
 دوم  ترم فوریت  رشته 1399-1400برنامه هفتگی نیمسال اول 

 توضیحات 17-15 15-13 12-10 10-8 ایام هفته

احیا قلبی /حمل  تروما شنبه
 وجابجایی 

 (3) شماره کالس زبان عمومی  -

تمامی کالس  ( 1تربیت بدنی ) بهداشت عمومی  اطالعات وعملیات  (1فوریت داخلی ) یکشنبه
 (3)های شماره 

 داروشناسی  ک ک دوشنبه
 

 (2شماره) کالس

 حمل وجابجایی  ک  ک سه شنبه
 

 (2کالس شماره )

مهارت های  نشانه شناسی  (1فوریت داخلی ) چهارشنبه
 زندگی 

 (2کالس شماره ) 

 

 

 اولرشته پرستاری ترم  1399-1400برنامه هفتگی نیمسال اول 

 توضیحات 15-13 12-10 10-8 ایام هفته

اصول مهارت های  شنبه
 پرستاری

اصول مهارت های 
 پرستاری

 تمامی کالس ها ، زبان پیش
 4کالس 

روانشناسی فردی  فیزیولوژی دفاع مقدس یکشنبه
 اجتماعی

 تمامی کالس ها ،
 1کالس 

فن آوری اطالعات در  دوشنبه
 پرستاری

اصول مهارت های 
 پرستاری

 تمامی کالس ها ، بیوشیمی
 5کالس 

خانواده و دانش  سه شنبه
 جمعیت

  آیین زندگی تشریح 

 تمامی کالس ها ،    چهارشنبه
 5کالس 

 

 

 



 سومرشته پرستاری ترم  1399-1400برنامه هفتگی نیمسال اول 

 17-15 15-13 12-10 10-8 ایام هفته

   ک ک شنبه

 (2اندیشه اسالمی )  ک ک یکشنبه
 4کالس 

 نوزادان 1بزرگساالن  دوشنبه
 2کالس 

 مادرانبهداشت 
 5کالس 

 

 زبان تخصصی/ سه شنبه
 مادران

پرستاری سالمت  کودک سالم
 جامعه

 (4کالس شماره )

 بزرگساالن/ چهارشنبه
 بررسی وضعیت

 بزرگساالن
 1کالس 

 مهارتهای زندگی
 (2کالس )

 

 

 

 

 5رشته پرستاری ترم  1399-1400برنامه هفتگی نیمسال اول 

 توضیحات 17-15 15-13 12-10 10-8 ایام هفته

  ک ک ک ک شنبه

  ک ک ک ک یکشنبه

پرستاری بهداشت  3بزرگساالن  3بزرگساالن  دوشنبه
 محیط

اپیدمیولوژی و 
 بیماری های شایع

کالس شماره 
(3) 

کالس شماره  ادبیات فارسی آمار بزرگساالن دانش خانواده  سه شنبه
(1) 

 مهارت های زندگی/ ک ک چهارشنبه
 (2تربیت بدنی )

 کالس ها،تمامی 
 

تمامی کالس 
 (1ها )

 

 

 

 



 4رشته هوشبری ترم  1399-1400برنامه هفتگی نیمسال اول 

 توضیحات 17-15 15-13 12-10 10-8 ایام هفته

داخلی  شنبه
 جراحی

 دارو شناسی/
 داخلی جراحی

 (2تمام کالس ها )  1تربیت بدنی 

اندیشه اسالمی  داروشناسی تخصصی 3بیهوشی  3بیهوشی  یکشنبه
2 

 (2تمام کالس ها )

  ک ک ک ک دوشنبه

  ک ک ک ک سه شنبه

تاریخ فرهنگ و  آمار زبان تخصصی کودک بیمار چهارشنبه
 تمدن

 (4تمامی کالس ها )
 

 

 

 6رشته هوشبری ترم  1399-1400برنامه هفتگی نیمسال اول 

 توضیحات 17-15 15-13 12-10 10-8 ایام هفته

  ک ک ک ک شنبه

  ک ک ک ک یکشنبه

 تفسیر قرآن انقالب اسالمی  دوشنبه
 
 

کالس شماره  مدیریت درد
(1) 

اصول مراقبت  سه شنبه
  های ویژه

مراقبت های پس از 
 بیهوشی ریکاوری

کالس شماره  ادبیات فارسی معرفی بیمار
(3) 

اصول مراقبت  چهارشنبه
 های ویژه

 3کالس 

 مهارت های زندگی 
 2کالس 

 تمامی کالس ها،
 

 

 

 

 

 



 2رشته هوشبری ترم  1399-1400برنامه هفتگی نیمسال اول 

 توضیحات 17-15 15-13 12-10 10-8 ایام هفته

 3کالس ها  تجهیزات پزشکی   2فیزیولوژی شنبه

اخالق حرفه  یکشنبه
 ای

کالس شماره   زبان عمومی 
(5) 

کالس شماره    1بیهوشی  1بیهوشی  دوشنبه
(4) 

کالس شماره    پزشکیتجهیزات  آناتومی سه شنبه
(5) 

 بیوشیمی بالینی چهارشنبه
 2کالس 

 اصول پایه داروشناسی
 3کالس 

   

 


