
 بسمه تعالی

 

 طبق برنامه اعالمی :کالس هامحل تشکیل        نسرین نیک پیمادکتر     :نام استاد       1401-1402دوم :  تحصیلینیمسال 

 

 

 

 10-12ساعت:   16/3: سه شنبه یکارگاه سالمند آزار

 یعتیشر مارستانی، سه روز اول هفته، ب25/12تا  13/12در اختالل سالمت مادر و نوزاد  یپرستار یکارآموز

 یعتیشر مارستانی،  سه روز دوم هفته، ب13/2تا  22/1در اختالل سالمت مادر و نوزاد  یپرستار یکارآموز

 یعتیشر مارستانی، سه روز اول هفته، ب1/3تا  16/2در اختالل سالمت مادر و نوزاد  یپرستار یکارآموز

 یعتیشر مارستانی، سه روز اول هفته، ب29/3تا  6/3در اختالل سالمت مادر و نوزاد  یپرستار یکارآموز

  

 کد مدرك و شماره بازنگری:

PL-FR-004/00 
 برنامه هفتگی کالس

 

 

 15-17 13 – 15 10-12 8-10 روز

 شنبه

 ینظام ها و برنامه ها

 )دکترا( یآموزش

24 
 

  ینیمراقبت تسک

 یارشد سالمند 11

 

     یکشنبه

     دوشنبه

  سه شنبه

 یابیو ارزش یزیبرنامه ر

 یپرستار یمراقبت ها

 ارشد سالمت جامعه 34

 در اختالل سالمت مادر و نوزاد یپرستار

 )خانم ها( یپرستار یکارشناس 67

 

 *چهارشنبه

سالمت فرد  یپرستار

 و خانواده

 یکارشناس 67

 یپرستار

  

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 تهران رمانيد،بهداشتي

 دانشكده پرستاري ومامايي 



 بسمه تعالی

 

 طبق برنامه اعالمی :کالس هامحل تشکیل        دکتر رضا نگارنده    :نام استاد       1401-1402دوم :  تحصیلینیمسال                         

 

 

 

 ساعت 6مقاله نویسی و داوری  کارگاه:                

 ساعت 25برنامه ریزی و ارزشیابی خدمات سالمت  :کارآموزی

 

 چهارشنبه برگزار خواهد شد. 8-10*درس فرهنگ و پرستاری به میزان یک واحد در هشت هفته دوم ترم در ساعت 

  

 کد مدرك و شماره بازنگری:

PL-FR-004/00 
 برنامه هفتگی کالس

 

 

 15-17 13 – 15 10-12 8-10 روز

 شنبه

نظام های آموزش 

پرستاری در ایران و 

  (هفته اول 5جهان )
  (هفته اول 4مباحث ویژه در پرستاری ) 

 

  مشاوره و راهنمایی دانشجویان   یکشنبه

  مشاوره و راهنمایی دانشجویان   دوشنبه

  سه شنبه

ریزی و ارزشیابی برنامه 

هفته  6خدمات سالمت )

 اول ترم(

 مشاوره و راهنمایی دانشجویان

 

 *چهارشنبه

نظریها و الگوهای 

پرستاری و کاربرد 

آنها در پرستاری 

هفته  6سالمندی )

 اول ترم(

مشاوره و راهنمایی 

 دانشجویان

 8نظام های عرضه خدمات سالمت )

 هفته اول ترم

 

     پنج شنبه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 تهران رمانيد،بهداشتي

 دانشكده پرستاري ومامايي 



 بسمه تعالی پپ

  کد مدرك و شماره بازنگری:

PL-FR-004/00 
 برنامه هفتگی کالس

 

 

 

 پاشایی پورشهزاد دکتر خانم   :نام استاد                   1402-1401  دومنیمسال 

 

 10-8 10-12 13-15 15-17 

 دفتر معاونت مشاوره با دانشجویان دفتر معاونت دفتر معاونت شنبه

 یکشنبه

 سالمت فرد و خانواده

 2گروه  67کارشناسی دوره 

 هفته( 12)

 سالمت از راه دور دفتر معاونت

 10ارشد سالمندی دوره 

 هفته( 4)

 

  مشاوره با دانشجویان دفتر معاونت دفتر معاونت دوشنبه

  دفتر معاونت شورای تحصیالت تکمیلی آموزشیشورای  سه شنبه

 بهچهارشن

نظریه ها و الگوهای پرستاری و 

 کاربرد آنها

 11ارشد سالمندی دوره

 دوم( هفته 6)

 
ارتقای سالمت و سبک زندگی 

ارشد سالمت جامعه دوره سالم 

 (هفته دوم 4) 34

 اپیدمیولوژی پیشرفته

ارشد سالمت جامعه 

اصول اپیدمیولوژی و  هفته( 12)34دوره

 مبارزه با بیماریها

 2گروه 69کارشناسی دوره 

 هفته اول( 8)

 

 اصول اپیدمیولوژی و

 مبارزه با بیماریها

 69کارشناسی دوره 

 هفته اول( 8)1گروه

 

 

  

ني ادرم،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 



 سمه تعالیب

 

 16 :محل تشکیل کالس ها             دکتر برکتی  :نام استاد                    4011-1402:  تحصیلینیمسال                         

 

 

 

                 

 

 

 کد مدرك و شماره بازنگری:

PL-FR-004/00 
 برنامه هفتگی کالس

 

 

 13 – 15 10-12 8-10 روز
17-15 

 بیمارستان شریعتی شنبه
 بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی

 بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی یکشنبه

 دوشنبه
 مادران و نوزادانبهداشت  بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی

 آقایان 68دوره 

 بیمارستان شریعتی

 سه شنبه

پرستاری در اختالل  بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی

دوره  سالمت مادر و نوزاد

 آقایان 67

 بیمارستان شریعتی

 بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی چهارشنبه

 پنج شنبه
 بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 تهران رمانيد،بهداشتي

 دانشكده پرستاري ومامايي 



بسمه تعالی 

نیمسال دوم  ۱۴۰۲-۱۴۰۱                 نام استاد:  خانم دکتر پورتقی  
١۵-١۷ ١۳-١۵ ١٢-١٠ ١٠-٨ ساعت

مباحث ویژه در پرستاری 
دکترای پرستاری دوره ٢٤

(٤ هفته)

کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد :
١٤٠٢/٠١/١۹ (اسکیل لب)
١٤٠٢/٠٢/١۶ (اسکیل لب)
١٤٠٢/٠۳/٠۶ (اسکیل لب)

شنبه

پرستاری سالمت جامعه  
کارشناسی پرستاری دوره ۶٨ گروه 

 ١
(١٢ هفته اول ترم)

کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد :
١٤٠٢/٠٢/۳١ (بخش) یکشنبه

کارگاه انتقال دانش در حوزه پرستاری، دکترای پرستاری دوره  
(١٤٠٢/٢/٢۵) ٢۳

پرستاری بهداشت مادر 
و نوزاد دوره ۶٨- 

دختران
(٤ هفته دوم از ٨ هفته 

دوم ترم)

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 
کارشناسی پرستاری دوره ۶٨- 

دختران
کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد :

١٤٠٢/٠١/٢٨ (بخش)
١٤٠٢/٠۳/٢٢ (بخش)

دوشنبه

پرستاری سالمت جامعه  
کارشناسی پرستاری دوره ۶٨ گروه 

 ٢
(١٢ هفته اول ترم)

شورای  تحصیالت تکمیلی
سالمندی سالم و فعال دوره 

١١ (١٢ هفته اول ترم)

کارآموزی بهداشت مادر و 
نوزاد:

١٤٠١/١١/١٨
سه شنبه

کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد :
١٤٠١/١١/٢۶ (بخش)
١٤٠١/١٢/٢ (بخش)

چهارشنبه

کارآموزی کارآموزی سالمندی سالم و فعال، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دوره ۱۱، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه  ۱۲- ۸ 

                             

کد مدرك و شماره بازنگري: 
PL-FR-004/00

برنامه هفتگی کالس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی 

تهران
دانشکده پرستاری ومامایی 


