:90وسه شنبه 46-44:90

300083

کارآموزی پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

4

گروه پرستاری و مامایی

طبق گروه بندی های انجام شده

300083

کارآموزی بهداشت جامعه

4

خانم معصومه فالحی

طبق گروه بندی های انجام شده

300082

پرستاری بهداشت جامعه 9

4

خانم معصومه فالحی

دوشنبه 46:90-42

300043

پرستاری بهداشت جامعه8

8

آقای فیروز امرایی

دوشنبه 41:13-46:43و46:90-42

300086

زبان تخصصی

8

خانم نیرومند

یکشنبه
40:90-48و49-41:90و41:13-46:43

444040

ادبیات فارسی

9

خانم مدیری
خانم بهمنی

سه شنبه 49-43:43
سه شنبه 43:90-44:13

0.3

قالب درسی پرستاری

نیمسال اول

کد درس

نام درس

300049

پرستاری بزرگساالن سالمندان4

تاریخ شروع ترم 4931 /6/82:
تعداد واحد
نظری

عملی

استاد راهنما :خانم عرب
نام استاد

ترم سوم
ساعات تشکیل کالس

کارآموزی
خانم زهرا عرب

300042

کارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان4

8

گروه پرستاری

گروه اول شنبه 49-41:90و یکشنبه 2:90-40
گروه دوم شنبه 41:13-46:43و یکشنبه 40:43-44:13
طبق گروه بندی های انجام شده

9

300041

کارآموزی پرستاری در مشکالت شایع ایران

4

گروه پرستاری

طبق گروه بندی های انجام شده

300046

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

4

گروه پرستاری

طبق گروه بندی های انجام شده

300080

بررسی وضعیت

0.3

دکتر حنیف
دکتر هاشم نژاد

سه شنبه 41-43:90و43:13-44:43
دوشنبه 46-44:90وسه شنبه 46-44:90

300043

8.3

دکتر سابوته

چهارشنبه 49-41:10و 41:30-46:90

دکتر ساسان گودرزی
آقای فرزاد طهماسبی

یکشنبه 46:90-42
یکشنبه49-41:90
واحد عملی طبق گروهبندی تشکیل میشود
شنبه 41:13-46:43
چهارشنبه 41:13-46:43و 42:46:90
دوشنبه 49-43:43و 43:90-44:13
شنبه و چهارشنبه 46:90-42

خانم معصومه فالحی
خانم نیرومند

سه شنبه 46:90-42
یکشنبه
40:90-48و49-41:90و41:13-46:43
یکشنبه 41:13-46:43

0.3

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد (پرستاری بهداشت مادران و
نوزادان)4
ژنتیک و ایمونولوژی( ایمونولوژی)

4.3

0.3

300066
300043
300044
300026

پرستاری سالمت فرد و خانواده
روانشناسی فردی اجتماعی
زبان انگلیسی عمومی
آمار حیاتی مقدماتی(آمار حیاتی مقدماتی و روش تحقیق)

4.3
8
9
0.3

0.3

300020
300044

پرستاری و بهداشت محیط
زبان تخصصی

4
8

300034

فرایند آموزش به بیمار

0.3

300040

0.3

آقای فیروز امرایی
آقای رازانی
خانم کمالی
آقای فیروز امرایی

خانم عرب

قالب درسی پرستاری
کد درس

نام درس

تاریخ شروع ترم 4931 /6/82:

نیمسال اول

تعداد واحد
نظری

عملی

استاد راهنما :خانم عرب

نام استاد

ترم اول
ساعات تشکیل کالس

کارآموزی

300033

اصول و مهارت های پرستاری

8.3

4.3

خانم ها زهرا عرب و شهناز
بهلولی

شنبه3:13-44:13
کالس عملی یکشنبه 41-43:90و43:13-44:43
دوشنبه 41-43:90

300032

میکروب شناسی

4

0.3

آقای فرزاد طهماسبی

یکشنبه 40:90-48
کالس عملی طبق گروه بندی برگزار می شود

300001

تشریح

4.3

0.3

دکتر حنیف

سه شنبه 40-44:90

300036

بیوشیمی

4

0.3

دکتر عزیزی

دوشنبه 3:90-2
کالس عملی طبق گروه بندی برگزار می شود

300096

فیزیولوژی

8.3

0.3

دکتر هویدا

300068

انگل شناسی

4

0.3

دکتر ساسان گودرزی

300033

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

4

0.3

خانم زهرا عرب

چهارشنبه 2-40
کالس عملی طبق گروه بندی برگزار می شود
شنبه 46:90-42
کالس عملی طبق گروه بندی برگزار می شود
یکشنبه 41-43:90

300060

ادبیات فارسی

9

خانم اسدی

چهارشنبه 3:13-48

444041

وصایا

4

گروه معارف

