
 1401-1402سال تحصیلی  اولبرنامه  نهایی امتحانات نیمسال 

 

  

هوشبری ناپیوسته  1401اتاق عمل  1400اتاق عمل  99اتاق عمل  99پرستاری  1400پرستاری 1401پرستاری  تاریخ

1400 

هوشبری پیوسته  1400پیوسته هوشبری   ۱۴۰۱هوشبری ناپیوسته 

1401 
17/10/1401 

 شنبه  

 فیزیولوژی

14-12 

پرستاری بزرگساالن و 

 ( 2سالمندان )

10- 8 

پرستاری در 

اختالالت سالمت 

 مادر و نوزاد

12-10 

تکنولوژی جراحی در 

جراحی های ارتوپدی و 

 مراقبت های آن

10-8 

آشنایی با بیماری های 

 داخلی

12-10 

 1فیزیولوژی 

14-12 

روش های بیهوشی در 

 جراحی های اختصاصی

10-8 

 فیزیولوژی

۱۴-۱۲ 

 2بیهوشی

10- 8 

 1فیزیولوژی 

14-12 

19/10/1401 

 دو شنبه

 

 تشریح

10-8 

 ژنتیک و ایمنولوژی

 12-10 

پرستاری کودک 

 سالم

14-12 

 عمل اتاق در مدیریت

۱۴-۱۲ 

 عمل فک اتاق تکنولوژی

دهان و  ENT  وصورت

              آن ومراقبتهای دندان

۱۲-۱۰ 

 1تشریح 

10-8 

 فوریت های پزشکی

12-10 

 آناتومی

۱۰-۸ 

نشانه شناسی و معاینات 

 بالینی

14-12 

 1آناتومی 

10-8 

21/10/1401 

 چهارشنبه

 زبان پیش دانشگاهی

12-10 

 (2اندیشه اسالمی)

14-12 

 

 انقالب اسالمی ایران

10-8 

نهج  موضوعی تفسیر

 البالغه

۱۴-۱۲ 

 

آسیب شناسی و بافت 

 شناسی

10-8 

 زبان پیش دانشگاهی

12-10 

 ایرانانقالب اسالمی 

10-8 

 ۲ یاسالم شهیاند

۱۴-۱۲ 

 زبان انگلیسی عمومی

14-12 

 زبان پیش دانشگاهی

12-10 

22/10/1401 

 پنج شنبه

 آیین زندگی

14-12  

 آیین زندگی        

14-12 

 

24/10/1401 

 شنبه 

اصول و مهارت های 

 پرستاری نظری

12- 10 

 زبان تخصصی

12-10 

پرستاری بهداشت 

 روان 

10-8 

عمل  اتاق تکنولوژی

 های مراقبت و اعصاب

 آن      

 ۱۲-۱۰ 

 زبان تخصصی 

12-10 

 اصطالحات پزشکی

12-10 

 مراقب های ویژ ه

12-10 

تکنیک های بیهوشی و 

 اداره ی درد 

۱۲-۱۰ 

 داروشناسی اختاصی

14-12 

مهارت های پرستاری 

و کار در اتاق عمل  

10-8 

26/10/1401 

 دوشنبه

 

 

تاریخ فرهنگ و تمدن 

 ایراناسالم و 

10-8 

پرستاری مراقبت در 

 منزل

14-12  

 فارسی ادبیات

۱۲-۱۰ 

بیهوشی و مراقبتهای 

 آن

10-8 

باکتریولوژی و انگل 

 شناسی 

14-12 

تاریخ فرهنگ و تمدن 

 اسالم و ایران

10-8 

 قیو روش تحق یستیآمار ز

14-12 

بیماری های داخلی جراحی 

(1) 

12-10 

 بیوشیمی بالینی

10-8 

28/10/1401 

 شنبهچهار 

روانشناسی فردی و 

 اجتماعی

10-8 

 پرستاری سالمت جامعه 

14-12 

 

دانش خانواده و 

 جمعیت

12-10 

روش تحقیق در اتاق  

 عمل

12-10 

 روانشناسی عمومی 

10-8 

 دانش خانواده و جمعیت

12-10 

 

 یروانشناس

۱۰-۸ 

 بهداشت روان  

10-8 

29/10/1401 

 پنج شنبه

          

1/11/1401 

 شنبه

تاریخ تحلیلی صدر     

 اسالم 

10-8 

 1اندیشه اسالمی

12-10 

 فیزیک پزشکی   

10-8 



 قابل توجه دانشجویان گرامی

 احتراما به اطالع می رساند امتحان پایانی مربوط به دروس زیر قبل از شروع امتحانات پایان ترم و به صورت حضوری برگزار می گردد.

 

 عنوان درس تعداد واحد درسی ورودی / رشته مسئول درس تاریخ امتحان

 نظری عملی

تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها،  1  99اتاق عمل  جناب آقای کاوی 

 حوادث غیر مترقبه و مراقبت های آن

 اصول مراقبت در اتاق بهبودی 1  99اتاق عمل  سرکارخانم سیفی 

 بهداشت روان در اتاق عمل 1  99اتاق عمل  جناب آقای دکتر بذرافشان 

 تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های ان 1  1400اتاق عمل  سوخکسرکارخانم  

 مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل 1  1401اتاق عمل  جناب آقای کاوی 

 اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی 1  1401اتاق عمل  سرکارخانم ایزانلو 

 بیوشیمی 1  1401اتاق عمل  جناب آقای دکتر عبداله پور 

 وری اطالعات در اتاق عملافن 5/0 5/0 1401اتاق عمل  جناب آقای دکتر عبداله پور 

 بیوشیمی 1 5/0 1400پرستاری  جناب آقای دکتر عبداله پور 

 فناوری اطالعات در پرستاری 5/0 5/0 1400 پرستاری جناب آقای دکتر عبداله پور 

 فرآیند آموزش به بیمار 5/0 5/0 99پرستاری  سرکار خانم فرامرزیان 

 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 1 5/0 99پرستاری  فروتنیجناب آقای  

 پرستاری و بهداشت محیط 1 - 98پرستاری  سرانجامسرکار خانم  

 آمار حیاتی مقدماتی 5/0 5/0 98پرستاری  سرکار خانم دکتر سروی 

 تحقیق در پرستاری 1 5/0 99 پرستاری الماب آقای دجن 

 مدیریت در بیهوشی  1  1400 ناپیوسته هوشبری جناب آقای دکتر بذرافشان 

 کاربرد رایانه 1 1 1401 ناپیوسته هوشبری جناب آقای دکتر عبداله پور 

 اخالق حرفه ای 1  1400 پیوسته هوشبری فروتنیجناب آقای  

 آمار زیستی 1  1400 پیوسته هوشبری     خانم دکتر سروی 

 میکروب شناسی 5/1 5/0 1401هوشبری پیوسته  فروتنیجناب آقای  


