
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

پرستاري ابهر دانشكده  

 برنامه هفتگي

 نفر  22       تعداد دانشجو:                                              99-2    سال ورودي                                            99-99    تحصيلي    دومدانشجويان ترم :سوم پرستاري                                       نيمسال :  

 

 روزهاي

 هفته
01-9 02-01 4-2 6-4 

ف
دي

ر
 

 نام واحد كد درسي
 تعداد واحد

 نام مدرسين

ساعت و تاريخ 

 امتحان

 عملي تئوري 

 شنبه
  

  آقای دکتر صدری  - 4 (4اندیشه اسلامی ) 1211141 1 

 يكشنبه

 پرستاری بهداشت مادر و نوزادن

 )خانم پور یعقوب در ادامه استاد مدعو(  

( 4اندیشه اسلامی )

 )آقای دکتر صدری(
پرستاری سلامت فرد و 

دکتر خانواده )خانم 

 نوروزی ) بعد از عید(

  آقای متین  - 4 دانش خانواده و جمعیت 1211141 4

 - 4 (1پرستاری بزرگسالان سالمندان ) 1211242 4
 خانم شرفی

 آقای دکتر مدنی 

 آقای ابراهیمی
 

 دوشنبه

 ( 1پرستاری سالمندان)

 )آقای ابراهیمی( 

 ( 1پرستاری سالمندان)

 )آقای دکتر مدنی(

 

 

  خانم پور یعقوب  - 1/4 پ.بهداشت مادر و نوزادان 1211241 2

  خانم شجاعی  1/1 1 اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای 1211211 1

 ) خانم شرفی( 1پرستاری سالمندان سه شنبه

بررسی وضعیت 

 سلامت 

 ) آقای ابراهیمی (

 دانش خانواده 

 1/1 1 تحقیق در پرستاری 1211211 6 )آقای متین( 
 آقای دکتر مدنی 

 خانم دکتر نوروزی 
 

 چهارشنبه

 تحقیق در پرستاری

 )آقای دکتر مدنی ( 

 زبان تخصصی 

برررسی وضعیت سلامت عملی )خانمها  )آقای ابراهیمی(

 محمدی و مقدم . آقای موسوی ( قبل از عید

  خانم دکتر نوروزی  - 1/1 فرد و خانوادهپرستاری سلامت  1211217 7

 1/1 1/1 بررسی وضعیت سلامت 1211241 8

 آقای ابراهیمی 

آقای موسوی خانم 

 مقدم خانم محمدی
 

 پنج شنبه

 اخلاق در پرستاری )خانم شجاعی( قبل از عید 

  

  

  خانم دکتر نوروزی  - 1 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها 1211214 9

  آقای ابراهیمی  - 4 زبان تخصصی 1211211 11
)دکتر میولوژی اپید

 نوروزی(

 از عید بعد

 تحقیق درپرستاری 

تئوری )دکتر نوروزی(

 عملی بعد از عید 

:ساعت              مدرس:                            تاریخ 2کارگاه ایمنی مددجو       
11 

 
  گروه مربیان  4 - (1ک.پ.بزرگسالان سالمندی ) 1211248

 19/11/98شروع کلاسها تئوری از -

 شد.روزهای سه شنبه برگزار خواهد  14-12ساعت فرهنگی -

 کلاسهای عملی طبق برنامه پیوستی پراتیک روی برد آموزش نصب خواهد شد.-

                                                      14/4/99 لغایت     41/4/99  تاریخ شروع کارآموزی-

   1/4 1/16 جمع واحد


