
  
  به نام خدا

  دانشکده پرستاري و مامايي تهران يدرمان يخدمات بهداشت و يعلوم پزشکدانشگاه 
  ۶۰: تعداد           ۸۹ - ۹۰ يسال تحصيل دوم نيمسال يبرنامه هفتگ      ۱۶/۱۱/۸۹:تاريخ شروع ترم
  ۳۶   :دختر                                     )۲(كار آموزي در عرصه                         ۱۵/۴/۹۰:تاريخ پايان ترم
  ۲۴ :پسر        ۸۶ ي مهر وروددانشجويان رشته پرستاري مقطع كارشناسي                        عبدالهي- فالح دانا  :نماينده کالس

ف
ردي

  

  شماره درس
گروه 
  درس

  نام درس

  تعداد واحد

  نام مدرس
تاريخ 
  امتحان

ساعت 
  امتحان

محل 
ظر  امتحان

ن
  ي

مل
ع

وز  ي
رآم
کا

  ي

  کل

    ۸-۱۰  ۱۶/۴/۹۰    ۲      ۲  ايران و تمدن اسالم و فرهنگ  ۲۰۱  ۵۰۱۰۰۰۰۱۹  ۱

          ۵/۱  ۵/۱  --   --   )۲(پرستاري بيماريهاي كودكان   ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۴۹  ۲
          ۵/۲  ۵/۲  --   --   نوزادان پرستاري بهداشت مادران و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۴۲  ۳
          ۳  ۳  --   --   پرستاري بهداشت جامعه  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۴۳  ۴
          ۱  ۱  --   --  پرستاري بهداشت روان  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۵۰  ۵
          ۲  ۲  --   --   مديريت خدمات پرستارياصول   ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۵۴  ۶

۷  ۵۰۲۰۱۳۰۵۳  ۱  
پرستاري در بحران و فوريتها و 

  حوادث غير مترقبه
 --   --  ۲  ۲          

  ۸: تــــرم   ۱۴  ۱۴      :جمــــــــع واحد         
  

  مالحظات  ۱۵ -۱۷  ۱۳ -۱۵  ۱۰- ۱۳  ۸- ۱۰  

  شنبه
  

        صبـــــــــــح  صبـــــــــــح
 مسئول برنامه ريزي 

 تئوري پرستاري 
  محدث 

          کالس
  يکشنبه

  
      صبـــــــــــح  صبـــــــــــح

          کالس
  دوشنبه

  
      صبـــــــــــح  صبـــــــــــح

          کالس
  سه شنبه

  
      صبـــــــــــح  صبـــــــــــح

          کالس
  بهچهارشن
  

فرهنگ و تمدن     صبـــــــــــح  صبـــــــــــح
  اسالم وايران

          کالس
  پنج شنبه

  
        

          کالس
 

۱  

  
  
 



  
  به نام خدا

  دانشکده پرستاري و مامايي تهران يدرمان يخدمات بهداشت و يدانشگاه علوم پزشک
  ۵۸ :تعداد      ۸۹ -۹۰ يسال تحصيل  دوم نيمسال يرنامه هفتگب                ۱۶/۱۱/۸۹  :تاريخ شروع ترم 
                  ۳۶  :  دختر           )۱(كار آموزي در عرصه         ۱۵/۴/۹۰  :تاريخ پايان ترم
   ۲۲: پسر                 ۸۶ بهمنورودي جويان رشته پرستاري مقطع کارشناسي دانش                        علي صادقي– چاركامه :نماينده کالس

ف
ردي

  

  ره درسشما
گروه 
  درس

  نام درس

  تعداد واحد

  نام مدرس
تاريخ 
  امتحان

ساعت 
  امتحان

محل 
ظر  امتحان

ن
  ي

مل
ع

وز  ي
رآم
کا

  ي

  کل

    ۸-۱۰  ۱۶/۴/۹۰    ۲      ۲  ايران و تمدن اسالم و فرهنگ  ۲۰۲  ۵۰۱۰۰۰۰۱۹  ۱

۲  ۵۰۲۰۱۳۰۴۴  ۱  
پرستاري داخلي و كاراموزي 

  ۱جراحي 
 --   --  ۱  ۱          

۳  ۵۰۲۰۱۳۰۴۵  ۱  
پرستاري داخلي و  اموزيكار

  ۲جراحي 
 --   --  ۱  ۱          

۴  ۵۰۲۰۱۳۰۴۶  ۱  
پرستاري  كاراموزي كاراموزي

  ۳داخلي و جراحي  
 --   --  ۳  ۳          

۵  ۵۰۲۰۱۳۰۴۷  ۱  
پرستاري داخلي و  كاراموزي

  ۴جراحي 
 --   --  ۳  ۳          

          ۳  ۳  --   --   پرستاري ويژه كاراموزي  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۵۱  ۶

          ۱  ۱  --   --   ۱تاري كودكانپرس كاراموزي  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۴۸  ۷

  ۷: تـــرم   ۱۴  ۱۴  --   --   : جمع واحد

  
  مالحظــــات  ۱۵ -۱۷  ۱۳ -۱۵  ۱۰- ۱۳  ۸ - ۱۰  

  شنبه
  

        صبـــــــــــح  صبـــــــــــح

          کالس
  يکشنبه

  
      صبـــــــــــح  صبـــــــــــح

          کالس
  دوشنبه

  
      صبـــــــــــح  صبـــــــــــح

          کالس

  سه شنبه
  

      صبـــــــــــح  صبـــــــــــح

          کالس
  چهار شنبه

  
فرهنگ و تمدن   صبـــــــــــح  صبـــــــــــح

  اسالم وايران
  

          کالس
  پنج شنبه

  
        

          کالس
  

۲  



  به نام خدا
  دانشکده پرستاري و مامايي تهران  يدرمان يخدمات بهداشت و يدانشگاه علوم پزشک

  ۵۴:تعداد                      ۸۹ - ۹۰ يسال تحصيل دوم نيمسال يبرنامه هفتگ                               ۱۶/۱۱/۸۹ :تاريخ شروع ترم   
  ۳۵ :دختر                                                ۱۵/۴/۹۰:تاريخ پايان ترم  

  ۱۹: پسر         ۸۷ مهرورودي  ان رشته پرستاري مقطع کارشناسيدانشجوي                        بشيري- اكبري :نماينده کالس
                                                                                                                                                                  

ف
ردي

  

  شماره درس
گروه 
  درس

  نام درس

  دتعداد واح

  تاريخ امتحان  نام مدرس
ساعت 
  امتحان

محل 
ظر  امتحان

ن
  ي

مل
ع

وز  ي
رآم
کا

  ي

  کل

۱  
  ۳  --   --   ۳  ويژه يپرستار  ۲و ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۵

محمدعليها،  :هاخانم
آقاي دكتر عراقي 

  محمدي
۲۸/۳/۹۰  ۱۰ -۸  

  

  ۳  --   --   ۳  )۲(پرستاري كودكان   ۲و ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۸  ۲
رحتمي -گودرزي

  بريم نژاد
۳۰/۳/  ۱۰ -۸    

    -      ۱  ۱  --   --   كودكاني كارآموزي پرستار  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۴۰  ۳
    ۸- ۱۰  ۱/۴  پرويزي دكتر خانم  ۱  --   --   ۱  )۳(پرستاري بهداشت جامعه   ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۱۷  ۴

          ۱  ۱  --  --  كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۳۴  ۵
    ۸- ۱۰  ۴/۴  نلوخانم اينا  ۲  --   --   ۲  )۲(پرستاري بهداشت روان   ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۳۰  ۶
          ۱  ۱  --   --   كارآموزي بهداشت روان  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۴۱  ۷

    ۸- ۱۰  ۶/۴  خانم جعفرجالل  ۲  --   --   ۲  اصول مديريت خدمات پرستاري  ۲و ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۳۱  ۸
  ۲  --  ۵/۰  ۵/۱  پرستاري در بحران و فوريتها  ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۶  ۹

خانم  خيريآقاي 
  بزرگ نژاد

۱۱/۴  ۱۰ -۸    

۱۰  
۵۰۱۰۰۰۰۰۳  

و۲۰۱
۲۰۲  

  ۸- ۱۰  ۱۳/۴    ۲  --  --  ۲  ۲ انديشه اسالمي
  

    ۸-۱۰  ۱۶/۴    ۲      ۲  فرهنگ و تمدن اسالم و ايران  ۲۰۳  ۵۰۱۰۰۰۰۱۹  ۱۱

  ۶ :تـــــرم                                                  ۲۰  ۳  ۵/۰  ۵/۱۶جمــع واحد                  
  

  مالحظـــات  ۱۵ -۱۷  ۱۳ -۱۵  ۱۲-۱۰  ۱۰-۸  

  شنبه
  

اموزي كار    كار اموزي كار اموزي 
  

  يکشنبه
   كار اموزي كار اموزي كار اموزي  

  دوشنبه
فرهنگ و تمدن اسالم  كار اموزي كار اموزي كار اموزي  

  و ايران

  اردبيلي        کالس
  سه شنبه

اصول مديريت و   
  خدمات پرستاري
 --------------  

پرستاري بهداشت روان 
۲  

 هفته اول۸ويژه پرستاري
يك  و دوم السيك ك

  كالس

  ۳ بهداشت جامعه
و  يك كالس هفته اول۸

  يك كالس دوم

 ۲پرستاري كودكان
  و دوم هفته اول۸

پرستاري در 
  دوماول هفته ۸بحران

  ۲انديشه اسالمي 
  

  دو كالس هم زمان

          کالس

  چهارشنبه
  

  
كالس  دو پرستاري ويژه

  همزمان واحدي ۲

  
  

اصول مديريت و 
  خدمات پرستاري

------ --------  
  ۲پرستاري بهداشت روان 

  ۲پرستاري كودكان
  دو كالس هم زمان

پرستاري در بحران و 
دو كالس  فوريتها

  همزمان

          کالس

    ۳  



  
  

  به نام خدا
  دانشکده پرستاري و مامايي تهران يدرمان يخدمات بهداشت و يدانشگاه علوم پزشک

    ۵۱:تعداد                ۸۹ - ۹۰سال تحصيلي  دوم سالنيم يبرنامه هفتگ      ۱۶/۱۱/۸۹ :تاريخ شروع ترم    
  ۲۷ :دختر                                              ۱۵/۴/۹۰:تاريخ پايان ترم   

  ۲۴:پسر                  ۸۷بهمنورودي   دانشجويان رشته پرستاري مقطع كارشناسي                   تاجيك-توده كشت:نماينده کالس    

ف
ردي

  

  سشماره در
گروه 
  درس

  نام درس

  تعداد واحد

  تاريخ امتحان  نام مدرس
ساعت 
  امتحان

محل 
ظر  امتحان

ن
  ي

مل
ع

وز  ي
رآم
کا

  ي

  کل
  ۴  --   --   ۴  ۴پرستاري داخلي و جراحي   ۲و ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۴  ۱

مسرور، محمد : خانمها
  عليها،سيدالشهدايي

  اول۱۱/۴/۹۰
  دوم ۱۵/۴/۹۰

۱۰ -۸    

    -  -    ۲  ۲  --   --   ۴جراحي  كارآموزي داخلي و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۳۹  ۲
    ۸- ۱۰  ۳۰/۳  رحمتي-زارعي   ۲  --   --   ۲  ۱کودکان  يپرستار  ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۷  ۳
  ۲  --   --   ۲  ۱بهداشت روان  يپرستار  ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۹  ۴

دكتر سيد : خانمها
  اينانلوفاطمي ، 

۲۸/۳  ۱۰ - ۸    

    ۸- ۱۰  ۱۳/۴  خانم باقر زاده  ۲  --   --   ۲  زبان تخصصي  ۲و ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۱۳  ۵
۶  ۵۰۱۰۰۰۰۱۶  

۲۰۱  
۲۰۲  

    ۸- ۱۰  ۴/۴    ۲  --   --   ۲  تاريخ امامت

۷  ۵۰۲۰۱۳۰۰۷  ۱  
  آمار حياتي مقدماتي و

  روش تحقيق
۵/۱  ۵/۰  __  ۲    ۱/۴  ۱۲ - ۱۰    

۸  ۵۰۱۰۰۰۰۱۱  
۲۰۱-
۲۰۲  

    ۸- ۱۰  ۶/۴    ۲  --   --   ۲  انقالب اسالمي ايران

  ۵: تـــرم   ۱۸  ۲  ۵/۰  ۵/۱۵  :جمــع واحد
  

  حظــاتمال  ۱۵ -۱۷  ۱۳ -۱۵  ۱۰- ۱۲  ۸- ۱۰  

  شنبه
  

      كار اموزي  كار اموزي  كار اموزي

          کالس
  يکشنبه

  
  كار اموزي  كار اموزي

يك زبان تخصصي 
  كالس

  

          کالس
  دوشنبه

  
  كار اموزي  كار اموزي

 يكزبان تخصصي 
  كالس

  

          کالس
  سه شنبه

  
  امار و روش تحقيق

  ۴داخلي و جراحي 
  

  ۴داخلي جراحي 

  آمار و روش تحقيق
 ۱رستاري كودكان پ

  دو كالس همزمان
  

          کالس

  چهارشنبه
  

  ۱بهداشت روان 
  دو كالس هم زمان

  ۴داخلي جراحي 
  دو كالس هم زمان

  تاريخ امامت

  انقالب اسالمي

  انقالب اسالمي

  تاريخ امامت
          کالس

          پنج شنبه

    
  ۴  

  
  



  
  

  بنام خدا
  دانشکده پرستاري و مامايي تهران يدرمان يخدمات بهداشت و يدانشگاه علوم پزشک

  ۵۳ :تعداد      ۸۹ - ۹۰تحصيلي سال  دوم نيمسال يبرنامه هفتگ      ۱۶/۱۱/۸۹ :تاريخ شروع ترم    
  ۳۴ :دختر                                   ۱۵/۴/۹۰  :ترم تاريخ پايان   
  ۱۹:پسر                    ۸۸ مهرورودي طع کارشناسي دانشجويان رشته پرستاري مق                      احمدزاده- زاهد:نماينده کالس    

ف
ردي

  

  شماره درس
گروه 
  درس

  نام درس

  تعداد واحد

  تاريخ امتحان  نام مدرس
ساعت 
  امتحان

محل 
ظر  امتحان

ن
  ي

مل
ع

وز  ي
رآم
کا

  ي

  کل

۱  
  ۳ يو جراح يداخلپرستاري   ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۳

۴  
  

 --   --  ۴  
آقاي زارعي، خانم محدث، 

نجفي، دكتر  بزرك نژاد،
  محمدي

  اول/ ۱۱/۴
  دوم/۱۵/۴

۱۵ -۱۳  
  

۲  ۵۰۲۰۱۳۰۳۷  ۱  
پرستاري داخلي  يکارآموز

  ۲" جراحي
 --   --  ۲  ۲        

  

  ۱د  ۲پ  ۵۰۲۰۱۳۰۲۰  ۳
 بهداشت مادران وپرستاري 

  ۲نوزادان
۲   --   --  ۲  

  احمدي،: خانمها
  جان محمدي

۳۰/۳  ۱۰ -۸  
  

۴  ۵۰۲۰۱۳۰۳۳  ۱  
بهداشت   پرستاريكاراموزي 

  ادانمادران و نوز
 --   --  ۱  ۱        

  

    ۸- ۱۰  ۱/۴  نيكپورخانم دكتر   ۱  --   --   ۱  ۳پرستاري بهداشت جامعه   ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۱۷  ۵

          ۱  ۱      كاراموزي بهداشت جامعه    ۵۰۲۰۱۳۰۳۴  ۶
    ۸- ۱۰  ۲۸/۳  خانم دكتر سيد فاطمي  ۲  --   --   ۲  ۱بهداشت روان پرستاري   ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۹  ۷

۸  ۵۰۱۰۰۰۰۱۷  
۲۰۱-
۲۰۲  

    ۸- ۱۰  ۶/۴    ۲  --   --   ۲  تفسير موضوعي قرآن

۹  ۵۰۲۰۰۰۰۰۳  
۲۰۱-
۲۰۲  

    ۸- ۱۰  ۴/۴  خانم دكتر شاهنده  ۳  --   --   ۳  فارسي

    ۸- ۱۰  ۱۳/۴    ۲      ۲  ايين زندگي  ۲و  ۱  ۵۰۱۰۰۰۰۰۸  ۱۰

  ۴: تــــــرم                                                                    ۲۰  ۴  --   ۱۶  :جمـــــــع واحد            

  
  مالحظات  ۱۵ -۱۷  ۱۳ -۱۵  ۱۲-۱۰  ۱۰-۸  

  ۳پرستاري داخلي و جراحي   شنبه

  )۱( بهداشت روان

  كالسدو )۱( بهداشت روان

  ۳پرستاري داخلي و جراحي 
  آئين زندگي  آئين زندگي

  كالس و يكهفته اول  ۸) ۳ (بهداشت جامعه
  ا كالس يك هفته دوم ۸ 

  كالس وهفته اول نيم از ۸ :زبان فارسي

  هفته دوم نيم از كالس ۸ 
          کالس

پرستاري بهداشت مادران   يکشنبه
  ۲ونوزادان

  دختر-پسر

پرستاري داخلي و جراحي 
  دو كالس -)۳(

  تفسير موضوعي قرآن
  دو كالس

  هفته ۱۷فارسي 

          کالس

  دوشنبه
  هفته اول ۸فارسي   

  هفته دوم ۸فارسي 

  فارسي
  هفته ۱۷

  ۳بهداشت جامعه 
و ) يك كالس(اول هفته ۸
يك كالس هفته دوم  ۸

  ديگر

  

          کالس

    كارآموزي  كار اموزي  كار اموزي  سه شنبه

          کالس

    كار اموزي  كار اموزي  كار اموزي  چهارشنبه

          کالس

    كار اموزي  كار اموزي  كار اموزي  پنج شنبه

  
۵  



  
  

  به نام خدا
  دانشکده پرستاري و مامايي تهرانني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درما

  ۸۹ - ۹۰سال تحصيلي  دوم برنامه هفتگي نيمسال    
  ۵۴:تعداد                                          ۱۶/۱۱/۸۹ :تاريخ شروع ترم            

  ۳۲ :دختر                                         ۱۵/۴/۹۰ :تاريخ پايان ترم          
     ۲۲:پسر                                   ۸۸بهمن ورودي نشجويان رشته پرستاري مقطع کارشناسيدا               مطلبي-شهرابادي:نماينده کالس           

  مالحظـات  ۱۵ -۱۷  ۱۳ -۱۵  ۱۰- ۱۲  ۸- ۱۰  

  شنبه
  

فناوري و اطالعات در 
  پرستاري

  ۲داخلي و جراحي 
  دو كالس همزمان

  روانشناسي فردي اجتماعي
  هفته  يك  كالس ۱۷

 ---------  
  روش تحقيق آمار حياتي و

  روانشناسي فردي اجتماعي
  هفته  يك  كالس ۱۷

 ---------  
  آمار حياتي و روش تحقيق

هفته  ۸هفته نظري و  ۴=فناوري 
  عملي

          کالس

  يکشنبه
  

  ۲داخلي جراحي 
  دو كالس

پرستاري بهداشت مادران و 
  پسر و دختر)  ۱(نوزادان 

  
  

هفته ۸) ۱(مادران ونوزادان 
ان پسر دو كالس هم زم -اول 

  و دختر

بررسي وضعييت سالمت 
  دو كالس –هفته دوم ۸

  ۱مادران ونوزادان 
  جلسه دو كالس ۴

  هم زمان  دختر و پسر

          کالس

  دوشنبه
  

  )۲( پرستاري بهداشت جامعه
  دو كالس

  بررسي وضعييت سالمت
  دو كالس

    كالس همزمان ۲زبان عمومي 

          کالس

ر اموزيكا كار اموزي  كار اموزي  سه شنبه    

   كار اموزي كار اموزي كار اموزي  چهارشنبه

   ----------------- -----------  ---------   پنج شنبه

۶  

  شماره درس  رديف
گروه 
  درس

  ام درسن

  تعداد واحد

  نام مدرس
تاريخ 
  امتحان

ساعت 
  امتحان

محل 
  امتحان

ي
ظر

ن
ي  

مل
ع

ي  
وز 

رآم
کا

  

  کل

۱  

  ۴  --   --   ۴  ۲پرستاري داخلي و جراحي   ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۲

: خانمها
  مسرور،محدث،

نصيري زييا، آقاي 
  زارعي

  اول/ ۱۱/۴
  دوم/ ۱۵/۴

۱۲ -۱۰  

  

      -    ۱  ۱  --   --   ۱ داخلي و جراحي کارآموزي   ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۳۵  ۲

  ۲  -  -  ۲  ۲پرستاري بهداشت جامعه   ۱و ۲  ۵۰۲۰۱۳۰۱۶  ۳
حاجي كاظمي، : خانمها

  فراهاني نيا
۴/۴  ۱۲ -۱۰    

۴  
  ۱د  ۲پ  ۵۰۲۰۱۳۰۱۹

بهداشت مادران و پرستاري 
  ۱نوزادان

۳   --   --  ۳  
: خانمها

دكترباستاني،احمدي، 
  جان محمدي

۲۸/۳/  ۱۵ -۱۳  
  

    ۱۰- ۱۲  /۶/۴  محدث-نصيري زيبا  ۱  --   ۵/۰  ۵/۰  متبررسي وضعيت سال  ۱و ۲  ۵۰۲۰۱۳۰۱۸  ۵

۶  ۵۰۳۰۰۰۰۰۳  
۲۰۲- 
۲۰۱  

    ۱۰- ۱۲  ۱۳/۴    ۳  --   --   ۳  زبان انگليسي عمومي

    ۱۰- ۱۲  ۳۰/۳  آقاي موقري  ۲  -  -  ۲  روانشناسي فردي اجتماعي  ۱و ۲  ۵۰۲۰۱۳۰۱۱  ۷
۸  

۵۰۲۰۱۳۰۰۷  ۲  
وروش  مقدماتي امار حياتي

  تحقيق در پرستاري
۵/۱  ۵/۰  --  ۲    ۱/۴/  ۱۲ -۱۰    

      امتحان ندارد    ۱  -  ۵/۰  ۵/۰  فن اوري اطالعات در پرستاري  ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۰۸  ۹

  ۳  :تــــرم                                  ۱۹  ۱  ۵/۱  ۵/۱۶  :جمـــــع واحد                                              



  
  

  به نام خدا
  دانشکده پرستاري و مامايي تهراندانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

  ۶۷:تعداد                               ۸۹ -۹۰تحصيلي ل سا دوم نيمسال يبرنامه هفتگ          ۱۶/۱۱/۸۹ :تاريخ شروع ترم     
  ۴۱  :دختر                                                                       ۱۵/۴/۹۰ :تاريخ پايان ترم     
   ۲۶ :پسر                 ۸۹ مهر ورودي يمقطع کارشناس يدانشجويان رشته پرستار                         ابراهيمي- اقاجانپور :نماينده کالس     

ف
ردي

  

  شماره درس
گروه 
  درس

  نام درس

  تعداد واحد

  نام مدرس
تاريخ 
  امتحان

ساعت 
  امتحان

محل 
ظر  امتحان

ن
  ي

مل
ع

وز  ي
رآم
کا

  ي
  کل  

۱  ۵۰۲۰۱۳۰۳۲  ۱  
  ومهارتهاي كارآموزي اصول

          ۱  ۱  -  -  پرستاري

  ۳  --   --   ۳  ۱پرستاري داخلي جراحي   ۲و ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۲۱  ۲
سيدالشهديي، : خانمها

  نصيري زيبا، آقاي زارعي
  اول/ ۱۱/۴
  دوم/ ۱۵/۴

۱۲ -۱۰  
۱۲ -۱۰  

  

    ۱۰- ۱۲  /۴/۴    ۲  --   --   ۲  تغذيه و تغذيه درماني  ۲و۱  ۵۰۲۰۱۳۰۰۹  ۳
  ۳  --   --   ۳  داروشناسي  ۲و۱  ۵۰۲۰۱۳۰۱۲  ۴

دكتر متوليان : خانمها
  ....و

۲۸/۳  ۱۵ -۱۳    

    ۸- ۱۰  ۸/۴    ۲  --   --   ۲  )۱(ي انديشه اسالم  ۲۰۱-۲۰۲  ۵۰۱۰۰۰۰۰۲  ۵
    ۱۰- ۱۲  ۳۰/۳  ، نيكپور خانم فراهاني نيا  ۲  --  --  ۲  )۱(پرستاري بهداشت جامعه  ۲و  ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۱۵  ۶
    ۱۰- ۱۲  ۱/۴    ۲  --   ۵/۰  ۵/۱  ايمونولوزي  ۱-۲  ۵۰۲۰۱۳۰۰۳  ۷
    ۱۰- ۱۲  ۶/۴  خانم دكتر فراهاني  ۱  --   ۵/۰  ۵/۰  .......فرايند يادگيري و  ۲و ۱  ۵۰۲۰۱۳۰۱۴  ۸

          ۱  --   ۱  --   )۲(تربيت بدني   ۵د  ۴پ  ۵۰۹۰۰۰۰۰۰  ۹

    ۸-۱۰  ۱۳/۴    ۲  --  --  ۲  )۲(زبان پيش دانشگاهي   ۲۰۱-۲۰۲  ۵۰۲۱۰۰۰۰۳  ۱۰

  ۲: تـرم                                             ۱۹  ۱  ۲  ۱۶  :جمـع واحد

  
  مالحظـــات  ۱۵ -۱۷  ۱۳ -۱۵  ۱۰- ۱۲  ۸- ۱۰  
  شنبه
  

هفته  ۸فرايند يادگيري 
  و دوم ولا

  ............)دو كالس..(
  )۱( داخلي جراحي

  دومو اول هفته  ۸

  گروه دختر دو ۲تربيت بدني 
  نفر۱۴+ ۱۲

  )۱(پرستاري بهداشت جامعه 
  دو كالس هم زمان

  يك گروه دختر ۲تربيت بدني 

  ۲تربيت بدني 
  ۲۰۵تا  ۲۰۱دحتران 
  ۲۰۹تا  ۲۰۶پسران 
  گروه۴-پسرها

  گروه۵دختران 
  
  

   ۵۵=۱۴+۴۱=دختر
  ۴۵=۱۸+۲۶=پسر

          کالس
  يکشنبه

  
  دارو شناسي دو كالس  ايمنو لوژي  دو كالس

  دو گروه دختر  ۲تربيت بدني 
  نفر۱۲+۱۴

  كالس دو  انديشه اسالمي 

          کالس
  دوشنبه

  

 ) ۱(داخلي جراحي
  دوكالس

 هم زمان دوكالس ۲دارو شناسي 
  اول هفته ۸-
...... ----------  

 ۵(ه دومهفت ۸ فرايند يادگيري
جلسه  ۵و  هفته دوم۸ جلسه

  هفته اخر ترم۴

 تغذيه و تغذيه درماني دو كالس
  هم زمان

  )۲(زبان پيش دانشگاهي 
  .........دو كالس
  

          کالس
  سه شنبه

  
    روه پسرگ دو ۲تربيت بدني   كار اموزي  كار اموزي

          کالس
  چهارشنبه

  كار اموزي  كار اموزي
  رگروه پس دو ۲تربيت بدني 

  
  

          کالس

  
۷  

  



  
  به نام خدا    

  ندانشکده پرستاري و مامايي  تهراندانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 
  ۶۴:تعداد         ۸۹- ۹۰سال تحصيلي دوم  نيمسال يبرنامه هفتگ      ۱۶/۱۱/۸۹ :تاريخ شروع ترم     
  ۳۹:دختر                                                ۱۵/۴/۹۰  :تاريخ پايان ترم    

  ۲۵ :پسر     ۸۹ بهمنورودي  مقطع کارشنا سي يدانشجويان رشته پرستار        :نماينده کالس    

ف
ردي

  

  شماره درس
گروه 
  درس

  نام درس

  تعداد واحد

  نام مدرس
تاريخ 
  امتحان

ساعت 
  امتحان

محل 
ظر  امتحان

ن
  ي

مل
ع

  ي

وز
رآم
کا

ي
ي

  

  کل
  ۴  --   ۱  ۳  يپرستار ياصول ومهارتها  ۲و۱  ۵۰۲۰۱۳۰۵۵  ۱

آقاي دكتر پيروي، بزرگ 
  نژاد، داوودي

۱۱/۴  ۱۵ -۱۳    

          ۱  --   ۱  --   )۱(تربيت بدني   ۳د- ۳پ  ۵۰۴۰۰۰۰۰۰  ۲
    ۱۰- ۱۲  ۴/۴  دكتر مهدي زاده  ۲  --   ۵/۰  ۵/۱  تشريح  ۲و۱  ۵۰۲۰۱۳۰۰۱  ۳
    ۱۳- ۱۵  ۲۸/۳    ۳  --  ۵/۰  ۵/۲  يفيزيو لوژ  ۲و۱  ۵۰۲۰۱۳۰۰۲  ۴
    ۱۳- ۱۵  ۱۵/۴    ۲  --  ۵/۰  ۵/۱  يبيوشيم  ۲و۱  ۵۰۲۰۱۳۰۰۴  ۵
    ۱۰- ۱۲  ۳۰/۳  دكتر مسجديان  ۲  --   ۵/۰  ۵/۱  يميکروبشناس  ۲و۱  ۵۰۲۰۱۳۰۰۵  ۶
    ۱۰- ۱۲  ۱/۴  خانم دكتر ملكي  ۲  --   ۵/۰  ۵/۱  يانگل شناس  ۲و۱  ۵۰۲۰۱۳۰۰۶  ۷
    ۱۰- ۱۲  ۱۳/۴    ۲  --   --   ۲  )۱(يزبان پيش دانشگاه  ۲۰۲و۲۰۱  ۵۰۲۱۰۰۰۰۱  ۸

  ۲  --   --   ۲  يگاهپيش دانش يزيست شناس  ۲۰۲و۲۰۱  ۵۰۲۵۱۰۰۰۰  ۹
خانم –دكتر تيموريان 
  اكوچكيان

۶/۴  ۱۲ -۱۰    

    ۸- ۱۰  ۸/۴    -  -  -  -  مهارتهاي زندگي  ۲۰۲و۲۰۱  ۵۰۳۰۰۰۰۰۸  ۱۰
  ۱: تـــــرم   ۲۰  --   ۵/۴  ۵/۱۵  :جمــع واحد

  مالحظـــات  ۱۵ -۱۷  ۱۳ -۱۵  ۱۰- ۱۲  ۸- ۱۰  

  شنبه
  

  فيزيولوژي نظري و عملي  فيزيولوژي نظري دو كالس
و بيوشيمي نظري د

  هم زمان كالس
  هم زمان تشريح دو كالس

.  

  ۱تربيت بدني 
  ۲۱۲تا  ۲۱۰پ 
  ۲۱۵تا  ۲۱۳د 

  
  گروه ۳دختر –گروه ۳پسر 

  

  نفر ۴۵=دختر 
  ۳۵=پسر 

          کالس

  يکشنبه
  

  ع+ن كالسيك انگل  شناسي 

  ميكروبشناسي

  ع+ن انگل شناسي يك كالس

  ميكروب شناسي
دو  مهارتهاي زندگي

  همزمان كالس
هم و كالس زيست پيش د
  زمان

          کالس

  دوشنبه
  

  بيو شيمي عملي

گروه  يك) ۱(تربيت بدني
  دختر

  بيو شيمي عملي

گروه  يك) ۱(تربيت بدني
  دختر

  دو كالس ۱زبان پيش 
.........  

دختران  ۱تربيت بدني 
  گروه يك

ميكروب شناسي دو كالس 
  عملي هم زمان

          کالس

  سه شنبه
  

  اصول ومهارتهاي پرستاري
  وري دو كالستئ

  اصول ومهارتهاي پرستاري
  تئوري دو كالس

اصول ومهارتهاي 
  اصول ومهارتهاي پرستاري  عملي پرستاري

  عملي
        کالس

  چهارشنبه
  

  اصول ومهارتهاي پرستاري
  عملي

  اصول ومهارتهاي پرستاري
  عملي

اصول ومهارتهاي 
  پرستاري
  عملي

  اصول ومهارتهاي پرستاري
  عملي

    پراتيك  اتيكپر  پراتيك  کالس
  پنج شنبه

  يك گروه پسر  ۱تربيت بدني
 ----------  

يك گروه   ۱تربيت بدني
  پسر

 ----------  

يك   ۱تربيت بدني
  گروه پسر

 ----------  
  

          کالس
    
  ۸  


