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 به نام خدا

 

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

 

 )بارش برف،یخبندان و کمبود گاز( و لغو امتحانات این روزها  1401/ 11/ 27و  24،25،26دوشنبه و سه شنبه مورخ  باتوجه به تعطیلی روزهای شنبه، یکشنبه، 

 تاریخ جدید برگزاری این آزمونها به شرح ذیل می باشد.  
 

 

 

 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 
 مراقبین 

9:30-8:30 
آشنایی با موازین قانونی مربوط به امر  

 درمان 

خانم دکتر فارس)مسئول  

 درس(

کلیه ارشدهای  

 پرستاری و مامایی
 21 1401مهر  

 ی خانم قاسم

 یکرکچ  خانم

 خانم ناطقی 
9  
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 1401/ 05/11 شنبهچهار روز :

 مسئول دوره تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 
محل 

 امتحان 
 مراقبین 

9:00-8:00 
سیستم های اطالع رسانی  

 پزشکی 

 )آزمون عملی( 

خانمها:دکتر رزمگیر)مسئول 

 درس(،انصاری 

 ارشد کودکان 

  
 7 1401مهر  

 خانم ناطقی  

 
 سایت 

 

11:30-10 
مشاوره و آموزش دربارداری و  

 و پس از زایمان  زایمان طبیعی

خانمها:دکتر جمشیدی منش  

 )مسئول درس(،دکتر کشاورز 

ارشد مشاوره  

 یی درماما
  11 ی خانم قاسم 3 1400مهر  

11:00-9:00 
سیستم های اطالع رسانی  

 پزشکی 

 )آزمون عملی( 

خانمها:دکتر رزمگیر)مسئول 

 درس(،انصاری 

ارشد مراقبتهای  

 ویژه
 6 1401مهر  

 خانم قاسمی 

 
 سایت 

 

14:30-13 

نظریه ها و مدل های پرستاری  

 سالمت جامعه و کاربرد آن ها 

خانم دکتر حسینی)مسئول  

 درس(،آقای دکتر مهدیزاده 

ارشد سالمت  

 جامعه

 1401مهر  

 خانم کرکچی  4

1  
اخالق، حقوق و قانون در روان  

 پرستاری 

خانمها:کاشانی نیا)مسئول  

 درس(،دکتر اینانلو 

ارشد  

 روانپرستاری 
 خانم کرکچی  6

مدیریت  اخالق و قانون در  

 پرستاری 

خانمها:دکتر غفرانی)مسئول  

 درس(،کاشانی نیا 

ارشد مدیریت  

 پرستاری 
 خانم ناطقی  6

اخالق پرستاری در کودکان و  

 روابط حرفه ای 
 خانم ناطقی  7 ارشد کودکان  خانم کاشانی نیا 

2  
قانون، اخالق پرستاری و روابط  

 حرفه ای 

خانمها:کاشانی نیا)مسئول  

 درس(،دکتر غفرانی 

ارشد مراقبتهای  

 ویژه
 خانم قاسمی  6
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 دانشکده پرستاری و مامایی  –انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران د

 کارشناسی و ارشد حضوریبرنامه روزانه امتحانات 

 

 08/11/1401 شنبه روز :

 تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 
مسئول 

 دوره

محل 

 امتحان 
 مراقبین 

10:30 
سیستم های اطالع رسانی  

 پزشکی 

 )آزمون عملی( 

آقایان: دکتر سیروس پناهی)مسئول 

 درس(،روشنی 

ارشد داخلی  

 جراحی
  سایت  خانم کرکچی 11 1401مهر  

 

 

 09/11/1401 شنبهیک روز :

 تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 
مسئول 

 دوره

محل 

 امتحان 
 مراقبین 

9:30-8:30 

مراقبتهای جامع  

پرستاری در بخشهای  

 ویژه 

و خانم     CCUمباحث  )

 ( محدث

آقای دکتر عباسی)مسئول درس(  

 دکتر حسینی محدث،خانمها:
 98بهمن   پرستاری 

 25:  1گروه 

 28:  2گروه 
  1-2-3-4 خانم یزدانی 

اخالق پرستاری و ارتباط  14:30-13

 حرفه ای
 99مهر   پرستاری  ا ین یخانم کاشان

 28:  1گروه 

 29:  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 

 10/11/1401 شنبهدو :روز

 مراقبین  امتحان محل  مسئول دوره تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 

9:30-8:30 
  2 خانم کرکچی 11 1401مهر   ارشد داخلی جراحی مقدم)مسئول درس( یم یدکتر رح خانم داروشناسی بالینی پرستاری

پرستاری در اختالالت سالمت  

 مادر و نوزاد 
)مسئول درس(،دکتر  باستانیکتر ها:دخانم

 تجلی
 99بهمن  پرستاری 

 32:  1گروه 

 34:  2گروه 
 5-6-7-8 یزدانی خانم 

 

11:30-10 
سیستم های اطالع رسانی  

 پزشکی

 )آزمون عملی( 

 خانم دکتر نعمتی)مسئول درس(،آقای  روشنی
  مامایی/   ارشد

 مشاوره درمامایی 
  سایت خانم قاسمی  16 1401مهر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/11/1401 شنبهسه  روز :
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 مراقبین  محل امتحان  دورهمسئول  تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 

9:30-8:30 

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

 25:  2گروه 
 5-6-7 خانم توانا 

 

 خانم دکتر جمشیدی منش روش تحقیق 
 هیکل  ییارشد ماما

   شهایگرا
 خانم قاسمی  7 1401مهر 

8  

سمینار تحقیق در مشاوره  

 مامایی
 خانم دکتر امیری 

ارشد مشاوره 

 یی درماما
 خانم قاسمی 8 1401مهر 

11:30-10 

 8 خانم مرادیان  20 99مهر  مامایی دکتر  دینی خانمها:دکتر نیسانی)مسئول درس(،  بیماریهای زنان و ناباروری 
 

  پیشرفته مراقبت و مدیریت

 3 نوزادان
خانمها:دکتر شوقی )مسئول درس(،دکتر 

 نژاد علی 

ارشد پرستاری ویژه   

 نوزادان 
  11 خانم کرکچی  3 1400مهر 

 )الکترونیکی( داروشناسی 
 

 1400بهمن  پرستاری  دکتر جعفری ثابت)مسئول درس(  آقای
 29:  1گروه 

 25:  2گروه 
 خانم توانا 

دانشکده  

سالن  -پزشکی 

آزمونهای  

 الکترونیکی 

 

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

 الکترونیکی -بیوشیمی
 

طاهری پاک )مسئول درس(،  آقایان: دکتر 

 سراسگانی 
 1401مهر    پرستاری 

 27:  1گروه 
 خانم توانا 

خانم دکتر بحرینی)مسئول درس(،آقای 

 سراسگانی 
 27:  2گروه 

طاهری پاک )مسئول درس(،  آقایان: دکتر

 سراسگانی 
 خانم مرادیان  21 1401مهر   مامایی 

14:30-13 

پرستاری بزرگساالن/ سالمندان  

(3) 

پوست و    ،)مباحث اعصاب

 اتاق عمل(   ی،عفون  ی،سوختگ

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 

 

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

 31:  2گروه 
  1-2-3-4 خانم یزدانی 

 

 

 

 1401/ 12/11 شنبهچهار روز :
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 مراقبین  محل امتحان  مسئول دوره تعداد ورودی  رشته  استاد نام درس  ساعت 

9:30-8:30 

 بررسی وضعیت سالمت

)آزمون عملی در پراتیک  

بعد از اتمام آزمون نظری  

و تا    برگزار می گردد

 ( ادامه می یابد  15ساعت  

خانمها:دکتر احسانی)مسئول درس(،دکتر 

 غالم نژاد 
 1400مهر   پرستاری 

 25:  1گروه 

 23:  2گروه  
  1-2-3 خانم توانا 

  4 خانم مرادیان  16 1400مهر    مامایی محمد صادقخانم آقا  زبان عمومی

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 

 آقای دکتر هورمند)مسئول درس( داروشناسی اختصاصی 
ارشد مراقبتهای  

 ویژه 
  8 خانم قاسمی  6 1401مهر  

 فرایند آموزش بیمار 10:00
خوش نظر)مسئول  نیخانمها: دکترخوب ب

 ی درس(، دکتر احسان
 پرستاری 

بهمن  

1400 

 27:  1گروه 

 24:  2گروه 
  5-6-7 خانم توانا 

10:00 
 1401مهر  پرستاری  دکتر حسن زاده یآقا ح )الکترونیکی( تشری

 26:  1گروه 

 30:  2گروه 
 خانم توانا 

دانشکده  

سالن  -ی پزشک

  یآزمونها

 ی کیالکترون

 

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

13:00 

-( 2اندیشه اسالمی )

 الکترونیکی 

 آقای عقیلی 
 99بهمن   پرستاری 

 31:  81گروه 
دانشکده   خانم یزدانی 

سالن  -ی پزشک

  یآزمونها

 ی کیالکترون

 35:  82گروه  آقای  نظری 

 خانم مرادیان  16 99مهر   مامایی آقای نظری 

-( 1اندیشه اسالمی )

 الکترونیکی 
 1400مهر پرستاری  ی نظر یآقا

 19:  81گروه 

 31:  82گروه 
 خانم توانا 

 

 


