
 دانشکده پرستاری و مامایی 79-79برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرستاریمدیر گروه                                                معاون آموزشی                                                           مسئول تحصیالت تکمیلی                                                             امتحانات زیر در پایان درس برگزار می گردد:

 خانم حیدری                                                           دکتر اسکندری                                                                  دکتر گائینی                                                                             : فناوری اطالعات 69پرستاری بهمن  -

 آموزش به بیمارفرایند: 69پرستاری مهر  -

 مدیر گروه مامایی                                                                   : بررسی وضعیت سالمت69پرستاری بهمن  -

 خانم رئیسی                          و قارچ شناسی                                         : انگل شناسی69مامایی پیوسته  -

 آموزش دانشکده پرستاری و مامایی                                                                                                                                                                           (  3بهداشت  ارتباطات، آموزش و مشاوره) :69مامایی پیوسته  -

 : نوزادان69مامایی ناپیوسته  -

 ساعت

 تاریخ

01-8 01-01 01 -01 

 69مامایی ناپیوسته  61پرستاری بهمن  69پرستاری بهمن  69مامایی پیوسته  61پرستاری مهر  69پرستاری مهر  61مامایی پیوسته  69پرستاری مهر  69پرستاری بهمن 
کارشناسی ارشد 

 69اورژانس 

 تعطیلی عید سعید فطر 69/3/67

 زبان تخصصی فیزیولوژی 67/3/67
و  فیزیوپاتولوژی

 6بیماریهای داخلی 

بزرگساالن پرستاری 

 1سالمندان 

بزرگساالن پرستاری 

 3سالمندان 
 6 تشریح

مراقبت های جامع 

 ویژهخش های پرستاری درب

بزرگساالن پرستاری 

 6سالمندان 

فیزیوپاتولوژی بیماریهای 

 6داخلی 

 اورژانس پیش بیمارستانی

 (1)پرستاری اورژانس 

 --- --- --- و تغذیه درمانی تغذیه --- --- --- 62/3/67
روانشناسی فردی و 

 اجتماعی
 --- دانش خانواده و جمعیت

 بیوشیمی 66/3/67
در  پرستاری اورژانس

 حوادث غیر مترقبهبحران و
 بیماربیهای کودکان

سالمت فرد و پرستاری 

 خانواده
 میکرب شناسی پرستاری کودک سالم

پرستاری بیماریهای 

 کودکان
 اختالالت عملکرد جنسی بهداشت محیطپرستاری 

در اورژانس  اصول مدیریت

 ها حوادث و بالیا

 ب شناسیومیکر اخالق اسالمی انقالب اسالمی 1مبانی نظری اسالم  33/3/67
و  اپیدمیولوژیاصول 

 مبارزه با بیماریها
 آشنایی با منابع اسالمی انقالب اسالمی دانش حانواده و جمعیت 6مبانی نظری اسالم 

داخلی و پرستاری 

 6جراحی

 پنج شنبه 31/3/67

 جمعه 1/4/67

 تشریح 6/4/67
خدمات  مدیریتاصول 

 پرستاری
 پرستاری بیماریهای روان 6 فیزیولوژی پرستاری بهداشت روان داروشناسی 6زایمان  و بارداری

بهداشت مادر و پرستاری 

 نوزاد

بیماری و فیزیوپاتولوژی 

 های جراحی

در  ارائه خدمات سالمت

 فوریت ها حوادث و بالیا

  --- --- --- --- --- --- --- --- پرستاری سالمت جامعه 3/4/67

4/4/67  
مراقبتهای پرستاری در 

 منزل

بهداشت مادر و کودک و 

 (4بهداشت باروری )
  تخصصیانگلیسی  زبان  حیاتی مقدماتی آمار ادبیات فارسی عمومیانگلیسی زبان  ژنتیک و ایمونولوژی انگل شناسی

 --- مفاهیم پایه پرستاری تخصصی انگلیسی زبان --- بان پیش دانشگاهیز 9/4/67
اصول خدمات بهداشت 

 (1)بهداشت جامعه 
  داروشناسی در پرستاری تحقیق ---

 دفاع مقدس 9/4/69
 تاریخ فرهنگ و تمدن

 اسالم و ایران

عمومی و  آسیب شناسی

 اختصاصی
 تاریخ و تمدن اسالمی 6مبانی نظری اسالم  دفاع مقدسآشنایی با  منابع اسالمیآشنایی با  اسالمی اخالق

عمومی و  اسیب شناسی

 اختصاصی
 

 نج شنبهپ 7/4/67

 جمعه 2/4/67

 زبان انگلیسی عمومی ژنتیک --- اصول و مهارتهای پرستاری 6/4/67
پرستاری اختالالت سالمت 

 مادر و نوزاد
  آمار حیاتی --- --- ایمنی شناسی

13/4/67 --- --- ---- --- --- --- --- --- 
تاریخ فرهنگ و تمدن 

 اسالم و ایران
 


