
 بسمه تعالی

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( الرستان

 

 ترم اول  1041-1041 اول سال تحصیلینیمسال  در 1041ورودی ناپیوسته  هوشبریبرنامه هفتگی دانشجویان 

11-11  11-11  11-11  14-11  8-14  
 ایام

 هفته / ساعت

  
 (ی)عمل یآناتوم

(1041 پرستاری)ادغام با    

آمار زیستی و روش 

)ادغام با تحقیق

هوشبری پیوسته 

1044) 

 یتئور آناتومی

)ادغام با پرستاری 

1041)  

 شنبه

  

آمار زیستی و روش 

تحقیق )ادغام با پرستاری  

(99 

یولوژیزیف  

 پرستاری)ادغام با 

(1041 وستهیپ  

  
 

 یکشنبه

 
و  یهوشیب یها کیتکن

 اداره درد

تکنیک های بیهوشی و 

 اداره درد
 

تکنیک های 

اداره دردبیهوشی و   
 دوشنبه

2اندیشه اسالمی   
با  )ادغامروانشناسی 

(1041پرستاری   
عملی کاربرد رایانه  

کاربرد رایانه) ادغام 

با پرستاری 

1041 )  

 سه شنبه

2تربیت      
 
 

 چهارشنبه

 پنج شنبه     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم سوم  1041-1041 سال تحصیلی اولنیمسال  در 1044ورودی   پیوستهنا  هوشبریبرنامه هفتگی دانشجویان 



 

11-11  11-11  11-11  14-11  8-14  
 ایام

 هفته / ساعت

 رانیا یانقالب اسالم

)ادغام با پرستاری 

99) 

  

روش های بیهوشی 

در جراحی های 

 اختصاصی

 فوریت پزشکی

 تئوری
شنبه   

روش های بیهوشی 

در جراحی های 

 اختصاصی

 یهوشیدر ب تیریمد
   یپزشک تیفور

 (ی)عمل

 2کاراموزی 

هوشبری  )ادغام با

(1044پیوسته   

 2کاراموزی 

هوشبری )ادغام با 

 (1044پیوسته 

یکشنبه   

روش های بیهوشی 

در جراحی های 

 اختصاصی

 مراقبت های ویژه 

 2کاراموزی 

)ادغام با هوشبری 

(1044پیوسته   

 2کاراموزی 

هوشبری )ادغام با 

(1044 پیوسته  

 دوشنبه

و دانش خانواده 

)ادغام با  تیجمع

 (99پرستاری 

  

 2کاراموزی 

)ادغام با هوشبری 

 (1044پیوسته 

 2کاراموزی 

)ادغام با هوشبری 

(1044پیوسته   

 سه شنبه

 

فرهنگ و  خیتار

 رانیتمدن اسالم و ا

 یادغام با پرستار)

1044) 

  

 2کاراموزی 

)ادغام با هوشبری 

(1044پیوسته   

 2کاراموزی 

)ادغام با هوشبری 

(1044پیوسته   

 چهارشنبه

 پنج شنبه     

 

 توجه :

 باشد.  یم حضوری به صورت یدروس تئور یبرگزار* 

 باشد. یم انیاعالم حضور دانشجو خیبر اساس تارو کارآموزی ،  یدروس عمل یبرگزار* 

  



 ترم اول  1041-1041 اول سال تحصیلینیمسال  در 1041ورودی پیوسته  هوشبریبرنامه هفتگی دانشجویان 

11-11  11-11  11-11  14-11  8-14  
 ایام

 هفته / ساعت

یزندگ نییآ   بهداشت روان 
 (1) یآناتوم

 (ی)عمل

 فیزیک پزشکی

یتئور  
 شنبه

ینیبال یمیوشیب   
مهارت های پرستاری و کار 

  یتئور در اتاق عمل
(1آناتومی ) (1فیزیولوژی)   یکشنبه 

 
یپزشک کیزیف  

( یعمل ) 

مهارت های پرستاری و کار 

) عملی(در اتاق عمل  
 یشناس کروبیم

 یتئور
 دوشنبه 

  

مهارت های پرستاری و کار 

 در اتاق عمل

 )عملی(

 زبان پیش دانشگاهی
 شیزبان پ

یدانشگاه  
 سه شنبه

  
 میکروب شناسی

 )عملی(

 (1) یآناتوم

(ی)عمل  
 چهارشنبه 

 پنج شنبه     

 

 

 توجه :

 باشد.  یمحضوری به صورت  یدروس تئور یبرگزار* 

 باشد. یم انیاعالم حضور دانشجو خیبر اساس تار، یدروس عمل یبرگزار* 

  



 سومترم   1041-1041 اول سال تحصیلینیمسال  در 1044ورودی پیوسته  هوشبریبرنامه هفتگی دانشجویان 

11-11  11-11  11-11  14-11  8-14  
 ایام

 هفته / ساعت

 
داروشناسی 

 اختصاصی

 (2) بیهوشی
 آمار زیستی

(2بیهوشی )  شنبه 
بیماری های داخلی 

(1)جراحی  زبان انگلیسی عمومی 

1تربیت بدنی   

و  ینشانه شناس

 ینیبال ناتیمعا

  یتئور

بیماری های داخلی 

(1)جراحی  
1کاراموزی  1کاراموزی    یکشنبه 

2 یهوشیب  1کاراموزی  اخالق حرفه ای  1کاراموزی    دوشنبه 

  
نشانه شناسی و معاینات 

 بالینی) عملی(
1کاراموزی  1کاراموزی    سه شنبه 

 زبان انگلیسی عمومی  

 

1کاراموزی  1کاراموزی    چهارشنبه 

 پنج شنبه     

 

 توجه :

 باشد.  یم حضوریبه صورت  یدروس تئور یبرگزار* 

 باشد. یم انیاعالم حضور دانشجو خیبر اساس تار، و کارآموزی یدروس عمل یبرگزار* 

 


