
 1401-1401 یلیتحص سال دوم مسالین دروس ارائه برنامه 

 اول ترم:  دوره 1401 : سال یورود وستهیناپ-ییماما : انیدانشجو
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 ( ی)عمل یولوژیزیف شنبه

  واحد 5/0
 (5/0 یعمل -5/2 ینظر) حیتشر

 (ی)نظر یولوژیزیف

 (واحد 2)

 حیتشر

 (5/0 یعمل -5/2 ینظر) 

 آقای دکتر اسالمی یمصلح دکترخانم  آقای دکتر اسالمی  یمصلح دکترخانم  : استاد نام

 هایماریب با مبارزه و یولوژیدمیاپ کشنبهی

 (1)بهداشت

 (واحد 2)

 کیژنت

 (واحد 2)

  (1مانیو زا ی)باردار یعیطب ریغ مانیزا و یباردار

 (واحد 2)
 2 اسالم ینظر یمبان

 دکتر اکبری مهران دکتر خانم خانم دکتر دولتی  یگیمحمدب دکتر یآقا : استاد نام

 ینظر یمونولوژیا دوشنبه

 واحد(  5/1)

 هفته اول(  8واحد( ) 1 ) یروانپزشک

 (دومهفته  8واحد( )5/0) یعمل یمونولوژیا

 ( 1) یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف

 (یتئورواحد 2)
 اسالم صدر یلیتحل خیتار

 : استاد نام
 مصلحیخانم  -خانم دکتر نیری خانم مصلحی

کتر د -دکتر آقایی -خانم جعفربگلو -خانم دکتر اسکندری

 دکتر مهران -عباسی نیا
 آقای محمدرضا سامع

 

 

 

 

 



 

 

 

  1401-1402سال تحصیلی  دومبرنامه ارائه دروس نیمسال 

 ترم سومدوره :   1400 ورودی سال : مامایی ناپیوسته دانشجویان :
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باروری، مادر و کودک و تنظیم  کودکان / بهداشت بیماریهای های زنان / زایمان طبیعی و غیرطبیعی /یکارآموزی بیمار شنبه 

 خانواده

 واحد( 2) (نظری)بیمارهای کودکان 
 

 نام استاد 
 

  دکتر عابدینی خانم

 واحد( 2انقالب اسالمی ) واحد(  3ارهای زنان و ناباروری )بیم باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده کودکان / بهداشت بیماریهای کارآموزی بیمارهای زنان / زایمان طبیعی و غیرطبیعی / شنبه یک

 نام استاد 
 

 دکتر عبداهلل پور خانم جعفربگلو

 واحد( 1) 2تربیت بدنی  باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده کودکان / بهداشت بیماریهای کارآموزی بیمارهای زنان / زایمان طبیعی و غیرطبیعی / شنبهدو

 نام استاد 
  

 

 (4مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت شنبهسه

 هفته اول( 8واحد( ) 1)

 8)( 2بیماریهای داخلی جراحی در بارداری و زایمان )بارداری و زایمان  

 هفته دوم(

 2)( 3بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت

 واحد(

هفته  8) واحد(1)رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان 

 اول(

 ارتباطات، آموزش و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری

  هفته دوم( 8( )2ت)بهداش

 2)اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی 

 واحد(

 آقای دکتر راهبر خلجی نیاخانم دکتر  - رئیسیخانم  خانم دکتر اسکندری  -خانم دکتر اسکندری  نام استاد 


