
 1400-1401سال تحصیلی برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال دوم      

 ارشد  2ترم  

 پرستاری ویژه 

 ارشد  2ترم 

 داخلی جراحی

 ارشد  2ترم 

 اورژانس پرستاری 

 ارشد  2ترم 

 سالمت جامعه 

 ارشد  2ترم 

 کودکان پرستاری 

 ارشد  2ترم 

 آموزش مامایی 

 ارشد  2ترم 

 بهداشت باروری 

 شنبه

18/4/1401 

 مراقبتهای ویژه تنفس

 خانم دکتر ادیب

 خانم خالقدوست 

 آقای دکترپورشیخیان 

10:30-12 

 

 ( 1و مزمن ) اختالالت حاد

 آقای دکتر مقدم نیا 

 خانم خالقدوست 

 خانم صدیقی 

 خانم دکتر جعفرآقایی 

 آقای دکترپورشیخیان 

10:30-12 

 پرستاری سالمت جامعه  

 دکتر اسیری خانم 

 خانم دکتر میر هادیان 

 خانم دکترپوروخشوری 

 آقای دکترامامی  

 

8:30-10 

 ( 1بهداشت باروری )  

 خانم دکترجعفرزاده 

 خانم دکترسلطانی 

 خانم دکتررهنوردی 

 

10:30-12 

 

 یکشنبه 

19/4/1401 

 تعطیل رسمی 

 عید قربان 

 تعطیل رسمی  

 عید قربان 

 تعطیل رسمی  

 عید قربان               

 تعطیل رسمی  

 عید قربان             

 دوشنبه

20/4/1401 

        پرستاری   مدیریت خدمات  

 خانم دکتر عسگری 

 خانم صدقی ثابت 

 

 

10:30-12 

ارتقای سالمت و سبک   

 زندگی سالم 

 خانم دکتر اسیری 

 خانم دکتر میر هادیان 

 

8:30-10 

 بیماریهای ژنتیکی و مشاوره 

 خانم دکتر کشاورز 

 خانم دکتر علیدوست 

 

10:30-12 

 (2بارداری و زایمان )

 خانم دکترجعفرزاده 

 خانم دکترپاکسرشت 

 خانم دکتربستانی

 خانم نیکنامی 

10:30-12 

بیماریهای ارثی ومشاوره  

 ژنتیک

 خانم دکتر کشاورز 

 خانم دکتر علیدوست 

10:30-12 

 سه شنبه

21/4/1401 

 مراقبتهای ویژه کلیه 

        خانم پاریاد

 آقای دکتر مقدم نیا 

 خانم دکتر خوشبخت 

10:30-12 

 ارائه خدمات سالمت  

 آقای دکترپورشیخیان 

 آقای دکتر مقدم نیا 

 

10:30-12 

    

 چهارشنبه 

22/4/1401 

 با لینی داروشناسی     

 روستایی  آقای دکتر

 

10:30-12 

    

 
 فرهنگ و پرستاری 

 خانم دکترمیرهادیان 

 

10:30-12 

 پرستاری درشیرخوارگی 

 خانم دکتر یعقوبی 

 خانم دکتر طاهری 

10:30-12 

 شناخت نوزادان نیازمند

 آقای دکترمهدی پور 

 

8:30-10 

 شناخت نوزادان نیازمند

 آقای دکترمهدی پور 

 

8:30-10 

        پنجشنبه 

        جمعه 



 شنبه

25/4/1401 

 

 

 ( 1پرستاری اورژانس )     

 عسگری خانم دکتر 

 آقای دکتر مقدم نیا 

 آقای دکترپورشیخیان        

 

 

              10:30-12    

 طرح و برنامه ریزی    

 خانم نیکنامی 

 خانم دکترجعفرزاده 

 خانم دکترسالمی کهن

 خانم دکترعسگری 

 خانم دکتریعقوبی

10:30-12 

 طرح و برنامه ریزی  

 خانم نیکنامی 

 خانم دکترجعفرزاده 

 دکترسالمی کهنخانم 

 خانم دکترعسگری 

 خانم دکتریعقوبی

10:30-12 

 یکشنبه

26/4/1401 

 ویژه قلب و عروق مراقبت

 آقای دکتر مقدم نیا     

 خانم پاریاد      

 خانم دکتر جوادی      

 

 

             10:30-12          

 روش های آموزش بالینی  

 خانم دکترسالمی کهن   

 خانم دکتر عسگری      

 خانم دکتر جوکار       

 خانم دکتر یعقوبی       

 خانم نیکنامی          

10:30-12 

 اپیدمیولوژی پیشرفته  

 خانم دکتر شکیبا 

 

 

 

8:30-10 

 آموزشی       آشنایی با روشهای 

 خانم دکتر یعقوبی 

 خانم دکتر عسگری 

 خانم دکترسالمی کهن

 نیکنامی خانم             

 

               10:30-12           

  

 دوشنبه 

27/4/1401 

 تعطیل رسمی 

 غدیرعید 

 تعطیل رسمی  

 غدیرعید 

 تعطیل رسمی            

 غدیر عید             

 تعطیل رسمی  

 غدیرعید             

 سه شنبه

28/4/1401 

 مراقبتهای ویژه گوارش 

 خانم دکتر جوادی

 خانم صدیقی 

10:30-12 

 مراقبت در منزل   

 آقای دکترامامی  

 

8:30-10 

 مامایی   تئوریها و مدلهای 

 خانم دکترسلطانی 

 خانم دکتربستانی

10:30-12 

 تئوریها و مدلهای مامایی 

 دکترسلطانی 

 خانم دکتربستانی

10:30-12 

 چهارشنبه 

29/4/1401 

 پاتوفیزیولوژی  

 خانم دکتر فیاضی 

 

8:30-10 

      مدیریت اصول          

 آقای دکتر مقدم نیا     

 خانم دکتر عسگری      

 آقای دکترپورشیخیان    

10:30-12 

پرستاری کودکان درسوانح   

 و بالیا

 خانم دکتر طاهری 

12-30:10  

در علوم  کاربرد کامپیوتر

 پزشکی 

 کاظم نژاددکتر آقای 

10:30-12 

کاربرد کامپیوتر در علوم  

 پزشکی 

 کاظم نژاددکتر آقای 

10:30-12 

        پنجشنبه 

        جمعه 

 شنبه

1/5/1401 

 مراقبتهای ویژه غدد

 خانم دکترقنبری 

 

10:30-12 

 2داخلی جراحی  پرستاری 

خانم دکترجعفرآقای          

 خانم دکتر جوادی

10:30-12 

 پرستاری در دوره نوزادی 

 خانم دکتر یعقوبی 

 خانم دکترپورعلیزاده

12-30:10  

  

 


