
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده پرستاري ابهر

 برنامه هفتگي

 نفر 54 تعداد دانشجو:                                                99-2    سال ورودي :                                                   99-99: تحصيلي                       دوم  يمسال : ن                                               پرستاري اولدانشجويان ترم :
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 هفته
01-9 02-01 5-2 6-5 

ف
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 نام واحد كد درسي
 تعداد واحد

 نام مدرسين

ساعت و  تاريخ 

 امتحان

 عملي تئوري 01-00

 عملی )آقای دکتر فریدونی ( -تئوری تشریح  شنبه

بیوشیمی )خانم دکتر 

 همدانی(

 فیزیولوژی عملی

)خانم شاهسوند ( دو 

 گروه
  آقای میرزا بابایی - 2 زبان پیش دانشگاهی 1044441 1

 يكشنبه

فناوری اطلاعات )خانم 

 بهرامی (

فن پرستاری )خانم 

 شرفی( 

 یکدرفن آوری اطلاعات 

 گروه )خانم عطایی( 

( 1اندیشه اسلامی )

 آقای دکتر صدری
  دکتر صدریآقای  - 2 (1اندیشه اسلامی) 1011444 2

  آقای دکتر فریدونی 4/4 4/1 تشریح 1041041 4

 دوشنبه

 فن پرستاری عملی )خانم پور یعقوب(

 فن پرستاری عملی )خانم بهرامی + آقای کمالی( 

11-8 

روانشناسی فردی و 

 (خانم عباسی)اجتماعی 

 زبان پیش 

 4/4 4/2 فیزیولوژی 1041048 0 آقای میرزا بابائی
خانم نجاری + خانم 

 نجاریشاهسوندی+ خانم 
 

 4/4 1 بیوشیمی 1041044 4
آقای خانم  خانم دکتر همدانی و 

  محمدی

 سه شنبه

فن آوری )خانم 

شجاعی ( در ادامه 

بیوشیمی عملی در دو 

  گروه خانم آقا محمدی 

 فن پرستاری

 )آقای دکتر مدنی( 

 آیین زندگانی

 )آقای متین(  

 

 4/1 4/2 پرستاری اصول و مهارتهای 1041014 6

خانم شرفی. آقای دکتر مدنی . 

خانمها بهرامی پور یعقوب آقای 

 کمالی

 

 چهارشنبه

 فیزیولوژی 

 (نجاری)خانم 

 فیزیولوژی 

 (نجاری)خانم 

 گروه )خانمها بهرامی  4فن پرستاری عملی در 

 (آقای  کمالیو پور یعقوب خانم 

 

  اسیبخانم ع - 2 اجتماعیروانشناسی فردی و  1041014 1

 4/4 4/4 فن آوری اطلاعات در پرستاری 1041041 8
خانم شجاعی. خانم بهرامی . خانم 

 عطایی
 

     پنج شنبه
  آقای متین  - 2 آیین زندگانی 1011424 1

 

 جمع واحد
16 4/4  4/11 

 ساعت   مدرس:                   تاریخ: 0کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده             

 روزهای سه شنبه برگزار خواهد شد. 12-10ساعت فرهنگی   12/11/18از     شروع کلاسها تئوری-
 روی برد آموزش نصب خواهد شد. پیوستی پراتیکطبق برنامه  عملیکلاسهای -


