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

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 

 16/10/98شنبه دوروز:
 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت
مسئول 

 دوره
 مراقبین

12-10:30 
  تغذيه و تغذيه درماني

تاريخ  )امتحان برگزار نمي گردد.

 برگزاري متعاقبا اعالم خواهد شد( 

 خانم دکتر امیری

 پرستاری 
بهمن 

97 

 29  :1گروه 

- 
خانم 

 یزدانی
- 

 29  :2گروه   خانم دکتر ذراتی
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 18/10/98شنبه روز:چهار

 مسئول دوره محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 (1مهارتهاي ارتباطي)
خانم دکتر 

، غرایی)مسئول درس(

 آقای خانجانی

ارشد مشاوره 

 در مامایی
 14 8 98مهر 

 خانم شفقی

 پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن 
خانم دکتر 

خاچیان)مسئول  

 آقای خیری، درس(

ارشد داخلی 

 جراحی 
 13 8 97مهر 

 خانم دکتر حسن پور اصول مديريت و كاربرد آن در مامايي
 مامایی

 یوسفیانخانم  3-4 23 96مهر 

 انگلیسيزبان عمومي  

 خانم یوسفیان 6 10 97مهر  آقای دکتر حمیدی

 آقای دکتر حمیدی
 پرستاری 

بهمن 

97 

 خانم یزدانی 9 26:  2گروه

 خانم یزدانی 7-8 28:  1گروه خانم هماوندی

 زبان پیش دانشگاهي 12-10:30

آقای دکتر احسان 

 زاده
 پرستاری 

 98مهر 

27 8-7 

 کرکچیخانم 

 آقای دکتر مرادی
پرستاری و 

 مامایی
27 9 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشد روزانه امتحانات كارشناسي برنامه  

 21/10/98شنبه روز:

 مسئول دوره محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 خانم یوسفیان 9 21 97مهر  مامایی خانم دکتر وهاب زاده داروشناسي

 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

، )مباحث اختالالت قلب وعروق

 اختالالت تنفسي(

، خانمها:مسرور )مسئول درس(

دکتر ، دکتر احسانی، دکتر بزرگزاد

 آقای زارعی، خوش بین خوش نظر

 97مهر  پرستاری 
 26:  1گروه 

 29  :2گروه  
 خانم کرکچی 8-7-6

12-10:30 

 98مهر  پرستاری  خانم دکتر شعبانی تشريح
 35  :1گروه 

 37  :2گروه  
 خانم کرکچی 4-3-2-1

 خانم یوسفیان 13-14 26 98مهر  مامایی آقای دکتر مهدیزاده 1تشريح 

 مفاهیم پايه پرستاري
 آقای زارعی )مسئول. د(

 محدث، زیباخانمها: نصیری 
 97بهمن  پرستاری 

 28:  1گروه 

 24  :2گروه  
 خانم یزدانی 9-8-7

13-11 
 98مهر  پرستاری  خانم دکتر شعبانی )عملي( تشريح

 35  :1گروه 

 - پراتیک 37  :2گروه  

 26 98مهر  مامایی آقای دکتر مهدیزاده )عملي( 1تشريح 

14:30-13 
 (3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

  -پوست و سوختگي -)مباحث غدد 

 اتاق عمل(   -عفوني

، خانمها:محدث )مسئول درس(

، دکترخاچیان، نصیری زیبا

 آقای زارعی، مسرور، سیدالشهدایی

 96بهمن پرستاری 
 39:  1گروه 

 36  :2گروه  
 خانم یوسفیان 9-8-7-6

 97بهمن  پرستاری  خانم نصیری زیبا (عملي) بررسي وضعیت سالمت 15-13:30
گروه طبق  

 بندي
- - 
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يانشگاه علوم پزشکد

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 98/ 22/10شنبه يکروز : 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت
مسئول 

 دوره

10-8:30 

مراقبتهاي جامع پرستاري در 

 (ICU)  بخشهاي ويژه

،  آقایان دکتر پیروی )مسئول درس(

 غالم عراقی،  خانمها: باقری ،  رنجبر
 95بهمن  پرستاری 

 48:  1گروه 

 41:  2گروه
9-8-7-6-5 

خانم 

 یزدانی

 بیماريهاي زنان و ناباروري
،  خانمها: دکتر موسوی )مسئول درس( 

 دکتر محمد بیگی
 13-14 24 96مهر  مامایی

خانم 

 یوسفیان 

 هاي زندگيمهارت
،  آقای دکتر اصغرنژاد )مسئول درس( 

 خانم محمدی 

ارشد مشاوره در  

 مامایی
 11 8 98مهر 

خانم 

 شفقی

12-10:30 

 پرستاري بیماريهاي كودكان
،  خانمها: دکتر بریم نژاد )مسئول درس(

 محمدی 
 1-2-3 46 96مهر  پرستاری 

خانم 

 کرکچی
 97مهر  پرستاری  ستوده آقای   (1انديشه اسالمي )

 29:  1گروه

 29:  2گروه
9-8-7 

 خانم دکتر رسولی  آمار پیشرفته

 ارشد ویژه نوزادان

 ارشد سالمندی 

 98مهر 

15 

14-13-12 

خانم 

 شفقی
 ارشد اورژانس 

ارشد مدیریت  

 پرستاری 

 ارشد توانبخشی 

27 
خانم 

 ناطقی

پرستاري از اختالالت و بیماري  

 جراحيهاي مزمن داخلي  

دکتر  ،  خانمها: محدث )مسئول درس( 

 بزرگ نژاد ،  نصیری زیبا،  فراهانی

ارشد داخلی  

 جراحی 
 5 8 97مهر 

خانم 

 شفقی

 پرستاري سالمت جامعه
 ،  خانمها: احمدی)مسئول درس(

 جان محمدی 

ارشد سالمت  

 جامعه 
 6 97مهر 

6 
خانم 

 امیری 
 بیماري هاي زنان و نازايي

،  امینی)مسئول درس(خانمها: دکتر  

 دکتر محمدبیگی

ارشد آموزش  

 مامایی
 6 97مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 23/10/98 شنبهروز : دو

 مسئول دوره محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 خانم یوسفیان 9 20 97مهر  مامایی آقای دکتر صادقی پور آسیب شناسي عمومي و اختصاصي

اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماريهاي شايع  

 در ايران 
 97بهمن  پرستاری  خانم فراهانی نیا 

  24:  1گروه

 29:  2گروه
 خانم یزدانی 8-7-6

 ماماييفیزيوپاتولوژي در  
خانمها: دکتر جمشیدی 

، منش )مسئول درس(

 دکتر سلطان قرایی

ارشد مامایی 

 کلیه گرایشها
 خانم امیری 12 11 98مهر 

12-10:30 

 دانش خانواده و جمعیت

 خانم پیرجلیلی
 98مهر  پرستاری 

 31خواهران:
 خانم کرکچی 4-3-2-1

 34برادران:   آقای امینی

 خانم یوسفیان 9 25 98مهر  مامایی خانم خان آبادی

 پرستاري كودك سالم
خانمها: دکتر شوقی 

خانم ، )مسئول درس(

 محمدی

 96بهمن  پرستاری 
 39:  1گروه 

 35:  2گروه
 خانم یوسفیان 8-7-6-5

 خانم دکتر احمدنیا   جامعه شناسي و آسیب شناسي اجتماعي زنان 
ارشد مامایی 

 گرایشهاکلیه 
 خانم امیری 12 11 98مهر 

 97بهمن  پرستاری  خانم نصیری زیبا (عملي) بررسي وضعیت سالمت 15-13:30
طبق گروه 

 بندي
 - پراتیک
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 24/10/98شنبه سه روز : 

 تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت
محل 

 امتحان
 مسئول دوره

10-8:30 

 روش تحقیق 
خانمها: دکتر بریم نژاد 

دکتر ، )مسئول درس(

 دکتر شوقی، پرویزی

ارشد پرستاری 

 نوزادان  ویژه
 12 5 98مهر 

 خانم شفقی

 خاکپورخانم دکتر  هاي ارثيبیماريو  ژنتیک  اصول مشاوره  
ارشد مشاوره در 

 مامایی
 13 7 98مهر 

 اخالق و قانون در مديريت پرستاري
خانمها: دکتر صالحی 

 کاشانی نیا، )مسئول درس(

ارشد مدیریت 

 پرستاری 
 7 98مهر 

 خانم ناطقی 14
جامعه شناسي و روانشناسي در فوريتها و 

 حوادث و باليا
 2 98مهر  ارشد اورژانس  آقای دکتر شیبانی

 خانم یوسفیان 5 18 96مهر  مامایی خانم پیرجلیلی اخالق اسالمي

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث 

 غیرمترقبه

 خانم بزرگ نژاد

 95بهمن  پرستاری 
  36:  1گروه

  40:  2گروه
خانم بزرگ نژاد )مسئول.  خانم یزدانی 9-8-7-6

 آقای خیری، د(

12-10:30 

 بهداشت محیطپرستاري و  
خانم فراهانی نیا )مسئول 

 آقای دولتی ،درس(
 خانم کرکچی 1-2-3 46 96مهر  پرستاری 

 خانم دکتر جمشیدی منش يائسگي و مشاوره قبل و بعد از يائسگي
ارشد مشاوره در 

 مامایی
 12 6 98مهر 

 خانم امیری

 سالمت زنان و مردان در سنین باروري
جان محمدی  خانمها:

 احمدی  ،)مسئول درس(

ارشد سالمت 

 جامعه
 13 5 97مهر 

 خانم شفقی 14 8 97مهر  ارشد کودکان  خانم دکتر صالحی  مديريت پرستاري بالیني 14:30-13
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 98/ 25/10 شنبهچهارروز :

 مسئول دوره محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 ژنتیک و ايمنولوژي
،  خانم دکتر صفری )مسئول درس(

 خوش میر صفا   ،آقایان دکتر فلک
 97بهمن  پرستاری 

 37:  1گروه

 25:  2گروه
 خانم یزدانی 4-3-2-1

 پرستاري بهداشت مادر و نوزاد
جان محمدی  خانم  

 خانم احمدی ،  )مسئول.درس(
 97مهر  پرستاری 

 30خواهران:  

 27برادران:  
 خانم کرکچی 9-8-7

الگوهاي پرستاري و ، نظريه ها

 كاربرد آن ها
 خانم ناطقی 12 9 98مهر  ارشد توانبخشی  خانم کاشانی نیا 

12-10:30 

و  مشاوره و راهنمايي در مامايي

 بهداشت باروري

پور )مسئول  خانم دکتر حسن  

 درس( 

ارشد مامایی 

 کلیه گرایشها
 خانم امیری 12 11 98مهر 

پرستاري در اختالالت سالمت 

 مادر و نوزاد

جان  ،  خانمها: احمدی )مسئول د( 

 محمدی 
 96بهمن  پرستاری 

 32خواهران:  

 25برادران:  
 خانم یوسفیان 4-3-2-1

 خانم یوسفیان 9 26 98مهر  مامایی درس( خانم دکتر رفیعی )مسئول   انگل شناسي و قارچ شناسي

 انگل شناسي

 آقای دکتر بدیرزاده  

 98مهر  پرستاری  )مسئول درس( 
 32:  1گروه

 خانم کرکچی 8-7-6-5
 34:  2گروه خانم دکتر رفیعی )مسئول درس( 

 نوزادان 14:30-13
خانمها: دکتر حسن پور )مسئول  

 دکتر کشاورز ،  درس(
 خانم یوسفیان 9 21 97مهر  مامایی

 97بهمن  پرستاری  خانم نصیری زیبا (عملي) بررسي وضعیت سالمت 17-13:30
طبق گروه 

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

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 28/10/98 شنبه روز :

 محل امتحان  تعداد ورودي  رشته  استاد درس نام  ساعت 
مسئول 

 دوره

10-8:30 

تحلیل -آمار حیاتي پیشرفته  

 آماري
 آقای دکتر آزادی

ارشد مامایی  

 کلیه گرایشها 
 خانم امیری 12 11 98مهر 

 1بارداري زايمان  
خانمها: امیری )مسئول 

 دکتر موسوی، درس(
 8 20 97مهر  مامایی

خانم 

 3بارداري زايمان   یوسفیان 
خرمرودی )مسئول  خانمها:

 دکتر موسوی، درس(
 9 23 96مهر  مامایی

 9 26 98مهر  مامایی آقای دکتر عزیزی 1فیزيولوژي  

12-10:30 

 (1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 آب و الکترولیت( ، )مباحث ارتوپدي

خانمها: دکتر خاچیان 

 ، محدث، )مسئول. د(

 سیدالشهدایی، نصیری زیبا

 97بهمن  پرستاری 
 27:  1گروه

 24:  2گروه
 خانم یزدانی 4-3-2-1

 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

بیماريهاي ،  )مباحث سیستم اداري

 برست(،  زنان و مردان

مسرور )مسئول  خانمها:

دکتر ، دکتر بزرگزاد، درس(

دکتر خوش بین ، احسانی

 آقای زارعی، خوش نظر

 97مهر  پرستاری 
 26:  1گروه

 29:  2گروه
8-7-6 

خانم 

 کرکچی

 فیزيولوژي

 آقای دکتر پازکی

 98مهر  پرستاری 

 5-9 34:  1گروه

 38:  2گروه خانم دکتر مهرابی
مركز 

 تحقیقات

 96بهمن  پرستاری  خانم دکتر صیفوری  زبان تخصصي 14:30-13
 39:  1گروه

 35:  2گروه  
9-8-7-6 

خانم 

 یوسفیان 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –انشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران د

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

  98/ 29/10 شنبهيکروز : 

 محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت
مسئول 

 دوره

10-8:30 

مراقبتهاي جامع پرستاري در 

 (CCU،  بخشهاي ويژه )ديالیز

)مسئول  پیروی آقایان دکتر

، خانمها: باقری، رنجبر، درس(

 غالم عراقی

 95بهمن  پرستاری 
 48:  1گروه 

 41: 2گروه  
9-8-7-6-5 

خانم 

 یزدانی

 مراقبتهاي برپرستاري اي مقدمه

 نوزادان ويژه

)مسئول  خانمها:دکتر بریم نژاد

 دکتر شوقی، درس(
 11 5 98مهر  ارشد ویژه نوزادان 

خانم 

 شفقی

 خانم دکتر باقرزاده زبان تخصصي مديريت سالمت
ارشد مدیریت 

 پرستاری 
 12 7 98مهر 

خانم 

 ناطقی

 

12-10:30 

 8-9 40 96مهر  پرستاری  خانم اینانلو پرستاري بیماريهاي روان
خانم 

 کرکچی

 پرستاري انکولوژي
، آقای زارعی )مسئول درس(

 خانم محدث
 12 8 97مهر  ارشد داخلی جراحی 

خانم 

 شفقی

نوپايي و   پرستاري در دوره

 خردسالي 
 13 7 97مهر  ارشد کودکان خانم ثابتی

و روش تحقیق   آمار حیاتي

 پیشرفته
 آقای دکتر آزادی

ارشد مشاوره در 

 مامایی
 14 8 98مهر 

 2 5 97مهر  ارشد سالمت جامعه خانم فراهانی نیا اقتصاد و پرستاري

خانم 

 امیری 
 اپیدمیولوژي خانواده و جامعه

 آقای دکتر طالبی

ارشد بهداشت باروری 

 آموزش مامایی و
 97مهر 

12 

1 
بیماري هاي ارثي و مشاوره 

 ژنتیک 
 6 ارشد بهداشت باروری
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يانشگاه علوم پزشکد

 امتحانات كارشناسي و ارشد برنامه روزانه 

  30/10/98 شنبهدو روز :

 مسئول دوره محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 97مهر  پرستاری  خانم فراهانی نیا پرستاري سالمت جامعه
 26:  1گروه 

 29:  2گروه  
 خانم کرکچی 8-7-6

 9 24 96مهر  مامایی خانم دکتر امینی 3بهداشت  

اصول و فنون پرستاري و مامايي   خانم یوسفیان

 و روش كار در اتاق عمل و زايمان
 13-14 26 98مهر  مامایی خانم خرمرودی

12-10:30 

 خانم دکتر حسن پور روانشناسي زن و خانواده
ارشد مامایی 

 کلیه گرایشها
 خانم امیری 12 11 98مهر 

 تفسیر موضوعي قرآن
 آقای آهنگری

 پرستاری 
 بهمن

96 

 1-2 32خواهران:  
 خانم یوسفیان

 3-4 37برادران:   خانم خان آبادی

 روانشناسي فردي و اجتماعي

 آقای دکتر زاهدی

 پرستاری 
بهمن 

97 

 7-8 27:  1گروه 
 خانمها:دکتر لواسانی خانم یزدانی

 خانم ویسی، )مسئول درس(
 9 24:  2گروه  

14:30-13 
 اسالمياخالق  

 آقای امینی
 98مهر  پرستاری 

 7-8 33:  1گروه 
 خانم کرکچی

 5-6 30:  2گروه   آقای آهنگری

 خانم یوسفیان 9 19 97مهر  مامایی خانم دکتر امیری نشانه شناسي و معاينات فیزيکي
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 01/11/98 شنبهسه روز :

 تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت
محل 

 امتحان
 مسئول دوره

10-8:30 

 95بهمن  پرستاری  آقای هاشمی تاريخ تحلیلي صدر اسالم
 29:  1گروه

 42: 2گروه  
 خانم یزدانی 4-3-2-1

 خانم شفقی 14 5 98مهر  ارشد ویژه نوزادان  خانم دکتر حسینی نوزادان و فیزيولوژي آناتومي

 پاتوفیزيولوژي مغز و اعصاب
)مسئول  خانم سیدالشهدایی

 دکتر کریم زاده، درس(
 13 9 98مهر  ارشد توانبخشی 

 خانم ناطقی
مديريت مراقبت مبتني بر شواهد  

 پرستاريبر اساس نظريه هاي  

)مسئول  خانمها:دکتر صالحی

 دکتر عادل مهربان، درس(

ارشد مدیریت 

 پرستاری 
 7 98مهر 

12 
در    سیستم هاي اطالع رساني سالمت 

 اورژانسهاي پیش بیمارستاني 

)مسئول  آقای دکتر پناهی

 خانم لطفی، درس(
 2 98مهر  ارشد اورژانس 

12-10:30 

 مراقبتهاي پرستاري در منزل
خانمها:دکتر احسانی )مسئول 

 بزرگ زاد، درس(
 41 96مهر  پرستاری 

مركز 

 تحقیقات
 خانم کرکچی

 97مهر  پرستاری  خانم دکتر باستانی تحقیق در پرستاري
 27:  1گروه

 29:  2گروه  
9-8-7 

 پرستاري در سنین مدرسه
، )مسئول درس( ثابتیخانمها 

 محمدی
 خانم شفقی 11 7 97مهر  ارشد کودکان 

ريزي و ارزشیابي مراقبت   برنامه

 هاي پرستاري براي سالمت جامعه
 12 5 97مهر  ارشد سالمت جامعه خانم فراهانی نیا

 خانم امیری

 13 6 97مهر  ارشد مشاوره در مامایی  خانم دکتر امیری مشاوره تنظیم خانواده

   طرح و برنامه ريزي درسي 

)طبق درخواست استاد، امتحان در  

  ، ديگري كه اعالم خواهد شد تاريخ  

 برگزار مي گردد( 

 خانم دکتر خیرخواه
ارشد بهداشت باروری و  

 آموزش مامایی 
 14 12 97مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

  98/ 02/11شنبه چهارروز: 

 مسئول دوره محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 بیوشیمي

خانم دکتر بحرینی )مسئول 

 آقای سراسکانی، درس(
 مامایی

 98مهر 

 خانم یوسفیان 14-13 26

آقایان: دکتر طاهری پاک )مسئول 

 سراسکانی، درس(
 پرستاری 

 33:  1گروه

 35:  2گروه  
 خانم کرکچی 4-3-2-1

 96بهمن  پرستاری  خانم دکتر مردانی پرستاري بهداشت روان
 46:  1گروه

 35:  2گروه  
 خانم یوسفیان 9-8-7-5

سمینار تحقیق در مشاوره 

 مامايي

خانمها:دکتر جمشیدی منش 

 دکتر موسوی ، )مسئول درس(

ارشد مشاوره 

 در مامایی
 خانم شفقی 12 15 98مهر 

12-10:30 

 

 روش تحقیق
کشاورز )مسئول خانمها: دکتر 

 دکتر جمشیدی منش، درس(

ارشد مامایی 

 کلیه گرایشها
 خانم امیری 12 12 98مهر 

 خانم یوسفیان 9 22 96مهر  مامایی خانم دکتر شیرزاد  اصول روانپزشکي در مامايي

 97مهر  پرستاری  آقای علی اکبر آمار حیاتي مقدماتي
 29:  1گروه

 30:  2گروه  
 خانم کرکچی 8-7-6-5

14:30-13 

 95بهمن  پرستاری  آقای امینی اخالق اسالمي
 27:  1گروه

 42: 2گروه  
 خانم یزدانی 8-7-6-5

 ، روانشناسي عمومي

 روانشناسي زن و خانواده
 خانم یوسفیان 9 18 97مهر  مامایی آقای دکتر شیبانی

 97بهمن  پرستاری  خانم نصیری زیبا )نظري( بررسي وضعیت سالمت
 30:  1گروه

 28:  2گروه  
 خانم یزدانی 4-3-2-1

 97بهمن  پرستاری  خانم نصیری زیبا (عملي) بررسي وضعیت سالمت 17-15
طبق گروه 

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

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

  05/11/98شنبه روز: 

 مسئول دوره محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 (1پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 )مباحث گوارش(

 خانمها: دکتر خاچیان

، نصیری زیبا، مسئول د()

 سیدالشهدایی، محدث

 97بهمن  پرستاری 
 27:  1گروه

 24:  2گروه  
 خانم یزدانی 8-7-6

 خانم یوسفیان 9 26 98مهر  مامایی خانم دکتر مرادی شناسيسلول شناسي و بافت  

 40 96مهر  پرستاری  خانم کاشانی نیا اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي
مركز 

 تحقیقات
 خانم کرکچی

12-10:30 

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

ENT) 

محدث )مسئول  خانمها:

، نصیری زیبا، درس(

دکترخاچیان، سیدالشهدایی، 

 آقای زارعی، مسرور

 96بهمن پرستاری 
 38:  1گروه 

 34:  2گروه  
 خانم یوسفیان 4-3-2-1

 97مهر پرستاری  آقای دکتر جعفری ثابت داروشناسي
 31:  1گروه:

 30:  2گروه  
 خانم کرکچی 8-7-6-5

 اصول و مهارت در پرستاري )نظري( 14:30-13
بزرگ نژاد )مسئول  خانمها:

 آقای خیری، تترپور، درس(
 98مهر پرستاری 

 32:  1گروه:

 33:  2گروه  
 خانم کرکچی 8-7-6-5
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 06/11/98شنبه يک روز :

 تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت
محل 

 امتحان
 مسئول دوره

10-8:30 

 اصول مديريت خدمات پرستاري
، )مسئول درس( جعفرجالل خانمها:

 دکتر عادل مهربان
 95بهمن  پرستاری 

 38:  1گروه

 39:  2گروه  
 خانم یزدانی 9-8-7-6

 خانم یوسفیان 1-2 23 96مهر  مامایی خانم دکتر امیری  3فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي  

 خانم کاشانی نیا اخالق حرفه اي
ارشد مشاوره در 

 مامایی
 خانم شفقی 3 8 98مهر 

 روش تحقیق
، خانمها:دکتر نجفی)مسئول درس(

 دکتر عادل مهربان، دکتر صالحی

ارشد مدیریت و 

 اورژانس 
 خانم ناطقی 4 9 98مهر 

12-10:30 

 پرستاريفناوري اطالعات در  

، )مسئول درس( آقای دکتر صدقی

 خانم رزمگیر
 98مهر  پرستاری 

 1-2 32:  1گروه

 چیخانم کرک

، )مسئول درس( آقای دکتر صدقی

 خانم مرادزاده
 3-4 33:  2گروه  

 فناوري اطالعات در پرستاري

، )مسئول درس( خانم دکتر نعمتی

 خانم شهرکی
 97مهر  پرستاری 

 5-6 24:  1گروه

، )مسئول درس( خانم دکتر نعمتی

 خانم خانی
 7-8 28:  2گروه  

 1  فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي
،  خانمها: دکتر امیری )مسئول درس(

 دکتر بزرگزاد ،  دکتر احسانی ،  دکتر امینی
 خانم یوسفیان 9 19 97مهر  مامایی

 خانم فراهانی نیا نظام عرضه خدمات سالمت
ارشد سالمت 

 جامعه
 خانم امیری 12 5 97مهر 

 13 7 97مهر  ارشد کودکان خانم دکتر پرویزی پرستاري در دوره نوجواني

اختالالت رواني سالمندان و مراقبت   خانم شفقی

 هاي روان پرستاري 

دکتر  ،  )مسئول درس(   اینانلو دکتر    خانمها: 

 سیدفاطمی 

ارشد پرستاری 

 روان 
 14 7 97مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارداني و كارشناسي و ارشد 

  07/11/98شنبه روز : دو

 محل امتحان تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت
مسئول 

 دوره

10-8:30 

 38 96مهر  پرستاری  آقای دکتر اسکندری ادبیات فارسي
مركز 

 تحقیقات
 خانم کرکچی

 95بهمن  پرستاری  آقای پورموسوی  تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسالم
 38:  1گروه

 41 :2گروه  
 خانم یزدانی 9-8-7-6

آشنايي با موازين قانوني مربوط به 

 امر درمان

دکتر ، دکتر فارس خانمها:

 آقایان:، معماریان دکتر عامری

 بیگلویی، آقاسلطانیدکتر 

ارشد پرستاری 

 و مامایی
  12-13 33 98مهر 

 2 98مهر  ارشد اورژانس  آقای دکتر جعفری ثابت داروشناسي اورژانس

14 

 خانم ناطقی

داروشناسي سالمندي و فرآورده هاي  

 مکمل 
 آقای دکتر هورمند

ارشد 

 سالمندی
 خانم شفقی 11 98مهر 

12-10:30 

 96بهمن  پرستاری  خانم فراهانی نیا خانوادهپرستاري سالمت فرد و  
 41:  1گروه

 27:  2گروه  
 خانم یوسفیان 4-3-2-1

 97بهمن  پرستاری  آقای دکتر مسجدیان میکروب شناسي
 29:  1گروه

 26:  2گروه  
 خانم یزدانی 8-7-5

 خانم یوسفیان 9 26 98مهر  مامایی آقای دکتر مسجدیان میکروب شناسي نظري
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارشناسي و ارشد 

 08/11/98 شنبهروز :سه 

 تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت
محل 

 امتحان
 مسئول دوره

 آقای نظری (2انديشه اسالمي ) 10-8:30

 خانم کرکچی 6-7 33 96مهر  پرستاری 

 خانم یوسفیان 8 20 96مهر  مامایی

 فرايند آموزش بیمار 12-10:30

خانمها: دکتر فراهانی )مسئول 

 عبدالعلی زاده، درس(
 97بهمن  پرستاری 

 5-6 29:  1گروه 
 خانم یزدانی

خانمها: دکتر فراهانی )مسئول 

 گودرزی ، درس(
 9 24:  2گروه  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


