
 دانشکده پرستاری ومامایی 79-79برنامه امتحانات نیمسال اول 

 ساعت      

 تاریخ

01-8 01-01 01-01 

بهمن پرستاری 

 (1)ترم71

پرستاری بهمن 

 (9)ترم 79

مامایی پیوسته 

 (1)ترم71

ارشد پرستاری 

 (1)ترم71

 71پرستاری مهر

 (1)ترم

پرستاری مهر 

 (1)ترم79

مامایی 

 (1)ترم71ناپیوسته

ارشد 

 (0)ترم79پرستاری

 79پرستاری مهر

 (0)ترم

مامایی ناپیوسته 

 (0)ترم79

مامایی پیوسته 

 (0)ترم79

11/01/79 
 1سالمندان  1پرستاری اورژانس 0فیزیوپاتوداخلی 1سالمندان 0سالمندان 

پرستاری مراقبتهای 

 ویژه

بیماریهای زنان 

 وناباروری
 0 فیزیولوژی فیزیولوژی فیزیولوژی مار وروش تحقیقآ

19/01/79 ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
پرستاری سالمت 

 جامعه
---- ---- 

 داروشناسی 11/01/79
پرستاری اختالالت 

 مادر ونوزاد سالمت
 1اورژانس 0عمومی داروشناسی

 روانشناسی فردی

 واجتماعی
 کودکانبیماریهای  فارسی ادبیات

وروابط   پرستاری اخالق

 حرفه ای
 ژنتیک دانشگاهی زبان پیش

بافت سلول شناسی و

 شناسی

 فارسی ادبیات بارداری زایمان ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- شناسی میکروب 19/01/79

 1بهداشت  پرستاری کودک سالم تغذیه 19/01/79
نیازهای ویژه 

 گروههای آسیب پذیر
 در پرستاری تحقیق

پرستاری بیماریهای 

 روان

 مدیریتاصول  

 وکاربرد آن در مامایی

 پرستاری داخلی جراحی

0 
 عمومی روان شناسی اپیدمی بیوشیمی

82//0169            

80/69/01            

 زبان عمومی 11/01/79
پرستاری بهداشت 

 روان
 --- جنین شناسی

 بهداشت پرستاری

 مادر ونوزاد

پرستاری بیماریهای 

 کودکان

 بهداشت مادر وکودک

 وباروری
 0 تشریح تشریح تشریح اورژانس داروشناسی

0/00/79 
فرد  سالمت پرستاری

 وخانواده
---- 

 اصول تغذیه

 مادروکودک
 ---- ---- ---- ولوژی فوریتهااپیدمی ---- ---- ---- ----

 1 مبانی نظری پرستاری اخالق ---- ---- ژنتیک وایمنولوژی ---- 1/00/79
داخلی جراحی در 

 بارداری وزایمان

سیستم های اطالع 

 رسانی سالمت

اصول ومهارتهای 

 پرستاری

و بیماریهای فیزیوپاتو

 0داخلی
 پیش دانشگاهی زبان

 اصول وفنون اسالمی تاریخ وتمدن 0مبانی  ---- 1بهداشت  ---- ---- ---- نوزادان ---- پایه پرستاری مفاهیم 1/00/79

 انقالب دانش خانواده تاریخ وتمدن ---- انقالب اسالمی منابع اسالمی اسالمی اخالق 9/00/79
 جامعه شناسی

 وروانشناسی
 0مبانی  1مبانی  دفاع مقدس

1/00/79            

9/00/79            

 بیوشیمی ایمنولوژی ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0 بارداری وزایمان ---- انگل شناسی 9/00/79

 توجه  توجه: امتحانات دروس ذکر شده درپایان کالس گرفته خواهد شد.

 : امتحان روانپزشکی درمامایی در 79مامایی ناپیوسته            متحان بررسی وضعیت سالمت ، آمار وبهداشت محیط ا :71پرستاری مهر             : امتحا ن آموزش به بیمار71پرستاری بهمن 

  9: امتحان رادیولوژی وسونوگرافی وبهداشت 71مامایی ناپیوسته                                                     :امتحان اصول روانپزشکی در مامایی ونشانه شناسی ومعاینات فیزیکی 71پیوسته مهر مامایی 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی: 79ارشد پر ستاری                                          فناوری اطالعات: 79اری مهر پرست                               اصول اپید میو لوژی: 79پرستاری بهمن 


