
 فوریت عرصه هوشبری ترم ششم هوشبری ترم چهارم پرستاری ترم پنجم مورخه ردیف

 10-30:11 10-30:11 8-30:9 8-30:9 روز امتحان

1 

 
پرستاری بزرگساالن  18/10/1400

 3و سالمندان 

مراقبت های پس از  زبان تخصصی

 بیهوشی

 زبان تخصصی

 شنبه
 فارسی عمومی 19/10/1400 2

11:30-10 

  - 

 یکشنبه
 - - - طب سنتی  20/10/1400 3

 شنبه دو
4 

 
پرستاری کودک  21/10/1400

 بیمار

اصول مراقبت های  آمار زیستی

 ویژه

 1فوریت داخلی 

 12/11/1400سه شنبه 

 8-9:30ساعت 
 سه شنبه

پرستاری بیماری های  - 2اندیشه  آمار حیاتی 22/10/1400 5

 چهارشنبه روان
پرستاری بهداشت  25/10/1400 6

 محیط

بیماری های داخلی 

 2جراحی 

 نشانه شناسی  مدیریت درد

 9/11/1400شنبه 

9:30-8 
 شنبه

پرستاری مراقبت در  26/10/1400 7

منزل)پرستاری 

 (7ترم

احیای قلبی ریوی   -

 یکشنبه پیشرفته

 آئین زندگی 27/10/1400 8

9:30-8 

 فرهنگ و تمدن

9:30-8 

 آئین زندگی

9:30-8 

 2فوریت داخلی 

 دوشنبه
 - انقالب اسالمی - انقالب اسالمی 28/10/1400 9

 سه شنبه
 2بزرگساالن  29/10/1400 10

 )دانشجویان افتاده(

داروشناسی 

 اختصاصی

فوریت های پزشکی در  معرفی بیمار

 چهارشنبه گروه های خاص
 اپیدمیولوژی 2/11/1400 11

پرستاری ویژه 

 (7)پرستاری ترم 

تاریخ تحلیلی صدر  3بیهوشی 

 اسالم

- 

 شنبه

 

 

 



 

 

 

 1399فوریت  1399پرستاری  1400پرستاری  1399هوشبری  1400هوشبری  مورخه دیفر

 8-9:30 10-11:30 8-9:30 10-11:30 8-9:30 روز امتحان

1 

 
 آناتومی 3/11/1400

 

بیماری های 

  1داخلی جراحی

پرستاری  تشریح

بزرگساالن 

 1سالمندان 

 احیای قلبی ریوی

 شنبهیک

پرستاری سالمت  - - فیزیک پزشکی 4/11/1400 2

 جامعه

اصول و فنون 

 شنبهدو مراقبت ها
 1تروما  - بیوشیمی 2بیهوشی  - 5/11/1400 3

 شنبهسه 
4 

 
مهارت های  6/11/1400

پرستاری و کار 

 در اتاق عمل 

پرستاری کودک  دانش خانواده فرهنگ و تمدن 

 سالم

 زبان عمومی 

 شنبهچهار

نشانه شناسی و  فیزیولوژی 9/11/1400 5

 معاینات بدنی

بررسی وضعیت  فیزیولوژی

 سالمت

نشانه شناسی و 

 شنبه معاینات بدنی
روان شناسی  - بهداشت روان 10/11/1400 6

 فردی اجتماعی

پرستاری بهداشت 

 روان

حمل و جابجایی 

 شنبهیک بیمار
پرستاری مادرو  زبان پیش  روش تحقیق  زبان پیش 11/11/1400 7

 نوزاد 

فرایند اطالعات و 

 شنبهدو عملیات فنی
سیستم های  12/11/1400 8

اطالع رسانی 

 پزشکی

فن آوری  1اندیشه 

اطالعات در 

 پرستاری

 1فوریت داخلی  فارسی عمومی

 شنبهسه 

تاریخ تحلیلی  13/11/1400 9

 صدر اسالم

 بهداشت عمومی 2اندیشه  - 1فوریت پزشکی 

 شنبه چهار
اصول مهارت  واژه شناسی  میکروب شناسی 16/11/1400 10

 های پرستاری

کلیات  زبان تخصصی

 شنبه داروشناسی
 


