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 به نام خدا
 

 به نکات ذیل توجه نمایید: 1401-1402 اولنیمسال  کتبی و الکترونیکی خواهشمند است در ارتباط با امتحانات پایان ترم گرامیدانشجویان 

 

 کتبی  یها آزمون ییاجرا دستورالعمل 
 

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

 هرگونه تغییر در برنامه امتحانات، فقط از طریق سایت دانشکده اطالع رسانی می گردد.   .د ی داشته باش   ی و ساعت امتحانات خود توجه و دقت کاف   خ ی به تار  ❖

 پانزده دقیقه قبل از شروع امتحان در سالن حضور داشته باشید. ❖

توجه داشته باشید پاسخنامه سواالت چهار گزینه ای   است.الزامی    در هر جلسه آزمونو خودکار    ، تراش  همراه داشتن مداد سیاه نرم، پاک کن  ❖

   الزم است  با مداد سیاه تکمیل شود.

 کارت دانشجویی خود را در تمام مدت امتحان در معرض دید مراقبین قرار دهید.  ❖

در  جلسه الزامی است. جهت دریافت کارت ورود به جلسه با مراجعه به سامانه طبیب، پس از ارزشیابی استادان محترم، پرینت کارت را دریافت و  ارائه کارت ورود به   ❖

 اولین جلسه، به مسئول جلسه تحویل دهید. 

 جابه جایی در شماره صندلی تخلف محسوب می شود. هر گونه  قبل از استقرار بر روی صندلی ها، شماره صندلی را با شماره اعالم شده تطبیق دهید.  ❖

 وسایل همراه خود)کیف، جزوات...( را در مکان های مشخص شده در سالن قرار دهید.  ❖

 در طول برگزاری جلسه آرامش و سکوت را حفظ نمایید.  ❖

 باشد. در صورت تأخیر، در صورتی می توانید در امتحان شرکت نمایید که هیچ دانشجویی سالن را ترک نکرده  ❖

 و قوانین اساس بر مشاهده صورت  در  . عالمت گذاری بر روی برگه سواالت خودداری نموده و برگه سواالت را از جلسه امتحان خارج ننماییداز   ❖

  .شد خواهد برخورد  آزمون مقررات 
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کردن از روی ورقه امتحانی دانشجویان دیگر و   ، ساعت هوشمند،هندزفری، کتاب، جزوه، یادداشت، تبادل اطالعات، نگاه  MP3 Playerاستفاده از تلفن همراه و   ❖

د دیگر به جای یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجویان دیگر، هرگونه مشاجره با مراقبین، برهم زدن نظم جلسه امتحان، صحبت کردن با یکدیگر، حضور فر

 . شد خواهد برخورد آزمون مقررات و قوانین اساس بر . به منزله تقلب بوده ودانشجو و.. 

 ی کیالکترون  یها آزمون ی یاجرا دستورالعمل
مربوطه اطالع دهند.  روز کاری قبل از امتحان به کارشناس مسئول دوره  3دانشجویانی که در یک روز دو یا چند آزمون دارند )کتبی و الکترونیکی( الزم است  ❖

 . به عهده دانشجو خواهد بود ندادن به کارشناس،  عواقب اطالع

 . باشید داشته همراه  به آزمون سالن به ورود هنگام در را خود دانشجویی کارت ❖

 . شد نخواهد گرفته ،آزمون باشند آزمون نظم زننده  هم بر که از دانشجویانی. نمایید  رعایت را سکوت آزمون سالن به ورود از پس ❖

 . شوید  حاضر الکترونیک آزمون مرکز در آزمون شروع زمان از قبل دقیقه 15 ❖

 .شد نخواهد افزوده  اضافه زمان میکنند پیدا حضور آزمون جلسه در تاخیر با که داوطلبانی به ❖

 سایر و جانبی ،حافظه هوشمند  ساعت و همراه  تلفن خودکار،  مداد،  کاغذ، کتاب،  جزوه،  ،  حساب ماشین هندزفری،  تبلت،  ، نوشیدنی گونه هر  آوردن همراه  به از ❖

 طبق و شده  محسوب تخلف اقالم این داشتن همراه  است  بدیهی. .د ینمای خودداری امتحان جلسه در خاموش بصورت  حتی رایانه و الکترونیکی ارتباطی،  وسایل

 .شد  خواهد برخورد متخلفین با مقررات

 گردد می  بررسی نیاز صورت  در آزمون برگزاری از پس و شده ضبط دانشجویان عملکرد لذا شد.با می بسته مدار دوربین به مجهز امتحانسالن   ❖

  .شد خواهد برخورد آزمون مقررات  و قوانین اساس بر تخلف مشاهده صورت  در و

 هشدار صفحه در شده  نمایان اطالعات و کرده  وارد  آزمون به ورود صفحه در را مانیتورینگ مرکز از شده  اعالم مشخصات  ،  خود به مربوط کانتر در قرارتاس محض به ❖

 . دیده اطالع مراقب نزدیکترین به مغایرت،  یا اشتباه  گونه هر وجود صورت در و نمایند بررسی را

 . شودمی  داده  نمایش  دانشجویان برای تصادفی صورت به ها گزینه و  سواالت. شود نمی گرفته نظر در استراحت برای زمانی آزمون برگزاری طی در ❖

 :باشد می ذیل شرح به آزمون زمان مدت اساس بر آزمون به ورود زمان پایان ❖

 دقیقه   10ورود زمان پایان:دقیقه   120تا نهایآزمو   دقیقه  6ورود زمان پایان:دقیقه  30تا آزمونهانهای    دقیقه  3ورود زمان پایان:دقیقه  10تا نهایآزمو

  .دیندار را الکترونیک آزمون مرکز به ورود اجازه ، آزمون به ورود پایان  زمان  اتمام از پستوجه داشته باشید   
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 دانشکده پرستاری و مامایی  –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 24/10/1401 شنبه روز:

 مسئول دوره تعداد ورودی  رشته  استاد درس نام  ساعت 
محل 

 امتحان 

9:30-8:30 

 خانم دکتر جمشیدی منش روش تحقیق 
 هیکل  ییارشد ماما

   شهایگرا
 خانم قاسمی  7 1401مهر 

1 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 )آزمون عملی( 
 خانمها:دکتر رزمگیر)مسئول درس(،انصاری

 / ارشد کودکان

 مراقبتهای ویژه  
 13 1401مهر 

خانم ناطقی  

 خانم قاسمی 

 
 سایت 

9:00 

 پرستاری  دکتر جعفری ثابت)مسئول درس(  آقای )الکترونیکی( داروشناسی 
بهمن  

1400 

 29:  1گروه 

 25:  2گروه 
دانشکده   خانم توانا 

-پزشکی 

سالن  

آزمونهای  

 الکترونیکی 

 خانم مرادیان  18 1400مهر  مامایی زاده)مسئول درس( دکتر  وهاب  خانم )الکترونیکی( 1 داروشناسی 

 1401مهر  پرستاری  دکتر حسن زاده یآقا ح )الکترونیکی( تشری
 26:  1گروه 

 30:  2گروه 
 خانم توانا 

 خانم مرادیان  21 1401مهر  مامایی آقای دکتر مهدیزاده  )الکترونیکی( 1 تشریح 

 مادر و نوزادپرستاری در اختالالت سالمت  11:30-10
)مسئول درس(،دکتر  باستانیکتر ها:دخانم

 تجلی
 99بهمن  پرستاری 

 32:  1گروه 

 34:  2گروه 
 5-6-7-8 خانم یزدانی 

14:30-13 

 1400مهر  پرستاری  خانم دکتر باستانی  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 
 23:  1گروه 

 25:  2گروه 
 1-2-3 خانم توانا 

 (3سالمندان ) پرستاری بزرگساالن/ 

  ی،پوست و سوختگ  ،)مباحث اعصاب 

 اتاق عمل(  ی،عفون

محدث )مسئول درس(،  خانمها:

غالم دکتر،ییدالشهدایسان،یدکترخاچ

 دکترعباسی،دکتر  خواجه گودری یانآقا،نژاد
 99مهر  پرستاری 

 28:  1گروه 

 31:  2گروه 
 5-7-9 خانم یزدانی 

 8 خانم مرادیان  20 99مهر  مامایی دکتر  دینی خانمها:دکتر نیسانی)مسئول درس(،  بیماریهای زنان و ناباروری 
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 دانشکده پرستاری و مامایی  –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 25/10/1401شنبه یک روز:

 مسئول دوره  تعداد ورودی رشته  استاد نام درس ساعت
محل 

 امتحان 

9:30-8:30 

مراقبتهای جامع پرستاری در  

 بخشهای ویژه 

و خانم    CCUمباحث )

 (محدث 

آقای دکتر عباسی)مسئول  

دکتر محدث،خانمها:درس( 

 حسینی 
 98بهمن   پرستاری 

 25:  1گروه 

 28:  2گروه 
 1-2-3-4 خانم یزدانی 

 فرایند آموزش بیمار
خوش   نیدکترخوب بخانمها: 

نظر)مسئول درس(، دکتر 

 یاحسان

 پرستاری 
بهمن  

1400 

 27:  1گروه 

 24:  2گروه 
 5-6-7 خانم توانا 

آشنایی با موازین قانونی مربوط به  

 امر درمان 
 خانم دکتر فارس)مسئول درس( 

کلیه ارشدهای  

 پرستاری و مامایی

مهر  

1401 
21 

 ی خانم قاسم

 ی کرکچ خانم 

 خانم ناطقی 
9 

 آقای دکتر هورمند)مسئول درس( داروشناسی اختصاصی 
ارشد مراقبتهای  

 ویژه 

مهر  

1401 
 خانم قاسمی  6

8 

 داروشناسی بالینی پرستاری
مقدم)مسئول   یم یدکتر رح خانم

 درس( 
 ارشد داخلی جراحی

مهر  

1401 
 خانم کرکچی 11

 مامایی خانم آقا محمد صادق زبان عمومی 11:30-10
مهر   

1400 
 1 خانم مرادیان  16

12:00 

 الکترونیکی -( 2اندیشه اسالمی )
 آقای عقیلی 

 99بهمن   پرستاری 
 31:  81گروه 

 خانم یزدانی 
دانشکده  

-پزشکی 

سالن  

آزمونهای  

 الکترونیکی 

 35:  82گروه  آقای  نظری 

 الکترونیکی -( 2اندیشه اسالمی )

 آقای نظری 

 خانم مرادیان  16 99مهر   مامایی

 پرستاری  الکترونیکی-( 1اندیشه اسالمی )
بهمن  

1400 

 19:  81گروه 

 31:  82گروه 
 خانم توانا 
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 دانشکده پرستاری و مامایی  –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 و ارشدکارشناسی  حضوریروزانه امتحانات برنامه  

 26/10/1401شنبه دوروز:      

 تعداد ورودی رشته  استاد نام درس ساعت
مسئول 

 دوره
 محل امتحان 

9:30-8:30 

 بررسی وضعیت سالمت

)آزمون عملی در پراتیک بعد از اتمام  

و تا    آزمون نظری برگزار می گردد

 ( ادامه می یابد  15ساعت  

خانمها:دکتر احسانی)مسئول  

 درس(،دکتر غالم نژاد
 1400مهر   پرستاری 

 25:  1گروه 

 23:  2گروه 
 1-2-3 توانا خانم  

 99بهمن   پرستاری  آقای دکتر  دولتی  پرستاری و بهداشت محیط
 30:  1گروه 

 31:  2گروه 
 7-8-9 خانم یزدانی 

11:30-10 

 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 )آزمون عملی( 
آقایان: دکتر سیروس 

 پناهی)مسئول درس(،روشنی 
ارشد داخلی  

 جراحی
 سایت خانم کرکچی 11 1401مهر  

 99مهر   پرستاری  ا ین یخانم کاشان اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای
 28:  1گروه 

 29:  2گروه 
 1-2-3-4 خانم یزدانی 

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای  

 شایع در ایران 
 آقای دکتر مهدیزاده 

 پرستاری 
بهمن  

1400 

 26:  1گروه 
 5-6-7 خانم توانا 

 24:  2گروه  خانم دکتر حسینی 

12:00 
 الکترونیکی -بیوشیمی

 

طاهری پاک )مسئول   آقایان: دکتر 

 درس(، سراسگانی 
 پرستاری 

مهر   

1401 

 27:  1گروه 
 خانم توانا 

دانشکده  

سالن  -پزشکی 

آزمونهای  

 الکترونیکی 

خانم دکتر بحرینی)مسئول  

 درس(،آقای سراسگانی 
 27:  2گروه 

طاهری پاک )مسئول   آقایان: دکتر

 سراسگانی درس(، 
 خانم مرادیان  21 1401مهر   مامایی 

13:00 
 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 )آزمون عملی( 

خانم دکتر نعمتی)مسئول  

 درس(،آقای  روشنی

  مامایی/   ارشد

 مشاوره درمامایی 
 سایت خانم قاسمی  16 1401مهر  
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 یی و ماما یدانشکده پرستار  –ران یا  یدرمان یو خدمات بهداشت یانشگاه علوم پزشکد

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 27/10/1401شنبه سه روز : 

 تعداد ورودی رشته  استاد نام درس ساعت
مسئول 

 دوره

محل 

 امتحان 

9:30-8:30 

پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث 

عملی  در پراتیک بعد غیرمترقبه )آزمون 

 از اتمام آزمون نظری برگزار می گردد(

 خانم بزرگ نژاد 

 98بهمن  پرستاری

 30: 1گروه 

 خانم یزدانی 
9-7-

5 
خانم بزرگ نژاد)مسئول درس(،  

 آقای خیری
 26: 2گروه 

 8 مرادیانخانم  20 99مهر  مامایی خانم دکتر حسن پور  اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
نظریه ها و مدل های پرستاری سالمت 

 جامعه و کاربرد آن ها 

خانم دکتر حسینی)مسئول  

 درس(،آقای دکتر مهدیزاده
 11 خانم کرکچی  4 1401مهر  ارشد سالمت جامعه

جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی  

 زنان   
 خانم دکتر جمشیدی منش

ارشد مامایی کلیه 

 گرایشها
 خانم قاسمی 7 1401مهر 

6 
مشاوره و آموزش دربارداری و زایمان 

 و پس از زایمان  طبیعی

خانمها:دکتر جمشیدی منش  

 )مسئول درس(،دکتر کشاورز 

ارشد مشاوره 

 یی درماما
 خانم قاسمی 3 1400مهر 

11:30-10 

 1400مهر  پرستاری آقای  بابایی  تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسالم 
 26: 81گروه 

 25: 82گروه 
 خانم توانا

8-7-

5 

 9 مرادیانخانم  26 1400مهر  مامایی خانم دکتر امیری  نشانه شناسی و معاینات فیزیکی 

 ( 4پرستاری توانبخشی ) 
خانمها: دکتر اینانلو )مسئول  

 درس(، کاشانی نیا 
 خانم کرکچی 4 1400مهر  ارشد توانبخشی 

 اخالق، حقوق و قانون در روان پرستاری 1
خانمها:کاشانی نیا)مسئول  

 درس(،دکتر اینانلو 
 6 1401مهر  ارشد روانپرستاری 

 خانم 

 کرکچی 

 اخالق و قانون در مدیریت پرستاری 
خانمها:دکتر غفرانی)مسئول  

 درس(،کاشانی نیا

ارشد مدیریت 

 پرستاری
 خانم ناطقی 6 1401مهر 

اخالق پرستاری در کودکان و روابط حرفه 

 ای
 خانم ناطقی 7 1401مهر  ارشد کودکان  کاشانی نیاخانم 

 قانون، اخالق پرستاری و روابط حرفه ای 2
خانمها:کاشانی نیا)مسئول  

 درس(،دکتر غفرانی 

ارشد مراقبتهای 

 ویژه 
 خانم قاسمی 6 1401مهر 

 3  نوزادان پیشرفته مراقبت و مدیریت
خانمها:دکتر شوقی )مسئول  

 درس(،دکتر علی نژاد 

ارشد پرستاری ویژه   

 نوزادان 
 خانم کرکچی  3 1400مهر 
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 دانشکده پرستاری و مامایی  –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 کارشناسی و ارشد حضوری برنامه روزانه امتحانات 

 28/10/1401 شنبهچهارروز :   

 محل امتحان  مسئول دوره  تعداد ورودی رشته  استاد نام درس ساعت

9:30-8:30 

 مراقبتهای پرستاری در منزل 
خانمها:دکتر احسانی )مسئول  

 درس(، دکترخوب بین خوش نظر 
 99مهر   پرستاری  

 28:  1گروه 

 30:  2گروه 
 1-2-3-4 خانم یزدانی 

 پرستاری کودک سالم
خانمها: دکترثابتی )مسئول  

 دکتر بصیر شبستری درس(،
 پرستاری  

بهمن  

99 

 33:  1گروه 

 35:  2گروه 
 5-6-7-8 خانم یزدانی 

 9 خانم مرادیان  18 99مهر     مامایی خانم دکتر صالحی  اصول روانپزشکی در مامایی

 تغذیه و تغذیه درمانی 11:30-10
 خانم دکتر رهیده

 پرستاری 
بهمن  

1400 

 26:  1گروه 
خانمها: دکتر آرییان)مسئول   5-6-7 خانم توانا 

 درس(،دکتر جزایری 
 25:  2گروه 

 تحقیق در پرستاری  10:30-10
)مسئول  یدکتر عباس یآقا

 پرستاری  ،خانم دکتر علی نژاددرس( 

 

مهر  

1400 

 

 21:  1گروه 

 خانم توانا  25:  2گروه 

 
3-2-1 

 آقای دکتر مبادری  آمار حیاتی مقدماتی  12-10:30
 21:  1گروه 

 23:  2گروه 

14:30-13 
 )نظری( اصول و مهارت در پرستاری 

خانم بزرگ نژاد )مسئول 

 یریخ یدرس(،آقا
 پرستاری 

مهر  

1401 

 26:  1گروه 

 26:  2گروه 
 5-7-8 خانم توانا 

 مامایی  آقای دکتر عزیزی 1فیزیولوژی 
مهر  

1401 
 9 خانم مرادیان  21
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 01/11/1401شنبه روز : 

 تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 
مسئول 

 دوره

محل 

 امتحان 

9:30-8:30 
 18 99مهر   مامایی دکتر امیری فراهانی   خانم  3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 

خانم  

 مرادیان 
5 

 6 خانم ناطقی  7 1401مهر   ارشد کودکان  خانم دکتر بریم نژاد  بررسی وضعیت سالمت کودک

9:00 

 نیکیالکترو -انگل شناسی
 دکتر بدیرزاده)مسئول درس(، آقای

 1401 مهر پرستاری 
 28  :1گروه 

 خانم توانا 
دانشکده  

-پزشکی 

سالن  

آزمونهای  

 الکترونیکی 

 26  :2گروه  درس( )مسئول یدکترمحمودآقای 

 22 1401مهر   مامایی  خانم دکتر رفیعی)مسئول درس(  الکترونیکی-انگل شناسی و قارچ شناسی
خانم  

 مرادیان 

11:30-10 

 الکترونیکی  -ژنتیک و ایمنولوژی

 )قسمت نظری( 
 1400 مهر پرستاری  )مسئول درس(، ی دکتر صفر   خانم 

 25  :1گروه 

 25  :2گروه 
 خانم توانا 

دانشکده  

-پزشکی 

سالن  

آزمونهای  

 الکترونیکی 

 1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی  
خانمها:دکتر امیری فراهانی)مسئول  

 دکتر  رحیمیان   درس((، 
 17 1400مهر   مامایی

خانم  

 مرادیان 
5 

14:30-13 

 ( 2پرستاری بزرگساالن/ سالمندان ) 

 (یادرار  ستمی)زنان،مردان،برست،س

خانمها:مسرور )مسئول درس(، دکتر  

  خوب بین خوش ،دکتریفراهان

ی، دکتر محمد زارع یان:نظر،آقا

 عباسی 

 99  بهمن پرستاری 
 31  :1گروه 

 34  :2گروه 

خانم  

 مرادیان 
8-7-6-5 

 مفاهیم پایه پرستاری 
،خانم دکتر  )مسئول. د(  یزارعی آقا

 بزرگزاد
 1400 بهمن پرستاری 

 26  :1گروه 

 24  :2گروه 
 1-2-3-4 خانم توانا 
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 02/11/1401 شنبهیک روز :
 محل امتحان  مسئول دوره  تعداد  ورودی  رشته استاد نام درس  ساعت 

9:30-8:30 

 خانواده و جمعیت دانش 
 آقای عقیلی

 1401مهر  پرستاری و مامایی 
 5-6 خانم توانا 26برادران: 

 7-8 خانم مرادیان 43خواهران:  خانم دکتر میناوند 

 یولوژیزیپاتو ف
خانمها:مسرور)مسئول  

 درس(،محدث،آقای دکتر عزیزی
 3 خانم کرکچی  11 1401مهر  ارشد داخلی جراحی 

 خانم کرکچی  6 1401مهر  ارشد روانپرستاری  خانم دکتر اینانلو  روان پرستاری اصول مشاوره در  
2 

 خانم کرکچی  4 1401مهر  ارشد سالمت جامعه آقای دکتر مهدیزاده  آموزش به فرد، خانواده و جامعه

 خانم ناطقی 6 1401مهر  ارشد مدیریت پرستاری  خانم دکتر پرویزی نظریه های پرستاری
1 

 خانم ناطقی 7 1401مهر  ارشد کودکان  خانم دکتر پرویزی سالمت خانوادهتکامل و 

11:30-10 

  مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

(ICU  و دیالیز) 
   98بهمن  پرستاری پرستاری

 25: 1گروه 

 28: 2گروه 
 5-7-8 خانم یزدانی 

 1400بهمن  پرستاری آقای مسعودی  تاریخ تحلیلی صدر اسالم 
  26: 1گروه 

 21: 2گروه 
 1-2-3 خانم توانا

مامایی در مشکالت خاص دوره مشاوره 

 باروری

خانمها:دکتر صادقی )مسئول  

 درس(،دکتر امینی 
 11 خانم قاسمی 3 1400مهر  ییارشد مشاوره درماما

 2  نوزادان پیشرفته مراقبت و مدیریت
خانمها:دکتر علی نژاد )مسئول  

 شوقی،دکتر عشایریدرس(،دکتر 

ارشد پرستاری ویژه   

 نوزادان 
 خانم  کرکچی  3 1400مهر  

4 
 سیاست گذاری و اقتصاد سالمت

خانمها: عادل مهربان )مسئول درس(، 

 دکتر صالحی 
 کرکچی خانم  4 1400مهر  ارشد مدیریت پرستاری 

(، اختالالت  عملکردی  3پرستاری توانبخشی ) 

 متابولیکی و تغذیه 

خانمها:کاشانی نیا)مسئول  

 درس(،محدث 
 خانم کرکچی  4 1400مهر  ارشد توانبخشی 

6 
مراقبت از بزرگساالن با اختالالت حاد و مزمن  

(2 ) 
 خانم ناطقی 6 1400مهر  جراحی   -ارشد داخلی خانمها:مسرور)مسئول درس(،محدث 

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

 ( ENT)مباحث دستگاه خون ساز، غدد ،  

خانمها:محدث )مسئول درس(،  

غالم دکتر،ییدالشهدایسان، یدکترخاچ

دکترعباسی،دکتر محمد   یانآقا، نژاد

 خواجه گودری 

 99مهر  پرستاری
 28 :1گروه 

 31 :2گروه 
 1-2-3-4 خانم یزدانی 
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 دانشکده پرستاری و مامایی  –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 03/11/1401 شنبه دوروز :

 تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 
مسئول 

 دوره
 محل امتحان 

9:30-8:30 

تاریخ، اخالق، قوانین و حقوق در  

 مامایی
 19 99مهر  مامایی خانم دکتر نیسانی 

خانم 

 مرادیان
8 

 فناوری اطالعات در پرستاری

 )قسمت تئوری( 

آقای دکتر سیروس 

پناهی)مسئول درس(،خانم  

 انصاری
 1401مهر  پرستاری

 13: 1گروه 

 13: 2گروه 

 خانم توانا

9 

 فناوری اطالعات در پرستاری 

 )آزمون عملی( 

آقای دکتر شهرام 

صدقی)مسئول درس(،خانم 

 سرائی پور 

 14: 3گروه 

 12: 4گروه 
 سایت 

11:30-10 

 پرستاری بهداشت روان 

خانمها: دکتر مردانی)مسئول  

 درس(،دکتر سید فاطمی 
 1400مهر  پرستاری 

 22: 1گروه 

 1-2-3 خانم توانا
خانمها:دکتر مردانی)مسئول  

 درس(،دکتر اینانلو 
 26: 2گروه 

روانشناسی عمومی، روانشناسی  

 زن و خانواده 

خانمها: دکتر سحر 

عشرتی)مسئول درس(،ندا  

 واحد 

 16 1400مهر  مامایی
خانم 

 مرادیان
4 

 5 خانم ناطقی 5 1400مهر  ارشد داخلی جراحی  خانم دکتر شریفیان  نقش پرستار در پدافند غیرعامل 

 بیماری های زنان و نازایی 
نیسانی)مسئول  خانم دکتر 

 درس( 

ارشد آموزش  

 مامایی
 6 خانم قاسمی 3 1400مهر 

14:30-13 

مدیریت مراقبت های خاص  

 پرستاری
 آقای دکتر پیروی

ارشد مدیریت 

 پرستاری
 4 1400مهر 

خانم 

 کرکچی 
11 

 )الکترونیکی( زبان تخصصی

 آقای دکتر هادی حمیدی 

 99بهمن  پرستاری 
 34: 1گروه 

 33: 2گروه 

 تواناخانم 

دانشکده  

-پزشکی 

سالن  

آزمونهای  

 الکترونیکی 

  زبان عمومی انگلیسی
 )الکترونیکی( 

 پرستاری 
بهمن 

1400 

 27:  1گروه 

 24:  2گروه 
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 دانشکده پرستاری و مامایی  –انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران د

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 04/11/1401 شنبه سهروز : 

 تعداد ورودی رشته  استاد نام درس ساعت
مسئول 

 دوره

محل 

 امتحان 

9:30-8:30 
 اصول مدیریت خدمات پرستاری 

خانمها:جعفرجالل )مسئول  

 ی دکترغفراندرس(، 
 98بهمن  پرستاری

 25 :1گروه 

 27 :2گروه 
 5-7-8 خانم یزدانی 

 6 خانم قاسمی 3 1400مهر  ارشد مشاوره درمامایی خانم دکتر جمشیدی منش یائسگییائسگی و مشاوره قبل و بعد از 

11:30-10 

 آمار پیشرفته 

 

 خانم حسینی 

 ارشد روانپرستاری 

 ارشد مدیریت پرستاری 

ارشد سالمت جامعه 

 1401مهر  ارشد مراقبتهای ویژه 

23 
 خانم ناطقی

 خانم کرکچی 

 خانم قاسمی

9-6 

 تحلیل آماری-آمار حیاتی پیشرفته 
ارشد مامایی کلیه 

 16 گرایشها

 ارشد مشاوره درمامایی و روش تحقیق پیشرفته آمار حیاتی

 آمار پیشرفته در تحقیقات علوم پزشکی
 خانم دکتر رسولی 

 ارشد داخلی جراحی 
 1401مهر 

 خانم کرکچی  11
5 

 خانم ناطقی 7 کودکان ارشد پرستاری  آمار پیشرفته 

 نیازهای ویژه گروه های آسیب 

خانمها:دکتر شریفیان)مسئول  

درس(،دکتر بزرگ نژاد،دکتر 

 امینی

 11 خانم کرکچی 3 1400مهر   ارشد پرستاری اورژانس 

 خانم دکتر صالحی یرهبر یها هیو نظر تیریاصول مد
ارشد پرستاری ویژه   

 نوزادان 
 خانم کرکچی  3 1400مهر 

7 
 خانم کرکچی  4 1400مهر  ارشد توانبخشی  خانم دکتر صالحی مدیریت خدمات پرستاری 

 1401مهر  پرستاری آقای دکتر صادقی  اخالق اسالمی  14:30-13
 25 :81گروه 

 29 :82گروه 
 5-7-8 خانم توانا
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 یی و ماما یدانشکده پرستار  –ران یا  یدرمان یو خدمات بهداشت یانشگاه علوم پزشکد

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 1401/ 05/11 شنبهچهار روز :

 مسئول دوره تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 
محل 

 امتحان 

9:30-8:30 

 ( 2پرستاری بزرگساالن/ سالمندان ) 

 )قلب و عروق،تنفس( 

خانمها:مسرور )مسئول درس(،  

  ن یخوب ب ،دکتریدکتر فراهان

دکتر   ،ی : زارعانیخوش نظر،آقا

 ی عباس

 99بهمن  ی رستارپ
 31  :1گروه 

 34  :2گروه 
 5-6-7-8 خانم یزدانی 

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره  

 در بهداشت مادر و کودک و باروری 
 9 خانم مرادیان   99مهر   مامایی  خانم دکتر اکبری 

11:30-10 

 (1پرستاری بزرگساالن/ سالمندان ) 

 (تی آب و الکترول  ،ی)مباحث ارتوپد

)مسئول محدث خانمها:

  ،یی دالشهدایس،درس(

 ی،آقای دکتر خواجه گودری اسیال

 1400مهر   ی پرستار
 22  :1گروه 

 25  :2گروه 
 1-2-3 خانم توانا 

 نوزادان 
خانمها:دکتر کشاورز)مسئول  

 درس(، دکترحسن پور 
 4 خانم مرادیان  16 1400مهر   مامایی 

14:30-13 
 9 خانم مرادیان  22 1401مهر   مامایی  خانم دکتر علیزاده  سلول شناسی و بافت شناسی 

 1400بهمن  ی پرستار خانم دکتر عشرتی  روانشناسی فردی و اجتماعی 
 26  :1گروه 

 24  :2گروه 
 5-6-7 خانم توانا 
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 08/11/1401 شنبه روز :

 دورهمسئول  تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 
محل 

 امتحان 

9:30-8:30 

 پرستاری بیماریهای روان
 خانمها:دکتر اینانلو)مسئول درس(،دکتر سید فاطمی 

 99بهمن   پرستاری 
 33 :1گروه 

 5-6-7-8 خانم یزدانی 
 34 :2گروه  خانم دکتر سیدفاطمی)مسئول درس(،دکتر مردانی 

 9 خانم مرادیان  26 99مهر   مامایی حسن پورخانمها:دکتر کشاورز)مسئول درس(،دکتر  3بارداری زایمان  

 نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها 
  ی)مسئول درس(،دکتر بزرگزاد،آقاانیخانمها:دکتر خاچ

 یدکتر عباس
 خانم کرکچی 11 1401مهر   ارشد داخلی جراحی

2-1 
پرستاری  نظریه ها، الگوها و مفاهیم 

 های ویژه مراقبت

خانمها:دکتر خوش نظر)مسئول درس(،دکتر خاچیان،آقای  

 دکتر عباسی

ارشد پرستاری  

 مراقبتهای ویژه 
 خانم قاسمی  6 1401مهر  

مدیریت مراقبت پرستاری مبتنی بر  

 شواهد 
 خانم ناطقی  6 1401مهر   ارشد مدیریت پرستاری  خانم دکتر عادل مهربان 

 3 خانم قاسمی  7 1401مهر   ارشد مامایی کلیه گرایشها  خانمها:دکتر امیری فراهانی)مسئول درس(،دکتر رحیمیان  مامایی فیزیوپاتولوژی در 

11:30-10 

 پرستاری بیماریهای کودکان 

 
 99مهر   پرستاری  ی اکبر یعل، ی)مسئول درس(، محمد یخانمها:دکتر شوق

 29 :1گروه 

 32 :2گروه 
 1-2-3-4 یزدانی خانم  

 ( 1پرستاری بزرگساالن/ سالمندان )

 )مباحث گوارش( 

ی،آقای اسیال، یی دالشهدایس، )مسئول درس(محدثخانمها:

 خواجه گودری  دکتر
 1400مهر   ی رستارپ

 22 :1گروه 

 25 :2گروه 
 5-6-7 خانم توانا 

 9 خانم مرادیان  17 1400مهر   مامایی خانم دکتر صادقی  1بارداری زایمان 

 اپیدمیولوژی خانواده و جامعه
 

 خانم دکتر امینی)مسئول درس(،آقای دکتر طالبی 
ارشد آموزش  

 1400مهر   باروری   مامایی/بهداشت
6 

 11 خانم قاسمی 
  باروری   ارشد بهداشت آقای دکتر طالبی بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک 

(، اختالالت عملکردی  2پرستاری توانبخشی ) 

 ریوی، ادراری قلبی،  
 خانم کرکچی 4 1400مهر   ارشد توانبخشی  آقای دکتر عباسی)مسئول درس(،خانم دکتر فراهانی 

8 
 خانم کرکچی  3 1400مهر  ارشد پرستاری اورژانس  آقایان:دکتر عباسی )مسئول درس(،دکتر پیروی  3پرستاری اورژانس 

 ( الکترونیکی)فیزیولوژی 12:00
 خانم دکتر مهرابی 

 دکتر پازکی آقای 
 1401مهر   پرستاری 

 27 :1گروه 

 خانم توانا  26 :2گروه 

 

دانشکده 

-پزشکی

سالن  

آزمونهای 

 الکترونیکی
 میکروب شناسی)الکترونیکی( 13:00

 خانم دکتر ،دکتر ایراجیان )مسئول درس(،انیدکتر مسجد یقاآ

 ی رکالنترمی
 1400بهمن   پرستاری 

 27 :1گروه 

 25 :2گروه 

 خانم مرادیان  21 1401مهر   مامایی
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 یی و ماما یدانشکده پرستار  –ران یا  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 09/11/1401 شنبهیک روز :

 تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 
مسئول 

 دوره

محل 

 امتحان 

9:30-8:30 
 42 1401مهر  پرستاری و مامایی  خانم آقا محمد صادق  دانشگاهی زبان پیش 

 خانم توانا

 خانم مرادیان
9-8 

نظریه ها، الگوهای روان  

 پرستاری و کاربرد آن ها 
 6 خانم کرکچی  6 1401مهر  ارشد روانپرستاری  خانم دکتر مردانی 

11:30-10 
 1400بهمن  پرستاری آقای دکتر مهدیزاده  پرستاری سالمت جامعه 

 27 :1گروه 

 24 :2گروه 
 5-6-7 خانم توانا

آسیب شناسی عمومی و  

 اختصاصی 
 8 خانم مرادیان 17 1400مهر  مامایی خانم دکتر مهشید پناهی)مسئول درس( 
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 دانشکده پرستاری و مامایی  –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 10/11/1401 شنبهدو روز :

 محل امتحان  مسئول دوره تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 

8:30 

مشاوره و راهنمایی در 

 و بهداشت باروری مامایی

خانمها:دکتر حسن پور)مسئول درس(،  

 ،آقای دکتر محمود دهقانیآالله طاهری 

ارشد مامایی کلیه 

 گرایشها 

 

 خانم قاسمی 7 1401مهر 

5 
و  ژنتیک اصول مشاوره 

 های ارثی بیماری
 خانم دکتر خاکپور 

ارشد مشاوره 

 درمامایی 
 خانم قاسمی 8 1401مهر 

 ارزیابی های تشخیصی 

خانم دکتر عصمت حسینی )مسئول  

نیاکان،دکتر مرادی درس(،آقایان دکتر 

 مقدم 

ارشد پرستاری 

 مراقبتهای ویژه 
 6 خانم قاسمی 6 1401مهر 

اصول و فنون پرستاری و 

مامایی و روش کار در اتاق  

 عمل و زایمان 

خانمها: دکتر خیرخواه)مسئول  

 درس(،دکتر رنجبر 
 9 خانم مرادیان  21 1401مهر  مامایی

12:00 
   ژنتیک و ایمنولوژی

 عملی( )قسمت 

 ( الکترونیکی)

 1400مهر  پرستاری  )مسئول درس(، ی :دکتر صفر   خانم 
 25  :1گروه 

 25 :2گروه 
 خانم توانا

دانشکده  

سالن  -پزشکی 

آزمونهای  

 الکترونیکی 
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 دانشکده پرستاری و مامایی  –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 11/11/1401 شنبهسه  روز :

 محل امتحان  مسئول دوره تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 

 پرستاری مبانی مراقبتهای 8:30

 ویژه 
خانمها:دکتر حسینی )مسئول درس(،دکتر 

 غالم نژاد
ارشد پرستاری 

 مراقبتهای ویژه 
 1 قاسمیخانم  6 1401مهر 

 

 

 1401/ 12/11 شنبهچهار روز :

 محل امتحان  مسئول دوره تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 

 2پرستاری اورژانس   10:00
خانمها:دکتر بزرگزاد)مسئول درس(،دکتر  

 خوش نظر،محدث
 11 خانم کرکچی  3 1400مهر  ارشد اورژانس 

 

 

 

 

 

 


