
     4951-59 دوم نيمسال( پرستاري و مامايي گروه ) ترم دوم

 

 51ورودي  ي پرستار

 کارآموزی 

 (یپرستار اصول و مهارتهای)

 

 شنبه سه 

  کارآموزی 

  ( یپرستار اصول و مهارتهای)

 

 شنبهچهار
 

 کارآموزی 

 ( یپرستار اصول و مهارتهای)

 

 شنبهپنج

 

 
 (1)تربیت بدنی  

 (1)سالمندان/بزرگساالنی پرستار

 
 

 شنبه

  00/11 – 10/11 11/10- 00/8  

 

 داروشناسی مفاهیم پایه پرستاری
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با 

 بیماریهای شایع در ایران
 ژنتیک و ایمونولوژی

 

 هشنبیک

00/11 – 10/11 11/11 – 51/10 10/10- 51/1 10/1 – 00/8 

 تغذیه و تغذیه درمانی    

 هجمع
   10/1 – 00/8 



     4951-59 دومنيمسال ( پرستاري و مامايي گروه ) چهارم ترم 
 

 

 59ورودي پرستاري 

 کارآموزی 

 (پرستاری بهداشت مادر و نوزاد)
 شنبهسه 

 کارآموزی 

 (محیط/ فرد و خانوده /پرستاری سالمت جامعه)

 

 شنبهچهار 

 کارآموزی 

 (1سالمندان /پرستاری بزرگساالن)

 

 شنبهپنج

 

 

  1تربیت بدنی 

 (برادران)

  1تربیت بدنی 

 (خواهران)
   

 شنبه
11/11 – 51/11 00/11 – 10/11    

 

   انقالب اسالمی ایران پرستاری کودک سالم 1سالمندان / پرستاری بزرگساالن

  51/1-11/11 10/11 – 00/11 00/15 -11/11 شنبهیک

مت مادر و پرستاری اختالالت سال پرستاری بهداشت محیط  

 نوزاد

 آمار حیاتی مقدماتی

 شنبه دو

 00/11 – 10/11 11/11 – 51/1 10/1 – 00/8 



 (4کالس )   4951-59دوم نيمسال ( پرستاري و مامايي  گروه)ششمترم 

 

 

 59پرستاري ورودي 

 کارآموزی 

 (5 پرستاری بیماریهای داخلی جراحی)
 شنبهسه 

 

 کارآموزی 

 (5ی جراحیپرستاری بیماریهای داخل)

 شنبهچهار
 

 کارآموزی 

 (5پرستاری بیماریهای داخلی جراحی)

 شنبهپنج
 

 

 
  

 دانش خانواده

 (خواهران)
  5پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 

 شنبه
   00/11 – 10/11 11/11- 00/8 

 
 اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری در بحران ، فوریت و 

 حوادث غیرمترقبه
 پرستاری مراقبتهای ویژه 1 اندیشه اسالمی

 

 شنبهیک

00/11 – 51/11 10/11 – 00/11 00/11 – 10/11 11/10 – 00/8 

    تفسیر موضوعی قرآن 

 شنبه دو
00/11 – 10/11    



 (9کالس )   4951-59دوم نيمسال ( پرستاري و مامايي  گروه)ششمترم 

 

 59پرستاري ورودي 

 کارآموزی 

 (5پرستاری بیماریهای داخلی جراحی )
 شنبهسه 

 کارآموزی 

 (5پرستاری بیماریهای داخلی جراحی )
 شنبهچهار

 کارآموزی 

 (5پرستاری بیماریهای داخلی جراحی )
 شنبهپنج

 

 
 

 تفسیر موضوعی قرآن

 (برادران)
 5پرستاری بیمارهای داخلی جراحی 

 دانش خانواده 

 (برادران
 

 شنبه
 00/11 – 10/11 11/11 – 00/15 00/11 – 10/11 

 
 پرستاری مرقبتهای ویژه 

 1اندیشه اسالمی 

 (برادران)
 

 

 شنبهیک

 11/11 – 00/15 00/11 – 10/11  

پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث  اصول مدیریت خدمات پرستاری  

 غیر مترقبه

 

 شنبه دو

 00/11 – 51/11 10/11 – 00/11  



 (9کالس )   4951-59دوم نيمسال ( رستاري و مامايي پ گروه)ششمترم 

 

 59پرستاري ورودي 

 کارآموزی 

 (5پرستاری بیماریهای داخلی جراحی )
 شنبهسه 

 

 کارآموزی 

 (5پرستاری بیماریهای داخلی جراحی)

 شنبهچهار
 

 کارآموزی 

 (5پرستاری بیماریهای داخلی جراحی)

 شنبهپنج
 

 

 
 پرستاری مراقبتهای ویژه اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث 

 غیرمترقبه
 

 

 شنبه
 00/11 – 10/11 11/11 – 00/15 11/11-51/1  

 
  

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 (خواهران)
 

 

 شنبهیک

  00/11 – 10/11  

پرستاری بیماریهای داخلی   

 5جراحی 

  (برادران)تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم 

 شنبه دو

 11/11 – 00/15 11/11 – 51/1  



    4951-59دوم نيمسال ( پرستاري و مامايي  گروه)هشتمترم 

 

 54پرستاري ورودي 

 در عرصهکارآموزی 

 (5پرستاری بیماریهای داخلی جراحی )
 شنبه 

 

 در عرصهکارآموزی 

 (پرستاری بهداشت مادران و نوزادان)

 شنبهیک
 

 در عرصهکارآموزی 

 (1ی کودکان پرستار)
 

 شنبهدو
 

 کارآموزی در عرصه 

 پرستاری بهداشت روان)

 

 شنبهسه 
 

 کارآموزی در عرصه

 (پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث غیر مترقبه)

 

 شنبهچهار

 کارآموزی در عرصه

 (اصول مدیریت خدمات پرستاری)
 شنبهپنج


