
 دانشكده پرستاري ابهر) در یک نگاه(  99-99تحصيلی  دوم برنامه هفتگی نيمسال 

 

 

 

 

 

 

 

ایام 

 هفته
 ترم تحصيلی

01-9 01-01 01-01 09-01 

 فیزیولوژی عملی)خانم شاهسوند ( دو گروه همدانی( بیوشیمی )خانم دکتر عملی )آقای دکتر فریدونی ( -تشریح تئوری  پ0 شنبه

 پ1 شنبه
در ادامه آقای دکتر  3/21/89شروع از (میرزاییدکتر آقای عملی)-میکروب شناسی تئوری

 میرشهابی
 3/21/89از مورخه  انگل شناسی خانم رفیع )تئوری( در ادامه عملی در دو گروه

     پ3 شنبه

 ارآموزیـــــــــــــــــــــــک پ1 شنبه
 پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزادان

 )خانم محمدی(

 (1پرستاری بزرگسالان سالمندان)

 )خانم محمدی(

 پ5 شنبه
پرستاری اورژانس در بحران و حوادث )آقای 

در ادامه پرستاری 6/1/88تا مورخه  ابراهیمی( 

 )خانم مقدم( 3سالمندان 

اورژانس در بحران و حوادث پرستاری 

عملی )خانمها مقدم محمدی پوریعقوب 

 معصومی آقای کمالی

  

     ف کاردانی 1 شنبه

 آیین زندگانی )آقای متین( بعد از عید بعد از عید  ( )آقای موسوی(1تروما ) بعد از عید )خانم بهرامی (فوریت در بلایا  ف کاردانی 3 شنبه

تکنسین )آقای کمالی ( در ادامه نشانه سلامت  کارشناس ف0 شنبه

 شناسی آقای موسوی

 EMSپدافند غیر عامل + آشنایی با 

 )آقای ابراهیمی(
 )آقای دکتر فریدونی(1آناتومی 

 ( قبل از عیدخانم آهنگریانتفسیر موضوعی قران کریم ) قبل از عید  صبح( 8انقلاب اسلامی ایران خانم کاظمی)از  کارشناس ف3 شنبه

 ( آقای دکتر صدری2اندیشه اسلامی ) فن آوری اطلاعات )خانم عطایی( فن پرستاری )خانم شرفی( فناوری اطلاعات )خانم بهرامی ( پ0 یكشنبه

 پ1 یكشنبه
  

 مفاهیم )خانم شجاعی( قبل از عید

بررسی وضعیت سلامت عملی )آقای موسوی +  (احدیفرهنگ و تمدن )آقای 

 هفته بعد از عید 4 خانمها محمدی و مقدم(

 ( )آقای دکتر صدری(1اندیشه اسلامی ) پرستاری بهداشت مادر و نوزادن )خانم پور یعقوب در ادامه استاد مدعو( پ3 یكشنبه
پرستاری سلامت فرد و خانواده )خانم دکتر 

 نوروزی ) بعد از عید(

   ارآموزیـــــــــــــــــــــــک پ1 یكشنبه

( آقای 3بزرگسالان و سالمندان)پرستاری  پ5 یكشنبه

 ابراهیمی در ادامه آقای دکتر مدنی

( 3پرستاری بزرگسالان و سالمندان)

 خانم معصومی در ادامه خانم بهرامی(
 (خانم آهنگریانتفسیر موضوعی قران کریم )

تفسیر موضوعی قران کریم )خانم 

 یک هفته در میان4/21/89آهنگریان(از 

 )آقای کمالی( 1فوریت داخلی  بعد از عید ( ( )خانم بهرامی1داخلی ) فوریت ف کاردانی 1 یكشنبه
 ) آقای جمادی ( سالن صدف 2تربیت بدنی 

  4/21/89شروع 
 

بعد از  فوریت در شرایط خاص )آقای کمالی( ف کاردانی 3 یكشنبه

 عید

 فوریت در گروه خاص )خانم مقدم(

 بعد از عید
 بعد از عید  ادبیات فارسی آقای عطایی

 فن آوری اطلاعات )خانم عطایی( )آقای ابراهیمی(  dispatchآشنایی با  ( )دکتر صدری(1اندیشه اسلامی ) 12/22/89شروع از زبان تخصصی )آقای کمالی( کارشناس ف0 یكشنبه

 اورژانس های محیطی )خانم مقدم ( کارشناس ف3 یكشنبه

 از عید قبل

  مراقبت در جابجایی )آقای ابراهیمی (

 قبل از عید
 12/22شروع  26-23 قبل از عید    جلسه ای سالن شهید رجایی 1)آقای حسینی(  1تربیت بدنی 

 پ0 دوشنبه
       فن پرستاری عملی )خانم پور یعقوب( فن پرستاری عملی )خانم بهرامی + آقای کمالی(

22-9 
 (آقای میرزا بابائی )زبان پیش  (خانم عباسیروانشناسی فردی و اجتماعی )

 مفاهیم )خانم شرفی در ادامه آقای ابراهیمی( پ1 دوشنبه
 برررسی وضعیت سلامت

 )آقای ابراهیمی(
 5/21/89از  آمار حیاتی) آقای یوسفی( زبان عمومی ) آقای میرزا بابائی(

 ( )آقای ابراهیمی(2پرستاری سالمندان) پ3 دوشنبه
 (2پرستاری سالمندان)

 مدنی()آقای دکتر 
  

  پرستاری کودک سالم )خانم پور یعقوب( ارآموزیـــــــــــــــــــــــک پ1 دوشنبه

 ( )خانم شجاعی( قبل از عید3پرستاری سالمندان) پرستاری بیماری کودکان )خانم محمدی( پ5 دوشنبه

   ) خانم مقدم(2فوریت داخلی  ف کاردانی 1 دوشنبه
احیای قلبی ریوی پایه )آقای موسوی( 

 موسوی-درادامه عملی آقای کمالی  5/2
 هفته 22نشانه شناسی تئوری و عملی )آقایان ابراهیمی و موسوی( 

فوریت محیطی + فوریت در بلایا بعد از عید  ف کاردانی 3 دوشنبه

 .  خانم بهرامی
 بعد از عید )خانم مقدم ( 1تروما

فوریت در گروه  در ادامه  )خانم مقدم ( 1تروما

 بعد از عید  های خاص )خانم مقدم (

)خانم دکتر اسدی(  بعد از  روانیبهداشت 

 عید

  (اسدیاورژانس رفتاری ) خانم دکتر    کارشناس ف0 دوشنبه
بهداشت زبان تخصصی آقای کمالی در ادامه 

 -بعد از عیدعمومی )خانم دکتر نوروزی(

قبل مراقبت در جابجایی و انتقال  بیمارعملی   کارشناس ف3 دوشنبه

    مدعو از عید

بیماریهای اطفال و نوزادان )خانم 

 22 - 32/21 از عیدقبل  (پوریعقوب
 قبل از عید    مدیریت سلامت بحران )خانم شرفی(



 

 

 

 

 

           02/11/89ویرایش 

 معاون آموزشی:      روزهاي سه شنبه می باشد.                                        مدیرگروه پرستاري  :                                            01-01ساعت فرهنگی -0

 ریاست دانشكده:           کلاسهاي عملی طبق برنامه پيوستی پراتيک برگزار می شود.                         مدیرگروه فوریتهاي پزشكی   :                     –1

 

 پایه و عمومی جلسه محسوب می گردد.  تخصصی جلسه محسوب نمی گردد براي دورستعطيلات رسمی براي کلاسهاي *   
 

 پ0 سه شنبه
فن آوری )خانم شجاعی ( در ادامه بیوشیمی 

 محمدیعملی در دو گروه خانم آقا 
  آیین زندگانی )آقای متین( فن پرستاری )آقای دکتر مدنی(

  کاوند( آقای حسینی و خانم 2تربیت بدنی ) تغذیه و تغذیه درمانی ) خانم دکتر موسوی( پ1 سه شنبه

 )آقای متین(دانش خانواده  بررسی وضعیت سلامت ) آقای ابراهیمی ( قبل از عید () خانم شرفی 2پرستاری سالمندان پ3 سه شنبه

 پ1 سه شنبه
 (خانم دکتر نوروزی)پرستاری سلامت جامعه 

 بعد از عید

پرستاری بهداشت محیط )خانم دکتر 

 بعد از عید (نورزی
  (کاوند)آقای حسینی و خانم  1تربیت بدنی 

 26/1/88شروع از  (( )خانم  مقدم 3پرستاری سالمندان) ارآموزیـــــــــــــــــــــــک پ5 سه شنبه

 )آقای ابرهیمی(2تروما ف کاردانی 1 سه شنبه
جابجایی و حمل بیمار )آقای ابراهیمی( 

 گروه 1در ادامه عملی 
 زبان عمومی  )آقای نقی لو(

 بعد از عید زبان تخصصی ) خانم دکتر نوروزی ( پیشرفته ) خانم شرفی ( بعد از عید  CPR ف کاردانی 3 سه شنبه
  CPRپیشرفته عملی) آقای کمالی( 

.  بعد از عید و استاد مدعو  

 تاریخ تحلیلی ) آقای احدی(  ( )آقای موسوی + خانم مقدم( 1نشانه شناسی عملی ) فن آوری اطلاعات) خانم بهرامی ( فیزیولوژی )خانم رهجو( کارشناس ف0 سه شنبه

     کارشناس ف3 سه شنبه

 گروه )خانمها بهرامی پور یعقوب آقای  کمالی( 3در فن پرستاری عملی  (فیزیولوژی )خانم نجاری پ0 چهارشنبه

 

هچهارشنب    )خانم کاظمی( اسلامی ایران  بانقلا )آقای دکتر حسینی(  داروشناسی پ1 

هچهارشنب  پ3 
تئوری تحقیق در پرستاری )آقای دکتر مدنی (

 وعملی
 قبل از عیدآقای موسوی ( . برررسی وضعیت سلامت عملی )خانمها محمدی و مقدم  زبان تخصصی ) آقای ابراهیمی(

هچهارشنب  ژنتیک و ایمونولوژی) آقای دکتر اطهاری در ادامه خانم بابائی( (پرستاری بهداشت روان ) آقای دکتر امینی پ1 

هچهارشنب  دکتر امینی(پرستاری بیماریهای روان )آقای  ارآموزیـــــــــــــــــــــــک پ5 

هچهارشنب  ف کاردانی 1 
 بهداشت عمومی

 )خانم دکتر نوروزی( بعد از عید
 ) خانم شرفی(   2فوریت داخلی   شناسی )دکتر حسینی( روکلیات دا

 ( عملی2تروما)

 (آقای کمالی و آقای تهرخانی)

هچهارشنب      کاردانی  ف 3 

هچهارشنب      کارشناس ف0 

هچهارشنب      کارشناس ف3 

     پ0 پنجشنبه

     پ1 پنجشنبه

 پ3 پنجشنبه

 23سه جلسه ای تا ساعت  اخلاق در پرستاری )خانم شجاعی( قبل از عید

  
 بعد از عید)خانم دکتر نوروزی(  اپیدمیولوژی

 )خانم دکتر نوروزی(  تحقیق درپرستاری

 تئوری عملی بعد از عید

 پ1 پنجشنبه
 (خانم بهرامی) 1سالمندان

 (آقای ابراهیمی)در ادامه 

 ) خانم شرفی ( 1سالمندان

 (آقای موسوی)در ادامه 
  

   ارآموزیـــــــــــــــــــــــک پ5 پنجشنبه

     ف کاردانی 1 پنجشنبه

     ف کاردانی 3 پنجشنبه

     کارشناس ف0 پنجشنبه

     کارشناس ف3 پنجشنبه

 ک 3ف کاردانی1ف کارشناسی3ف کارشناسی0ف 5پ 1پ 3پ 1پ 0پ تاریخ

 شروع کلاس
01/00/99 

 جلسه توجيهی
 01/0/99 1/01/99 03/00/99 09/00/99 کارگاه 05/00/99 عصر 09/00/99 09/00/99 11/00/99

 10/1/99 09/00/99 - شروع کارآموزي
09/00/99 

 سه روز اول هفته

19/00/99 

 سه روزدوم هفته 
19/1/99 11/0/99 09/00/99 09/00/99 

 19/01/99 0/01/99 03/3/99 00/3/99 9/3/99 03/3/99 03/3/99 11/00/99 - پایان کارآموزي


