
  

1044-1041برنامه درسی نیمسال اول   

 

  

 

 
  

  

 زمانبندی هفتگی نیمسال

61/8/6046 لغایت   61/7/6046 هفته اول 0   

66/9/6046 لغایت 60/8/6046 هفته دوم 0   

9/64/6046 لغایت 61/9/6046 هفته سوم  0   

7/66/6046 لغایت 64/64/6046 هفته چهارم 0   

66/9/6046 لغایت   61/7/6046 هفته اول 8   

7/66/6046 لغایت   61/9/6046 هفته دوم 8   

9/64/6046 لغایت   61/7/6046 هفته اول 61   
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 ( 6046ورودی -پرستاری رشته)  6046-6041 اول برنامه درسی نیمسال

 

 

68-61  61-60  61-64  
64-8  

 

ساعت           

 روز

     

 شنبه

(نظریفیزیولوژی )   

هفته دوم  0  

 دکتر رشنو

6کالس   

 تشریح

هفته اول 0  

 دکتر غالمی

6کالس   

 تشریح

هفته دوم عملی 8 -هفته اول نظری 8  

 دکتر غالمی

عملی : پراتیک – 1نظری: کالس   

 تاریخ امامت )خانم ها(

 دکتر شورچه

6کالس   

 

 یکشنبه
 
 

خارجهزبان   

 دکتر نجفی صارم

6کالس   
 

 تاریخ امامت )آقایان(

 دکتر شورچه

6کالس   

عملی(-بیوشیمی )نظری  

آقای پشوتن-دکترمعتمد  

6کالس   

 انگل شناسی

 دکتر عفت پناه

هفته دوم 8   

6کالس   

 انگل شناسی

 آقای پشوتن

هفته اول 8  

6کالس   

 

 دوشنبه

 
 

 اصول و مهارت های پرستاری )عملی(

 آقای ناوخاصی

 پراتیک

 اصول و مهارت های پرستاری )نظری(

جلسه جبرانی 0جلسه+  61  

 آقای ناوخاصی

6کالس   

 میکروب شناسی 

هفته دوم عملی 8 -هفته اول نظری 8  

 دکتر عفت پناه

عملی : آزمایشگاه – 6نظری: کالس   

 فیزیولوژی

 دکتر رشنو

6کالس   

 

 سه شنبه

 
 

 اصول و مهارت های پرستاری )عملی(

ناوخاصیآقای   

 پراتیک

 اصول و مهارت های پرستاری )عملی(

 آقای ناوخاصی

 پراتیک

 فیزیولوژی )عملی(

هفته دوم 8  

 دکتر رشنو

 آزمایشگاه

 زبان خارجه

هفته اول8  

 دکتر نجفی صارم

6کالس  

 انگل شناسی )عملی( 

 آقای پشوتن

 آزمایشگاه

 
 

 چهارشنبه

 



 
 

2 
 

 (6044ورودی  -پرستاریرشته ) 6046-6041برنامه درسی نیمسال اول 

 

68-61  61-60  61-64  64-8  
 

ساعت      

روز       

 

پرستاری سالمت  

 فرد و خانواده

 خانم اصالنی

هفته دوم و سوم0  

6کالس   

پرستاری سالمت  

 فرد و خانواده

هفته اول0  

 خانم رستمی

6کالس   

 ژنتیک و ایمنولوژی

اول هفته 61  

 آقای پشوتن

6کالس   
 

    

)عملی( ژنتیک و ایمنولوژی  

هفته دوم 8   

 آقای پشوتن

 آزمایشگاه
 

 
 

 شنبه

 

1پرستاری بزرگساالن سالمندان  

 خانم اصالنی

6کالس   

 بررسی وضعیت سالمت

 خانم اصالنی

1کالس   

 بهداشت مادر و نوزاد 

 هفته دوم 8   

 دکتر قاسمی

1کالس   

 بهداشت مادر و نوزاد 

هفته دوم 8  

 دکتر قاسمی

1کالس   

 

 یکشنبه
 
 

1اسالمیاندیشه   

 دکتر شورچه

  1 کالس

 1پرستاری بزرگساالن سالمندان

 آقای ستاری

 1کالس 

 آیین زندگی

  هفته دوم 8

 دکتر شورچه

1کالس   

 آیین زندگی

  هفته دوم 8 

 دکتر شورچه

1کالس   

 

 دوشنبه

 
 

 پرستاری بهداشت روان

 خانم رستمی

6کالس   

در  عملی -)نظری فناوری اطالعات در پرستاری

(گروه 1  

جلسه جبرانی 0جلسه +  61  

 آقای احمدی پناه

  و سایت 1کالس 

 بهداشت مادر و نوزاد 

هفته سوم0  

 دکتر قاسمی

6کالس   

  

 سه شنبه
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(6046ورودی  -)رشته بهداشت عمومی 6046-6041برنامه درسی نیمسال اول    

68-61  61-60  61-64  
64-8  

 

تساع        

روز       

     

 شنبه

 

خدمات بهداشتیاصول و کلیات    

 دکتر دارابی

1کالس   

6میکروب شناسی  

 دکتر عفت پناه

0کالس   

)خانم ها( تاریخ امامت    

 دکتر شورچه

6کالس   

 

 یکشنبه
 
 

 بیوشیمی 

آقای پشوتن-دکتر معتمد  

1کالس  

)آقایان( تاریخ امامت    

 دکتر شورچه

6کالس   
 

6 آمار حیاتی  

هفته دوم 8  

 آقای احمدی پناه

1کالس   
 

فیزیولوژیتشریح و   

هفته اول 8  

 دکتر رشنو

1کالس   

 تشریح و فیزیولوژی

هفته دوم عملی 8 -هفته اول نظری 8  

 دکتر رشنو

آزمایشگاه - 1کالس   
 

 

 دوشنبه

 
 

 روانشناسی و بهداشت روانی 

 خانم رستمی

1کالس   

 تفسیر موضوعی قرآن 

 دکتر شورچه

1کالس   

)عملی( 6 میکروب شناسی  

 دکتر عفت پناه

 آزمایشگاه
 

 

 سه شنبه

 
 

1گروه  -)عملی( 6آمار حیاتی   

 آقای احمدی پناه

1 کالس  

6گروه  -)عملی( 6اتی آمار حی  

 آقای احمدی پناه

1  کالس   

 زبان خارجه

هفته دوم  8   

 دکتر نجفی صارم

6کالس   

 

 زبان خارجه 

 دکتر نجفی صارم

6کالس   

 
 

 چهارشنبه
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 (6044ورودی  -)رشته بهداشت عمومی 6046-6041برنامه درسی نیمسال اول 

68-61  61-60  61-64  

 

64-8  
 

ساعت    

روز       

  1 بهداشت محیط  

هفته اول 8  

 خانم شمسی

1کالس   

 بیماریهای شایع کودکان

 آقای ستاری  

1کالس   

   
 

 شنبه

 

 تکنولوژی آموزشی 

هفته دوم8  

براتیدکتر   

6کالس   

 فارماکولوژی

هفته اول 8  

 دکتر فریدونی

5کالس   

 تکنولوژی آموزشی)عملی(

 دکتر براتی

6کالس  

 بهداشت باروری

هفته اول 8  

قاسمیدکتر   

  5 کالس
 

 

 یکشنبه
 
 

جلسه جبرانی اصول مدیریت در  1

 خدمات بهداشتی

 دکتر مکوندی

   5کالس 

)عملی( 1 آمار حیاتی   

جلسه جبرانی 1هفته +  60  

 آقای احمدی پناه

5 کالس  

 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

هفته 60  

 دکتر مکوندی

5کالس   

1آمار حیاتی   

هفته دوم8  

 آقای احمدی پناه

5کالس   

 بهداشت باروری

هفته اول8  

 دکتر قاسمی

5کالس   

 

 دوشنبه

 
 

 فارسی

محمودیخانم   

5 کالس  

 فارسی

دومهفته  8  

محمودیخانم   

5 کالس  

اپیدمیولوژی بیماری 

 های شایع در ایران

هفته اول8  

 خانم زاهدی

5کالس   

 اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

هفته اول8  

 خانم زاهدی

5کالس   

  1اندیشه اسالمی 

جلسه جبرانی 1هفته +  60  

 دکتر شورچه

1کالس  

 

 سه شنبه
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 (6199ورودی  -)رشته بهداشت عمومی 6046-6041برنامه درسی نیمسال اول 

 

68-61  61-60  61-64  64-8  
ساعت        

روز       

 شنبه    

 اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه

 دکتر دارابی

1کالس   

 بیوفیزیک

 دکتر عفت پناه

5کالس   

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

هفته اول61  

 دکتر شورچه

5کالس   

 مصون سازی فعال و انفعالی

اولهفته 8  

 دکتر دارابی

1کالس   

 

 یکشنبه
 
 

 آموزش بهداشت و ارتباطات

 دکتر عزتی

  5کالس

کاربردیتغذیه   

 دکتر معتمد

0کالس   

 آیین زندگی

هفته اول8  

 دکتر شورچه

1کالس   

 آیین زندگی

هفته اول8  

 دکتر شورچه

1کالس   

 

 دوشنبه

 
 

1بهداشت محیط   

هفته اول8  

 خانم شمس

6کالس   

 اصول برنامه ریزی بهداشتی

 دکتر مکوندی

1کالس   

 

 مبارزه با بیماری های غیر واگیر

هفته سوم 0  

 خانم زاهدی

0کالس   

 مبارزه با بیماری های غیر واگیر

هفته اول 61  

 خانم زاهدی

0کالس   

 

 سه شنبه

 
 

 فرهنگ و تمدن   

 اسالم و ایران

هفته سوم0  

 دکتر شورچه

1کالس  

 تغذیه کاربردی

هفته دوم0  

 دکتر معتمد

1کالس   

جلسه جبرانی 0

اقدامات 

بهداشتی و کمک 

 های اولیه

 دکتر دارابی

1کالس   

 
 

 چهارشنبه
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 (6044ورودی  -فوریت های پزشکی)رشته  6046-6041برنامه درسی نیمسال اول 

 

68-61 61-60 61-64 64-8 
 

 ساعت         

 روز

 6تروما

 هفته اول 8

 آقای موالیی

 1کالس 

 6فوریت داخلی

 هفته اول 8

 خانم اصالنی

 1کالس 

   
 

 شنبه

 

 6تروما

 هفته اول 8  

 آقای موالیی

 پراتیک

 شناسی)عملی(نشانه 

  8/8/6046و  6/8/6046 –جلسه 1

 آقای ستاری

 پراتیک

 (نظرینشانه شناسی)

 هفته اول 0

 خانم رستمی

 1کالس 

 نشانه شناسی)عملی(

 به بعد 65/48از 

 آقای ستاری

 پراتیک

 

 یکشنبه

 
 

 6فوریت داخلی

 جلسه جبرانی 1هفته اول +  8

 آقای صحرایی

 0کالس 

 )عملی( 6فوریت داخلی

 صحراییآقای 

 هفته دوم 0

 پراتیک

 )عملی( 6فوریت داخلی

 هفته اول 0

 خانم اصالنی

 پراتیک

 جابه جایی و حمل بیمار)عملی(

 آقای صحرایی

 پراتیک

 (نظریجابه جایی و حمل بیمار)

 هفته اول 8

 آقای صحرایی

 1کالس 

 

 دوشنبه

 
 

 ریوی)نظری(-احیاءقلبی

 هفته اول 0

 آقای موالیی

 1کالس 

 )عملی( ریوی-احیاءقلبی

 هفته اول 61  

 آقای موالیی

 پراتیک

 دانش خانواده و جمعیت

 آقای گوهری

 1کالس 

 داروشناسی

 دکتر فریدونی

 1کالس 

 

 سه شنبه

 
 

 نشانه شناسی

 هفته اول 8

 خانم رستمی

 1کالس
 

 6تروما

 هفته اول 0

 آقای موالیی

 6کالس 

 زبان خارجه

 هفته دوم 8

 دکتر نجفی صارم

 6کالس 

 زبان خارجه

 دکتر نجفی صارم

 6کالس 

 
 

 چهارشنبه

 


