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 آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 ساعت

 تاریخ

01-8 01-01 01 -01 

 69مامایی پیوسته  61پرستاری بهمن  69پرستاری بهمن 
کارشناسی ارشد 

 69اورژانس 
 69مامایی ناپیوسته  61مامایی پیوسته  61پرستاری مهر  69پرستاری مهر  69مامایی ناپیوسته  69مامایی پیوسته  69پرستاری بهمن  69پرستاری مهر 

کارشناسی ارشد 

 69اورژانس 

81/81/79 

 سه شنبه
 --- حیاتی مقدماتی آمار --- بیوشیمی --- عمومیانگلیسی زبان 

 8 بارداری و زایمان

 )بارداری طبیعی(

مدیریت و ارتقاء..... 

 (4بهداشت )
 --- اصول و مهارتهای پرستاری

 بارداری و زایمان

 3 

 

 --- ایمونولوژی

87/81/79 

 چهار شنبه
 و تغذیه درمانی تغذیه

پرستاری اختالالت سالمت 

 مادر و نوزاد

، زن و روانشناسی عمومی

 خانواده
 --- بررسی وضعیت سالمت اپیدمیولوژی فوریت ها

و معاینات  نشانه شناسی

 فیزیکی

،سونولوژی و رادیولوژی

 الکترولوژی....
 --- اطالعاتفناوری 

قوانین و  تاریخ اخالق

 حقوق در مامایی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه 

 (8با بیماریها)بهداشت 
--- 

01/81/79  

08/81/79  

00/81/79 

 شنبه

بزرگساالن پرستاری 

 8سالمندان 

بزرگساالن پرستاری 

 3سالمندان 
 آمار و روش تحقیق 8 فیزیولوژی

بزرگساالن پرستاری 

 0سالمندان 
 زبان تخصصی

و بیماریهای  فیزیو پاتولوژی

 8داخلی 

بیماریهای زنان و 

 ناباروری
 فیزیولوژی

جامع  مراقبت های

پرستاری در بخش های 

 ویژه

فیزیو پاتولوژی 

 3 بیماریهای داخلی
 0پرستاری اورژانس  فیزیولوژی

03/81/79 

 یکشنبه
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

04/81/79 

 دوشنبه
 پرستاری کودک سالم میکرب شناسی

و بافت  سلول شناسی

 ناسیش

اخالق پرستاری و روابط 

 حرفه ای
 انقالب اسالمی

پرستاری اورژانس در 

بحران و حوادث غیر 

 مترقبه

 بیوشیمی بیماریهای کودکان 8 داروشناسی عمومی
پرستاری بیماریهای 

 کودکان

فیزیو پاتولوژی 

 جراحیبیماریهای 
 3پرستاری اورژانس  ژنتیک

02/81/79 

 سه شنبه
 --- روانپزشکی در مامایی --- --- --- --- اصول روانپزشکی در مامایی --- --- --- --- --- آموزش به بیمارفرآیند 

02/81/79 

 چهارشنبه
 مفاهیم پایه پرستاری

اصول اپیدمیولوژی و 

 مبارزه با بیماریها
 انقالب اسالمی بهداشت محیطپرستاری  8پرستاری داخلی جراحی ادبیات فارسی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه 

 (0بهداشت با بیماریها)

اصول مدیریت و کاربرد 

 آن در مامایی
 0مبانی نظری اسالم و تمدن اسالمی تاریخ خانواده و جمعیتدانش  8مبانی نظری اسالم 

نیازهای ویژه گروههای 

 آسیب پذیر

 پنج شنبه 09/81/79

 جمعه 01/81/79

07/81/79 

 شنبه
 داروشناسی اورژانس 8تشریح  پرستاری بهداشت روان داروشناسی

پرستاری بهداشت مادر و 

 نوزاد

اصو.ل مدیریت خدمات 

 پرستاری
 شناسیجنین 

بهداشت مادر و کودک و 

 (3)بهداشتباروری
 پرستاری بیماریهای روان تشریح

بیماریهای زنان و 

 ناباروری
 --- تشریح

31/81/79 

 یکشنبه

فرد و سالمت پرستاری 

 خانواده
--- --- 

سیستم های اطالع رسانی 

 سالمت در....
 --- --- --- --- پرستاری سالمت جامعه --- اصول تغذیه مادر و کودک --- ---

8/88/79 

 دوشنبه
 زبان پیش دانشگاهی ژنتیک و ایمونولوژی ---

سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی

روانشناسی فردی و 

 اجتماعی

مراقبتهای پرستاری در 

 منزل
--- 

داخلی و بیماریهای 

 ....جراحی در

 0بارداری و زایمان )

 0 داروشناسی ادبیات فارسی ---
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای 

 8داخلی 
--- 

0/88/79 

 سه شنبه
 --- انگل شناسی

پرستاری و  وناصول و فن

 و.... مامایی
 نوزادان --- تحقیق در پرستاری ---

ارتباطات، آموزش و 

 (0بهداشت)......مشاوره
 --- تاریخ و تمدن اسالمی --- --- زبان پیش دانشگاهی

3/88/79 

 چهارشنبه
 8مبانی نظری اسالم  آشنایی با منابع اسالمی اسالمی اخالق

جامعه شناسی و 

 در.... روانشناسی
 تاریخ و تمدن اسالمی

تاریخ فرهنگ و تمدن 

 اسالم و ایران
 0مبانی نظری اسالم دفاع مقدس انقالب اسالمی انقالب اسالمی

 پزشکی قانونیحقوق و 

 در مامایی

زایمان غیر  بارداری و

 (8بارداری و زایمانطبیعی)
--- 


