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 به نام خدا
 

 به نکات ذیل توجه نمایید:   99-1400  اولدانشجویان محترم خواهشمند است در ارتباط با امتحانات پایان ترم نیمسال 
 

که   غیرحضوری شیوه نامه برگزاری آزمون های الکترونیکی  شود می  توصیه جهت آشنایی با قوانین و مقررات آزمونهای الکترونیکی غیرحضوری  ❖

 مطالعه گردد. برنامه امتحانات در سایت دانشکده بارگذاری می شود،    همراه 

 . د یی دانشکده را چک نما   ت ی برنامه امتحانات موجود در سا   گر ی د   کبار ی قبل از شروع هر امتحان، حتما   ❖

به تاریخ و ساعت تغییر کرده است.   امتحاناتتعدادی از   و تاریخ   ساعت   ، همزمانی امتحانات برخی از دانشجویان محترمجهت اجتناب از   ❖

 امتحانات خود توجه و دقت کافی داشته باشید. 

 https://ve.iums.ac.ir  )سامانه فرادید(:   جهت برگزاری امتحانات  لینک ❖

و رمز عبور دلخواه خود را به خاطر بسپارند تا در    ی کاربر   کد ثبت نام کنند و  در این سامانه    کبار ی   د ی با   ان ی شرکت در آزمون ها، دانشجو   ی برا  ❖

ثبت نمره احراز    ی تا برا  ند ی موظف هستند اطالعات درست در هنگام ثبت نام وارد نما   ان ی دانشجو   . ند ی از آن استفاده نما  ز ی ن  ی بعد  ی آزمون ها 

   شوند.   ت ی هو 

درصورت عدم امکان    رساخت الزم از جمله اینترنت و کامپیوتر مناسب برای فرآیند آزمون مهیا نماید.دانشجو موظف است قبل از آزمون زی  ❖

حداقل   است  موظف  خصوص  این  در  دانشکده  امکانات  از  استفاده  به  نیاز  روزبهانی  24و  سرکارخانم  به  قبل  تماس  ساعت  شماره   با 

بستر  021-43651315و    43651316)  کردن  فراهم  جهت  برای  (  آزمون  زمان  در  کامپیوتر  تا  کند  رسانی  اطالع  دانشکده  در  آزمون 

 .دانشجو فراهم گردد 

 نمایید.درآزمون مربوطه  پس از فعال شدن اقدام به ثبت نام   در سامانه فرادید فعال می گردد.  ، قبل از فرارسیدن زمان شروعهر امتحان   ❖

( تماس حاصل 021-43651303و  43651316با شماره ) در صورتیکه دانشجو کد کاربری و یا رمز عبور خویش را فراموش کرده است 

شرکت در آزمونی که برای دانشجو مطابق با قوانین آموزشی غیرمجاز است مستلزم پاسخگویی به کمیته انضباطی دانشکده خواهد  .کند

 نکنید.نمایید و در امتحان سایر گروهها شرکت    توجه  آن درس   محترم  استاد  آزمون و. بنابراین به نام  بود

https://ve.iums.ac.ir/
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بدیهی است پایان آزمون برای این آزمون   بعد از شروع آزمون مجاز به شرکت در آزمون می باشند.  دقیقه   7دانشجویان حداکثر تا   ❖

 30مدت زمان آزمون و  10گر شروع آزمون ساعت  عبارت دیگر ا. به دهندگان شبیه سایرین بوده و زمان اضافی به آنها داده نخواهد شد

مانه و شروع امکان ورود به سا   ،پس از گذشت زمان مهلت ورود به آزمونبه اتمام می رسد.    10:30راس ساعت زمان آزمون   ، دقیقه باشد

  خر سلب می گردد.آزمون از دانشجوی متأ 

می تواند سامانه   ،اتمام آزمون را ثبت نکرده باشددر صورتیکه دکمه    ارج شد، چنانچه داوطلب به هر دلیلی از صفحه کاربری خود خ ❖

باز نموده و با حفظ پاسخهای قبلی )آخرین سوالی که پاسخ داده( به آزمون ادامه دهد. درصورتیکه به اشتباه دکمه   آزمون را مجدداً

 (قه یدق  5اطالع    یحداکثر مدت زمان مجاز برا)  فوراًباشد باید    اتمام نرسیده اتمام آزمون را را ثبت کرده باشد و مدت زمان آزمون به  

به 021-43651303و    43651316)   با شماره  آزمون  در  ادعا دسترسی مجدد  تایید صحت  و  بررسی  از  تا پس  کند  تماس حاصل   )

 دانشجو داده شود. 

اینترنت، ❖ )قطعی  افزاری  یا سخت  و  افزاری  نرم  بروز مشکالت  به دلیل  و    در صورتیکه دانشجویی  برق  به پاسخ  ...(قطعی  دهی    نتواند 

 . دقیقه می باشد   5حداکثر مدت زمان مجاز برای اطالع  تماس گیرد.  با شماره های فوق  الزم است در اسرع وقت    ،سواالت ادامه دهد 

و یا  و نتواند به آزمون ادامه دهد    درحین آزمون برای دانشجو مشکل فنی پیش بیاید در آزمون غیبت داشته باشد و یا    دانشجو درصورتیکه   ❖

 roozbahani.z@iums.ac.ir  میل آدرس ای به    ساعت پس از آزمون  48حداکثر تا ات خویش را درخواست و مستند ،  اعتراض داشته باشد 

 ارسال نماید.

پس    ، وجود داشته باشد  ی و  ی لی نمره دانشجو با سوابق تحص   ی عدم همخوان   ا ی و    شرکت نماید  خط   در آزمون بریکه دانشجو نتواند  در صورت ❖

و  از   گیری  دانشکده  ی شورا   د یی تا تصمیم  مستندات   آموزش  آزمون حضوربراساس  س   ی ،  نظارت  تحت  متفاوت  با سواالت  اداره    ستم یو 

 .آموزش برگزار خواهد شد 

 از طریق سایت دانشکده اطالع رسانی می گردد.فقط  هرگونه تغییر در برنامه امتحانات،   ❖

 باشد. ن جوابگوی مشکالتی می باشد که دانشکده قادر به پشتیبانی      14:30تا    8از ساعت    47701111  با شماره  دانشگاهپشتیبانی فنی   ❖

mailto:roozbahani.z@iums.ac.ir
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 13/10/99 شنبه روز:

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

 ( 3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

  -يعفون  -يپوست و سوختگ  -)مباحث غدد

 اتاق عمل(

خانمها:محدث )مسئول درس(، 

مسرور،   ،ییدالشهدایس ان،یدکترخاچ

 یزارع  ین،آقایدکتر خوش ب

 97بهمن  پرستاري 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 يزدانيخانم  

 یماريهاي زنان و ناباروري ب

 مباحث خانم دكتر موسوي((

)مسئول درس(،  رخواهیخانمها:دکتر خ

 ی دکتر موسو
 خانم يوسفیان   97مهر  مامايي 

11-10 

 1فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي  
)مسئول درس(، دکتر  یریخانمها:دکتر ام

 دبزرگزا ،دکتریاحسان
 ان یوسفيخانم    98 مهر مامايي 

 ( 1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 )مباحث گوارش(

)مسئول درس( انیخانمها:دکتر خاچ

  ،یی دالشهدایمحدث،س با،یز یرینص

 یاسیال

 98مهر  پرستاري 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 پرستاري سالمت جامعه  12-11

)مسئول  ییخانمها:دکتر پاشا

 یخسرو خانم  ،ینیدرس(،دکتر حس
 98بهمن  ي پرستار

 : 1گروه 

 يزدانيخانم  
)مسئول  ینیخانمها:دکترحس

 یخسرو ،خانم یی درس(،دکتر پاشا
 : 2گروه 

 پرستاري بیماريهاي كودكان  14-12:30
)مسئول درس(،   ی خانمها:دکتر شوق

 یمحمد
 97مهر  ي پرستار

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

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

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 14/10/99شنبه يک روز:

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

 مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه 

 ( ICUديالیز و)

  یروی:دکتر پ انیآقا

دکتر  )مسئول درس(،

 ی نجف رنجبر، خانم دکتر

 96بهمن  پرستاري 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يوسفیان 

 مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي اورژانس 

 (2)پرستاري اورژانس  

 ی خانم دکتر نجف

 )مسئول درس( 
 خانم ناطقي   98مهر  ارشد اورژانس

 يخاص پرستار  يمراقبت ها   تيريمد
 یرویدکتر پ  یآقا

 )مسئول درس( 

ارشد مديريت 

 پرستاري 
 ي خانم ناطق  98مهر 

 ( 3پرستاري توانبخشي ) 11-10
 یی دالشهدایس خانمها:

  ،محدث )مسئول درس(،

 ی دکتر عباس یآقا

 ي خانم ناطق  98مهر  رشد توانبخشي ا 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشد كارشناسي  غیرحضوريروزانه امتحانات برنامه  

 15/10/99شنبه دوروز:

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

 يي اصول مديريت و كاربرد آن در ماما

 پور()مباحث خانم دكتر حسن  

خانمها: دکتر حسن پور)مسئول  

 یدرس(، دکتر اکبر
 خانم يوسفیان   97مهر  مامایی 

 پرستاري سالمت فرد و خانواده

)مسئول ییخانمها:دکتر پاشا

 ی ،خسروینیدرس(،دکتر حس

 پرستاری 

 خانم يزداني : 1گروه  97 بهمن

 خانم كركچي  : 3گروه  98مهر 

)مسئول  ینیخانمها:دکتر حس

 ی،خسرو یی درس(،دکتر پاشا

 خانم يزداني : 2گروه  97بهمن 

 خانم كركچي  : 4گروه  98مهر 

 ان یوسفيخانم    98مهر  مامایی  ی خانم دکتر پناه آسیب شناسي عمومي و اختصاصي 11-10

 98بهمن  پرستاری  ی خانم دکتر فراهان  فرايند آموزش بیمار 12-11
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 يزدانيخانم  
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يانشگاه علوم پزشکد

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 16/10/99شنبه سه روز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 
 مامايي  آقای خان بیگی  اخالق اسالمي 

و   97مهر 

98 
 خانم يوسفیان  : 83گروه 

مراقبت هاي ويژه پرستاري در اورژانس 

 ( 3)پرستاري اورژانس
 خانم ناطقي   98مهر  ارشد اورژانس )مسئول درس( یخانم دکتر نجف

 پرستاري و بهداشت محیط  11-10

)مسئول  ینیخانمها: دکتر حس

 ی درس(، خسرو
 پرستاري 

 97مهر 
:  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

)مسئول ینیخانمها:دکتر حس

 یی درس(، دکتر پاشا
 97بهمن 

:  3گروه 

 : 4گروه 
 خانم يزداني
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوري برنامه روزانه امتحانات 

 17/10/99 شنبهچهارروز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث 

 غیرمترقبه 

خانم بزرگ نژاد)مسئول 

 ی دکتر عباس یدرس(، آقا
 96 بهمن پرستاري 

 : 1گروه 

 
 خانم يوسفیان 

خانم بزرگ نژاد)مسئول 

 یریخ یدرس(، آقا
 : 2گروه 

خانواده و روشهاي پیشگیري از مشاوره تنظیم  

 بارداري
 یریخانم دکتر ام

ارشد مشاوره 

 در مامايي
 خانم شفقي   98مهر 

 ( 2انديشه اسالمي ) 11-10

 ی میسل یآقا
 97 مهر پرستاري 

 : 81گروه 

 خانم كركچي  

 : 82گروه  آقای ستوده

 خانم يوسفیان  : 83گروه  97مهر  مامايي  خانم صالحی 

12-11 
اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماريهاي شايع در اصول  

 ايران 

)مسئول ییخانمها:دکترپاشا

 یدرس(،خانم خسرو
 98 بهمن پرستاري 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرماندانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوري برنامه روزانه امتحانات 

 20/10/99شنبه روز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

 3بارداري زايمان  

 )مباحث خانم دكتر كشاورز(

)مسئول  خانمها:دکتر کشاورز

 یدرس(،دکتر اکبر
 خانم يوسفیان   97مهر  مامايي 

طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و 

 ارزشیابي سیستم آموزشي

)مسئول رخواهیخانمها:دکتر خ

 ی درس(،دکتر صادق 

ارشد آموزش 

مامايي و بهداشت 

 باروري

 خانم شیركوند   98مهر 

 ( 3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 (ENT)مباحث دستگاه خون ساز، اعصاب،  

خانمها:محدث )مسئول درس(، 

مسرور،   ،ییدالشهدایس ان،یدکترخاچ

 یزارع  ین،آقایدکتر خوش ب

 97بهمن  پرستاري 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

11-10 

 ( 1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 ( تیآب و الکترول ، ي )مباحث ارتوپد

)مسئول درس( انیخانمها:دکتر خاچ

  ،یی دالشهدایمحدث،س با،یز یرینص

 یاسیال

 98مهر  پرستاري 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 كركچي خانم  

 يعیطب  ي باردار  -1بارداري زايمان  
)مسئول یخانمها:دکتر موسو

 ی درس(،دکتر صادق 
 خانم يوسفیان   98مهر  مامايي 

 خانم شفقي   98مهر  ارشد نوزادان ی خانم دکتر شوق 2نوزادان    يپرستار  ي اصول مراقبتها

 تغذيه و تغذيه درماني  12-11
 یخانم دکتر زرات

 بهمن پرستاري 
 : 1گروه 

 خانم يزداني
 : 2گروه  ده یخانم دکتر ره

 97مهر  پرستاري  نانلویخانم دکتر ا پرستاري بیماريهاي روان 14-12:30
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 21/10/99 شنبهيک روز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

 

 مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه 

(CCU ) 

)مسئول  یروی:دکتر پ انیآقا

درس(،دکتر رنجبر، خانم  

 یدکترنجف

 96بهمن  پرستاري 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يوسفیان 

 و اقتصاد سالمت  يگذار  استیس
)مسئول  یخانمها: دکتر صالح

 درس(، دکتر مهربان 

ارشد مديريت 

 پرستاري 
 خانم ناطقی   98مهر 

 نیازهاي ويژه گروه هاي آسیب 
)مسئول  یخانمها: دکتر نجف

 انیفیدرس(،دکتر شر
 ي خانم ناطق  98مهر  ارشد اورژانس

مشاوره و آموزش دربارداري و زايمان طبیعي و 

 )مباحث خانم دكتر كشاورز(پس از زايمان

خانمها:دکتر حسن پور)مسئول 

 درس(،دکتر کشاورز

ارشد مشاوره 

 در مامايي
 خانم شفقي   98مهر 

 (2پرستاري توانبخشي ) 11-10
خانمها: مسرور )مسئول درس(،  

 ی دکتر فراهان 

ارشد  

 توانبخشي 
 ي خانم ناطق  98مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 22/10/99 شنبهدو روز :

 مسئول دوره تعداد ورودي  رشته  استاد نام درس  ساعت 

 خانم يوسفیان   97مهر  مامايي  ینیخانم دکتر ام (3)بهداشت   10-9

11-10 
و ارتباط  ياخالق پرستار

 ي حرفه ا
 97مهر  پرستاري  ا ین  یخانم کاشان 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 تفسیر موضوعي قرآن  12-11
 ی دکتر صادق یآقا

 ي پرستار
 97بهمن 

 98مهر 

 : 81گروه 

 خانم يزداني : 83گروه 

 خانم كركچي 
 : 82گروه  آقای اسعدی 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –انشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران د

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

  23/10/99 شنبهسه روز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

 96بهمن  ي پرستار ی هاشم یآقا انقالب اسالمي و ريشه هاي آن
 : 81گروه 

 : 81گروه 
 خانم يوسفیان 

خدمات   ي و اعتباربخش  تیفیك  يالگوها

 ي پرستار

 خانم جعفرجالل

 )مسئول درس( 

ارشد مديريت 

 پرستاري 
 خانم ناطقي   98مهر 

 جامعه اپیدمیولوژي خانواده و  
)مسئول ینیخانم دکتر ام

 ی دکتر طالب یدرس(،آقا

ارشد آموزش 

مامايي و بهداشت 

 باروري

 خانم شیركوند   98مهر 

11-10 

 نوزادان
خانمها:دکتر کشاورز)مسئول  

 ر درس(،دکتر حسن پو
 خانم يوسفیان  : 2گروه  98مهر  مامايي 

پرستاري توانبخشي گروه هاي خاص: 

 سالمندان، كودكان و ... 

)مسئول   ییدالشهدایخانمها:س

  ،دکتریدرس(، خانم محمد

 ی نیحس

 خانم ناطقي   98مهر  ارشد توانبخشي 

 روانشناسي فردي و اجتماعي 12-11
)مسئول ییخانمها:دکتر غرا

 ی سیدرس(، و
 98بهمن  پرستاري 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يانشگاه علوم پزشکد

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

  24/10/99 شنبهچهار روز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

 منش یدیخانم دکتر جمش يائسگي و مشاوره قبل و بعد از يائسگي 
مشاوره ارشد  

 در مامايي
 خانم شفقي   98مهر 

 تاريخ تحلیلي صدر اسالم 

 ی هاشم یآقا
ي و پرستار

 مامايي 

  96بهمن 

 97مهر 

 98بهمن 

 : 81گروه 

 : 82گروه 

 : 85گروه 

 خانم يوسفیان 

 خانم كركچي 

 : 83گروه  آقای احمدی فقیه خانم يوسفیان 

 : 84گروه  آقای میرتونی 

 بهداشت روان پرستاري   12-11

 نانلویخانم دکتر ا

 پرستاري 

 97بهمن 
 : 1گروه 

 خانم يزداني

 ی دکتر مردان خانم

 : 2گروه 

 98مهر 
 : 3گروه 

 : 4گروه 
 خانم كركرچي 
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 27/10/99 شنبه روز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

 اصول مديريت خدمات پرستاري
خانمها:دکتر عادل مهربان )مسئول 

 درس(،جعفرجالل 
 96بهمن  پرستاري 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يوسفیان 

 خانم يوسفیان   97مهر  مامايي  خانم دکتر امیری فراهانی  3فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي  

 بیماري هاي زنان و نازايي
)مسئول یخانمها:دکتر موسو

 ی سانیدکتر ن درس(،

ارشد آموزش 

 مامايي 
 خانم شیركوند   98مهر 

11-10 
 مراقبتهاي پرستاري در منزل 

)مسئول   یخانمها:دکتر احسان

 خوش نظر نیدرس(، دکتر خوش ب
 97مهر  ي پرستار

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 1داروشناسي  
خانم دکتر وهاب زاده)مسئول 

 درس(
 خانم يوسفیان   98مهر  مامايي 

 پرستاري در اختالالت سالمت مادر و نوزاد  12-11
)مسئول. د (، جان  یخانمها: احمد

 یمحمد
 پرستاري 

 97 بهمن

 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

13-12 
 پرستاري بهداشت مادر و نوزاد 

 یخانم جان محمد

 ی) مسئول.د(، خانم احمد
 98 مهر پرستاري 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركرچي 

 خانم شفقي   98مهر  ارشد نوزادان نژاد  میخانم دکتر بر 1پیشرفته پرستاري نوزادان   ي اصول مراقبتها

 میکروب شناسي  14-12:30
)مسئول  انی دکتر مسجد یآقا

 یرکالنتریدرس(، خانم دکتر م
 98بهمن  پرستاري 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم  يزداني 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

  29/10/99شنبه دوروز: 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 

 97بهمن ي پرستار خانم دکتر صیفوری  زبان تخصصي 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

مشاوره و آموزش دربارداري و زايمان 

 طبیعي و پس از زايمان 

 ()مباحث خانم دكتر حسن پور

خانمها:دکتر حسن پور)مسئول 

 درس(،دکتر کشاورز

ارشد مشاوره در 

 مامايي 
 خانم شفقي   98مهر 

 پرستاري و مامايي ی پورموسو یآقا تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسالم 11-10
 96بهمن 

 97مهر 

 : 81گروه 

 : 82گروه 

 : 83گروه 

 خانم يوسفیان 

 خانم كركرچي 

 زبان عمومي انگلیسي  12-11
 آقای دکتر حمیدی

 خانم يزداني : 1گروه  98 بهمن پرستاري 

 خانم يوسفیان  : 3گروه  98مهر  مامايي 

 خانم يزداني : 2گروه  98بهمن  ي پرستار دکتر برزگر یآقا
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 30/10/99شنبه روز : سه 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 كاربرد كامپیوتر در علوم پزشکي 10-9
خانمها: دکتر 

)مسئول ینعمت

 یعیدرس(،صن

ارشد آموزش 

مامايي و 

 بهداشت باروري

 خانم شیركوند   98مهر 

 ژنتیك و ايمنولوژي 11-10

خانمها: دکتر 

)مسئول درس(، یصفر

:دکتر  انی،آقا یی عطا

  رصفا،یفلک، دکتر م

 یدکتر دلبند

 98مهر  پرستاري 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم  كركچي 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 99/ 01/11شنبه چهارروز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 خانم يوسفیان   97مهر  مامايي  خانم دکتر خادم الرضا  اصول روانپزشکي در مامايي  10-9

 آقاي ستوده  ( 1انديشه اسالمي )  11-10
پرستاري و 

 مامايي 
 98مهر 

 : 81گروه 

 : 82گروه 
 كچي رخانم  ك 

 پايه پرستاري مفاهیم   12-11

 )مسئول. د(   ی : زارع ان ی آقا 

 با ی ز   ی ر ی نص 
 98 بهمن پرستاري 

 : 1گروه 

 
 يزدانيخانم  

 )مسئول. د(   ی : زارع ان ی آقا 

 محدث   خانم 
 : 2گروه  

 ادبیات فارسي 14-12:30
 ی دکتر اسالم   ی آقا 

 ي پرستار
 97مهر 

 97بهمن 

 خانم كركچي  : 1گروه 

 : 2گروه  طهماسبی خانم دکتر    خانم يزداني
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 04/11/99شنبه  روز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-9 
 97بهمن  ي پرستار ی محمد خانم   پرستاري كودك سالم 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

 یماريهاي زنان و ناباروري ب

 مباحث خانم دكتر خیرخواه( (

)مسئول درس(،  رخواهیخانمها:دکتر خ

 ی دکتر موسو
 خانم يوسفیان   97مهر  مامايي 

11-10 

 ( 4پرستاري توانبخشي )
)مسئول درس(، این ی خانمها:کاشان

 نانلویدکتر ا

ارشد  

 توانبخشي 
 خانم ناطقي   98مهر 

 98مهر  ي پرستار با ی ز   ی ر ی خانم نص  بررسي وضعیت سالمت 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

زن    يروانشناس   ،يروانشناسي عموم 

 و خانواده 
 خانم يوسفیان   98مهر  مامايي  ا ی ن   ی آرام   ن ی خانم دکتر به 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 06/11/99شنبه دو روز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 98بهمن  ي پرستار ثابت)مسئول درس(   ي دكتر جعفر   ي آقا  داروشناسي 10-9
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

 

 

 

 

 

 

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

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 07/11/99شنبه سه  روز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 ي پرستار ی خانم دکتر مهرو  ينيكارآفر   ي اصول و مبان 10-9
مهر و  

 98بهمن 

 : 1گروه 

 : 2گروه 

 3گروه 

 خانم كركچي 

 خانم يزداني

 


