پرستاری ترم 2
ساعت کالسی
8-01

01-02

2-02

2-4

4-6

6-8

8-01

روزهای هفته

هفاهین پایه پشػتاسی
اػتاد اتارسنظاد

پشػتاسی
وتهذاؿت
هحیط
اػتاد دؿتگشد

پشػتاسی ػالهت جاهؼه
اػتاد دؿتگشد

داسو
دوتش صنؼتی

دوشنبه

صتاى ػووهی
اػتاد ناصشی

تغزیه وتغزیه
دسهانی
اػتاد هثینی

سه شنبه

آهوصؽ ته تیواس
اػتاد احوذی

شنبه

یکشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

داسو
دوتش آواى

هیىشوب ؿناػی
اػتاد صاسع

انگل ؿناػی
اػتاد صاسع

تشسػی وضؼیت ػالهت
دوتش هحؼنی صاده

صتاى ػووهی
اػتاد ناصشی
(هفته دس هیاى)

تشتیت تذنی1
اػتاد تمی صاده

پرستاری ترم 4
ساعت کالسی
8-01

01-02

02-2

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

یکشنبه

دانؾ خانواده
اػتاد صفاجو

پشػتاسی تضسگؼاالى 2
دوتش هحؼنی صاده

پشػتاسی دس اختالالت
اػتاد واتثی
پشػتاسی تضسگؼاالى
وػالونذاى 2
اػتاد اتارسنظاد(هفته دسهیاى)

اخالق حشفه ای
اػتاد تشصگشی
اصول اپیذهیولوطی
اػتاد ػشب احوذی

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

تغزیه تاؿیش هادس
دوتش هودی

پشػتاسی وودن ػالن
اػتاد نیه خواه
دانؾ خانواده
اػتاد سحوانی

پرستاری ترم6
ساعت کالسی
8-01

01-02

02-2

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
اصول هذیشیت پشػتاسی
اػتاد دؿتگشد

ادتیات
اػتاد واهی

یکشنبه

هشالثت های جاهغ
پشػتاسی
اػتاد ػلی نظاد

پشػتاسی اوسطانغ دس تحشاى
اػاتیذ دؿتگشد –هحؼنی صاده

دوشنبه

هشالثتهای جاهغ پشػتاسی
اػتاد اتارسنظاد

شنبه

سه شنبه

انمالب اػالهی
اػتاد سصهی

طة ػنتی

هشالثت های جاهغ
پشػتاسی
اػتاد ػشوسی

چهارشنبه

پشػتاسی تیواسی های سواى
دوتش سئیؼوى

پنج شنبه

انذیـه اػالهی 2
اػتاد سحوانی

اتاق عمل ترم 0

ساعت کالسی
8-01

01-02

02-2

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

یکشنبه

دانؾ خانواده
اػتاد صفاجو

تـشیح
اػتاد وحذتی

اصول اػتشیلیضاػیوى

فیضیولوطی 1

اػتاد صاسع

دوتش فشخفال

انگل ؿناػی
اػتاد لادسی
اصول وفنوى ههاستهای تالینی
اػتاد احوذی

صتاى ػووهی
اػتاد لادسی
تیوؿیوی
اػتاد آسصوهنذاى

دوشنبه

سه شنبه

اصطالحات پضؿىی
اػتاد سػولی

انگل ؿناػی
اػتاد صذیمی

چهارشنبه

همذهه تش تىنولوطی اتاق ػول
ػشوسی

انذیـه اػالهی 1
اػتاد سحوانی

پنج شنبه

دانؾ خانواده
اػتاد سحوانی

اتاق عمل ترم3

ساعت کالسی
8-01

01-02

4-6

2-4

6-8

روزهای هفته
شنبه

آؿنایی تا تیواسیهای داخلی
دوتش هحؼنی صاده

یکشنبه

اصول وفنوى ػولىشد فشد
ػیاس
اػتاد ػشوسی

دوشنبه

سه شنبه

ایونولوطی

آػیة ؿناػی

اػتاد صاسع

اػتاد صاسع

داسو
دوتش صنؼتی
تافت ؿناػی
اػتاد وحذتی

آؿنایی تا تیواسیهای داخلی
وهشالثتهای آى
اػتاد اتارسنظاد

صتاى تخصصی
اػتاد ناصشی

آؿنایی تا تیواسیهای داخلی
وهشالثتهای آى
اػتاد دسوگش

تیهوؿی وهشالثتهای آى
اػتاد ػشوسی
تاسیخ تحلیلی
اػتاد سصهی

چهارشنبه
پنج شنبه

توضیحات :درس داروشناسی متعاقبا اعالم می گردد

اتاق عمل ترم5
ساعت کالسی
8-01

01-02

2-4

4-6

6-8

8-01

روزهای هفته
تىنولوطی جشاحی هغض
واػصاب
اػتاد ػلی نظاد

شنبه
سوؽ تحمیك

فوسیت های پضؿىی
اػتاد اتارسنظاد
(هفته دسهیاى)

آهاس حیاتی
دوتش فالحت

دوشنبه

تىنولوصی توساوغ
اػتاد وحذتی

تىنولوطی
استوپذی
اػتاد وحذتی

سه شنبه

تهذاؿت دس اتاق ػول
اػتاد دؿتگشد

تىنولوصی
توساوغ
اػتاد
وحذتی(هفته
دسهیاى)

یکشنبه

دوتش تالشنظاد

چهارشنبه
پنج شنبه

انذیـه اػالهی
2
اػتاد سحوانی

تشتیت تذنی 2
اػتاد تمی صاده

فوریت ترم 2
ساعت کالسی
8-01

01-02

02-2

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه
تشوها 1
اػتاد ػلی نظاد

نـانه ؿناػی
دوتش هحؼنی صاده

احیای پایه
اػتاد ػشوسی

جا ته جایی وحول تیواس
اػتاد ػلی نظاد

داسو
دوتش صنؼتی

فوسیت داخلی 1
اػتاد ػشوسی

سه شنبه

تهذاؿت ػووهی
اػتاد تشصگشی

صتاى خاسجه
اػتاد سػولی

چهارشنبه

صتاى خاسجه
اػتاد سػولی
(هفته دسهیاى )

یکشنبه
دوشنبه

پنج شنبه

فوسیتهای داخلی 1
اػتاد دؿتگشد
داسو
دوتش آواى

فوریت ترم4

ساعت کالسی
روزهای هفته

شنبه

8-01

01-02

2-4

4-6

6-8

تاسیخ فشهنگ وتوذى
اػتاد سصهی

ادتیات
اػتاد واهی

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

والع جثشانی تهذاؿت سواى و
فوسیتهای سوانپضؿىی
دوتش سئیؼوى

مامایی ترم0
ساعت کالسی
8-01

01-02

02-2

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
انمالب اػالهی
اػتاد سصهی

شنبه
تـشیح

یکشنبه

اػتاد وحذتی
فیضیولوطی 1

دوشنبه

دوتش طاهش گوساتی

ایوونولوطی
اػتاد صاسع

سه شنبه

فیضیوپاتولوطی داخلی 1
دوتش هودی

چهارشنبه

تاسداسی وصایواى غیش طثیؼی
اػتاد هودی

صتاى تخصصی
اػتاد واتثی

اصول اپیذهیولوطی
وهثاسصه تا تیواسیهای
اػتاد ػشب احوذی

تشتیت تذنی 2
اػتاد تمی صاده

داسو
دوتش صنؼتی

مامایی ترم 3

ساعت
کالسی

-01
8

01-02

02-2

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
تاسیخ فشهنگ وتوذى
اػتاد سصهی

شنبه

یکشنبه

استثاطات
اػتاد صفاجو

دوشنبه

تهذاؿت هادس ووودن
اػتاد صفاجو

تیواسیهای صناى
وناتاسوسی
اػتاد واتثی
تاسداسی وصایواى 2
اػتاد واتثی

هذیشیت و استماء ویفیت
سه شنبه

هذیشیت دس هاهایی
اػتاد دؿتگشد
سادیولوطی وػونولوطی
دوتش هودی

اػتاد صفاجو

چهارشنبه

طة ػنتی

پنج شنبه

تیواسیهای صناى
وناتاسوسی
دوتش هودی

تفؼیش هوضوػی لشاى
اػتاد صحوتىاس

تیواسیهای وودواى
اػتاد نیىخواه

بهداشت ترم 0
ساعت کالسی
8-01

01-02

02-2

2-4

4-6

6-8

8-01

روزهای هفته

شنبه

داى دانؾ خانواده
اػتاد صفاجو ؽ
خانواده
اػتاد صفاجو

سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

فیضیولوطی
اػتاد نادسی

صتاى ػووهی
اػتاد لادسی

یکشنبه

دوشنبه

آهوصؽ تهذاؿت
واستثاطات
دوتش تالشنظاد

اصول وهثانی
جاهؼه ؿناػی
اػتاد جهانی

تیوؿیوی
اػتاد صاسع
هیىشوب ؿناػی
اػتاد صاسع

تـشیح
اػتاد اصغشصاده
تهذاؿت هحیط 1
اػتاد تشصگشی
انذیـه اػالهی 1
اػتاد سحوانی

تشتیت تذنی1
اػتاد تمی صاده

بهداشت ترم 3
ساعت
کالسی

8-01

01-02

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

تهذاؿت هحیط 3
اػتاد تشصگشی

تیواسیهای ؿایغ وودواى
اػتاد نیىخواه

یکشنبه

آهاس حیاتی
اػتاد ػشب احوذی

تهذاؿت ػالونذاى
اػتاد دهمانی

دوشنبه

هصوى ػاصی
اػتاد ػشب احوذی

اصول وولیات خذهات تهذاؿتی
اػتاد لاػوی

سه شنبه

الذاهات تهذاؿتی
اػتاد گلضاسی

اصول تغزیه
اػتاد ثاتتی

چهارشنبه

صتاى تخصصی
اػتاد ناصشی

اوولوطی
اػتاد داوسی

پنج شنبه

بهداشت ترم5

ػاػت
والػی

8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

8-01

سوصهای هفته
ؿنثه

اصول تشناهه سیضی
تهذاؿتی
دوتش تالشنظاد

یىـنثه

نظام های ػالهت
دوتش تالشنظاد

ادتیات
اػتاد واهی
تشتیت تذنی 2
اػتاد تمی صاده

تهذاؿت سوانی واػتیاد
اػتاد احوذنظاد
واستشد واهپیوتش
دستجضیه
وتحلیل
اػتاد ػشب
احوذی

دوؿنثه

ػه ؿنثه

تشناهه هلی هثاسصه تا
تیواسیهای غیشواگیش
اػتاد ػشب احوذی

چهاسؿنثه

صتاى تخصصی
اػتاد ناصشی

پنج ؿنثه

تفؼیش هوضوػی لشاى
اػتاد صحوتىاس

تاسیخ تحلیلی
اػتاد سصهی

هوشبری ترم 0
ساعت
کالسی

02-2
8-01

01-02

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

داسو
دوتش صنؼتی

یکشنبه

آناتوهی
اػتاد وحذتی

اخالق حشفه ای
اػتاد تشصگشی

دوشنبه
صتاى ػووهی
اػتاد سػولی

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

تجهیضات تیهوؿی
اػتاد هاهوى پیوا

تیهوؿی 1
اػتاد هاهوى

صتاى ػووهی
اػتاد سػولی
(هفته دس هیاى)

تیهوؿی 1
اػتاد هاهوى پیوا

تفؼیش هوضوػی لشاى
اػتاد صحوتىاس

فیضیولوطی 2
اػاتیذ هاهوى پیوا-نادسی

هوشبری ترم 4
ساعت کالسی
8-01

01-02

02-2

2-4

4-6

6-8

8-01

روزهای هفته
تاسیخ وفشهنگ وتوذى
اػتاد سصهی

شنبه

تیواسیهای داخلی
جشاحی 1
دوتش هحؼنی صاده
تشتیت تذنی 2
اػتاد تمی صاده

یکشنبه
هذیشیت دس تیهوؿی
اػتاد دؿتگشد

دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

ایوونولوطی
اػتاد صاسع

خوى ؿناػی
اػتاد صاسع

تیواسیهای داخلی وجشاحی 1
اػتاد ػلی نظاد

داسو
دوتش صنؼتی

هوشبری ترم 6

ساعت کالسی
8-01

01-02

02-2

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

انمالب اػالهی
اػتاد سصهی
هؼشفی تیواس
اػتاد ناظشاى

یکشنبه

اصول هشالثت های ویظه
اػتاد ػشوسی

دوشنبه
سه شنبه

طة ػنتی

فوسیت پضؿىی 2
اػتاد اتارسنضاد
تاسیخ تحلیلی
اػتاد سصهی

چهارشنبه

پنج شنبه

هذیشیت دسد
غالهحؼینی

هشالثتهای پغ اص تیهوؿی
اػتاد هاهوى پیوا

اتاق عمل ترم 7
ساعت کالسی
8-01

01-02

02-2

2-4

روزهای هفته
شنبه

انمالب اػالهی
اػتاد سصهی

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پنج شنبه

طة ػنتی

4-6

6-8

بهداشت ترم 7

ساعت
کالسی

8-01

01-02

2-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

توانثخـی
دوتش فتاح
پاتولوطی جغشافیا
اػتاد داوسی

