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 79پرستاری  بررسی وضعیت سالمت عملی درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

 71-71 71/3/99شنبه

س ضع یبرر ست و  تیو سالمت پو

شم،  سر و گردن، چ ضمائم آن، 

هان، حلق، ب غدد  ،ینیگوش، د

 یلنفاو

 3و 2و 1گروهدختران   سرکار خانم الهی

اعصییا  بررسییی وضییعیت سییالمت 

خاع یمرکز دسیییه ا  ی، و ن

 یحرکه-یعضالن

 4و  3گروه  پسران جناب آقای اکبری

 71-71 71/3/99شنبه

سالمت  ضعیت  سی و سه ا  برر د

 گوارش و شکم
 3و 2و 1گروهدختران  سرکار خانم الهی

س ضع یبرر ست و  تیو سالمت پو

شم،  سر و گردن، چ ضمائم آن، 

هان، حلق، ب غدد  ،ینیگوش، د

 یلنفاو

 2و 1گروهپسران  جناب آقای اکبری

 71-71 71/3/99یکشنبه

سالمت  ضعیت  سی و سه ا  برر د

 گوارش و شکم
 2و1گروهپسران  جناب آقای اکبری

بررسییی وضییعیت سییالمت  فسییه 

 سینه، ریه و  لب
 3و 2و 1گروهدختران  سرکار خانم الهی

 71-71 71/3/99یکشنبه

بررسییی وضییعیت سییالمت  فسییه 

 سینه، ریه و  لب
 2و 1گروهپسران  جناب آقای اکبری

اعصییا  بررسییی وضییعیت سییالمت 

خاع یمرکز دسیییه ا  ی، و ن

 یحرکه-یعضالن

 3و 2 و1گروهدختران  سرکار خانم الهی

 71-71 79/3/99دوشنبه

سالمت  ضعیت  سی و سه ا  برر د

 گوارش و شکم
4و  3گروه  پسران جناب آقای اکبری  

س ضع یبرر ست و  تیو سالمت پو

شم،  سر و گردن، چ ضمائم آن، 

هان، حلق، ب غدد  ،ینیگوش، د

 یلنفاو

 6و5و4دختران گروه سرکار خانم الهی

 71-71 79/3/99دوشنبه

 فسییه بررسییی وضییعیت سییالمت 

 سینه، ریه و  لب
6و  5پسران گروه  جناب آقای اکبری  

سالمت  ضعیت  سی و سه ا  برر د

 گوارش و شکم
 6و5و4دختران گروه سرکار خانم الهی

سالمت  ضعیت  سی و سه ا  برر د

 گوارش و شکم
6و  5پسران گروه  جناب آقای اکبری  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل
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 71-71 02/3/99سه شنبه
بررسییی وضییعیت سییالمت  فسییه 

  لب سینه، ریه و
 6و5و4دختران گروه سرکار خانم الهی

 71-71 02/3/99سه شنبه

سالمت پوست و  تیوضع یبررس

ضمائم آن، سر و گردن، چشم، 

غدد  ،ینیگوش، دهان، حلق، ب

یلنفاو  

6و  5پسران گروه  جناب آقای اکبری  

اعصییا  بررسییی وضییعیت سییالمت 

خاع یمرکز دسیییه ا  ی، و ن

 یحرکه-یعضالن

 6و5و4دختران گروه سرکار خانم الهی

 71-71 07/3/99چهارشنبه
بررسی وضعیت سالمت  فسه 

 سینه، ریه و  لب
 جناب آقای اکبری

 4و  3گروه  

 71-71 07/3/99چهارشنبه
سالمت پوست و  تیوضع یبررس

ضمائم آن، سر و گردن، چشم، 

غدد  ،ینیگوش، دهان، حلق، ب

یلنفاو  

 جناب آقای اکبری

 4و  3گروه  

    71-71 01/3/99شنبه 

 71-71 01/3/99یکشنبه
 

 
 

6و 5و 4امتحان عملی دختران 71-71 01/3/99دوشنبه  
 سرکار خانم الهی

 

6و  5و  4امتحان عملی پسران 71-71 01/3/99دوشنبه  

 جناب آقای اکبری

 

3 و 2و  1امتحان عملی پسران  71-71 01/3/99سه شنبه   جناب آقای اکبری 

3و  2و  1امتحان عملی دختران  71-71 01/3/99سه شنبه  
 سرکار خانم الهی

 

 

 

1گروه  2گروه   3گروه   4گروه   5گروه   6گروه    

 ابوالفضل جاهد قاسم تندرو نوید نیوشایی سینا سبحانیان سجاد ناطقی قدرت اهلل فلسفی نیا

دالینیمحمد اسدی  احمدرضا عیدی عرفان جوانمردی  فؤاد علیدادی احمد آقائی علی حدادی 

 هژیر قادرپناه حسین میرزایی سعید اسکندری غالمحسین تیموری احمدرضا بازیاری فرشاد برگریزانه

 فاطمه عارف زاده فائزه رعیت پیشه علی اکبر التفاتی نجمه پوالدیان عباس تقی پور سمیرا قاسمی

هاشمیسیده طاهره  پریسا زند نسیمه احمدی  مریم شرفی فاطمه زارع زینب گودرزی 

 فاطمه اسکندری سحر نورمحمدی زهرا بهزادی طاهره هنرمند پردیس عزیزی سارا لطفی

  محمد امین حسین نیا   مریم پاک زاد 

 


