
 

 

 

 

 

 ترم اول 99-00پرستاري در نیمسال اول  99برنامه هفتگی دانشجویان پرستاري ورودي 

 ایام هفته/ساعت 10-8 12-10 15-13 17-15 17-19

 یزندگ نییآ
 یح/تشر شگاهیآزما

 یعمل يفن پرستار

/ یعمل يفن پرستار
  /حیتشر شگاهیآزما
 یمیوشیب شگاهیآزما

 شنبه بیوشیمی زبان پیش دانشگاهی

 يولوژیزیف پرستاري نظري فن  یعمل يولوژیزیف یعمل يولوژیزیف
ي و فرد یروانشناس

 یاجتماع
 یکشنبه

فناوري اطالعات در 
 پرستاري

 آزمایشگاه بیوشیمی/
 آزمایشگاه تشریح

 /پرستاري عملیفن 
 آزمایشگاه بیوشیمی/

  حیتشر شگاهیآزما

/ پرستاري عملیفن 
 /آزمایشگاه بیوشیمی

  حیتشر شگاهیآزما
 دوشنبه تشریح

 سه شنبه فن پرستاري نظري  فیزیولوژي ستاري عملیفن پر یعمل يولوژیزیف یعمل يولوژیزیف
 چهارشنبه فن پرستاري نظري  زبان پیش دانشگاهی پرستاري عملیفن  )1ی(بدن تیترب 

 پنج شنبه      
 .باشد می مجازی صورت بھ تئوری دروس برگزاری-
 .گردد میاعالم  متعاقبا دانشجویان حضور تاریخ اساس بر عملی دروس برگزاری-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ترم سوم 99-00پرستاري در نیمسال اول  98برنامه هفتگی دانشجویان پرستاري ورودي 

 ایام هفته/ساعت 10-8 12-10 15-13 17-15 17-19
و  بزرگساالن يکارآموز

/ 2سالمندان 
ي / ژنتیک فارماکولوژ

 ایمونولوژي(عملی)

و  بزرگساالن يکارآموز
/ 2سالمندان 
/ ژنتیک ي فارماکولوژ

 یمونولوژي(عملی)ا

و  بزرگساالن يکارآموز
 يفارماکولوژ/ 2سالمندان 

و  بزرگساالن يکارآموز
/ 2سالمندان 

ژنتیک و / يفارماکولوژ
 ایمونولوژي(عملی)

و  بزرگساالن يکارآموز
 يفارماکولوژ/ 2سالمندان 

 شنبه

و  بزرگساالن يکارآموز
/ 2سالمندان 
ي فارماکولوژ  

و  بزرگساالن يکارآموز
/ 2سالمندان 
يفارماکولوژ  

و  بزرگساالن يکارآموز
/  يفارماکولوژ/ 2سالمندان 

و   کیژنت
 )ی(عمليمونولوژیا

و  بزرگساالن يکارآموز
/ 2سالمندان 

و   کی/ ژنت يفارماکولوژ
)ی(عمليمونولوژیا  

و  بزرگساالن يکارآموز
 يفارماکولوژ/ 2سالمندان 

و   کی/ ژنت
)ی(عمليمونولوژیا  

 یکشنبه

 زبان تخصصی  )2ی(بدن تیترب 
پرستاري بزرگساالن و 

)2سالمندان(  

و   ياخالق پرستار
 يارتباط حرفه ا

 دوشنبه

 )2اندیشه اسالمی(  
پرستاري بزرگساالن و 

 )2سالمندان(
 يمونولوژیو ا  کیژنت

 سه شنبه

 
تاریخ فرهنگ و تمدن 

 و ایران اسالم
 پرستاري سالمت جامعه

پرستاري بزرگساالن و 
 )2سالمندان(

 آموزش به بیمار
 چهارشنبه

 پنج شنبه     
  .باشد می مجازی صورت بھ تئوری دروس برگزاری-
 .گردد اعالم می متعاقبا دانشجویان حضور تاریخ اساس بر عملی دروس برگزاری-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
  

ترم پنجم 99- 00پرستاري در نیمسال اول  97برنامه هفتگی دانشجویان پرستاري ورودي   

 ایام هفته/ساعت  10-8 12-10 15-13 17-15 17-19

 دانش جمعیت و خانواده 
 در مراقبت پرستاري

 شنبه آمارحیاتی مقدماتی تحقیق در پرستاري  عملی)تئوري/(منزل

 
  انقالب اسالمی ایران

 پرستاري بهداشت روان سالمپرستاري کودك   
پرستاري در اختالالت 

 سالمت مادر و نوزاد
 یکشنبه

 
پرستاري و بهداشت 

 محیط
 در مراقبت پرستاري

 تئوري/عملی)(منزل
  کاراموزي پرستاري سالمت جامعه/

 بهداشت مادر و نوزاد  کاراموزي
 دوشنبه

 بهداشت مادر و نوزاد  کاراموزي
  جامعه/کاراموزي پرستاري سالمت 

 بهداشت مادر و نوزاد  کاراموزي
 سه شنبه

 بهداشت مادر و نوزاد  کاراموزي
  کاراموزي پرستاري سالمت جامعه/

 بهداشت مادر و نوزاد  کاراموزي
 چهارشنبه

 پنج شنبه بهداشت مادر و نوزاد  کاراموزي 
 .باشد می مجازی صورت بھ تئوری دروس برگزاری-
  .گردد اعالم می متعاقبا دانشجویان حضور تاریخ اساس بر عملی دروس برگزاری-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


