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

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد    28/03/97 شنبهدوروز : 
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مدير گروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

مراقبتهاي جامع پرستاري در 

 (ccu)مباحث بخشهاي ويژه

 )مسئول د ( خانمها:محمدعلیها

 نجفی دکتر
 خانم محمد علیها

 پرستاري

 94مهر
 41:1گروه 

 39:2گروه 
12-11-10-9-8 

 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )
اختالالت -قلب وعروق)مباحث اختالالت 

 تنفسی(

 خانم مسرور) مسئول. د(

 دکترخاچیان، خانمها: دکتر فراهانی،

 آقای زارعی

 95بهمن خانم دکتر فراهانی
 34:1گروه 

 40:2گروه 
4-3-2-1 

 13 28 94مهر  مامايي خانم دکتر خیرخواه دکتر بهبودی مقدم خانم فیزيوپاتولوژي و بیماري هاي جراحي

12 – 10:30 

 پرستاري بیماريهاي کودکان
 خانمها: دکتر بریم نژاد )مسئول. د (، 

 دکتر شوقی
 خانم دکتر خنجری

 پرستاري

 94بهمن
 46:1گروه 

 39:2گروه 
12-11-10-9-8 

 (3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )
 -عفونی -پوست و سوختگی-)مباحث غدد

 اتاق عمل(

  خانمها:  محدث) مسئول

 سیدالشهدایی، نصیری زیبا، د(،

آقای  دکترخاچیان ، مسرور ، بزرگ نژاد،

 زارعی

 95مهر خانم دکتر فراهانی
 40:1گروه 

 36:2گروه 
4-3-2-1 

 13 25 95مهر مامايي خانم دکتر خیرخواه خانم دکتر امیری 2فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي 

15 – 13:30 

 (1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )
 )مباحث گوارش(

 خانم دکتر خاچیان) مسئول. د(

، سیدالشهدایی، نصیری زیبا خانمها

 محدث

 خانم دکتر فراهانی

 پرستاري

 16 44 96مهر

 تشريح
 - خانم دکتر شعبانی

 96بهمن
 10-11-12 50:1گروه 

 8-9 30:2گروه  - آقای دکتر احدی

 13 25 96مهر مامايي - آقای دکتر مهدیزاده 2تشريح 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد    29/03/97 شنبهسه روز : 
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مدير گروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 16 43 96مهر پرستاري خانم دکتر فراهانی فراهانی)مسئول د( خانم دکتر فرايند آموزش بیمار

 8 13 96مهر ويژه نوزادان خانم دکتر خنجری خانم دکتر شوقی 1اصول مراقبتهاي پرستاري نوزادان 

طب مکمل، طب جايگزين و نقش 

 پرستار در آن ها

 خاچیان خانمها: دکتر

 مسرور  -)مسئول درس(
 9 15 96مهر جراحيداخلي  خانم دکتر فراهانی

12 – 10:30 

 8 10 96مهر کودکان خانم دکتر خنجری خانم دکتر شوقی پرستاري در دوره نوزادي

 مشاوره و ارتقاي سالمت جنسي
 جمشیدی منشخانم دکتر 

 )مسئول د(، 

 آقای دکتر افتخار

خانم دکتر جمشیدی 

 شمن

 مشاوره در

 مامايي
 9 11 96مهر
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   30/03/97شنبهرچهاروز : 
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 اصول مديريت خدمات پرستاري
 خانمها:دکتر صالحی)مسئول د(،

 باقری

خانم دکتر 

 باستانی
 پرستاري

 94مهر
 39:1گروه 

 38:2گروه
12-11-10-9-8 

 پرستاري بهداشت مادر و نوزاد
خانم جان محمدی) مسئول.د( 

 خانم احمدی

خانم فراهانی 

 نیا
 95بهمن

 39)دختران(:2و1گروه

 36)پسران(:2و1گروه

2-1 

4-3 

و راديولوژي، سونولوژي 

 الکترولوژي در مامايي و زنان

خانم دکتر جمشیدی 

آقای دکتر  -منش)مسئول د(

 انترابی

خانم دکتر 

جمشیدی 

 منش
 13 30 94مهر مامايي

 خانم دکتر اکبری سمینار در تحقیق
خانم دکتر 

 خیرخواه

ارشد 

آموزش 

 مامايي

 14 14 96مهر

12 – 10:30 

 مراقبتهاي پرستاري در منزل
نژاد) مسئول. د(، خانمها: بزرگ 

 رضوی

خانم دکتر 

 پرستاري فراهانی

 

 94بهمن
 42:1گروه 

 40:2گروه 
12-11-10-9-8 

 پرستاري کودك سالم
خانمها:دکتر خنجری)مسئول 

 محمدی-د(

خانم دکتر 

 فراهانی
 95مهر

 45: 1گروه 

 33:2گروه 
4-3-2-1 

 13 24 95مهر مامايي  خانم خان آبادی تفسیر موضوعي قرآن

15 – 13:30 

اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با 

 بیماريهاي شايع در ايران
 خانم فراهانی نیا

خانم فراهانی 

 نیا
 پرستاري

 16 43 96مهر

 96بهمن - آقای دکتر طاهری پاک بیوشیمي
 49:1گروه 

 25:2گروه 
4-3-2-1 

اصول خدمات بهداشتي جامعه 

 (1)بهداشت
 خانم دکتر حسن پور

خانم دکتر 

جمشیدی 

 منش
 13 25 96مهر مامايي
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   02/04/97شنبهروز :
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 - آقای مشفقی فر تحلیلي صدر اسالمتاريخ 

 پرستاري

 94مهر
 36:1گروه 

 38:2گروه 
12-11-10-9-8 

 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )
بیماریهای زنان -)مباحث سیستم اداری

 برست(-و مردان

نصیری  (،د محدث) مسئولخانمها: 

دکترخاچیان،  سیدالشهدایی، زیبا،

 ، آقای زارعیمسرور بزرگ نژاد،

 95بهمن  دکتر فراهانی خانم
 34:1گروه 

 40:2گروه 
4-3-2-1 

تاريخ، اخالق، قوانین و حقوق در 

 مامايي
 خانم حیدریان

خانم دکتر 

 جمشیدی منش
 13 30 94مهر مامايي

 حقوق و پزشکي قانوني در مامايي
 ،)مسئول د( خانم دکتر جمشیدی منش

 آقای دکتر آقاخانی

خانم دکتر 

 جمشیدی منش

12 – 10:30 

 خانم کاشانی نیا اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي
خانم دکتر سید 

 فاطمی

 پرستاري

 94بهمن 
 44:1گروه 

 38:2گروه 
12-11-10-9-8 

 (3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )
-اعصاب-)مباحث دستگاه خون ساز

ENT) 

 یری(، نصد خانمها: محدث) مسئول

 ان،یدکترخاچ ،ییدالشهدایس با،یز

 یزارع یبزرگ نژاد، مسرور، آقا

 95مهر خانم دکتر فراهانی
 40:1گروه 

 36:2گروه 
4-3-2-1 

 خانم دکتر امیری (2بارداري زايمان) 
خانم دکتر 

 خیرخواه
 پراتیک 23 95مهر مامايي

12-11 
آمار و شیوه هاي تحقیق درخدمات 

 سالمت

 خانم دکتر نجفی )مسئول د(

 آقای دکتر آزادی
- 

ارشد 

 نگر جامعه
 13 20 96مهر

15 – 13:30 

 (1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 آب والکترولیت( -)مباحث ارتوپدی

 )مسئول. د( دکتر خاچیان خانمها:

 محدث، سیدالشهدایی، نصیری زیبا
 خانم دکتر فراهانی

 پرستاري

 13-14 44 96مهر

 فیزيولوژي

 خانم دکتر نیکبخت

 96بهمن -

 16 49:1گروه 

)مسئول د(  خانم دکتر جمالی رئوفی

 آقای دکتر رخشان
 8-9 30:2گروه 

 11-12 27 96مهر مامايي - آقای دکتر شیرازی جنین شناسي

 - آقای دکتر شعبانی نژاد نظام ارايه خدمات سالمت 15-14
ارشد 

 نگر جامعه
 پراتیک 20 96مهر

 



5 

 

 

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

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   03/04/97شنبه يکروز : 
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 94مهر پرستاري - آقای شایسته نژاد اخالق اسالمي
 29:1گروه 

 44:2گروه 
4-3-2-1 

 جامعه شناسي ومديريت رفتار سازماني
)مسئول  خانم دکترخاچیان

 آقای بهزادی فر، درس(

خانم دکتر 

 باستانی

مديريت 

 پرستاري
 5 6 96مهر

بارداري و زايمان و پديده هاي نوين در 

 2مامايي 
 خانم دکتر امیری

خانم دکتر 

 خیرخواه
 پراتیک 14 96مهر آموزش مامايي

 پرستاري پیشرفته مراقبتهاي اصول

 2نوزادان 
 خانم دکتر بریم نژاد

خانم دکتر 

 خنجری
 ويژه نوزادان

 95مهر

 
7 6 

12 – 10:30 

 پرستاري و بهداشت محیط
خانمها: فراهانی نیا )مسئول 

 معصومی، د(

خانم فراهانی 

 نیا

 پرستاري

 
 94بهمن 

 44:1گروه 

 38:2گروه 
12-11-10-9-8 

 خانم دکتر جوالیی روش هاي آموزشي
دکتر  خانم

 سید فاطمی
 5 9 96مهر پرستاري روان

پرستاري از اختالالت و بیماري هاي حاد 

 جراحي -داخلي 

مسئول ) خانمها:نصیری زیبا

دکتر  درس( دکتر فراهانی،

 خاچیان، محدث، بزرگ نژاد

خانم دکتر 

 فراهانی
 پراتیک 14 96مهر داخلي جراحي

 وکاربرد آن ها الگوهاي پرستاري ،نظريه ها
خانمها: دکتر پرویزی)مسئول 

 د(، دکتر خنجری

دکتر خانم 

 خنجری
 6 10 96مهر کودکان

 (1)پرستاري اورژانس 
 خانم محمدعلیها

 () مسئول درس

خانم 

 محمدعلیها
 3 11 96مهر ارشد اورژانس

نکات کاربردي از اختالالت رواني شايع در 

 دوره باروري

 خانم دکتر حسن پور

 

 

خانم دکتر 

جمشیدی 

 منش

مشاوره در 

 مامايي
 4 11 96مهر
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   04/04/97شنبه دوروز : 

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 - آقای ستوده 1انديشه اسالمي 

 پراتیک 23 95مهر  مامايي

 95بهمن  پرستاري
 40:1گروه 

 33:2گروه 
4-3-2-1 

بیماريهاي داخلي و  -4بارداري زايمان 

 جراحي در بارداري و زايمان

خانم دکتر بهبودی 

 مقدم

خانم دکتر 

 خیرخواه
 13 30 94مهر مامايي

12 – 10:30 

 خانم فراهانی نیا سالمت فرد و خانوادهپرستاري 
خانم 

 فراهانی نیا

 پرستاري

 

 95مهر
 :1گروه 

 :2گروه 
12-11-10-9-8 

 بررسي وضعیت سالمت
 خانم نصیری زیبا

 

خانم دکتر 

 فراهانی
 13-14 42 96مهر

 دانش خانواده و جمعیت
 آقای پورپاک

 96بهمن -
 1-2 35 پسر

 3-4 32 دختر خانم میریان

 اصول تغذيه مادر و کودك
 دکتر رهیده خانمها:

 )مسئول د(،دکتر زراتی
 16 27 96مهر مامايي -

 - خانم دکتر پرویزی برنامه ريزي درسي جامعه نگر 14-13
ارشد 

 عه نگرجام
 4 20 96مهر
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   05/04/97شنبه  سه روز : 
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث 

 غیرمترقبه

خانم بزرگ نژاد  

آقای  )مسئول. د(،

 خیری

خانم دکتر 

 فراهانی
 94مهر پرستاري

 40:1گروه 

 37:2گروه 
4-3-2-1 

 9 12 96مهر ويژه نوزادان  خانم دکتر متولیان داروشناسي بالیني نوزادان

 مديريت بحران درنظام سالمت
خانمها: دکتر 

، صالحی)مسئول د(

 آقای دکتر سیدین

 
مديريت 

 پرستاري
 7 6 96مهر

تئوري ها و مدل هاي مامايي و بهداشتي 

 )تکمیلي(

دکتر جمشیدی خانم 

 منش

دکتر جمشیدی 

 ش،من

 دکتر خیرخواه

 آموزش مامايي

 بهداشت باروري
 8 14 96مهر

12 – 10:30 

 آقای موقری پرستاري بیماريهاي روان
خانم دکتر سید 

 فاطمی
 94بهمن  پرستاري

 44:1گروه 

 40:2گروه 
12-11-10-9-8 

 اصول مديريت در اورژانسها و حوادث
 آقای دکتر پیروی

 (درس )مسئول
 3 11 96مهر اورژانس 

 4 10 96مهر کودکان  خانم ثابتی پرستاري در دوره شیرخوارگي
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   06/04/97شنبه چهار روز :
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 خانم دکتر مردانی پرستاري بهداشت روان
خانم دکتر 

 سید فاطمی
 پرستاري

 95مهر
 41:1گروه 

 34:2گروه 
4-3-2-1 

 ژنتیك و ايمنولوژي
تر صفری)مسئول د(، خانم دک

 خانم عطایی ،خانم دکتر خرمی
 16 46 96مهر -

 ايمني شناسي
 خانم دکتر صفری)مسئول د(،

 خانم دکترخرمی
 9-10 30 96مهر مامايي -

بیحسي و بیهوشي و احیا در 

 مامايي
 11-12 30 94مهر  مامايي - خانم دکتر نکوبخت

مديريت مراقبت مبتني بر شواهد 

 بر اساس نظريه هاي پرستاري

 

 آقای دکتر پیروی)مسئول د(

 خانم دکتر مهرداد

دکتر خانم 

 باستانی

مديريت 

 پرستاري
 7 2 96مهر

12 – 10:30 

 13 24 95مهر مامايي - خانم دکتر نجفی زاده 2داروشناسي 

 انگل شناسي
خانمها: دکتر رفیعی )مسئول 

 دکتر فره یار،دکتررودباری .د(،
- 

 پرستاري

 96 بهمن
 46:1گروه 

 27:2گروه 
12-11-10-9-8 

 باستانیخانم دکتر  تحقیق در پرستاري
خانم دکتر 

 باستانی
 95بهمن 

 35:2گروه 

 38:2گروه 
4-3-2-1 

 95بهمن  پرستاري - خانم دکتر رسولی آمار حیاتي مقدماتي 12-11
 35:1گروه 

 36:2گروه 
4-3-2-1 
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   09/04/97 شنبهروز :

 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي 

 (ICU-)مباحث دیالیزويژه

 محمدعلیها خانمها:

 دکترنجفی ،()مسئول د
 خانم محمدعلیها

 پرستاري

 

 94مهر
 41:1گروه 

 39:2گروه 
12-11-10-9-8 

 95بهمن - آقای دکتر جعفری ثابت داروشناسي )فارماکولوژي(
 38:1گروه 

 41:2گروه 
4-3-2-1 

 خانم دکتر بهبودی مقدم (4)بهداشت بهداشت مادر وکودك و باروري
خانم دکتر 

 جمشیدی منش
 13 31 94مهر  مامايي

12 – 10:30 

  آقای گودرزی ادبیات فارسي
 پرستاري

 

 94بهمن 
 41:1گروه 

 37:2گروه 
12-11-10-9-8 

 خانم دکتر صیفوری زبان تخصصي
خانم دکتر 

 دهناد
 95مهر

 42:1گروه 

 34:2گروه 
4-3-2-1 

 خانم دکتر شوقی بیماريهاي کودکان
خانم دکتر 

 خنجری
 13 23 95مهر مامايي

15 – 13:30 

 مفاهیم پايه پرستاري
 آقای زارعی)مسئول. د(

 ،خانمها: نصیری زیبا

 دکترخاچیان

خانم دکتر 

 فراهانی

 پرستاري

 1-2 42 96مهر 

 اصول و مهارت در پرستاري )نظري(

 خانمها: بزرگ نژاد

آقای  تترپور، مسئول. د (،)

 خیری

خانم دکتر 

 فراهانی
 96 بهمن

 46:1گروه 

 25:2گروه 
12-11-10-9-8 

 - خانم خان آبادی (1انديشه اسالمي)
 کارداني

 مامايي
 3-4 41 95مهر

 13 26 96مهر مامايي - خانم دکتر موج بافان ژنتیك

 

 

 

 

 



10 

 

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

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   10/04/97شنبهيکروز :
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 

 

 

 94مهر  پرستاري - رضوی دکتر آقای تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسالم
 1:45گروه 

 2:44گروه 
12-11-10-9-8 

 نظريه هاي نوين مديريت ورهبري در پرستاري
 خانمها: دکتر صالحی

 دکتر فراهانی ،)مسئول د(

خانم دکتر 

 باستانی

مديريت 

 پرستاري
 1 6 96مهر 

 خانم دکترزاغری اصول مديريت و نظريه هاي رهبري
خانم دکتر 

 خنجری
 2 12 96مهر ويژه نوزادان

 خانم دکتر رفیعی روش هاي آموزش به مددجو
خانم دکتر 

 فراهانی
 3 14 96مهر داخلي جراحي

 خانم دکتر کشاکی شناخت نوزادان نیازمند به مراقبت هاي ويژه

دکتر  خانمها:

، خیرخواه

 جمشیدی منش

 آموزش مامايي

 بهداشت باروري 
 4 14 96مهر

12 – 10:30 

 آشنايي با روش هاي آموزشي
خانمها: دکتر 

پرویزی)مسئول د(، دکتر 

 خنجری

خانم دکتر 

 خنجری
 8 10 96مهر کودکان

 ارائه خدمات  سالمت  در فوريت ها و باليا
 خانم دکترنجفی

 () مسئول درس
 9 11 96مهر اورژانس خانم محمدعلیها

، آقای احمدی فقیه یزدی (2انديشه اسالمي )

آقای سیف ، )مسئول د(

 الهی

 94بهمن  پرستاري -

 29:1گروه 

 11:2گروه 
2-1 

 3-4 40 (1انديشه اسالمي )
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   11/04/97شنبهدو:روز
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته يرگروهدم استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 خانم فراهانی نیا پرستاري سالمت جامعه
خانم 

 فراهانی نیا
 پرستاري

 95بهمن
 36:1گروه 

 35:2 گروه
4-3-2-1 

 میکروب شناسي
 )مسئول د(، آقای دکتر مسجدیان

 خانم دکتر میرکالنتری
 16 42 96مهر  -

سیستم هاي اطالع رساني پزشکي 

 )فنآوري اطالعات در مامايي(

 آقای  دکتر پناهی)مسئول د(،

 خانم عبدالهی
 13 30 94مهر  مامايي -

12 – 10:30 

 - آقای صادقی اخالق اسالمي

 پرستاري

 96بهمن 
 44:1گروه 

 25:2گروه 
4-3-2-1 

پرستاري در اختالالت سالمت مادر 

 و نوزاد

 خانمها: احمدی) مسئول. د(،

 جان محمدی

خانم 

 فراهانی نیا
 95مهر

 46 :پسران

 39 :دختران
12-11-10-9-8 

اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با 

 (2)بهداشت بیماريها
 خانم دکتر بهبودی مقدم

دکتر خانم 

 خیرخواه
 پراتیک 25 95مهر مامايي

تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و 

 اسالم

 رضویدکتر آقای 

 
- 

کارداني 

 مامايي
 16 41 95مهر

 13 30 94مهر  مامايي

 - خانم دکتر ریماز اصول اپیدمیولوژي 12-11
ارشد 

 نگر جامعه
 5-6 20 96مهر

 13 27 96مهر مامايي - آقای دکتر عزیزی 2فیزيولوژي  13:30 – 15

15-14 
جامعه شناسي و عوامل اجتماعي 

 سالمت موثر بر
 - خانم دکتر احمدنیا

ارشد 

 نگر جامعه
 پراتیک 20 96مهر
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 کارشناسي و کارشناسي ارشد برنامه روزانه امتحانات کارداني و   12/04/97شنبهسه  روز :
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 فناوري اطالعات در پرستاري

 آقای دکتر پناهی )مسئول د(

 خانم شهرکی

 95بهمن  پرستاري -

 12 15:1دختران گروه 

 آقای دکتر پناهی )مسئول د(

 آقای برومند
 13 23:1پسران گروه 

 آقای دکتر پناهی )مسئول د(

 آقای نبی الهی
 14 22:2دختران گروه 

 آقای دکتر پناهی )مسئول د(

 آقای عبدالهی
 11 18:2پسران گروه 

 3ويژه اختصاصي مراقبتهاي

سیستم عصبي، جراحي اعصاب و (

 )اختالالت روانپزشکي

 آقای دکتر پیروی
خانم محمد 

 علیها
 3 9 96مهر ويژه

مديريت خدمات پرستاري در بخش 

 هاي بالیني
 خانم دکتر صالحی

خانم دکتر 

 فراهانی
 4 15 96مهر داخلي جراحي

 فیزيوپاتولوژي نوزادان

 خانمها: دکتر خنجری)مسئول د(،

 دکترمحققی، دکترخالصی،

 دکترکشاکی

خانم دکتر 

 خنجری
 5 12 96مهر  ويژه نوزادان

12 – 10:30 

 خانم کاشانی نیا حرفه اياخالق پرستاري و روابط 
خانم محمد 

 علیها
 8 11 96مهر  اورژانس

 آقای دکتر طالبی بیماريهاي ژنتیکي و مشاوره
خانم دکتر 

 خنجری
 9 10 96مهر  کودکان
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشدبرنامه    13/04/97شنبه چهارروز : 
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 روانشناسي فردي و اجتماعي
 )مسئول د(، آقای دکتر رمضانی

 خانم آخانی
 16 46 96مهر پرستاري -

 مامايي - خانم نوحی ادبیات فارسي
 94مهر 

40 2-1 
 96مهر 

12 – 10:30 

 آمار حیاتي
 )مسئول د(، خانم دکتر خیرخواه

 آقای دکتر آزادی

خانم دکتر 

 خیرخواه
 13 25 95مهر  مامايي

 - آقای صادقی تفسیر موضوعي قرآن

 پرستاري

 95مهر
 42:1گروه 

 37:2گروه 
12-11-10-9-8 

 زبان پیش دانشگاهي

 خانم باقرزاده

 96بهمن  -

 1-2 32:1گروه 

 3-4 30:2گروه  آقای خاکساران

14-13 
روشها و الگوي هاي ياددهي و 

 يادگیري
 - خانم دکتر بریم نژاد

ارشد 

 نگر جامعه
 13 20 96مهر
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد برنامه روزانه امتحانات   16/04/97شنبه روز :
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 
 16 47 96مهر پرستاري - خانم دکتر هماوندی زبان عمومي انگلیسي

 13 32 94مهر  مامايي - خانم خان آبادی انقالب اسالمي

12 – 10:30 

 دکتر امینیخانم  اختالالت عملکرد  جنسي
خانم دکتر 

 خیرخواه
 مامايي

 13 29 94مهر

 پراتیک 23 95مهر - خانم نصرالهی زبان تخصصي

 - آقای پور پاک اخالق اسالمي
کارداني 

 مامايي
 16 41 95مهر

 

 

 

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

 برنامه روزانه امتحانات کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد   17/04/97شنبه يکروز : 
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته مديرگروه استاد نام درس ساعت

10 – 8:30 

 تغذيه و تغذيه درماني
دکتر امیری  خانمها:

 دکتر زراتی ،)مسئول د(
 16 44 96مهر پرستاري -

مديريت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر و 

 (5)بهداشت باروري کودك و

 خانمها: دکتر خیرخواه

 دارابیگی، )مسئول د(

خانم دکتر 

 جمشیدی منش
 13 30 94مهر مامايي

 

 

 


