
 

 

 

 1401-1402 یلیتحص سال دوم مسالین دروس ارائه برنامه

 دوم ترم:  دوره 1401 : سال یورود ییماماارشد -ییماما آموزش : انیدانشجو
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16 - 14 18- 16 

 (واحد 1)شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ویژه كارآموزي  شنبه

 (واحد 1) یینازا و زنان يهایماريبكارآموزي 
  واحد( 2) یینازا و زنان يهایماريب

 خانواده و جامعه  يولوژيدمياپ

 (یعمل واحد 5/0( )ينظر واحد 5/1)

 : استاد نام
  مهران دكترخانم  -جعفربگلو خانم زنان متخصص -نوزادان متخصص

خانم دكتر دولتی  -خانم دكتر مهران

  (یعمل 5/0)

 (واحد 1كارآموزي شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ویژه ) کشنبهی

 (واحد 1) یینازا و زنان يهایماريبكارآموزي 

 سمينار در تحقيق

  یعمل 5/0 -ينظر 5/1

 روش ها و فنون تدریس و تمرین تدریس

 (یعمل 5/0 -ينظر 5/1)

 ياحمر دكترخانم   احمري دكترخانم  –مهران  دكترخانم   زنان متخصص -نوزادان متخصص : استاد نام

 (واحد 1كارآموزي شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ویژه ) دوشنبه

 (واحد 1) یینازا و زنان يهایماريبكارآموزي 

 هفته اول( 8واحد( ) 1شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ویژه )

 
 

  گروه نوزادان  زنان متخصص -نوزادان متخصص : استاد نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1401-1402 یلیتحص سال دوم مسالین دروس ارائه برنامه

ارشد -يبارور بهداشت : انیدانشجو

 ییماما

 دوم ترم:  دوره 1401 : سال یورود
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16 - 14 18- 16 

 واحد( 5/0و كودك ) :بهداشت مادر 2كارآموزي بهداشت باروري  شنبه

 واحد( 5/0كارآموزي بيماري هاي كودكان و مسائل كودكان استثنایی )

 (واحد 1كارآموزي شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ویژه )

 بهداشت مادر و كودك : 2بهداشت باروري 

 واحد( 5/1)

 (3 يبارور)بهداشت خانواده و جامعه  يولوژيدمياپ

 (یعمل واحد 5/0( )ينظر واحد 5/1)

 : استاد نام
 (یعمل 5/0)خانم دكتر دولتی  -خانم دكتر مهران  اين یخلج دكترخانم  -یسيرئ خانم نوزادان متخصص -ییماما گروه

 واحد( 5/0:بهداشت مادر و كودك ) 2كارآموزي بهداشت باروري  کشنبهی

 واحد( 5/0كارآموزي بيماري هاي كودكان و مسائل كودكان استثنایی )

 (واحد 1كارآموزي شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ویژه )

 سمينار در تحقيق

  یعمل 5/0 -ينظر 5/1

 روش ها و فنون تدریس و تمرین تدریس

 (یعمل 5/0 -ينظر 5/1)

 : استاد نام
 ياحمر دكترخانم   احمري دكترخانم  -مهران دكترخانم  نوزادان متخصص -ییماما گروه

 دوشنبه
 واحد( 5/0:بهداشت مادر و كودك ) 2كارآموزي بهداشت باروري 

 واحد( 5/0كارآموزي بيماري هاي كودكان و مسائل كودكان استثنایی )

 (واحد 1كارآموزي شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ویژه )

 هفته اول( 8واحد( ) 1شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ویژه )

 هفته دوم( 8واحد( ) 1هداشت باروري و حقوق آن ): ب1بهداشت باروري

 

بيماري هاي كودكان و مسائل كودكان استثنایی 

 واحد( 5/1)

 

 : استاد نام
 نوزادان متخصص -ییماما گروه

 گروه نوزادان

 نيا خلجی دكترخانم  -اسکندري دكترخانم 
 گروه كودكان

 

 


