
 بسمه تعالی 

 
 محل تشکیل کالس ها :                      دکتر جمال الدین بگجانی آقای  :نام استاد          1401-1402دوم نیمسال 

 

 15-17 13-15 10-12 8-10 ساعت

 شنبه

اصول  کارآموزی
 ژهیو یمراقبت ها

و  (2ن)نوزادا
و مراقبت  تیریمد

 (3) شرفتهیپ

 ژهیو یاصول مراقبت ها کارآموزی
و مراقبت  تیریمدو  (2نوزادان)

 (3) شرفتهیپ

 یاصول مراقبت ها
 (2نوزادان) ژهیو

 (3) شرفتهیو مراقبت پ تیریمد 

 یکشنبه

اصول  کارآموزی
 ژهیو یمراقبت ها
و  (2نوزادان)

و مراقبت  تیریمد
 (3) شرفتهیپ

 ژهیو یصول مراقبت هاا کارآموزی
و مراقبت  تیریمدو  (2نوزادان)

 (3) شرفتهیپ
 

 

 دوشنبه

 یهایماریب یرستارپ
 کودکان

کارموزی بیماری 

 4های کودکان از 

 هفته آخر ترم

کارموزی بیماری های کودکان از 

 هفته آخر ترم 4

 یهایماریب یرستارپ
 کودکان

 (1نوزادان) ژهیو یاصول مراقبت ها

 سه شنبه

ی بیماری کارموز

 4های کودکان از 

 هفته آخر ترم

کارموزی بیماری های کودکان از 

  هفته آخر ترم 4
 

 چهارشنبه
کارموزی بیماری 

 4های کودکان از 

 هفته آخر ترم

کارموزی بیماری های کودکان از 

  هفته آخر ترم 4
 

 

 

  

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

 برنامه هفتگی کالس

 

 

ني ادرم،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 



 بسمه تعالی 

 

 :محل تشکیل کالس ها               خانم دکتر خوش نوا   :نام استاد          1401-1402دوم  مسالین

 

 15-17 13-15 10-12 8-10 ساعت

 کالس/مدیریت کارآموزی کارآموزی شنبه
 کالس/مدیریت

 کالس/مدیریت کالس/مدیریت کارآموزی کارآموزی یکشنبه

 الس/مدیریتک کارآموزی کارآموزی دوشنبه
 کالس/مدیریت

 کالس/مدیریت کارآموزی کارآموزی سه شنبه
 کالس/مدیریت

 کالس/مدیریت کالس/مدیریت کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

 

 

 

 
  

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

 سبرنامه هفتگی کال

 

 

ني ادرم،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 



 بسمه تعالی 

 

 :محل تشکیل کالس ها                      دکتر پورابولی خانم  :نام استاد          1401-1402دوم  مسالین

 

 15-17 13-15 10-12 8-10 ساعت

 پرستاری نوزادان   شنبه

اصول مراقبت 

های ویژه 

 ( 2نوزادان)

جلسه شورای پژوهشی و آموزشی 

 گروه 

   یکشنبه
پرستاری 

 کودك بیمار

 

 دوشنبه
پرستاری 

 کودك بیمار 
 

پروسیجرهای 

 پرستاری 

 

    ه شنبهس
 

    چهارشنبه
 

 

 

  27/3/1402لغایت  12/2/1402کارآموزی بیماریهای کودکان روزهای  شنبه تا چهارشنبه از تاریخ  -                                

  31/3/1402غایت ل 17/3/1402کارآموزی بیماریهای کودکان روزهای  شنبه تا چهارشنبه ااز تاریخ  -                                 

  

 

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

 برنامه هفتگی کالس

 

 

ني ادرم،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 



 بسمه تعالی 

 
 :محل تشکیل کالس ها                     خانم دکتر سادات حسینی  :نام استاد           1401-1402دوم  مسالین

 

 15-17 13-15 10-12 8-10 ساعت

 جلسه گروه  معاونت دانشجویی شنبه
 و بالیای ارشدسوانح 

   یکشنبه
جلسه گروه 

 مامایی

 

  معاونت دانشجویی دوشنبه
 

  تحصیالت تکمیلی کودك سالم سه شنبه
 کارآفرینی

  چهارشنبه
اخالق ارشد 

 مدیریت
 

 اخالق کارشناسی

 

 

 

 سه روز اول کارورزی 8/12الی  16/11

 سه روز دوم کارورزی 25/12الی  9/12

 ارورزیسه روز دوم ک 13/2الی  22/1
  

 

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

 برنامه هفتگی کالس

 

 

ني ادرم،خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 



 بسمه تعالی 

 
 دانشکده پرستاری مامایی تهران :محل تشکیل کالس ها زارعی                  خدیجه    :نام استاد       1401 -1402  دومنیمسال 

  

 15-17 13-15 10-12 8-10 ساعتروز /// 

 شنبه كارآموزي  هشنب

 سالم كل ترمكودك 

 دو و گروه  66دوره  
 روز( 18)كارآموزي ارشد كودكان  

 

 سالمكارآموزي كودك 

 دو گروه  66دوره  

 یآموزش يشورا

 انیهفته در م کی گروه،
 

 

 سالمكودك  كارآموزي  یکشنبه

 دو گروه  66دوره   

 

 سالمكارآموزي كودك 

 دو گروه  66دوره  

جهت اختصاص ساعت  

ارائه مشاوره دانشجویی 

 )طرح استاد همیار(

 

كودك و عملی  يتئور سالك دوشنبه 

 گروه دو  67دوره  ،سالم
 

 سالمكارآموزي كودك 

 دوگروه  66دوره  

كالس دانشجویان ارشد 

پرستاري كودكان و 

NICN /  تاریخ با

 هماهنگی دانشجویان 

 

 سالم كارآموزي كودك  سه شنبه 

 كل ترم

یک و  گروه  66دوره  
 روز( 18)كارآموزي ارشد كودكان 

 

 سالمكارآموزي كودك 

 یکگروه  66دوره  

كالس دانشجویان ارشد 

پرستاري كودكان و 

NICN  تاریخ با

 هماهنگی دانشجویان

كالس  -كالس كارآفرینی

گروه  66دوره  -كارآفرینی

 یک

 سالمكارآموزي كودك  چهارشنبه

 یک گروه 66دوره  

 

 سالمكارآموزي كودك 

 یکگروه  66دوره  

مشاوره جهت ایده یابی و 

پروژه بازي و  خالقیت 

 كالس كارآفرینی

 

 
 صبحشیفت  روز  18مدت  به  چهارشنبهلغایت  : شنبه 33 ٔەدور نان كورارشد كودكان  یكارشناس انیبرنامه كارآموزي دانشجو- 1

 براي هر سکشن  روز 9سه روز اول هفته به مدت  66دوره  -2با گروه  1402 /29/03 تیلغا 1401 /16/07از  یكارشناس انیبرنامه كارآموزي دانشجو- 3  

 براي هر سکشن روز 9هفته به مدت  دومسه روز  66دوره  -1با گروه  1402 /25/03 تیلغا 1401 /18/07از  یكارشناس انیبرنامه كارآموزي دانشجو - 4 
  

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

 برنامه هفتگی كالس

 

 

ني ادرم،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 



 بسمه تعالی 

 
 :محل تشکیل کالس ها                      حسن پورخانم دکتر   :نام استاد           1401-1402دوم  مسالین

 

 15-17 13-15 10-12 8-10 ساعت

 شنبه
 1402/1/19 کارآموزی نوزادان

 کارورزی

  کارآموزی نوزادان

 کارورزی 1402/1/19
مدیریت و 

مراقبت 

نوزادان  پیشرفته

جلسه  4(-3(

مباحث  سوم

 ویژه دکترا

 

 یکشنبه
 1401/1/21 کارآموزی نوزادان

 کارورزی شیرخوارگی کارآموزی

 1402/1/19ن کارآموزی 

شیرخوارگی  1401/1/21

 کارورزی کارآموزی
 

 

 دوشنبه

 1/1402 /19کارآموزی نوزادان 

اسفندماه  1401 کارگاه تفکر نقادانه

شیرخوارگی  1401/1/21 8

 کارورزی کارآموزی

 کارآموزی نوزادان

کارگاه تفکر  1402/1/19

 8اسفندماه  1401 نقادانه

شیرخوارگی  1401/1/21

 کارورزی کارآموزی

 8 شیرخوارگی

 هفته اول ترم

 سه جلسه 1اصول مراقبت نوزادان 

 هفته آخر ترم 4حمایت تکاملی 

 سه شنبه

 اسفندماه 16کارگاه مراقبت تکاملی 

شیرخوارگی  1401/1/21 1401

 کارورزی کارآموزی

کارگاه مراقبت تکاملی 

 1401 اسفندماه 16

شیرخوارگی  1401/1/21

 کارورزی کارآموزی

کارگاه مراقبت 

 16تکاملی 

 14اسفندماه 

 هفته آخر تر 4حمایت تکاملی 

   کارورزی کودکان کارورزی کودکان چهارشنبه

 

 

های جبرانی  کالسیل شده است فقط دانشجوی بین الملل با هماهنگی با استاد به دلیل تاخیر در ثبت نام متک 1402-140های نیسمال اول کالستوجه: 

 مشاوره آموزشی و پژوهشی و سایر موراد لطفا با تنظیم وقت قبلی با استاد مراجعه بفرمایند.  دانشجویان عزیز در صورت نیاز به .خارج از ترم دارند

 با سپاس

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

 برنامه هفتگی کالس

 

 

ني ادرم،خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 


