
 ساعت 

 

 کالس

 3-5 3-0 4-6 1-4 01-01 8-01 ایام هفته

کالس 

 یک 

    جراحی قلب   شنبه 

       یکشنبه

   تاریخ تحلیلی مدیریت   دوشنبه 

    3فیزیو پاتولوژی   سه شنبه 

       چهارشنبه

       پنجشنبه

       شنبه  کالس دو

       یکشنبه

       دوشنبه 

   اپیدمیولوژی 1بارداری    سه شنبه 

       چهارشنبه

       پنجشنبه

       شنبه  کالس سه

   بهداشت محیط تنفس   یکشنبه

   آیین زندگی مادر ونوزاد   دوشنبه 

    مادر ونوزاد داروشناسی زبان عمومی سه شنبه 

   1بارداری  آیین زندگی جنین شناسی  چهارشنبه

       پنجشنبه

کالس 

 چهار

   اپیدمیولوزی اصول خدمات   شنبه 

   فن پرستاری فن پرستاری   یکشنبه

 زبان پیش    میکروبشناسی 1فیزیولوژی  دوشنبه 

   اندیشه اسالمی 1آناتومی   ناسیشسلول  سه شنبه 

    ویروس شناسی بیوشیمی 1فیزیولوژی  چهارشنبه

       پنجشنبه

کالس 

 پنجم

     دیالیز Icu شنبه 

   زبان عمومی 1فیزیو پاتولوژی  میکرب شنایسی  یکشنبه

   جراحی ارتوپدی جراحی ارتوپدی   دوشنبه 

 1اندیشه       سه شنبه 

    پوست   چهارشنبه

       پنجشنبه

کالس 

 ششم

    مدیریت   شنبه 

مقدمه ای  تشریح  یکشنبه
 برتکنولوژی

   روانشناسی

بهداشت در اتاق  بیوشیمی دوشنبه 
 عمل

فیزیو پاتولوژی  
3 

  



    تاریخ تحلیلی   سه شنبه 

   جراحی اعصاب جراحی اعصاب   چهارشنبه

       پنجشنبه

کالس  

 هفتم

   بهداشت روان   انگل شناسی شنبه 

   دانش خانواده آشنایی با بیماریها آسیب شناسی  یکشنبه

   خون شناسی زبان تخصصی بافت شناسی داروشناسی دوشنبه 

   آیین زندگی فیزیک پزشکی فیزیولوِژی رادیولوژی سه شنبه 

آشنایی با   چهارشنبه
 بیماریهای داخلی

آشنایی با بیماریهای 
 داخلی

آشنایی با 
 بیماریهای داخلی

  

       پنجشنبه

کالس 

 هشتم

   بیماریهای زنان 3بارداری    شنبه 

   بیماریهای زنان اخالق در مامایی ایمنی شناسی  یکشنبه

   نشانه شناسی نوزادان    دوشنبه 

   4بهداشت  بیماریهای کودکان تاریخ تحلیلی فرهنگ وتمدن سه شنبه 

   تفسیر موضوعی آمار حیاتی 3فیزیو پات  فیزیو پاتولوژی چهارشنبه

       پنجشنبه

   ccu 1تربیت بدنی اپیدمیولوژی مفاهیم شنبه  کالس نهم

   ادبیات 1تربیت بدنی اورژانس  یکشنبه

   ایمونولوژی تغذیه  انگل شنایی  دوشنبه 

    سالمت فرد وخانوتده زبان تخصصی 1روان  سه شنبه 

    روش تحقیق کودک سالم ارولوژی چهارشنبه

       پنجشنبه

کالس 

 دهم

       شنبه 

      انقالب اسالمی یکشنبه

       دوشنبه 

       سه شنبه 

       چهارشنبه

       پنجشنبه

کالس 

 0ارشد 

       شنبه 

آموزش به  پدافند غیر عامل یکشنبه
 مددجو

   مدیریت ژنتیک

داخلی جراحی  دوشنبه 
 مزمن

مراقبتهای 
 تسکینی

    آنکولوژی

    سالمت خانواده سبک زندگی سالمت خانواده سه شنبه 

ارتقاء سبک  چهارشنبه
 زندگی

آموزش به 
 مددجو

    

       پنجشنبه

    پاتوفیزیولوژی پاتوفیزیولوژی داروشناسی شنبه کالس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    نظریه ها اخالق روش تحقیق یکشنبه 1ارشد 

   تنظیمخانواده مشاورهدربارداری پاتوفیزیولوژی پاتوفیزیولوژی دوشنبه 

مهارتهای  سالمت خانواده سه شنبه 
 ارتباطی

   (3)اورژانس (3اورژانس)

    نیازهای آسیب پذیری   چهارشنبه

      نیازهایآسیبپذیری پنجشنبه

کالس 

 3ارشد 

    (1اختصاصی ) (5اختصاصی ) (5اختصاصی ) شنبه 

    (1اختصاصی )  داروشنتسی یکشنبه

    (2اختصاصی ) (4اختصاصی ) (6اختصاصی ) دوشنبه 

سیستم اطالع  سه شنبه 
 رسانی

   روش تحقیق بیمارستانی پیش آمار

    روش تحقیق داروشناسی اپیدمیولوژی چهارشنبه

     جامعه شناسی روانشناسی پنجشنبه

کالس 

 4ارشد 

       شنبه 

       یکشنبه

       دوشنبه 

   (3)اورژانس    سه شنبه 

       چهارشنبه

       پنجشنبه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


