
سوم کارشناسی  

پیوسته فوریت 

 پزشکی 

اول کارشناسی  

پیوسته فوریت 

 پزشکی 

سوم کارشناسی  

ناپیوسته فوریت 

 پزشکی 

اول کارشناسی  

ناپیوسته فوریت 

 پزشکی 

 ششم مامایی )پیوسته(  ( وستهی)ناپ ییاول ماما
چهارم مامایی 

 )پیوسته( 
 پرستاری اول  سوم پرستاری چهارم پرستاری  پنجم پرستاری  ششم پرستاری 

 

 ( 2ی) داخلاورژانس 

30 /13 

 فیزیولوژی

30 /8 

 اورژانس های محیطی

30 /13 

 فیزیولوژی

30 /8 

 فیزیولوژی

30 /8 

 نوزادان 

30 /13 

مراقبتهای پرستاری 

جامع دربخش ویژه 

(CCU)30 /10 

پرستاری بیماریهای 

 کودکان

30 /10 

پرستاری بزرگساالن 

 ( 2وسالمندان) 

30 /10 

 فیزیولوژی 

30 /8 

 شنبه 

28/03/140

1 

 اسالمی خالق ا

30 /13 

آشنایی با سازمانهای 

 امدادی

30 /13 

تاریخ تحلیلی صدر  

 اسالم 

30 /13 

 EMSآشنایی باساختار

30 /10 

 ( 2اندیشه اسالمی) 

30 /10 

فیزیوپاتولوژی 

 ( 3)داخلی وبیماریهای 

30 /8 

پرستاری بزرگساالن    

 ( 2وسالمندان) 

30 /10 

پرستاری بزرگساالن 

 ( 1وسالمندان)

30 /8 

 یکشنبه  

29/03/140

1 

نگاهداشت آمبوالنس   

 وتجهیزات 

30 /13 

 داروشناسی  

30 /13 

 بهداشت مادر وکودک  

/ 30(3وباروری)بهداشت 

8 

مراقبتهای جامع پرستاری 

 ( ICUودربخش ویژه)دیالیز

30/10 

پرستاری بزرگساالن 

 ( 3وسالمندان) 

30 /10 

 بیوشیمی  

30 /8 

 دوشنبه 

30/03/1401 

 بهداشت عمومی  

30 /13 

 بیماریهای زنان وزایمان 

30 /8 

 زبان تخصصی

30 /13 

 آسیب شناسی عمومی 

30 /8 

 ( 5بهداشت)

30 /10 

پرستاری بهداشت     

 مادران ونوزادان 

30 /10 

 سه شنبه  

31/03/140

1 

 ( 2تروما)

30 /8 

انگل شناسی ومیکروب 

 شناسی 

30 /10 

آشنایی  

وسیستمه DISPATCHبا

 ای مخابراتی

30 /10 

 فناوری اطالعات 

30 /10 

فرهنگ وتمدن اسالم  

 وایران 

30 /13 

فرهنگ وتمدن اسالم  

 وایران 

30 /13 

فیزیوپاتولوژی 

 ( 1وبیماریهای داخلی)

30 /8 

فرهنگ وتمدن اسالم  

 وایران 

30 /13 

پرستاری بزرگساالن 

 ( 3وسالمندان) 

30 /8 

پرستاری در اختالل  

 سالمت  مادر ونوزاد

30 /10 

 اخالق پرستاری 

30 /13 

 تشریح

30 /8 

 ه چهارشنب

01/04/1401 

            
 پنجشنبه 

02/04/1401 

            
 جمعه 

03/04/1401 

فوریتهای پزشکی در 

 گروههای خاص 

30 /13 

 فناوری اطالعات 

30 /10 

 اورژانسهای رفتاری 

30 /10 

 شناخت بیماریها

30 /8 

 ایمنی شناسی

30 /8 

 ( 4وزایمان) بارداری 

30 /13 

 ( 2بارداری وزایمان) 

30 /13 

پرستاری بیماریهای  

 روان 

30 /10 

 پرستاری کودک سالم

30 /8 

 ژنتیک وایمنولوژی

30 /8 

اصول ومهارتهای 

 پرستاری

30 /10 

 شنبه 

04/04/1401 

 تشریح 

30 /13 

 تشریح 

30 /13 

مراقبتهای پرستاری    

 درمنزل

30 /8 

 تفسیر موضوعی قرآن  

30 /10 

 یکشنبه   

05/04/1401 

 اصول گزارش نویسی

30 /13 

 ( 1اندیشه اسالمی)

30 /13 

 پدافند غیرعامل 

30 /10 

 تریاژ 

30 /13 

 تشریح

30 /10 

فیزیوپاتولوژی 

وبیماریهای  

 8/ 30جراحی 

 تفسیرموضوعی قرآن 

30 /10 

 تحقیق درپرستاری 

30 /13 
 

 فناوری اطالعات  

30 /8 

 میکروب شناسی 

30 /10 

 دوشنبه 

06/04/1401 

 ادبیات فارسی  

30 /10 

نشانه شناسی ومعاینات   

 بدنی

30 /10 

 اختالل عملکرد جنسی  

30 /13 

پرستاری اورژانس  

 دربحران

30 /8 

 زبان تخصصی 

30 /8 

 فرایندآموزش به بیمار

30 /13 

 سه شنبه  

07/04/1401 

قلبی وریوی  ءاحیا

 پیشرفته 

30 /8 

 انقالب اسالمی  

30 /13 

 بهداشت عمومی 

30 /10 

فیزیوپاتولوژی 

 ( 1وبیماریهای داخلی)

30 /8 

 انقالب اسالمی 

30 /13 

 آمارحیاتی

30 /10 

 پزشکی قانونی 

30 /13 

 انقالب اسالمی 

30 /13 

 دانش خانواده وجمعیت 

30 /8 

پرستاری و بهداشت 

 محیط

30 /13 

 ادبیات فارسی 

30 /8 

 چهارشنبه 

08/04/1401 

            
 پنجشنبه 

09/04/1401 

            
 جمعه 

10/04/1401 

مهارتهای عملی   

 اورژانس

30 /10 

فوریتهای داخلی   

 ( 1پیشرفته)

30 /10 

بارداری 

 (غیرطبیعی 1وزایمان)

30 /8 

اصول مدیریت وکاربرد  

 آن درمامایی

30 /8 

 ( 2فارماکولوژی) 

30 /13 

اصول مدیریت خدمات  

 پرستاری

30 /8 

پرستاری بزرگساالن 

 ( 3وسالمندان) 

30 /10 

 پرستاری بهداشت روان 

30 /13 

 اخالق اسالمی 

30 /8 

 انگل شناسی 

30 /8 

 شنبه 

11/04/1401 

 ( 2اندیشه اسالمی)    

30 /10 

 آمارحیاتی

30 /10 

 رادیولوژی وسونولوژی 

30 /13 
 

 تاریخ تحلیلی اسالم   

30 /13 

 آمارحیاتی مقدماتی 

30 /10 

 1اسالمی اندیشه 

30 /13 

 یکشنبه 

12/04/140

1 

 


