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

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 22/03/98شنبه روز:چهار

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 97مهر  پرستاري آقاي دکتر فرامرزي زبان عمومي انگليسي
 27: 1گروه

 28: 2گروه
3-2-1 

 8-9 33 97بهمن  پرستاري خانم هماوندي زبان پيش دانشگاهي

12-10:30 

 پراتيک 20 95مهر  مامایی خانم پیرجلیلی تاريخ تحليلي صدر اسالم

 ژنتيک
آقاي دکتر 

طالبی)مسئول 

 عطاییدرس(،خانم 

 مامایی
 97مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشدروزانه امتحانات كارشناسي برنامه 

 25/03/98شنبه روز:

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 جراحي فيزيوپاتولوژي و بيماري هاي
خانم  مسرور)مسئول درس(، خانمها:

 سیدالشهدایی، دکتر خاچیان
 13 22 95مهر  مامایی

 تشريح
 خانم دکتر شعبانی

 97بهمن  پرستاري
 1-2 31:1گروه 

 3-4 27:2گروه  آقاي دکتر احدي

 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

اختالالت -)مباحث اختالالت قلب وعروق

 تنفسي(

 مسرور) مسئول. د(خانمها: 

 خانمها: دکتربزرگزاد،دکتراحسانی،

 آقاي زارعی

 96بهمن  پرستاري
 36 :1گروه 

 35: 2گروه 
12-11-10-9 

12-10:30 

 (3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 -عفوني -پوست و سوختگي-)مباحث غدد

 اتاق عمل(

خانمها:محدث) مسئول 

درس(،نصیري 

زیبا،سیدالشهدایی،دکترخاچیان ، 

 مسرور ، بزرگ نژاد

 10-11-12 41 96مهر  پرستاري

 : بهداشت مادر و كودك2بهداشت باروري 
خانمها: دکتر حسن پور)مسئول 

 درس(،دکتر موسوي

کارشناسی 

ارشد 

بهداشت 

 باروري 

 7 6 97مهر

15-13:30 
 13 26 96مهر  یمامای خانم دکتر امیري 2فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي 

 پايه پرستاريمفاهيم 
 آقاي زارعی)مسئول. د(

 محدث–خانمها:نصیري زیبا
 97مهر  پرستاري

 29:1گروه 

 28:2گروه 
12-11-10-9 
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يانشگاه علوم پزشکد

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 26/03/98شنبه يکروز : 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت 

10-8:30 

 (ICUمراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه)
آقاي دکتر پیروي)مسئول 

 درس(،آقاي دکتر رنجبر
 95مهر  پرستاري

 36:1 گروه

 29 :2گروه
11-10-9-8 

 پراتيک 20 97مهر  مامایی آقاي دکتر مهدي زاده 2تشريح 

 جامعه )خانواده(پرستاري سالمت 
خانمها:احمدي)مسئول 

 جانمحمدي-درس(
 6 97مهر  ارشد سالمت جامعه  

 سالمت خانواده 13
خانمها:دکتر کشاورز)مسئول 

 درس(،دکتر حسن پور

ارشد مشاوره در 

 مامایی
 6 97مهر 

 وكاربرد آن ها الگوهاي پرستاري ،نظريه ها
 خانمها:دکتر پرویزي

 )مسئول درس(،دکتر خنجري
 8 97مهر  ارشد کودکان

12-10:30 

 پرستاري بيماريهاي كودكان
خانمها:دکتر بریم نژاد)مسئول 

 محمدي دکتر شوقی،-درس(
 پرستاري

بهمن 

95 

 35:1گروه 

 42: 2گروه
12-11-10-9-8 

 بيماري هاي كودكان و مسائل كودكان استثنايي
خانم دکتر جمشیدي 

آقاي -منش)مسئول درس(

 دکتر دمیر کاشانی

ارشد بهداشت 

 باروري
 6 97مهر 

 6 97مهر  آموزش مامایی دكتر اميريخانم  2بارداري و زايمان و پديده هاي نوين در مامايي  13

 -پرستاري از اختالالت و بيماري هاي حاد داخلي 

 جراحي

خانمها:نصیري زیبا)مسئول 

درس(،دکتر فراهانی ، دکتر 

 خاچیان

 -ارشد داخلی

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

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 27/03/98 شنبه روز : دو

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 
 13 20 95مهر  مامایی خانم پیرجلیلی انقالب اسالمي

 97مهر  پرستاري خانم فراهانی نیا اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در ايران
 28 : 1گروه

 28 :2گروه
11-10-9-8 

12-10:30 
 97بهمن  پرستاري آقاي نظري اخالق اسالمي

 27 : 1گروه

 24 :2گروه
10-9-8 

 16 39 96مهر  پرستاري خانم محمدي پرستاري كودك سالم

 1انديشه اسالمي  15-13:30

 13 21 96مهر  مامایی آقاي رکوفیان

 96بهمن  پرستاري آقاي ستوده
 36 : 1گروه

 35 :2گروه
11-10-9-8 
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 28/03/98شنبه سه روز : 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 خانم فراهانی نیا ارتقاي سالمت و سبک زندگي سالم
ارشد سالمت 

 جامعه
 6 97مهر 

 8 97مهر  ارشد کودکان خانم دکتر شوقی پرستاري در دوره نوزادي 13

 خانم دکتر جمشیدي منش مشاوره و ارتقاي سالمت جنسي
مشاوره در ارشد 

 مامایی
 6 97مهر 

 پراتيک 20 97مهر  مامایی خانم دکتر حسن پور (1اصول خدمات بهداشتي جامعه )بهداشت

 پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غيرمترقبه

خانم بزرگ نژاد )مسئول. 

 95مهر  پرستاري آقاي خیري د(،
 39:  1گروه

12-11-10-9-8 
 35:  2گروه خانم بزرگ نژاد

12-10:30 

 پرستاري و بهداشت محيط
خانم فراهانی نیا)مسئول 

 آقاي دولتی درس(،
 95بهمن  پرستاري

 34:  1گروه

 43: 2گروه
12-11-10-9-8 

 خانم دکتر مردانی روش هاي آموزشي
ارشد پرستاري 

 روان 
 8 97مهر

13 
 شناخت نوزادان نيازمند به مراقبت هاي ويژه

جمشیدي خانم دکتر 

آقاي ، منش)مسئول درس(

 دکتر سلطانی

ارشد آموزش 

مامایی و بهداشت 

 باروري

 12 97مهر
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 29/03/98شنبه   چهارروز :

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

مديريت و ارتقا كيفيت در بهداشت مادر و كودك و 

 )5)بهداشت باروري
 13 20 95مهر  مامایی دارابیگیخانم 

 پرستاري بهداشت مادر و نوزاد
خانم جان محمدي 

 مسئول.د( خانم احمدي)
 پرستاري

بهمن 

96 

 34:  1گروه

 42:  2گروه
12-11-10-9-8 

 وضعيت سالمت بزرگساالنپايش 
خانمها:سیدالشهدایی)مسئول 

 درس(، محدث، بزرگ نژاد

-ارشد داخلی

 جراحی
 8 97مهر 

به صورت عملي در پراتيک 

 برگزار مي شود

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

(، خانمها: احمدي) مسئول. د

 جان محمدي
 96مهر  پرستاري

 18دختر:

  22پسر:
16 

 بيوشيمي
-آقایان: دکتر طاهري پاک

 سراسکانی
 پرستاري

بهمن 

97 

 27:  1گروه

 25:  2گروه
4-3-2 

15-13:30 

 بيماريهاي كودكان
خانمها: دکتر شوقی)مسئول 

 محمدي درس(،
 13 25 96مهر  مامایی

 روانشناسي فردي و اجتماعي

آقاي دکتر عاقبتی)مسئول 

 درس(،خانم حاجتی
 97مهر  پرستاري

 28:  1گروه

 
9-8 

آقاي دکتر عاقبتی)مسئول 

 درس(،آقاي رحیمی
 10-11 31: 2گروه
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 01/04/98شنبه   روز :

 امتحانمحل  تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 خانم خرمرودي تاريخ، اخالق، قوانين و حقوق در مامايي

 95مهر  مامایی

20 

13 
 حقوق و پزشکي قانوني در مامايي

 ي منشخانم دکتر جمشید

)مسئول درس(، آقاي دکتر 

 خانیآقا

20 

 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

-مردانبيماريهاي زنان و -)مباحث سيستم اداري

 برست(

 خانمها: مسرور) مسئول. د(

 دکتراحسانی، خانمها: دکتربزرگزاد،

 آقاي زارعی

 پرستاري
بهمن 

96 

 36 :1گروه

 36 :2گروه
4-3-2-1 

 خانم دکتر صیفوري زبان تخصصي 12-10:30
 پرستاري

 96مهر 
43 12-11-10 

 8-9 28 مامایی

15-13:30 

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

 تترپور،آقاي خیري
 پرستاري

بهمن 

97 

 27: 1گروه

 25: 2گروه 
4-3-2 

 (1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 آب و الکتروليت( -)مباحث ارتوپدي

 ،خانمها: دکتر خاچیان) مسئول. د(

 محدث

 سیدالشهدایی ،نصیري زیبا

 97مهر  پرستاري
  28: 1گروه

 29: 2گروه
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

  02/04/98  شنبهيکروز : 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه 

 (CCU)دياليز،
 95مهر  پرستاري دکتر رنجبر دکتر پیروي)مسئول درس(، یان:آقا

 36: 1گروه 

 29: 2گروه 
11-10-9-8 

 پراتيک 21 97مهر  مامایی آقاي دکتر بختیاري جنين شناسي

 6 97مهر  ارشد سالمت جامعه خانم کاشانی نیا اخالق پرستاري و روابط حرفه اي

 8 97مهر  ارشد کودکان يدکتر خنجر، ي)مسئول درس(زیدکتر پروخانمها: آموزشيآشنايي با روش هاي  13

 6 97مهر  ارشد مشاوره در مامایی ویسی دکتر لواسانی)مسئول درس(، خانمها: (2مهارتهاي ارتباطي) 

 12 11 96مهر  ارشد ویژه نوزادان خانم دکتر بریم نژاد 2اصول مراقبتهاي پيشرفته پرستاري نوزادان 

 

12-10:30 

 پرستاري آقاي موقري پرستاري بيماريهاي روان
بهمن 

95 

 48: 1گروه 

 28: 2گروه 
12-11-10-9-8 

 4 12 97مهر  ارشد آموزش مامایی و بهداشت باروري خانم دکتر جمشیدي منش تئوري ها و مدل هاي مامايي و بهداشتي

 5 9 97مهر  ارشد سالمندي خانم دکتر زارعی، )مسئول درس( خانم نصیري زیبا عملکردي( بيماريها و اختالالت جسمي و 1پرستاري سالمندي )

12-11 

 1 96مهر  ارشد سالمت باروري نصیري زیبا خانمها: دکتر اکبري)مسئول درس(، ييسالمت زنان روستا

13 

 2 96مهر  ارشد آموزش سالمت خانم دکتر پرویزي سالمت يارتباط برا يبرقرار

 9 96مهر  ارشد مدیریت خدمات سالمت خانم دکتر ابراهیمی يعموم تيريمد

 3 96مهر  ارشدسالمت محیط و حرفه اي آقاي دکتر فرزادکیا سالمت محيط جامعه نگر

 4 96مهر  ارشد اپیدمیولوژي خانم دکتر ریماز اپيدميولوژي مديريت سالمت در شهرستانها

 1 96مهر  ارشد پرستاري جامعه نگر اینانلوخانم  سالمت روان ياجتماع يپرستار

15-13:30 

 4 96مهر  ارشداپیدمیولوژي خانم دکتر ریماز اپيدميولوژي درعرصه

13 

 1 96مهر  سالمت باروري خانم دکتر اکبري جامعه نگر ييماما

 2 96مهر  آموزش سالمت خانم دکتر بزرگزاد سالمت يجامعه برا تيحما جلب

 7 96مهر  ارشد مدیریت خدمات سالمت آقاي دکتر آرین خصال مراكز سالمت شهرستان تيريمد

 3 96مهر  ارشد سالمت محیط و حرفه اي خانم دکتر غالمی ،آقاي دکتر ابراهیمی مديريت خطرات سالمت محيطي و شغلي



9 

 

 

 
 

 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يانشگاه علوم پزشکد

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

  03/04/98 شنبهدو روز :

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

 پرستاري خانم فراهانی نیا پرستاري سالمت جامعه 10-8:30
بهمن 

96 

 44: 1گروه 

 30 :2گروه 
12-11-10-9-8 

12-10:30 
 تفسير موضوعي قرآن

 16 38 96مهر  پرستاري آقاي پورپاک

 13 19 96مهر  مامایی خانم خان آبادي

 دانش خانواده و جمعيت
 خانم میریان

 پرستاري
بهمن 

97 

 8-9 25 خواهران:

 10-11 26 برادران: آقاي سلگی

15-13:30 

 مامایی خانم پیرجلیلی تاريخ فرهنگ اسالم و ايران
 95مهر 

22 
13 

 21 مامایی خانم آل طاها سيستم هاي اطالع رساني پزشکي 

 تغذيه و تغذيه درماني
 خانم دکتر امیري

 پرستاري
  97مهر 

 

 8-9 29: 1گروه 

 10-11 28: 2گروه  خانم دکتر زراتی
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 ييو ماما يدانشکده پرستار –ران يا يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 04/04/98 شنبهسه روز :

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 95مهر پرستاري دکتر صالحی خانمها:جعفرجالل)مسئول درس(، اصول مديريت خدمات پرستاري
 39:  1گروه

 36: 2گروه 
12-11-10-9-8 

 فرهنگ و پرستاري
 خانمها:

 احمدي جانمحمدي )مسئول درس(،

ارشد سالمت 

 جامعه
 6 97مهر 

 8 97مهر  ارشد کودکان خانم ثابتی پرستاري در دوره شيرخوارگي 13

 خانم دارابیگی جامعه يا سيستم بهداشتيها و فنون آموزش در روش
ارشد مشاوره در 

 مامایی
 6 97مهر 

12-10:30 

 

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

 35: 2گروه 
4-3-2-1 

 5 9 97مهر  ارشد سالمندي خانم نصیري زیبا نظريه ها و الگوهاي پرستاري و كاربرد آنها
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 روزانه امتحانات كارشناسي و ارشدبرنامه 

  05/04/98شنبه چهارروز: 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

خانمها: دکتر صفري  ايمني شناسي

دکتر ، )مسئول درس(

 عطایی ،خرمی

 13 23 97مهر  مامایی

 9-10-11-12 64 97مهر  پرستاري ژنتيک و ايمنولوژي

 پرستاري خانم دکتر ملکی انگل شناسي
بهمن 

97 

 27: 1گروه

 27 :2گروه 
4-3-2 

12-10:30 
 خانم دکتر فراهانی مديريت خدمات پرستاري در بخش هاي باليني

ارشد داخلی 

 جراحی
 7 8 97مهر 

 16 40 96مهر  پرستاري خانم دکتر مردانی پرستاري بهداشت روان

 پرستاري باستانیخانم دکتر  تحقيق در پرستاري 11-10:30
بهمن 

96 

 36: 1گروه

 38: 2گروه 
12-11-10-9-8 

12-11 
 آمار حياتي مقدماتي

 آقاي دکتر صالحی
 پرستاري

بهمن 

96 

 36: 1گروه

 37: 2گروه 
12-11-10-9-8 

 13 32 96مهر  مامایی آمار حياتي

15-13:30 
 13 20 95مهر  مامایی خانم دکتر موسوي (4)بهداشت بهداشت مادر وكودك و باروري

 95مهر  پرستاري آقاي هاشمی تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسالم
 35: 1گروه

 35: 2گروه 
4-3-2-1 
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 09/04/98شنبه يکروز :
 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد درسنام  ساعت

10-8:30 

 16 27 96مهر  مامایی خانمها:دکتر امیري)مسئول درس(،دکتر موسوي  2بارداري زايمان 

 16 21 95مهر  مامایی خانم دکتر کشاورز  4بارداري زايمان 

 95مهر  پرستاري آقاي دکتر صادقی اخالق اسالمي
 41:  1گروه

 31: 2گروه 
4-3-2-1 

 8 97مهر  ارشد کودکان خانم دکتر خاکپور بيماريهاي ژنتيکي و مشاوره

نکات كاربردي از اختالالت رواني شايع در دوره  13

 باروري
 6 97مهر  ارشد مشاوره در مامایی دکتر قیومی-خانمها:دکتر حسن پور)مسئول درس(

12-10:30 

 7 8 97مهر  جراحی-ارشد داخلی خانمها:دکتر خاچیان)مسئول درس(،مسرور طب مکمل، طب جايگزين و نقش پرستار در آن ها

 (3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 (ENT-اعصاب-)مباحث دستگاه خون ساز

خانمها:محدث) مسئول درس(،نصیري 

 زیبا،سیدالشهدایی،دکترخاچیان ، مسرور ، بزرگ نژاد
 16 41 96مهر  پرستاري

  96 بهمن پرستاري آقاي دکتر جعفري ثابت داروشناسي )فارماكولوژي(
 36:  1گروه

 38: 2گروه 
4-3-2-1 

 مراقبتهاي پرستاري در منزل

دکتر  دکتر احسانی، خانمها: بزرگ نژاد) مسئول. د( ،

 95بهمن  پرستاري بزرگ زاد
 29: 1گروه

12-11-10-9-8 
 48: 2گروه  خانم بزرگ نژاد

12-11 
 2 96مهر  ارشد آموزش سالمت محمديخانم  سبک زندگي سالم

5 
 2 96مهر  ارشد پرستاري جامعه نگر خانم دکتر پرویزي ياجتماع يپرستار

150-13:30 

  (1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 حث گوارش(ا)مب

 محدث خانمها: دکتر خاچیان) مسئول. د(،

 سیدالشهدایی ،نصیري زیبا
 97مهر  پرستاري

 28:  1گروه

 29: 2گروه 
12-11-10-9-8 

 13 20 97مهر  مامایی آقاي دکتر عزیزي 2فيزيولوژي 

 فيزيولوژي
 خانم دکتر مهرابی

 97بهمن  پرستاري
 1-2 28: 1گروه

 3-4 28: 2گروه آقاي دکتر پازکی
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 امتحانات كارداني و كارشناسي و ارشدبرنامه روزانه 

  10/04/98شنبه روز : دو

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 8-9 21 95مهر  مامایی آقاي دکتر صابري زفرقندي اختالالت عملکرد  جنسي

 13 27 96مهر  مامایی خانم دکتر موسوي اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

 فرايند آموزش بيمار
خانمها: دکتر فراهانی)مسئول درس(، 

 گودرزي عبدالعلی زاده،
 97مهر  پرستاري

 28: 1گروه

 30: 2گروه 
4-3-2-1 

 95بهمن  پرستاري آقاي ستوده (2انديشه اسالمي ) 12-10:30
 42: 1گروه

 27: 2گروه 
11-10-9-8 

15-13:30 

 13 19 97مهر  مامایی خانم دکتر رهیده اصول تغذيه مادر و كودك

 95مهر  پرستاري آقاي هاشمی تاريخ تحليلي صدر اسالم
 43: 1گروه

 34: 2گروه 
12-11-10-9-8 

 فناوري اطالعات در پرستاري

 خانم زرقانی

 96بهمن  پرستاري

 21)خواهران(: 1گروه 
16 

 24)برادران(:  1گروه  خانم سلیمان پور

 1 19)خواهران(: 2گروه  خانم غمگسار

 2 18)برادران(: 2گروه  خانم مال گرد
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 11/04/98 شنبهروز :سه 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 
 13 20 95مهر  مامایی خانم دکتر نیکوبخت بيحسي و بيهوشي و احيا در مامايي

 خانم دکتر خنجري پرستاري كودكان در سوانح حوادث و باليا
ارشد 

 کودکان
 7 8 96مهر 

 16 38 96مهر  پرستاري خانم فراهانی نیا پرستاري سالمت فرد و خانواده 12-10:30
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 دانشکده پرستاري و مامايي –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد

 12/04/98شنبه چهارروز :

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

 ادبيات فارسي 10-8:30

 آقاي گودرزي

 20 97مهر  مامایی

4-3-2 

 پرستاري 
بهمن 

95 

 28 :1گروه

 16 40 :2گروه  پرستاري خانم رامین ثابت

12-10:30 
 راديولوژي، سونولوژي و الکترولوژي در مامايي و زنان

خانم دکتر جمشدي 

منش)مسئول 

آقاي دکتر -درس(

 الماسی

 13 20 95مهر  مامایی

 2داروشناسي 
خانم دکتر وهاب 

 زاده
 16 31 96مهر  مامایی

 97مهر  پرستاري خانم نصیري زیبا وضعيت سالمتبررسي  12-11
 30 : 1گروه

 31 :2گروه 
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

 15/04/98 شنبهروز : 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 ميکروب شناسي
 آقاي دکتر مسجدیان

خانم  )مسئول د(،

 دکتر میرکالنتري

 97مهر  پرستاري
 29: 1گروه

 29: 2گروه 
11-10-9-8 

 1فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي  
دکتر  :خانمها

)مسئول  بزرگزاد

 دکتر احسانی، درس(

 3-4 26 96مهر  مامایی

 

 

 

 

 

 


