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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       20/10/96 شنبه چهار روز:

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

 روانشناسي فردي و اجتماعي 15-13
آقاي دکتر دهقاني)مسئول 

 خانم ويسي-د(
 95بهمن  پرستاري

 35: 1گروه

 38: 2گروه
8.9.10.11.12 
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه        23/10/96 روز : شنبه

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

 95مهر پرستاري خانم دکتر متولیان داروشناسي )فارماکولوژي(
 43: 1گروه

 36: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس 

 بیماريهاي زنان و ناباروري
مقدم) خانم دکتر بهبودي 

 خانم دکتر متین-مسئول. د(
 5پراتیک و  31 94مهر مامايي

 ارزشیابي برنامه هاي آموزشي
خانمها:دکتر بريم نژاد)مسئول 

 دکتر خاچیان-د(

ارشد آموزش 

 جامعه نگر 
 16کالس 30 95مهر

12-30/10 

 (3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

)مباحث غدد،پوست وسوختگي ،اتاق 

 (،عفونيعمل

 94بهمن  پرستاري محدث) مسئول . د(خانم 
 43: 1گروه

 39: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس 

 6پراتیک و کالس  27 95مهر مامايي خانم دکتر نجفي زاده 1داروشناسي 

15-13 

اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماريهاي شايع در 

 ايران
 95بهمن  پرستاري خانم فراهاني نیا

 39: 1گروه

 38: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس 

  16کالس 46 96مهر پرستاري خانم دکتر شعباني تشريح

 پراتیک 24 96مهر مامايي آقاي دکتر مهديزاده 1تشريح 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       24/10/96شنبه    يکروز : 

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي 

 (ccu)مباحثويژه

خانمها: محمدعلیها )مسئول 

 دکترنجفی -د (
 93بهمن  پرستاری

 26: 1گروه

 35: 2گروه
 1.2.3.4کالس 

 ارشد مامایی کلیه گرایشها  خانم دکتر صادقی 1در مامايي بارداري و زايمان و پديده هاي نوين 

 96مهر

14 7 

 8 11 ارشدمشاوره درمامایی  خانم دکتر جمشیدی منش (1مهارتهاي ارتباطي)

 )تکمیليآمار پیشرفته 

 آقای دکتر حقانی

 10 ارشد روان

 16کالس

 3 ارشد توانبخشی

 10 ارشد مراقبت ویژه

 8 سالمندیارشد 

 7 ارشد مدیریت پرستاری

 10 ارشد کودکان

 خانم دکتر رسولی

 11 ارشد اورژانس

 16 جراحی -ارشد داخلی 13.14.15کالس

 12 ارشد ویژه  نوزادان

12-30/10 

مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي اورژانس 

 (2)پرستاري اورژانس 

دکتر  خانم محمد علیها،

 پیروی
 ارشد اورژانس  

 95مهر

 6کالس 5

 -پرستاري از اختالالت و بیماري هاي مزمن داخلي

 جراحي

 خانم محدث، نصیری زیبا ،

 دکترصالحی ،بزرگ
 4کالس 16 جراحی -ارشد داخلی

 5کالس 7 ارشد ویژه  نوزادان خانم دکتر بریم نژاد 1اصول مراقبتهاي پیشرفته پرستاري نوزادان 

و  مشاوره و آموزش دربارداري و زايمان طبیعي

 پس از زايمان
 3کالس 18 مشاوره درمامایی  ارشد خانم دکترحسن پور

 2کالس 10 ارشد آموزش مامایی  خانم دکتر مختاری بیماري هاي زنان و نازايي

 1کالس 9 باروریارشد بهداشت  آقای دکتر طالبی : اپیدمیولوژي خانواده و جامعه3بهداشت باروري 

 2بارداري و زايمان و پديده هاي نوين در مامايي 
خانم دکتر امیری)مسئول 

 د( 

ارشد آموزش در مامایی)بین 

 الملل(
 7کالس 5 95بهمن

 94مهر  پرستاری آقای موقری پرستاري بیماريهاي روان
 38: 1گروه

 37: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 16کالس 41 95مهر کاردانی مامایی رحیمی مقدمخانم دکتر  داروشناسي 15-13
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 8-9 24 96مهر  ارشد آموزش جامعه نگر  خانم دکترباقرزاده ياختصاصي سیزبان انگل

 

 

 

 

 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       25/10/96شنبه   روز :دو

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

 95مهر پرستاری آقای  ستوده (1انديشه اسالمي )
 38: 1گروه

 33: 2گروه
 1.2.3.4کالس 

 16کالس  36 94مهر مامایی خانم دکتر خادم الرضا اصول روانپزشکي در مامايي

 آقای باقری اقتصاد آموزش و سالمت
ارشد آموزش 

 جامعه نگر 
 8.9کالس  30 95مهر

12-30/10 

 94بهمن پرستاری خانم دکتر مردانی پرستاري بهداشت روان
 43: 1گروه

 44: 2گروه

 16کالس

 1.2.3کالس 

 پراتیک 22 95مهر مامایی خانم دکتر پناهی آسیب شناسي عمومي و اختصاصي

 خانم دکتر خیرخواه درعلوم سالمت به شواهد استناد 12-11
ارشد آموزش 

 جامعه نگر 
 13.14.15کالس  30 95مهر

15-13 

 بررسي وضعیت سالمت
 خانم نصیری زیبا)مسئول. د(

 پرستاری خانم دکتر صالحی
 95بهمن 

 37: 1گروه

 38: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس 

 16کالس 40 96مهر آقای خان بیگی اخالق اسالمي

مامايي و روش کار در اصول و فنون پرستاري و 

 اتاق عمل و زايمان
 پراتیک 24 965مهر مامایی خانم خرمرودی
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       26/10/96شنبه  سه روز : 
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

 93بهمن پرستاری خانم جعفرجالل اصول مديريت خدمات پرستاري
 26: 1گروه

 35: 2گروه
 1.2.3.4کالس 

 ارشد اورژانس خانم دکتر ریماز اپیدمیولوژي فوريت ها

 96مهر

 8کالس 11

 12کالس 10 ارشد کودکان خانم دکتر بریم نژاد بررسي وضعیت سالمت کودک

 5کالس 12 ارشد ویژه نوزادان خانم دکتر پرویزی روش تحقیق )تکمیلي(

 7کالس 3 ارشد توانبخشی خانم کاشانی نیا نظريه ها، الگوهاي پرستاري و کاربرد آن ها

مديريت مراقبت مبتني بر شواهد بر اساس 

 نظريه هاي پرستاري

-آقای دکتر پیروی)مسئول د(

 خانم دکتر مهرداد
 6کالس 7 ارشد مدیریت پرستاری

 مامايي )تکمیلي(فیزيوپاتولوژي در 
-خانم دکتر امیری) مسئول.د(

 خانم دکتر سلطان قرایی
 9کالس 14 ارشد مامایی کلیه گرایشها 

 10کالس 11 ارشدمشاوره درمامایی  خانم کاشانی نیا اخالق حرفه اي )در مشاوره مامايي(

12-30/10 

 95مهر پرستاری خانم کاشانی نیا و ارتباط حرفه اياخالق پرستاري 
 37: 1گروه

 37: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 5کالس 8 96مهر ارشد سالمندی خانم نصیری زیبا بررسي وضعیت سالمت سالمند

مراقبت هاي ويژه پرستاري در اورژانس 

 (3)پرستاري اورژانس 

 محمد علیها )مسئول.د.(خانم 

 آقای دکتر پیروی
 ارشداورژانس  

 95مهر

 7کالس 5

 پرستاري در دوره  نوپايي و خردسالي
خانم  -خانم ثابتی )مسئول د(

 دکتر شوقی
 6کالس 7 ارشد کودکان

مشاوره تنظیم خانواده و روشهاي پیشگیري از 

 بارداري
 2کالس 18 ارشدمشاوره درمامایی  خانم دکتر امیری

 اپیدمیولوژي خانواده و جامعه
خانمها: دکترجمشیدی منش 

 )مسئول.د( دکتررنجبر
 3کالس 10 ارشد آموزش مامایی 

 4کالس  ارشد پرستاری ویژه نوزادان  خانم دکتر صالحی اصول مديريت و نظريه هاي رهبري

15-13 
 تغذيه و تغذيه درماني

 خانم دکتر زراتی
 95بهمن پرستاری

 13.14کالس 39: 1گروه

 1.2.3کالس 38:2گروه خانم دکتر امیری

 16کالس 41 96مهر کاردانی مامایی خانم دکتر جزایری اصول تغذيه وتغذيه مادروکودک
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 دکتر بریم نژاد مهارت هاي مقدماتي تدريس
ارشد آموزش جامعه نگر 

 درنظام سالمت 
 8-9کالس 24 96مهر 

 

 

 

 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       27/10/96شنبه   چهارروز :

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

 خانم فراهانی نیا پرستاري سالمت جامعه
 پرستاری

 
 95مهر

 38: 1گروه

 35: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 1.2کالس 31 94مهر مامایی خانم دکتر امیری بارداري زايمان غیر طبیعي -3بارداري زايمان 

 خانم دکتر اکبری خدمات سالمت هينظام ارا
ارشد آموزش 

 جامعه نگر 
 3.4کالس 30 95مهر 

12-30/10 

 آقای دکتر محمدی پرستاري و بهداشت محیط

 پرستاری

 94مهر
 37: 1گروه

 38: 2گروه
 1-2کالسو  16کالس 

 94بهمن آقای سجادی فر تفسیر موضوعي قرآن
 43: 1گروه

 42:2گروه
 8.9.10.11.12کالس 

 پراتیک 21 95مهر مامایی خانم دکتر امیری نشانه شناسي و معاينات فیزيکي

 خانم مسرور جامعه نگر يها گاهيدانشجو در جا يابیارزش 12-11
ارشد آموزش 

 جامعه نگر 
 1.2کالس  30 95مهر 

15-13 

 فرايند آموزش بیمار

 خانم دکتر فراهانی

 95بهمن پرستاری

 38: 1گروه

خانمها: دکتر فراهانی  8.9.10.11.12کالس 

 نصیری زیبا-)مسئول د(
 37:2گروه

 بیوشیمي

 
 آقای دکتر طاهری پاک

 1-2-3کالس 43 96مهر پرستاری

 پراتیک 24 96مهر مامایی
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       30/10/96روز : شنبه   

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي 

 (ICUديالیز،مباحث ويژه)

خانم محمدعلیها )مسئول د 

 خانم دکترنجفی-(
 پرستاری

 93بهمن 
 26: 1گروه

 35:2گروه
 1.2.3.4کالس 

 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 اختالالت قلب و عروق، اختالالت تنفسي(مباحث )
 95مهر خانم مسرور) مسئول. د(

 40: 1گروه

 34:2گروه
 8.9.10.11.12کالس 

آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت ارتباطات، 

 (3مادر و کودک و باروري )بهداشت 
 16کالس 32 94مهر مامایی خانم دکتر بهبودی مقدم

 خانم دکتر ریماز اپیدمیولوژي مديريت سالمت
ارشد آموزش جامعه نگر 

 گرایش اپیدمیولوژی

 95مهر

 5کالس 7

 سالمت روان ياجتماع يپرستار
دکتر سید فاطمی)مسئول 

 دکتر مردانی -د(

 ارشد آموزش جامعه نگر

 گرایش آموزش پرستاری
 13کالس 4

 خانم دکتر جمشیدی منش جامعه نگر ييماما
 ارشد آموزش جامعه نگر

 آموزش سالمت باروری
 6کالس 14

 خانم دکتر پرویزی سالمت يارتباط برا يبرقرار
 ارشد آموزش جامعه نگر

 گرایش آموزش سالمت
 7کالس 3

 خانم دکتر صالحی يعموم تيريمد
 ارشد آموزش جامعه نگر

 آموزش مدیریت سالمت
 14کالس 6

12-30/10 

 (3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 (ENTدستگاه خون ساز، اعصاب،مباحث )
 94بهمن  پرستاری خانم محدث) مسئول . د(

 43: 1گروه

 39:2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 1.2کالس 28 95مهر مامایی خانم دکتر حسن پور طبیعيبارداري  -1بارداري زايمان 

 آقای دکتر محمدی سبک زندگي سالم 12-11
 ارشد آموزش جامعه نگر

 گرایش آموزش سالمت
 7کالس 3 95مهر

15-13 

 (1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 پدي،آب و الکترولیت(و)ارت

خانم دکتر خاچیان) 

 پرستاری مسئول. د(
 95بهمن 

 37: 1گروه

 38:2گروه
 8.9.10.11.12کالس

  16کالس 44 96مهر خانم دکتر جمالی فیزيولوژي

 پراتیک 24 96مهر مامایی 1فیزیولوژی  1فیزيولوژي 
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       01/11/96 شنبهيکروز :
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت 

10-30/8 

 93بهمن  پرستاری آقای امینی اخالق اسالمي
 31: 1گروه

 38:2گروه
 1.2.3.4کالس

 5پراتیک و کالس 30 94مهر مامایی آقای امینی اخالق اسالمي

 ارشد مامایی کلیه گرایشها آزادیآقای دکتر  تحلیل آماري-آمار حیاتي پیشرفته 
 96مهر

 11کالس 14

 12کالس 11 ارشدمشاوره درمامایی آقای دکتر آزادی و روش تحقیق پیشرفته آمار حیاتي

 ارشد اورژانس آقای دکتر جعفری ثابت داروشناسي اورژانس

 96مهر

11 

 10و9و8کالس 

 10 ارشدمراقبت ویژه آقای دکتر هورمند داروشناسي

 18 جراحی-ارشد داخلی  خانم دکتر رحیمی مقدم داروشناسي اختصاصي

 8 ارشدسالمندی آقای دکتر هورمند داروشناسي سالمندي و فرآورده هاي مکمل

 3 ارشد توانبخشی آقای دکتر کیهان فر داروشناسي براي توانبخشي

 14کالس 10 ارشد کودکان خانم دکتر خنجری تکامل و سالمت خانواده

 13کالس 12 ارشد ویژه نوزادان خانم دکتر خنجری مقدمه اي برپرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان

 6کالس 7 ارشد مدیریت پرستاری آقای دکتر علیخانی زبان تخصصي مديريت سالمت

 ارشد آموزش جامعه نگر اپیدمیولوژی خانم دکتر ریماز اپیدمیولوژي درعرصه

 95مهر

 7کالس 7

 15کالس 4 آموزش پرستاری ارشد آموزش جامعه نگر آقای دکتر محمدی ياجتماع يپرستار

 ييسالمت زنان روستا
خانمها دکتر جمشیدی 

 نصیری زیبا -منش

آموزش سالمت  ارشد آموزش جامعه نگر

 باروری
 16کالس 14

 16کالس 3 آموزش سالمت ارشد آموزش جامعه نگر خانم دکتر اکبری سالمت يجامعه برا تيحما جلب

 آقای دکتر محمدی مراکز سالمت شهرستان تيريمد
گرایش آموزش  ارشد آموزش جامعه نگر

 مدیریت خدمات سالمت
 15کالس 6

12-30/10 

 پرستاري بیماريهاي کودکان
خانمها دکتر بریم نژاد 

 دکتر شوقی
 94مهر پرستاری

 40: 1گروه

 41:2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 ارشد کودکان خانم ثابتی در سنین مدرسه پرستاري

 95مهر

 7کالس 7

 6کالس 7 ارشد ویژه نوزادان خانم دکتر شوقی 2اصول مراقبتهاي پرستاري نوزادان 

 5کالس 10 ارشد آموزش مامایی خانم دکتر صادقی طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و ارزشیابي سیستم آموزشي

15-13 
 16کالس 41 95مهر کاردانی مامایی حیدریان-خانمها بتیار (2)بارداري و زايمان 

 پراتیک 24 96مهر  ارشد آموزش جامعه نگر خانم دکتر بریم نژاد مباني نظري تامین،حفظ و ارتقا سالمت براساس آموزه هاي اسالمي
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       02/11/96 شنبهدوروز :

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

 95مهر پرستاري خانم دکتر حسیني آمار حیاتي مقدماتي 10-30/8
 40: 1گروه

 33:2گروه
 8.9.10.11.12کالس

12-30/10 

 و خانوادهروانشناسي عمومي،روانشناسي زن 
 آقاي دکتر دهقاني)مسئول د(

 آقاي خوشنام
 پراتیک 21 95مهر مامايي

 آقاي امیني (2انديشه اسالمي )
 پرستاري

 

 94مهر
 38: 1گروه

 40: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 پرستاري کودک سالم
 خانم دکتر خنجري

 94بهمن
 16کالس 44:1گروه

 43:2گروه خانم ثابتي 1.2.3کالس

15-13 

 (1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 گوارش(مباحث )

 خانم دکتر خاچیان) مسئول. د(

–خانمها: نصیري زيبا 

 پرستاري محدث-سیدالشهدايي

 95بهمن
 37: 1گروه

 38: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 دانش خانواده و جمعیت

 آقاي متقي
 96مهر

 2و1کالس 25

 3.4کالس  18 خانم مصباحي مقدم

 پراتیک 25 96مهر مامايي مصباحي مقدم خانم

 

 

   .انتقال يافت 30/10-12ساعت  8/11به تاريخ  2/11: امتحان تحقیق در پرستاري از  95*قابل توجه دانشجويان کارشناسي پرستاري ورودي مهر
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       3/11/96شنبهسه :روز

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث 

 غیرمترقبه

خانم بزرگ نژاد  )مسئول. د 

 آقای خیری-(
 93بهمن پرستاری

 22: 1گروه

 27:2گروه
 3و2و1کالس

 9و8کالس 32 94مهر مامایی خانم دکتر حسن پور اصول مديريت و کاربرد آن در مامايي

 خانم دکتر حسن پور )تکمیلي( روانشناسي زن و خانواده
ارشد مامایی کلیه 

 گرایشها

 96مهر

 10کالس 14

جامعه شناسي و روانشناسي در فوريتها و حوادث 

 و باليا
 11کالس 11 ارشد اورژانس آقای دکتر شیبانی

 اخالق پرستاري و روابط حرفه اي
 خانم کاشانی نیا )مسئول.د(

 خانم دکتر جوالئی
 12کالس 16 جراحی-ارشد داخلی 

 13کالس 10 ارشد کودکان خانم کاشانی نیا )مسئول د( اخالق پرستاري در کودکان و روابط حرفه اي

 5کالس 12 ویژه نوزادانارشد  خانم دکتر حسینی آناتومي و فیزيولوژي نوزادان

 پاتوفیزيولوژي مغز و اعصاب
خانم کاشانی نیا )مسئول 

 خانم دکتر کریم زاده-د(
 7کالس 3 ارشد توانبخشی

 14کالس 11 ارشدمشاوره درمامایی خانم دکتر شجاعی هاي ارثيبیماريو ژنتیک اصول مشاوره 

 6کالس 9 95مهر ارشد بهداشت باروری آقای دکتر طالبی بیماري هاي ارثي و مشاوره ژنتیک

12-30/10 

 پرستاري انکولوژي
 آقای زارعی) مسئول د(

 خانم محدث
 جراحی-ارشد داخلی 

 95مهر

 1کالس 15

 2کالس 8 ارشد کودکان خانم دکتر پرویزی پرستاري در دوره نوجواني

 3کالس 18 مشاوره درماماییارشد  خانم دکتر جمشیدی منش يائسگي و مشاوره قبل و بعد از يائسگي

15-13 

 16کالس 41 95مهر کاردانی مامایی خانم ناصحی بیماريهاي زنان

 خانم مسرور برنامه ريزي درسي مقدماتي
ارشد آموزش جامعه 

 نگر درنظام سالمت
 پراتیک 24 96مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       4/11/96شنبه  چهارروز :

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

 آقاي دکتر دادگر تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسالم

 پرستاري

 93بهمن
 26: 1گروه

 30:2گروه
 1.2.3.4کالس

 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

سیستم ادراري،بیماري هاي مباحث )

 پستان(،مردان  -زنان

 خانم مسرور) مسئول. د(

خانمها: دکتر فراهاني، 

 دکترصالحي،آقاي زارعي

 95مهر
 40: 1گروه

 34:2گروه
 8.9.10.11کالس

 آقاي دکتر پیروي مباحث عمومي درپرستاري پیوند اعضاء

ارشد 

مراقبت 

 ويژه

 5کالس 10 96مهر

12-30/10 

 مراقبتهاي پرستاري در منزل
خانم بزرگ نژاد) مسئول. د( 

 خانم رضوي
 پرستاري

 94مهر 
 36: 1گروه

 38:2گروه
 2و1و  16کالس

پرستاري در اختالالت سالمت مادر و 

 نوزاد

-خانم احمدي) مسئول. د (

 خانم جان محمدي
 94بهمن

 )دختران( 38

 )پسران(45
 8.9.10.11.12کالس

 6..5کالس 21 95مهر مامايي خانم دکتر حسن پور نوزادان

15-13 

 آقاي دکتر جعفري ژنتیک و ايمنولوژي
 پرستاري

 

 95بهمن
 39: 1گروه

 41: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 96مهر خانم دکتر رفیعي انگل شناسي
41 

 
 16کالس

 1.2کالس 24 96مهر مامايي خانم دکتر رفیعي انگل شناسي و قارچ شناسي
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه        7/11/96روز : شنبه 

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

 آقاي دکتر دادگر اسالمتاريخ تحلیلي صدر 

 پرستاري

 93بهمن
 13: 1گروه

 31:2گروه
 6و5پراتیک و کالس 

 پرستاري بهداشت مادر و نوزاد
خانم جان محمدي) 

 مسئول.د( خانم احمدي
 95مهر

 )دختران(35

 )پسران(39
 8.9.10.11.12کالس

 2و1کالس 30 94مهر مامايي خانم دکتر بهبودي مقدم 3فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي 

12-30/10 

 94مهر پرستاري آقاي عظیمي ادبیات فارسي
 38: 1گروه

 43:2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 94بهمن پرستاري خانم دکتر نصراللهي زبان تخصصي
 44: 1گروه

 42 :2گروه

 1.2.3.4کالس

 16کالس

 نظريه ها، الگوهاي پرستاري و کاربرد آن ها

خانم نصیري زيبا )مسئول 

 -خانمها: دکتر رفیعي-.د(

 دکتر خاچیان

 -ارشد داخلي

 جراحي 
 پراتیک 16 96مهر

15-13 

 مفاهیم پايه پرستاري

 آقاي زارعي)مسئول. د(

 –خانمها: نصیري زيبا

 پرستاري دکترخاچیان

 95بهمن
 38: 1گروه

 40: 2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 اصول و مهارت در پرستاري )نظري(
مسئول. د خانم بزرگ نژاد) 

 آقاي خیري -(
 16کالس  42 96مهر

 پراتیک 23 96مهر مامايي خانم دکتر مرادي سلول شناسي و بافت شناسي

فیزيولوژي و بیماريهاي داخلي و جراحي ، 

 (2عفوني )

خانم -خانم دکتر راستي

 حیدريان) مسئول د(
 3و2و1کالس 41 95مهر کارداني مامايي
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       8/11/96روز : يکشنبه 

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

 و بهداشت باروري مشاوره و راهنمايي در مامايي

دکتر جمشیدي خانم 

 -منش )مسئول.د ( 

 خانم دکتر حسن پور

ارشد مامايي کلیه 

 گرايشها 

 96مهر

 1کالس 14

 2کالس 10 ارشد مراقبت ويژه آقاي دکتر محمدي پايش پرستاري پیشرفته

 3کالس 10 ارشد کودکان خانم دکتر خنجري )تکمیلي( روش تحقیق

12-30/10 

 1فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي  

آقاي دکتر معصوم زاده 

خانم دکتر  -)مسئول.د (

 راستي

 پراتیک 23 95مهر مامايي

 95مهر پرستاري خانم دکتر باستاني تحقیق در پرستاري
 37: 1گروه

 35: 2گروه
 1.2.3.4کالس

جامعه يا سیستم ها و فنون آموزش در روش

 بهداشتي

خانم دکتر جمشیدي 

 منش

ارشد مشاوره در 

 مامايي 
 5.6کالس 18 95مهر

 خانم دکتر قدس حفظ الصحه و پیشگیري از بیماريها بر پايه طب سنتي ايراني 15-13
آموزش جامعه نگر در 

 نظام سالمت
 پراتیک 24 96مهر
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي داني و کارروزانه امتحانات برنامه        9/11/96شنبهدوروز :

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

 فناوري اطالعات در پرستاري

-خانمها :اسد زندي

آقاي -زاهدي-اروجي

 خداويسي

 پرستاري

 95مهر
 : 1گروه

 :2گروه

 16پسران: کالس

 دختران:

 15و14و13کالس 

 2و1کالس 33 96مهر  شیخ زادگان آقاي زبان پیش دانشگاهي

 میکروب شناسي

 آقاي دکتر مسجديان 

 95بهمن 
 40: 1گروه

 40 :2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 پراتیک 23 96مهر مامايي میکروب شناسي نظري

12-30/10 

 94بهمن پرستاري خانم فراهاني نیا پرستاري سالمت فرد و خانواده
 41: 1گروه

 41 :2گروه
 8.9.10.11.12کالس

 پراتیک 22 94مهر مامايي آقاي هاشمي تاريخ تحلیلي صدر اسالم

 16کالس 41 95مهر کارداني مامايي خانم مطیع بهداشت خانواده ،مادر وکودک
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       10/11/96سه شنبهروز :

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 

 روش تحقیق

خانمها: دکتر حسن پور)مسئول.د ( 

دکتر جمشیدي -دکتر امیني  –

 منش

ارشد مامايي 

 کلیه گرايشها 

 96مهر

 1کالس 14

 روش تحقیق )تکمیلي(
-پیروي)مسئول د(آقاي دکتر 

 محمد علیها-خانمها:دکتر نجفي
 2کالس 11 ارشد اورژانس

 روش تحقیق )تکمیلي(
-آقاي دکتر پیروي)مسئول د(

 محمد علیها-خانمها:دکتر نجفي

ارشد مراقبت 

 ويژه
 3کالس 10

 خانم دکترپناهي پاتوفیزيولوژي
-ارشد داخلي 

 جراحي
 4کالس 16

سمینار تحقیق در مشاوره 

 مامايي
 خانم دکتر امیري

ارشد مشاوره 

 درمامايي
 5کالس 11

 دکتر خاچیان ارزشیابي مقدماتي دانشجو 15-13

ارشد آموزش 

جامعه نگر 

 درنظام سالمت 

 16کالس 24 96مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدکارشناسي کارداني و روزانه امتحانات برنامه       11/11/96شنبهچهارروز :

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-30/8 
 آقاي خاکساران زبان عمومي انگلیسي

 95بهمن پرستاري
 28: 1گروه

 30: 2گروه
 1.2.3.4کالس

 6و5کالس 21 95مهر مامايي

 10کالس 15 96مهر مامايي آقاي دکتر مصفايي زبان پیش دانشگاهي

 16کالس 41 95مهر کارداني مامايي آقاي دکتر آقاخاني تاريخ واخالق ومقررات مامايي پزشکي قانوني 12-30/10

 


