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 نام واحد كد درسي
 تعداد واحد

 نام مدرسين
 امتحانوساعت  تاريخ 

 عملي تئوري 30/12-30/10

 کارآموزی کارآموزی شنبه
پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزادان در 

 ( 2پرستاری بزرگساالن سالمندان) ادامه
 )خانم محمدی( 

 31/3/99 خانم دکتر نوروزی - 5/1 پرستاری سالمت جامعه 1451418 1

 کارآموزی کارآموزی يكشنبه
( )خانم 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان)

 17/1و24در ادامه آقای موسوی  31/1بهرامی( 
 دوجلسه ای

2 1451422 
پرستاری در اختالالت 

 سالمت مادر و نوزادان
 7/4/99 خانم محمدی  - 2

 کارآموزی کارآموزی دوشنبه

پرستاری کودک سالم 
)خانم پور یعقوب( 

، دو  19/3تا  18/1
 4هفته دوجلسه ای+

 جلسه مجازی

 5/0 5/1 ایمونولوژیژنتیک و  1451406 3 
آقای دکتر اطهاری و خانم 

 بابایی 
26/3/99 

پرستاری سالمت جامعه  سه شنبه
 )خانم دکتر نوروزی( 

پرستاری بهداشت 
 محیط 

 )خانم دکتر نورزی( 
 )آقای 2تربیت بدنی 

 29/3/99 آقای دکتر امینی  - 2 پرستاری بهداشت روان 1451432 4  حسینی و خانم کاوند(

 (پرستاری بهداشت روان ) آقای دکتر امینی چهارشنبه
 ژنتیک و ایمونولوژی

 ) آقای دکتر اطهاری در ادامه خانم بابائی(
5 1451425 

پرستاری.بزرگساالن 

 (2سالمندان )
3 - 

خانم شرفی .خانم بهرامی . 

 آقای ابراهیمی 
20/3/99 

24/3/99 

 پنجشنبه

45/9-15/8 
  2سالمندان

 )خانم بهرامی(
 25/2و  25/2تا  28/1

 دو جلسه ای 
 

30/11-10 
  2سالمندان

 (خانم شرفی) 
 8/3تا 28/1

   

15/13-45/11 
 2پ سالمندان

( آقای ابراهیمی)
   18/2تا  28/1

 4/4/99 خانم پور یعقوب  5/0 5/1 پرستاری کودک سالم 1451430 6  

 خواهد بود.عصر            19/11/98   روز     شروع کالسها 

 سه روز اول هفته می باشد.و در    13/3/98   لغایت    19/11/98   شروع کارآموزیها 

 https://ec.nahad.ir      معارفگروه  عمومی سایت کالسهای مجازی دروس

 

 9/4/99 خانم دکتر نوروزی  - 1 پرستاری بهداشت محیط 1451419 7

 - گروه مربیان  1 - فارماکولوژی بالینی 1451445 8

 - کاوندآقای حسینی و خانم  1  2تربیت بدنی  1411010 9

10 1451437 
ک. پرستاری سالمت 

 جامعه/فرد/ خانواده/ محیط 
 - گروه مربیان  2 

11 1451439 
ک.  پرستاری.بزرگساالن 

 (2سالمندان )
 - گروه مربیان 2 

 ساعت مدرس : 4مهارتهای زندگی کارگاه 
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