
 

 1400-1401در نیمسال اول  1400ورودی مهرکارشناسی ارشد ترم اول برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان  

 ترم و رشته 

 

 روز و تاریخ

 ارشد   1ترم

 پرستاری ویژه 

 ارشد  1ترم

 داخلی جراحی

ارشد   1ترم 

 اورژانس پرستاری 

 ارشد  1ترم

 سالمت جامعه 

 ارشد  1ترم

 پرستاری کودکان 

 ارشد  1ترم

و بهداشت   مامایی

 باروری

 شنبه

16/11/1400 

 روش تحقیق
 خانم دکتر قنبری 

 آقای دکتر مقدم نیا 

 آقای دکتر تبری 

 

 

10:30-12 

 پیشرفته  روش تحقیق
 خانم دکتر قنبری 

 آقای دکتر مقدم نیا 

 آقای دکتر تبری 

 

 

10:30-12 

 روش تحقیق
 خانم دکتر قنبری 

 آقای دکتر مقدم نیا 

 آقای دکتر تبری 

 

 

10:30-12 

 روش تحقیق
 آقای دکتر امامی 

 خانم دکتراسیری

 خانم دکترمیرهادیان 

 خانم دکترپوروخشوری 

 

10:30-12 

 روش تحقیق
 خانم دکترطاهری
 خانم دکتریعقوبی
 دکترپورعلیزاده

 خانم دکترمیرزایی 

 

10:30-12 

 پیشرفته  روش تحقیق
 خانم دکترپاکسرشت

 دکتربستانی

 دکترسلطانی

 دکترجعفرزاده

 دکتر قنبری 
10:30-12 

 یکشنبه 

17/11/1400 

  

 

   

 

 

 

 دوشنبه

18/11 /1400 

 

 مبانی ویژه 
 دکتر قنبری خانم 

 خالقدوست خانم 

 مجدتیموریخانم 

 صدقی ثابت خانم 

8:30-10 

 

 

 

 

 اخالق پرستاری 
 خانم صدقی ثابت 

 آقای دکتررهبر 

 آقای دکتر دل پسند

 

10:30-12 

 اخالق،قانون و روابط 
 خانم صدقی ثابت 

 آقای دکتررهبر 

 آقای دکتر دل پسند

 

10:30-12 

 اخالق پرستاری 
 خانم صدقی ثابت 

 آقای دکتررهبر 

 آقای دکتر دل پسند

 

10:30-12 

 مشاوره و راهنمایی 
 خانم دکترپاکسرشت

 خانم دکترسلطانی 

 آقای دکترعباسی

 

8:30-10 

 سه شنبه 

19/11/1400 

   

 

  

 

 

 چهارشنبه

20/11/1400 

 آمارپیشرفته
 معروفی زادهآقای دکتر 

10:30-12 

  آمارپیشرفته
 معروفی زادهآقای دکتر 

10:30-12 

 آمار 
 معروفی زادهآقای دکتر 

10:30-12 

 آمارپیشرفته
 کاظم نژاد آقای دکتر  

10:30-12 

 آمارپیشرفته
 کاظم نژاد آقای دکتر  

10:30-12 

 پیشرفته   آمارحیاتی
 کاظم نژاد آقای دکتر  

10:30-12 

       پنجشنبه 

       جمعه



 شنبه

23/11/1400 

 

 ارزیابی تشخیصی 
 خانم صدقی ثابت 

 خانم دکترادیب 

 خانم خالقدوست 

 آقای دکتر انصار 

 

 

10:30-12 

 پایش روشهای پیشرفته 
 دکتر ادیب خانمها : 

 خالقدوست 

 دکتر قنبری 

 صدقی ثابت

 آقای دکتر مقدم نیا 

 

10:30-12 

 ( 1پرستاری داخلی )
 دکتر ادیب خانمها : 

 دکتر قنبری 

 خالقدوست 

 صدقی ثابت

 آقای دکتر مقدم نیا 

 آقای دکتر انصار 
10:30-12 

 الگوها نظریه ها

 
 خانم دکتر اسیری 
 آقای دکتر امامی 

 

 

8:30-10 

بررسی وضعیت 

 سالمت
 خانم دکتریعقوبی

 دکترپورعلیزادهخانم 

 

 

8:30-10 

 1بارداری و زایمان 

 
 خانم دکترجعفرزاده 

 خ دکترپاکسرشت

 

 

8:30-10 

 یکشنبه 

24/11/1400 

 

 

  

 

   

 دوشنبه

25/11/1400 

 

 ... نظریه ها، الگوها و  
 خانم ها: خالقدوست 

 خانم دکتر ادیب 

 دکتر قنبری 

 دکتر جعفر آقایی 

 

10:30-12 

 الگوها نظریه ها
 خانم ها: خالقدوست 

 دکتر قنبری 

 جعفر آقایی دکتر 

 آقای دکتر تبری 

 

10:30-12 

 داروشناسی اورژانس

 
 آقای دکتر آهنگر 

 

 

8:30-10 

آموزش به فرد ، 

 و جامعه   خانواده
 خانم دکترمیرهادیان 

 

 

8:30-10 

 الگوها نظریه ها
 خانم ها: خالقدوست 

 دکتر قنبری 

 دکتر جعفر آقایی 

 

10:30-12 

 روشها وفنون تدریس
 خانم نیکنامی

 خانم دکتر یعقوبی           

 سلطانی خانم دکتر 

 خانم دکترسالمی کهن 

 خانم دکترعسگری 

8:30-10 

 سه شنبه 

26/11/1400 

  

 

    

 چهارشنبه

27/11/1400 

 

سیستمهای اطالع 

 رسانی
 خانم دکترقنبری 

 آقای صولتی

10:30-12 

سیستمهای اطالع 

 رسانی
 خانم دکترقنبری 

 آقای صولتی

10:30-12 

سیستمهای اطالع 

 رسانی پزشکی
 خانم دکترقنبری 

 آقای صولتی

10:30-12 

سیستمهای اطالع 

 رسانی
 خانم دکترقنبری 

 آقای صولتی

10:30-12 

سیستمهای اطالع 

 رسانی
 خانم دکترقنبری 

 آقای صولتی

10:30-12 

سیستمهای اطالع 

 رسانی
 خانم دکتر بستانی

 آقای صولتی

10:30-12 

       پنجشنبه 

       جمعه

 شنبه

30/11/1400 

 

 اپیدمیولوژی فوریتها  
 آقای دکتر امیدی 

 

 

10:30-12 

 

 

تکامل و سالمت 

 خانواده
 خانم دکتریعقوبی

 دکترپورعلیزادهخانم 

10:30-12 

 



 یکشنبه 

1/12/1400 

  

 

   

 

 

 

 دوشنبه

2/12/1400 

سیستم های اطالع   

 رسانی سالمت
 آقای دکتر مقدم نیا 

 پورشیخیان دکتر 

 آقای دکتر رضایی 

 خانم دکتر باقریان

10:30-12 

   

 سه شنبه 

3/12/1400 

      

 چهارشنبه

4/12/1400 

 

جامعه و روانشناسی   

 در فوریتها 
 خانم شیخ االسالمی 

10:30-12 

   

 

 

 

 

 

 

 



 1400-1401در نیمسال اول  99ورودی مهر کارشناسی ارشد ترم سوم برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان   

 ترم و رشته

 

 روز و تاریخ

 ارشد   3ترم

 پرستاری ویژه 

 ارشد  3ترم

 داخلی جراحی

ارشد   3ترم 

 اورژانس پرستاری 

 ارشد  3ترم

 سالمت جامعه 

 ارشد  3ترم

 پرستاری کودکان 

 ارشد  3ترم

 مامایی 

 ارشد  3ترم

 بهداشت باروری 

 شنبه 

18/10/1400 

 ارگانیاختالالت چند  
 خانمها:صدقی ثابت

 دکترسالمی کهن 

 دکترجوکار

 غفارزاده 

 وآقای دکترآقایی
10:30-12 

 اختالالت مزمن 
 خانمها : پاریاد 

 صدقی ثابت 

 دکترجعفرآقایی

 و آقای دکترآقایی 

 

10:30-12 

مدیریت پرستاری   

 بالینی
 خانم دکترعسگری 

 صدقی ثابت خانم 

 خانم دکتریعقوبی 

10:30-12 

  

 یکشنبه 

19/10/1400 

 3پرستاری اورژانس    
 آقای دکترمقدم نیا 

 آقای دکترپورشیخیان 

 آقای دکترآقایی

 خانم دکترجعفرآقایی

 خانم دکترسالمی کهن 

10:30-12 

 پرستاری سالمت جامعه 
 خانم دکتراسیری 

 خانم دکترمیرهادیان 

 

8:30-10 

 

 

 

  

 دوشنبه 

20/10/1400 

 قانون اخالق پرستاری 
 صدقی ثابت خانم 

 آقای دکتررهبر 

 آقای دکتردل پسند 
10:30-12 

 پدافند غیرعامل 
 آقای دکترمقدم نیا 

 

 

8:30-10 

سنین پرستاری در  

 مدرسه 
 خانم دکتریعقوبی 

 خانم دکترپورعلیزاده 
10:30-12 

  

  



 سه شنبه 

21/10 /1400 

نیازهای ویژه گروه های   

 آسیب پذیر 
 خانم دکترپوروخشوری 

8:30-10 

 پرستاری فرهنگ و  
 خانم دکترمیرهادیان 

 

8:30-10 

 بیماریهای زنان  
 خانم دکترحسین زاده 

8:30-10 

 فیزیوپاتولوژی 
 خانم دکتربستانی

 خانم دکترجعفرزاده 

 فیزیوپاتولوژی 10:30-12
 خانم دکتربستانی

 خانم دکترجعفرزاده 

10:30-12 

 چهارشنبه

22/10/1400 

 روش آموزش به مددجو
 دکترسالمی کهن خانمها: 

 دکترعسگری 

 نیکنامی

 دکتریعقوبی 

 

10:30-12 

 روش آموزش به مددجو
 خانمها: دکترسالمی کهن 

 دکترعسگری 

 دکترجوکار

 نیکنامی

 دکتریعقوبی 

10:30-12 

 پرستاری در نوجوانی   
 خانم دکتریعقوبی 

 خانم دکترطاهری 

 

10:30-12 

  

        پنجشنبه 

        جمعه

 شنبه 

25/10/1400 

 

 

 

 

 اقتصاد و پرستاری   
 آقای دکترامامی

8:30-10 

 

 اپیدمیولوژی 
 خانم دکترکشاورز 

 خانم دکترشکیبا 

 خانم دکترعلیدوست

10:30-12 

 3بهداشت باروری  
 خانم دکترکشاورز 
 خانم دکترشکیبا 

 خانم دکترعلیدوست

10:30-12 

 یکشنبه 

26/10/1400 

 اعصاب و روان مراقبت
 خانمها:خالقدوست 

 دکترسالمی کهن 

 شیخ االسالمی

10:30-12 

 2پرستاری اورژانس   
 آقای دکترآقایی

 خانم صدقی ثابت 

 خانم دکترجوادی 

10:30-12 

 پرستاری در نوپایی  
 خانم دکتریعقوبی 

 خانم دکترطاهری 

 

8:30-10 

  

 دوشنبه 

27/10/1400 

 4بهداشت باروری      
 خانم رهنوردی 

10:30-12 



 شنبه سه 

28/10/1400 

  

 

 

نظام های عرضه  

 خدمات
 خانم دکترپوروخشوری 

10:30-12 

   

 چهارشنبه

29/10/1400 

 

 

 داروشناسی اختصاصی 
 آقای دکترروستایی

 

 

10:30-12 

 

سالمت روان کودکان و    

 نوجوانان
 خانم شیخ االسالمی

 خانم میرزایی

 

8:30-10 

بیماریهای کودکان و  

 استثناییکودکان  
 آقای دکترخانزاده 

 خانم رهنوردی 

 

10:30-12 

        پنجشنبه 

        جمعه

 شنبه 

2/11/1400 

 2بهداشت باروری      
 خانم دکترجعفرزاده 

 خانم دکترسلطانی 

10:30-12 

 

 


