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 نام واحد كد درسي
 تعداد واحد

 نام مدرسين
 ساعت تاريخ امتحان

30/14-30/12 
 عملي تئوري

 شنبه

45/9-15/8 
پرستاری اورژانس در 

 بحران و حوادث
 )آقای ابراهیمی(

15/13-10 
پرستاری اورژانس در 
بحران و حوادث عملی 
)خانمها مقدم، محمدی 
،پوریعقوب، معصومی 

 ،آقای کمالی(

  1 1451426 
پرستاری بزرگساالن 

 (3سالمندان)

خانمها شجاعی. معصومی  - 4

.بهرامی آقایان دکتر 

 ابراهیمیمدنی. 

22/3/99 

25/3/99 

3/4/99 

 يكشنبه

پرستاری بزرگساالن و 
   17/1و  24( 3سالمندان)

آقای ابراهیمی در ادامه 
دو  18/3آقای دکتر مدنی 

 جلسه ای(

پرستاری بزرگساالن و 
 ( )خانم 3سالمندان)

در 31/1تا  17/1بهرامی 
تا  14ادامه خانم  معصومی

28/2 ) 

تفسیر 
موضوعی قران 

)خانم  کریم
 آهنگریان(

تفسیر موضوعی 
قران کریم )خانم 

آهنگریان(از 
یک 4/12/98

 هفته در میان

 1/4/98 خانم محمدی - 3 پرستاری بیماریهای کودکان 1451431 2

 19/3/99 آقای دکتر امینی - 2 پرستاری بیماریهای روان 1451433 3

 دوشنبه
تا  18/1پرستاری بیماری های کودکان )خانم محمدی(

 جلسه مجازی 4دو هفته سه جلسه ای+ 19/3
( )خانم 3پرستاری سالمندان)

 18/1و25شجاعی( 

4 
 27/3/99 خانم آهنگریان - 2 تفسیر موضوعی قران کریم 1411023

5 1451427 
پ.اورژانس در بحران 

 وحوادث
1 5/0 

آقایان ابراهیمی کمالی. 

خانمها. مقدم معصومی 

 پوریعقوب 

5/4/99 

 کارآموزی کارآموزی سه شنبه
( )خانم  مقدم 3پرستاری سالمندان)

16/2/99( شروع از   6 
1451432 

1451433 

ک. پرستاری بهداشت روان 

 و پرستاری
 - گروه مربیان دانشکده 2 -

 کارآموزی کارآموزی چهارشنبه
 پرستاری بیماریهای روان

 )آقای دکتر امینی(
7 

ک.پرستاری کودک سالم و  1451442

 پرستاری بیماریهای کودکان

 گروه مربیان دانشکده 2 -
- 

8 1451440 
ک.پ. بزرگساالن سالمندان 

(3) 
 - گروه مربیان دانشکده 2 -

 کارآموزی کارآموزی پنج شنبه
  

  ساعت              مدرس:                    تاریخ: 4کارگاه اخالق حرفه ای             

 

 جمع واحد
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 5/18 جمع کل واحد 5/6

 بح  ص 15/11/98شروع کالسها تئوری از -
 
 8/3/99 پایان کارآموزیها   15/11/98 شروع کارآموزیها: -

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

 روی برد آموزش نصب خواهد شد. پیوستی پراتیکطبق برنامه  عملیکالسهای -

  

https://ec.nahad.ir/

