
 

 1401-1402 یلیتحص سال دوم مسالین دروس ارائه برنامه

 1401:  سال یورود وستهیپ-ییماما : انیدانشجو
 

 روزانه دوم ترم:  دوره

 10 -12 8 -10 زمان

ار
نه

 و 
از

نم
یاین و 

 ش

16 - 14 18- 16 

 عملی 2 یولوژیزیف شنبه

 (واحد 5/1)

 نظری 2یولوژیزیف

 (واحد 5/0)

 مقدس دفاع با ییآشنا 

 (واحد 2)

 یشناسقارچ و یشناسانگل

 /واحد(1)

 یعدنان دکتر یآقا اصل ییبابا یآقا یمصلح دکتر خانم یمصلح دکتر خانم : استاد نام

 ینظر یشناسکروبیم کشنبهی

 (واحد 2)

 یعمل یشناسکروبیم

 (واحد 1)

 یعمل یشناسکروبیم

 (واحد 1)

 (2) اسالم ینظر یمبان

 (واحد 2)

 سید علی حسینی نژاد حیدرپورخانم  حیدرپورخانم  حیدرپورخانم  : استاد نام

 یتئور 2حیتشر دوشنبه

 (واحد 5/2)

 یعمل 2حیتشر

 (واحد 5/0)

 واحد( 1) 1یبدن تیترب 

   دکترحیدریخانم  دکتر حیدریخانم  : استاد نام

( واحد 1) مانیزا و عمل اطاق در کار روش و ییماما و یپرستار فنون و اصول یکارآموز شنبه سه

 (واحد 5/0( )1)بهداشت جامعه بهداشت خدمات اصول یکارآموز

 ( ی)نظر یشناسیمنیا

 (واحد 5/1)

 (ی)عمل یشناسیمنیا

 (واحد 5/0) 

 خانم مشهدی خانم مشهدی یدهقان خانم  - : استاد نام

( واحد 1) مانیزا و عمل اطاق در کار روش و ییماما و یپرستار فنون و اصول یکارآموز چهارشنبه

 (واحد 5/0( )1)بهداشت  جامعه بهداشت خدمات اصول یکارآموز

( 1 )بهداشت جامعه بهداشت خدمات اصول

 یتئور

 (13-15( )واحد 5/1)

  یعموم یسیانگل زبان

 ( 15-18واحد( )ساعت 3)

 آقای دکتر امیدی  موحد یمومن دکتر یدهقان خانم  - : استاد نام

 –واحد 1 مانیزا و عمل اطاق در کار روش و ییماما و یپرستار فنون و اصول یکارآموز شنبهپنج

 (واحد 5/0( )1)بهداشت  جامعه بهداشت خدمات اصول یکارآموز
 

 
 

    یدهقان خانم  - 

 

 



 1401-1402 یلیتحص سال دوم مسالین دروس ارائه برنامه

 1400:  سال یورود وستهیپ-ییماما : انیدانشجو
 

 روزانه چهارم ترم:  دوره

 10 -12 8 -10 زمان

ار
نه

 و 
از

نم
یاین و 

 ش

16 - 14 18- 16 

 یتخصص یسیانگل زبان شنبه

 (واحد 2)

 یاتیح آمار

 واحد( 2)

 کودکان یهایماریب

 (واحد 2)
 

   یطاهر دکتر خانم خانم دکتر اسکندری -آقای دکتر غفاری مهران دکتر خانم : استاد نام

 کیژنت کشنبهی

 ( واحد 2)

 یاسالم اخالق

 (واحد 2)

 (4 )بهداشت یبارور و کودک و مادر بهداشت

 (واحد 2)
 

  ییباکو خانم حاج آقا محمدی خانم دکتر دولتی : استاد نام

 (نظری) یاختصاص و یعموم یشناسبیآس دوشنبه

 (واحد5/0)

 (ی)عمل یاختصاص و یعموم یشناسبیآس

 (واحد5/0)

 مادر بهداشت در مشاوره و آموزش ارتباطات،

 (اول هفته 8) (3)بهداشت یبارور و کودک و
 

  این یخلج دکتر خانم   : استاد نام

 شنبه سه
 واحد( 1) یعیطب یباردار یکارآموز -(واحد 1) نوزادان یکارآموز

 (2) یداخل یهایماریب و یوپاتولوژیزیف

 واحد( 2) 
 آشنایی با مبانی طب اسالمی و مکمل

 : استاد نام

-  

خانم دکتر -خانم جعفربگلو -خانم باکویی

خانم -خانم دکتر مومنی موحد-آخوندزاده

 دکتر مهران

 دکتر مرادی و ...

 چهارشنبه
 (واحد 1) یعیطب یباردار یکارآموز -واحد( 1) نوزادان یکارآموز

 و منی،ایعیطب مانیزا ،2مانیزا و یباردار

 مانیزا درد کاهش یروشها و کیولوژیزیف
 

  جعفربگلو خانم  - : استاد نام

    (واحد 1) یعیطب یباردار یکارآموز -واحد( 1) نوزادان یکارآموز پنجشنبه

     - نام استاد

 

 

 

 



 

 1401-1402 یلیتحص سال دوم مسالین دروس ارائه برنامه

 1399:  سال یورود وستهیپ-ییماما : انیدانشجو
 

 روزانه ششم ترم:   دوره

 10 -12 8 -10 زمان

ار
نه

 و 
از

نم
یاین و 

 ش

16 - 14 18- 16 

 ( واحد 2) یعیرطبیغ و یعیطب مانیزا یکارآموز شنبه

 (واحد 2) زنان یهایماریب یکارآموز

 واحد( 1) ییدر ماما یقانون یپزشک یکارآموز 

 (واحد 1) یجراح یداخل بیماریهای یکارآموز

 ( واحد 1) 2 یبدن تیترب

  

  غالمیخانم سارا   : استاد نام

 ( واحد 2) یعیرطبیغ و یعیطب مانیزا یکارآموز کشنبهی

 (واحد 2) زنان یهایماریب یکارآموز

 واحد( 1) ییدر ماما یقانون یپزشک یکارآموز 

 (واحد 1) یجراح یداخل بیماریهای یکارآموز

در  یو جراح یداخل یهایماری)ب 4مانیو زا یباردار

 (اولهفته  8( )واحد 1( )مانیو زا یباردار

در بهداشت مادر و کودک و  تیفیو ارتقاء ک تیریمد

 (دوم هفته 8)واحد(  1( )5)بهداشت یبارور
 

 یاسالم منابع با ییآشنا

 (واحد 2)

 حاج آقا محمدی یاسکندر دکتر خانم  : استاد نام

 (واحد 2) یعیرطبیغ و یعیطب مانیزا یکارآموز دوشنبه

 (واحد 2) زنان یهایماریب یکارآموز

 واحد( 1) ییدر ماما یقانون یپزشک یکارآموز 

 (واحد 1) یجراح یداخل بیماریهای یکارآموز

  (یواحد نظر 1) ییدر ماما یدرمان اهیو گ یسنت طب

  خانم دکتر علی اصل –خانم دکتر نوجوان   : استاد نام

 شنبه سه
 ییماما در آن کاربرد و تیریمد اصول

 واحد(  2)

 رانیا و اسالم تمدن و فرهنگ خیتار

 (واحد 2)

 (اول هفته 8) (واحد 1) یجنس عملکرد اختالالت

 زنان و ییماما در یالکترولوژ و یسونولوژ ،یولوژیراد

 هفته دوم( 8) (واحد 1)

 تیدانش خانواده و جمع

 (واحد 2)

 خانم ذوالفقاری  -مومنی موحددکتر  خانم رضا برادران  راهبر دکتر یآقا : استاد نام

 


