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

 و ارشدروزانه امتحانات كارشناسي برنامه 

 19/10/97روز: چهار شنبه 

 امتحانمحل  تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 96بهمن  پرستاري خانم دکتر هماوندي زبان عمومي
 34: 1گروه

 38: 2گروه

 كالسهاي

11- 10- 9- 8 

 زبان پیش دانشگاهي
 خانم دکتر هماوندي

 مامایی و

 97مهر  پرستاري
 13كالس  28

 16كالس  26 پرستاري آقاي دکتر فرامرزي
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 22/10/97روز : شنبه 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت 

10-8:30 

 بیماريهاي زنان و ناباروري
خانمها:دکترموسوي )مسئول 

 درس(، دکتر متین
 13كالس  22 95مهر  مامایی

 (2پرستاري بزرگساالن /سالمندان)

 اختالالت تنفسي(-)مباحث اختالالت قلب وعروق

 خانمها: مسرور) مسئول. د(

خانمها: دکتربزرگزاد، 

 دکتراحسانی، آقاي زارعی

 16كالس  42 96مهر پرستاري

12-10:30 

 ( 3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 اتاق عمل( -عفوني -پوست و سوختگي-)مباحث غدد

 خانمها:محدث ) مسئول د(

نصیري زیبا، سیدالشهدایی، 

دکتر خاچیان، مسرور، بزرگ 

 نژاد، آقاي زارعی

 پرستاري
بهمن 

95 

 35: 1گروه

 38: 2گروه

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 1فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي  
خانمها:دکتر امیري)مسئول 

 د(،محدث
 13كالس  28 96مهر  مامایی

14:30-13 

 مفاهیم پايه
 آقاي زارعی )مسئول. د(

خانمها: نصیري زیبا، 

 دکترخاچیان

 96بهمن  پرستاري
 36: 1گروه

 38: 2گروه

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 59 97مهر  پرستاري خانم دکتر شعبانی تشريح
 كالسهاي

4- 3- 2- 1 

 13كالس  22 97مهر  مامایی آقاي دکتر مهدیزاده 1تشريح 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 23/10/97 روز : يکشنبه 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 (ccuمراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه)
خانمها:محمدعلیها)مسئول 

 د ( ، غالم عراقی
 94بهمن  پرستاري

 49: 1گروه

 40: 2گروه

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 سیاست گذاري و اقتصاد سالمت
خانم دکتر صالحی 

 ، )مسئول(

 آقاي دکتر قنبري

 5كالس  6 96مهر  ارشد مدیریت پرستاري

متابولیکي و (، اختالالت  عملکردي 3پرستاري توانبخشي )

 تغذيه

خانم ها:کاشانی نیا)مسئول 

 درس(، محدث
 6كالس  3 96مهر  ارشد توانبخشی

12-10:30 

 بیماريهاي كودكان
 خانمها: دکتر بریم نژاد

 )مسئول درس(، شوقی
 95مهر  پرستاري

 42: 1گروه

 37: 2گروه

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 خانم دکتر رسولی آمار پیشرفته

 ارشد کودکان -ارشد روان

 97مهر 

16 

 16كالس 
ارشد داخلی  -ارشد ویژه

 جراحی
13 

ارشد -ارشد سالمندي

 سالمت جامعه
15 

 تحلیل آماري-آمار حیاتي پیشرفته 
 خانم دکتر ابوالقاسمی

 12 97مهر  ارشد مامایی کلیه گرایشها

 1كالس 
 6 97مهر  درماماییارشد مشاوره  و روش تحقیق پیشرفته آمار حیاتي

 2كالس  9 96مهر  ارشد کودکان خانم دکتر پرویزي پرستاري در دوره نوجواني

 جراحي -پرستاري از اختالالت و بیماري هاي مزمن داخلي
 مسئول د(،خانم محدث )

نمها: نصیري زیبا، دکتر خا

 بزرگ نژاد ،فراهانی

 3كالس  14 96مهر  ارشد داخلی جراحی

 1مراقبتهاي پیشرفته پرستاري نوزادان اصول 
خانم دکتربریم نژاد+استاد 

 مدعو
 4كالس  12 96مهر ارشد ویژه نوزادان
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 24/10/97روز : دوشنبه 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 96بهمن  پرستاري خانم فراهانی نیا اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماريهاي شايع در ايران
 39: 1گروه

 38: 2گروه

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 16كالس  41 96مهر  پرستاري خانم فراهانی نیا پرستاري سالمت جامعه

پرستاري و مامايي و روش كار در اتاق عمل و اصول و فنون 

 زايمان
 13كالس  20 97مهر  مامایی خانم خرمرودي

12-10:30 
 95بهمن  پرستاري خانم محمدي كودک سالم

 41:  1گروه

 38:  2گروه

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 13كالس  27 96مهر  مامایی خانم دکتر امیري نشانه شناسي و معاينات فیزيکي

14:30-13 

 54 97مهر  پرستاري آقاي دکتر صادقی اخالق اسالمي
 كالسهاي

12- 11- 10 

 8كالس  18 95مهر  مامایی آقاي دکتر صادقی اخالق  اسالمي
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 25/10/97: سه شنبه   روز

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 اصول مديريت خدمات پرستاري
خانمها:دکتر صالحی )مسئول 

 د(، باقري
 پرستاري

بهمن 

94 

 45:  1گروه

 41:  2گروه

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 7 97مهر  ارشد کودکان نیاخانم کاشانی  اخالق پرستاري در كودكان و روابط حرفه اي

 13كالس 

 ارشد روان خانم کاشانی نیا اخالق، حقوق و قانون در روان پرستاري
 97مهر 

 
8 

 خانم کاشانی نیا اخالق پرستاري و روابط حرفه اي
ارشد داخلی 

 جراحی
 8 97مهر

 خانم کاشانی نیا ...پرستاري توانبخشي گروه هاي خاص: سالمندان، كودكان و 
ارشد 

 توانبخشی
 3 96مهر 

 مديريت مراقبت هاي خاص پرستاري
خانم محمد علیها )مسئول(، 

 خانم باقري

ارشد مدیریت 

 پرستاري
 5كالس  6 96مهر 

 و بهداشت باروري مشاوره و راهنمايي در مامايي
خانمها: دکتر حسن 

 پور)مسئول درس(،کارگري

ارشد مامایی 

 کلیه گرایشها
 6كالس  12 97مهر 

12-10:30 

 95مهر پرستاري آقاي ستوده 2انديشه اسالمي
 48:  1گروه

 65:  2گروه

 كالسهاي

13- 12- 11- 10- 9- 8 

 2اصول مراقبتهاي پرستاري نوزادان 
خانم دکتر شوقی+ استاد 

 مدعو

ارشد ویژه 

 نوزادان
 1كالس  12 96مهر 

 نیازهاي ويژه گروه هاي آسیب
خانم محمدعلیها)مسئول 

 آقاي دکتر عباسیدرس(، 
 2كالس  12 96مهر  ارشد اورژانس

 خانم دکتر امیري مشاوره تنظیم خانواده و روشهاي پیشگیري از بارداري
ارشد مشاوره 

 درمامایی
 3كالس  12 96مهر
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشدبرنامه روزانه امتحانات 

 26/10/97روز :چهار شنبه  

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 پرستاري بهداشت مادر و نوزاد
 جان محمدي هاخانم

 مسئول.د(، احمدي)

 پرستاري

 
 96مهر 

 19دختران: 

 23پسران: 
 16كالس 

 اصول مديريت و كاربرد آن در مامايي
کاربرد اصول مدیریت و 

 آن در مامایی
 13كالس  24 95مهر  مامایی

 بیوشیمي
آقایان: دکتر طاهري 

 پاک،سراسکانی

 پرستاري

 
 58 97مهر 

 كالسهاي

11- 10- 9- 8 

 بیوشیمي
آقایان: دکتر طاهري 

 پاک،سراسکانی
 22 97مهر  مامایی

 كالسهاي

12- 11 

 پرستاري در اختالالت سالمت مادر و نوزاد 12-10:30
خانمها: احمدي 

 )مسئول. د(، 

 جان محمدي

 پرستاري

 
 95بهمن 

 38: 1گروه

 38: 2گروه

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

14:30-13:30 

 روانشناسي فردي و اجتماعي
 آقاي دکتر عاشوري

خانم  )مسئول د(،

 قربانی

 پرستاري

 
 96بهمن 

 37:  1گروه

 38: 2گروه

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 13كالس  23 96مهر  مامایی خانم دکتر لطفی عمومي، روانشناسي زن و خانوادهروانشناسي 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

  29/10/97  روز : شنبه

 امتحانمحل  تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه

 (ICU)ديالیز،

خانم محمدعلیها 

 غالم عراقی-)مسئول د (
 94بهمن  پرستاري

 46: 1گروه

 40: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 16كالس  46 96مهر  پرستاري آقاي دکتر جعفري ثابت داروشناسي

 13كالس  30 96مهر  مامایی زادهخانم دکتر وهاب  1داروشناسي 

12-10:30 

 95مهر پرستاري آقاي موقري پرستاري بیماريهاي روان
 43: 1گروه

 32: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 95بهمن  پرستاري خانم دکتر صیفوري زبان تخصصي
 35: 1گروه

 46: 2گروه 

 16كالس 

 2 -3 -4كالس هاي 

 13كالس  22 95مهر  مامایی خانم دکتر کشاورز زايمان غیر طبیعيبارداري  -3بارداري زايمان 

 خانم دکتر بریم نژاد ارزشیابي برنامه هاي آموزشي و برنامه سالمت 12-11
ارشد آموزش 

 جامعه نگر
 1س كال 18 96مهر 

14:30-13 

 (1پرستاري بزرگساالن/سالمندان)

 آب و الکترولیت( -)مباحث ارتوپدي

خاچیان) خانمها: دکتر 

 مسئول. د(

-نصیري زیبا، محدث

دکتر بزرگزاد، 

 دکتراحسانی
 پرستاري

 96بهمن 
 38: 1گروه

 39: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 فیزيولوژي

آقاي دکتر 

پازکی)مسئول درس(، 

 خانم دکتر جمالی

 56 97مهر 
 كالسهاي

4- 3- 2- 1 

 13كالس  20 97مهر  مامایی خانم دکتر مرادي سلول و بافت شناسي

 خانم دکتر نجفی جامعه نگر يها گاهيدانشجو در جا يابیارزش 14:30-13:30
ارشد آموزش 

 جامعه نگر
 پراتیک 18 96مهر 
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يانشگاه علوم پزشکد

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

  30/10/97 يکشنبه روز :

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 پرستاري آقاي شایسته نژاد اخالق اسالمي
بهمن 

94 

 44:  1گروه 

 35: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 5 97مهر  ارشد ویژه آقاي دکتر هورمند داروشناسي

 9 97مهر  ارشد سالمندي آقاي دکتر هورمند داروشناسي سالمندي و فرآورده هاي مکمل 13كالس 

 9 97مهر   ارشد داخلی جراحی خانم دکتر رحیمی مقدم داروشناسي اختصاصي

(، اختالالت عملکردي ذهني، رواني 4پرستاري توانبخشي )

 و اجتماعي
 7كالس  3 96مهر  ارشد توانبخشی خانم کاشانی نیا

 4كالس  8 97مهر ارشد روان خانم دکتر مردانی كاربرد آن هانظريه ها، الگوهاي روان پرستاري و 

 الگوهاي كیفیت و اعتباربخشي خدمات پرستاري
خانم ها: جعفر جالل 

 )مسئول د(، نصیردیوانی

ارشد مدیریت 

 پرستاري
 2كالس  6 96مهر 

 3كالس  7 97مهر  ارشد کودکان خانم دکتر بریم نژاد بررسي وضعیت سالمت كودک

 مامايي )تکمیلي(فیزيوپاتولوژي در 
خانمها: دکتر جمشیدي 

منش)مسئول درس(، 

 دکترسلطان قرایی

ارشد مامایی کلیه 

 گرایشها
 12 97مهر

 1كالس 

 سمینار تحقیق در مشاوره مامايي
خانمها:دکترجمشیدي 

 منش، دکتر امیري

ارشد مشاوره 

 درمامایی
 6 97مهر

12-10:30 

 95مهر پرستاري خانم کاشانی نیا حرفه اياخالق پرستاري و ارتباط 
 44:  1گروه 

 40: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 پرستاري انکولوژي
مسئول د(، آقاي زارعی )

 خانم محدث
 4كالس  14 96مهر  ارشد داخلی جراحی

 پرستاري در دوره  نوپايي و خردسالي
 خانمها:دکتر شوقی

 )مسئول درس(، ثابتی
 3كالس  9 97مهر  ارشد کودکان
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 01/11/97روز :دوشنبه

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 46 96مهر پرستاري آقاي ستوده (1انديشه اسالمي )
 كالسهاي

4- 3- 2 

 تغذيه و تغذيه درماني
 خانم دکتر امیري

 96بهمن  پرستاري
 39:  1گروه

 45: 2گروه 

 كالسهاي

 خانم دکتر زراتی 8 -9 -10 -11 -12

 13كالس  22 95مهر  مامایی خانم دکتر شیرزاد اصول روانپزشکي در مامايي

12-10:30 

 13كالس  27 96مهر  مامایی دکتر عسگريخانم  آسیب شناسي عمومي و اختصاصي

 آقاي غنچه تفسیر موضوعي قرآن

 پرستاري

 95بهمن
 38: 1گروه

 41: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 16كالس  25پسران: 97مهر  آقاي پورپاک دانش خانواده و جمعیت

 خانم پیرجلیلی دانش خانواده و جمعیت
پرستاري و 

 مامایی
 49دختران: 97مهر 

 كالسهاي

4- 3- 2- 1 

 آقاي دکتر علیپور اقتصاد آموزش و سالمت 14:30-13
ارشد آموزش 

 جامعه نگر
 8كالس  18 96مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

  02/11/97روز: سه شنبه 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 94بهمن  پرستاري آقاي امینی تاريخ تحلیلي صدر اسالم
 47: 1گروه

 47: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 6كالس  5 97مهر  ارشد ویژه آقاي دکتر پیروي مقدمه اي بر پرستاري مراقبتهاي ويژه

 خانواده تکامل و سالمت
 خانمها: دکتر پرویزي

 محمدي )مسئول درس(،
 5كالس  8 97مهر  ارشد کودکان

 اصول مشاوره در روان پرستاري
 خانمها:دکتر سید فاطمی

 )مسئول درس(،  اسماعیلی
 3كالس  8 97مهر  ارشد روان

 روش تحقیق
خانمها:دکتر جمشیدي منش 

 )مسئول درس(، دکتر کشاورز

ارشد مامایی 

 گرایشهاکلیه 
 4كالس  12 97مهر

12-10:30 

 95مهر  پرستاري  پرستاري و بهداشت محیط
 44: 1گروه

 32: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 خانم دکتر صالحی پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن
ارشد داخلی 

 جراحی
 15 96مهر 

 13كالس 

 9 96مهر  کودکانارشد  خانم دکتر صالحی مديريت پرستاري بالیني

 خانم دکتر جمشیدي منش يائسگي و مشاوره قبل و بعد از يائسگي
ارشد مشاوره 

 درمامایی
 3كالس  12 96مهر

 آقاي دکتر طالبی بیماري هاي ارثي و مشاوره ژنتیک
ارشد بهداشت 

 باروري
 4كالس  14 96مهر

 نظريه ها، الگوهاي پرستاري و كاربرد آن ها 14:30-13
نصیري زیبا )مسئول خانمها 

 .د(، دکتر خاچیان

 -ارشد داخلی

 جراحی
 7كالس  8 97مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 03/11/97روز :چهار شنبه 

 امتحانمحل  تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 4كالس  18 95مهر  مامایی خانم خان آبادي 2انديشه اسالمي 

 انگل شناسي
 خانم دکتر ملکی

 57 97مهر  پرستاري
 كالسهاي

12- 11- 10- 9 

 1كالس  22 97مهر  مامایی انگل شناسي و قارچ شناسي

 7كالس  5 97مهر  ارشد ویژه آقاي دکتر پیروي اعضاء مباحث عمومي درپرستاري پیوند

11-10:30 

 نوزادان
خانمها: دکتر حسن پور 

 )مسئول درس(، کشاور
 13كالس  27 96مهر  مامایی

 95بهمن  پرستاري خانم دکتر مردانی پرستاري بهداشت روان
 42: 1گروه

 35: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 خانم دکتر باستانی تحقیق در پرستاري
 96مهر  پرستاري

42 

 16كالس 

 43 خانم دکتر رسولی آمار حیاتي مقدماتي 12-11

 ژنتیک و ايمنولوژي 14:30-13
خانمها: دکتر صفري، 

 دکتر خرمی
 96بهمن  پرستاري

 44: 1گروه

 45: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 06/11/97روز : شنبه 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه

خانم بزرگ نژاد )مسئول. د(، آقاي 

 خیري

 پرستاري

 94بهمن 
 كالسهاي 41: 1گروه

12- 11- 10- 9- 8 
 41: 2گروه  بزرگ نژاد خانم

 ( 2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 برست(-بیماريهاي زنان و مردان-)مباحث سیستم اداري

 خانمها: مسرور) مسئول. د(

بزرگزاد، دکتراحسانی،  خانمها: دکتر

 آقاي زارعی

 16كالس  42 96مهر  

 3فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي 
)مسئول   خانمها:دکتر جمشیدي منش

 د(، آقاي دکتر معصوم زاده
 13كالس  22 95مهر  مامایی

12-10:30 

 ( 3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 (ENT-اعصاب-)مباحث دستگاه خون ساز

 ) مسئول د( محدث خانمها:

نصیري زیبا، سیدالشهدایی، 

دکترخاچیان، مسرور،  بزرگ نژاد، آقاي 

 زارعی

 95بهمن  پرستاري
 35:  1گروه

 38: 2گروه 

 كالسهاي

4- 3- 2- 1 

 بارداري طبیعي -1بارداري زايمان 
خانمها: دکتر امیري)مسئول درس(، 

 دکتر موسوي
 16كالس  32 96مهر  مامایی

 مراقبتهاي پرستاري در منزل

خانمها: بزرگ نژاد) مسئول. د(، دکتر 

 95مهر پرستاري احسانی، دکتر بزرگزاد
 كالسهاي 44: 1گروه

12- 11- 10- 9- 8 
 32: 2گروه  خانم بزرگ نژاد

15-13 

 ( 1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 )مباحث گوارش(

 خانمها: دکتر خاچیان) مسئول. د(

نصیري زیبا، محدث، دکتر بزرگزاد، 

 پرستاري دکتراحسانی

 96بهمن 
 38: 1گروه

 39: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 )نظري( اصول و مهارت در پرستاري
خانمها: بزرگ نژاد) مسئول د(، 

 تترپور، آقاي خیري
 56 97مهر 

 كالسهاي 

4- 3- 2- 1 

 13كالس  21 97مهر  مامایی آقاي دکتر عزیزي 1فیزيولوژي 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشدبرنامه روزانه امتحانات كارداني و 

  07/11/97روز : يکشنبه 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 94بهمن  پرستاري آقاي دکتر رضوي تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسالم
 46: 1گروه

 39: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 فناوري اطالعات در پرستاري
 خانم سلیمان پور

 96مهر  پرستاري
 كالسهاي 20  دختران

 23پسران  خانم آل طاها 4-3-2

 خانم دکتر عسگري پاتوفیزيولوژي
ارشد داخلی 

 جراحی
 9كالس  8 97مهر 

 درسیستمهاي بهداشتيمديريت 
خانمها: دکتر جمشیدي 

منش )مسئول د(، دکتر 

 دارابیگی

ارشد مشاوره 

 درمامایی
 5كالس  6 97مهر

 و روان پرستاري اصول سالمت روان
خانمها:دکتر سید 

فاطمی) مسئول درس(، 

 خانم اسماعیلی

 10كالس  8 97مهر  ارشد روان

12-10:30 

 95مهر پرستاري آقاي گودرزي ادبیات فارسي
 46: 1گروه

 32: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 پرستاري در سنین مدرسه

خانمها:دکتر 

شوقی)مسئول درس(، 

 ثابتی

ارشد 

 کودکان
 5كالس  9 96مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 08/11/97روز :دوشنبه

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

در بهداشت مادر و ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره 

 3كودک و باروري )بهداشت 
 پراتیک 21 95مهر  مامایی خانم دکتر امینی

 96بهمن  پرستاري آقاي دکتر مسجدیان میکروب شناسي
 37: 1گروه

 45: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 13كالس  21 97مهر  مامایی خانم دکتر میرکالنتري میکروب شناسي نظري

 95بهمن  پرستاري خانم فراهانی نیا پرستاري سالمت فرد و خانواده 12-10:30
 45: 1گروه

 32: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 خانم مسرور طراحي آموزشي وآموزش حین خدمت 12-11
ارشد آموزش 

 جامعه نگر
 4كالس  18 96مهر 

 خانم دکتر نجفی يآموزش يكارگاه ها يو برگزار يطراح 14:30-13
آموزش ارشد 

 جامعه نگر
 4كالس  18 96مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 09/11/97روز :سه شنبه 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 فرايند آموزش بیمار
خانم دکتر فراهانی 

 )مسئول د(
 96بهمن  پرستاري

 39: 1گروه

 37: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 13كالس  26 96مهر  مامایی خانم شیري زبان عمومي

 1مهارتهاي ارتباطي 
آقاي دکتر 

بیرشک)مسئول د(، 

 خانم زرگري نژاد

ارشد مشاوره 

 در مامایی
 6كالس  6 97مهر 

 خانم دکتر احمدنیا آسیب شناسي اجتماعي زنان  )تکمیلي(جامعه شناسي و 
مامایی کلیه 

 گرایشها
 5كالس  12 97هرم
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 10/11/97روز :چهارشنبه 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

 خانم دکتر حسن پور )تکمیلي( روانشناسي زن و خانواده 10-8:30
ارشد مامایی 

 کلیه گرایشها
 8كالس  12 97مهر

 96بهمن  پرستاري خانم نصیري زیبا بررسي وضعیت سالمت 12-10:30
 40:  1گروه

 38: 2گروه 

 كالسهاي

12- 11- 10- 9- 8 

 خانم دکتر پرویزي به شواهددرعلوم سالمت استناد 14:30-13
ارشد آموزش 

 جامعه نگر
 8كالس  18 96مهر 

 


