
 
 

دانشکده پرستبری و مبمبیی 99-99برنبمه امتحبنبت دروس تئوری در نیمسبل اول   

 

 

تاریخ ٍ ایام 

 ّفتِ

هحل بزگشاری  03-05 ًاظزیي تعذاد ول 01-03 تعذاد ول  01-01 تعذاد ول 01-7

 داًطىذُ پزستزی

 ضٌبِ

10/01/87 

 ًفزگزٍُ 33پزستاری  0ت -فیشیَلَصی

 گزٍُ-ًفز 13هاهایی 0ت -فیشیَلَصی 

 دوتز عبذی–ًفز  11اتاق عول  1ت -آًاتَهی

 ًفز 14-َّضبزی  4بیواریْای داخلی ت 

 دوتز فالح-ًفز02هاهایی ى 1آهار حیاتی ت

015 

 ًفز

-ًفزخاًن افطیي جَ 45پزستاری 2ت -هادراى ٍ ًَساداى

گزٍُ فه ٍ صَرت - 12-هاهایی 2ت -دارٍضٌاسی عوَهی

 ًفز خاًن ربیع 13-اتاق 5ت -

 

 دوتز دیي هحوذی-ًفز 13-هاهایی 3ت -صًتیه  012

 دوتز پیاهی–ًفز  10-اتاق 1ت -رٍش تحمیك

 گزٍُ-ًفز 16-َّضبزی 0ت –فیشیَلَصی 

صذالت خاًن  ًفز61

 یطِپ

 

 یىطٌبِ

11/01/87 

 خاًن آٍاسُ–ًفز  07-اتاق 1اصَل اسىزاب ت 

 ًفز دوتز صفَی 30پزستاری0ت 0اًذیطِ 

 ًفز خاًن غفاری فز 16-هاهایی 0ت -ادبیات-

 ًفز 11 -َّضبزی 2ت -ًطاًِ ضٌاسی

017 

 ًفز

 5ًفز خاًن صالحی هذیزیت ت  13-اتاق  5جزاحی اطفال ت 

 دوتز خَضِ چیي-ًفز 10-هاهایی

 

 -ًفزخاًن افطیي جَ 35پزستاری 4وَدواى ت  ًفز 34

 -ًفز 13-هاهایی 3بیواریْای وَدواى ت 

 02921)ساعت دوتز هزتضَی

 

  خاًن احوذی ًفز61

 دٍضٌبِ

12/01/87 

 خاًن هَسَی-ًفز 13هاهایی  0اصَل خذهات ت

 ًفز 14َّضبزی  4رٍش تحمیك ت 

 دوتز جعفزی

 -همذمًفزخاًن 43پزستاری2سالهت جاهعِ ت ًفز38

 وزٍُ-ًفز11هاهایی 2ًطاًِ ضٌاسی ت

هحل  ًفز خاًن ربیع11َّضبزی 2فَریتْای پشضىی ت 

 012/ 011بزگشاری والس 

 ًفز 17-دوتز لذیوی-َّضبزی0بیَضیوی ت  ًفز87

 –ًفز دوتزتَفیمی 10اتاق  3جزاحی سًاى ت

 012/ 011والس  

خاًن ضوس  ًفز38

 لزیطی

 

 سِ ضٌبِ

13/01/87 

 ًفز11اتاق  1 اصطالحات پشضىی ت

 آلای هحوذی 

 

 گزٍُ-ًفز 13هاهایی  5ت  3بارداری ًفز11

 ًفز خاًن حسٌلَ 13اتاق  5جزاحی پالستیه ت 

 

ًفزدوتز ًوذیاى  36پزستاری 4هزالبتْای پزستاری ت  ًفز 37

 -ٍدوتز جعفزی

 ًفز 16َّضبزی 0داًص خاًَادُ ت

 ًفز دوتز دیي  13اتاق  3فَریتْای پشضىی ت 

 دوتز فالح-ًفز14هاهایی 3 آهار حیاتی ت

 

 1ت1فیشیَپاتَلَصی  خاًن ٍاعظی ًفز 012

-ًفز 03هاهایی ى

 گزٍُ

 03-05ساعت 

 چْارضٌبِ

14/01/87 

 گزٍُ-ًفز12هاهایی  0بیَضیوی ت 

 ًفز خاًوْا ربیع تاراى 13َّضبزی 4فَریتْای پشضىی ت

 

 ًفز خاًن غیاثی11َّضبزی  2خَى ضٌاسی ت  ًفز36

 دوتز رضتچی

 دوتز هزتضَی-ًفز 11هاهایی 2تًَساداى 

31 

 ًفز

  خاًن یَسفلَ  -

 پٌجطٌبِ

15/01/87 

 ًفز دوتز عابذی هٌص11اتاق  1تغذیِ در جزاحی ت 

 -ًفزگزٍُ 33پزستاری0في پزستاری ت 

 دوتز جعفزی-ًفز05هاهایی5اًمالب  ت 

012 

 ًفز

 ًفز خاًن غفاری12اتاق  5ادبیات ت

 هلىیدوتز -ًفز 10هاهایی 5اختالالت جٌسی ت

 

 -ًفزدوتزاهیٌی38پزستاری 4ت 1پ ٍ ب رٍاى ًفز33

 گزٍُ-ًفز13هاهایی  3ت 1بارداری

 ًفز دوتز عبذاًی18َّضبزی 0آًاتَهی ت 

 ًفز خاًن صالحی10اتاق3جزاحی گَارش ت

 

  خاًن حسٌلَ ًفز012

 ضٌبِ

17/01/87 

 گزٍُ–ًفز  08اتاق  1فیشیَلَصی ت 

 خاًن یَسفلَ-ًفز12هاهایی 0في پزستاری ت

 الای ارسٌگ 13َّضبزی 4آهار سیستی ت 

 

 

 -ًفزدوتز تاج وی 48پزستاری 2دارٍضٌاسی ت  ًفز 55

 گزٍُ-ًفز 11هاهایی2اپیذهیَلَصی ت

 دوتز جعفزسادُ-ًفز11هاهایی 5ت 3فیشیَپاتَلَصی

 ًفز 15َّضبزی2دارٍضٌاسی ت

 

018 

 ًفز

 -ًفز دوتز فالح44پزستاری4آهار حیاتی ت

 آلای هحوذی-ًفز12هاهایی  3سباى تخصصی ت 

 ًفز دوتز حجت اًصاری 12اتاق  3بیَْضی ت

 

 1ایوٌی ضٌاسی ت خاًن تاراى ًفز010

-ًفز 03هاهایی ى

ساعت -یدوتز اطْار

05-03 



 
 

تاریخ ٍ ایام 

 ّفتِ

تعذاد  01-7

 ول

تعذاد  01-01

 ول 

 03-05 هزالبیي تعذاد ول 03-01

هحل بزگشاری 

 داًطىذُ پزستاری

 یىطٌبِ

18/01/87 

ًفز دوتز  22َّضبزی 4تاریخ تحلیلی ت 

 ادیضاّوز

 ًفز آلای بالزی 23اتاق  3تفسیز ت  ًفز 34 ًفز دوتز هزادی 34اتاق  5اًمالب ت  ًفز 22

 ًفز 17َّضبزی  0هْارتْای پزستاری ت 

  خاًن هحبی ًفز 51

 دٍضٌبِ

21/01/87 

 ًفز  46پزستاری0آًاتَهی ت 

 -ًفز15هاهایی  0آًاتَهی ت -

 ًفز8اتاق   1عوَهی ت سباى 

 

 گزٍُ-ًفز 11هاهایی2ت  0بارداری ًفز 81

 خاًن سمط چی-ًفز 12هاهایی5رادیَلَصی ت 

 ًفز خاًن ربیع 13اتاق  5جزاحی چطن ت

 ًفز دوتز رضتچی12َّضبزی 2بیَْضی ت

ًفز خاًن ضیزی  38پزستاری4عفًَی ٍ اعصاب ت ًفز 81

 -ٍخاًن هزادی

 حبیخاًن ه-ًفز 13هاهایی 3ارتباطات ت

 

بیواریْای وَدواى  خاًن جاٍیذپَر ًفز 62

-ًفز 03هاهایی ى 1ت

دوتز هزتضَی ساعت 

05-03 

 سِ ضٌبِ

0/00/87 

 ًفز  13َّضبزی  4بیَْضی ت 

 خاًن حجت اًصاری

 آلای بالزی-ًفز 17هاهایی 3تفسیز ت  - ًفز 13

 ًفز دوتز فالح 12اتاق 3آهار ت

 ًفز 17َّضبزی0فیشیه پشضىی ت

 آلای لزباًی 

  خاًن سپْزی ًیا ًفز 68

 چْارضٌبِ

1/00/87 

 اهیٌیًفزدوتز  30پزستاری0رٍاًطٌاسی ت 

ًفزگزٍُ  12هاهایی 0اًگل ضٌاسی ت 

ًفز خاًن  07اتاق  1آضٌایی با تجْیشات ت

 -آٍاسُ

 –ًفزدوتز بْزام 41پزستاری2آهَسش بِ بیوار ت ًفز 71

 -آلای ضاهی-ًفز 02هاهایی  5داًص خاًَادُ ت 

ایوٌی -ًفز دوتز ضاّوزادی 08اتاق 5توذى تفزٌّگ ٍ 

 ًفز دوتز اطْاری 11َّضبزی  2ضٌاسی ت 

011 

 ًفز

 ًفز خاًن غفاری فز16َّضبزی  0ادبیات ت 

 

 1تزم 2بْذاضت خاًن عباسی ًفز 16

 ًفزگزٍُ  03هاهایی ى

 03-05ساعت 

 پٌجطٌبِ

2/00/87 

ًفزدوتز  42پزستاری0فزٌّگ ٍ توذى ت

  0اًذیطِ -ضاّوزادی

 آلای صفَی-ًفز 12هاهایی  0ت 

ًفز دوتز  30َّضبزی4تاریخ توذى ت

 ضاّوزادی

 -ًفز دوتز حٌیفی41پزستاری 2اخالق پزستاری  ت ًفز 006

 ًفز آلای ّاضوی 02هطتزن  1اًذیطِ

 ًفز آلای تزووٌذی13اتاق عول  5جزاحی تزٍها ت

 ًفز گزٍُ 12 0فیشیَپاتَلَصی

001 

 ًفز

ENT 38پزستاری 4پَست ٍ سَختگی اتاق عول ت 

 -ًفزخاًن ربیعی ٍخاًن لزباًی

 گزٍُ-ًفز 12هاهایی 3ت  1فیشیَپاتَلَصی 

 ًفز گزٍُ 11اتاق  3رٍش احیاء للبی ت 

 ًفز  17َّضبزی  0بْذاضت رٍاى ت

 خاًن لْزهاًی

  خاًن لزباًی ًفز 011

 ضٌبِ 

4/00/87 

دوتز –ًفز  12هاهایی0بافت ضٌاسی ت

 هٌص آریي

ًفزخاًن  38پزستاری 4خَى ٍ غذد ت

 –رٍحاًی ٍخاًن الَاهی 

 

 آلای هزتضَی ًفز 11سباى پیص  َّضبزی  61

 21ٍ پزستاری 

 

 

  خاًن آٍاسُ   ًفز 43

 یىطٌبِ 

5/00/87 

 44 ًفز خاًن واًٍذی44پزستاری  2سباى عوَهی ت   

 ًفز

  خاًن آٍاسُ  




