
1399-1400   برنامه کالسی دانشجویان رشته :کارشناسی ارشد مامایی          ترم :اول           نیمسال اول  

 

 

 

 

 

 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8 ساعت                 

 

 روز
سیستم های اطالع 

 رسانی

 آقای دکتر عطاردی

 روش ها و فنون تدریس

 آقای دکتر منصوریان

 آمار حیاتی 

دکتر محمد زادهخانم   

 تئوری و مدلها

 خانم دکتر بحری

 زبان تخصصی 

 روش تحقیق

 خانم دکتر بحری

 شنبه 

 روش ها و فنون تدریس

 آقای دکتر منصوریان

 زبان تخصصی

 آقای دکتر امیری

بارداری و زایمان و  

پدیده های نوین 

تئوری و مدلها روش 

 تحقیق

 خانم دکتر عسکری 

 آمار حیاتی 

زاده خانم دکتر محمد  

 یکشنبه

فیزیو پاتولوژی در   

 مامایی

 آقای دکتر سلطانی

 روش تحقیق 

 خانم دکتر رحمانی

 بارداری و زایمان و پدیده های

روش تحقیق   

 خانم دکتر هادیزاده 

 دوشنبه

 سه شنبه     

 چهارشنبه     

 پنجشنبه     



1399-1400ترم :اول           نیمسال اول                            جراحیپرستاری داخلی  ارشد برنامه کالسی دانشجویان رشته :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8 ساعت        روز 

 نظریه های پرستاری

 آقای دکتر سجادی

 زبان تخصصی 

 آقای دکتر محمد پور

 اخالق پرستاری 

 آقای دکتر منصوریان

 سیستم ها اطالع رسانی

 آقای دکتر عطاردی

 شنبه 

 نظریه های پرستاری 

 آقای دکتر محمد پور

 پایش وضعیت سالمت

 مقدم آقای دکتر بصیری

 ،خانم دکتر صادق مقدم

 پاتوفیزیولوژی 

خانم دکتر معاون 

 سعیدی

 دارو شناسی 

 خانم دکتر شفاعی

 یکشنبه

 دوشنبه     

 سه شنبه     

 چهارشنبه     

 پنجشنبه     



1399-1400ترم :اول           نیمسال اول                          مراقبت های ویژه  پرستاریارشد برنامه کالسی دانشجویان رشته :   

 

 

 

 

 

 

 

 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8 ساعت        روز 

مراقبت های پرستاری 

 ویژه در بخش ها 

 خانم دکتر بلوچی

آمار و روش تحقیق 

پرستاری ،مقدمه ای بر 

 مراقبت های ویژه

 آقای دکتر سجادی

پایش پرستاری 

 پیشرفته

 آقای دکتر عجم

 آمار و روش تحقیق 

 آقای دکتر محمد پور

سیستم های اطالع 

 رسانی

آقای دکتر عطاردی    

 

 شنبه 

مقدمه ای بر پرستاری 

قبت های ویژهرام  

 آقای دکتر اسماعیلی

پایش پرستاری 

 پیشرفته

 آقای دکتر محمدپور

 داروشناسی

خانم دکتر شفاعی   

مباحث عمومی در پیوند 

 اعضا

 آقای دکتر محمد پور

پایش پرستاری 

 پیشرفته

 خانم دکتر بلوچی

 یکشنبه

مراقبت های پرستاری  

 در بخش های 

 آقای دکتر شارعی نیا

مراقبت های پرستاری  

 در بخش های

 خانم دکتر صادق مقدم

آمار و روش تحقیق 

 پیشرفته

محمد زادهخانم دکتر   

 
 

 دوشنبه

 سه شنبه     

 چهارشنبه     

 پنجشنبه     



 

1399-1400ترم :اول           نیمسال اول                           پرستاری سالمندی ارشد برنامه کالسی دانشجویان رشته :   

 

 

 

 

 

 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8 ساعت        روز 

کارآموزی با هماهنگی 

 مربی

اپیدمیولوژی در 

 سالمندان

 آقای دکتر مختاری

نظریه ها و الگوهای 

 پرستاری

 خانم دکتر خسروان

سیستم های اطالع 

 رسانی

 آقای دکتر عطاردی

نظریه ها و الگوهای 

 پرستاری

پرستاری سالمندی 

 سالم و فعال 

 خانم دکتر صادق مقدم

 شنبه 

 آمار و روش تحقیق  

 آقای دکتر عجم

تحقیقآمار و روش   

 خانم دکتر محمد زاده

اپیدمیولوژی در 

 سالمندی

بررسی وضعیت سالمت 

 سالمندی

 آقای دکتر عجم

 یکشنبه

بررسی وضعیت سالمت 

 سالمند

 آقای دانشفر

 دوشنبه    

 سه شنبه     

 چهارشنبه     

 پنجشنبه     



1399-1400ترم :اول           نیمسال اول                            سالمت سالمندیارشد جویان رشته : برنامه کالسی دانش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8 ساعت        روز 

دانتغذیه سالمن  

آقای دکتر طباطبایی 

 زاده

اپیدمیولوژی در 

 سالمندی

 آقای دکتر مختاری

سیستم های اطالع  

 رسانی

 آقای دکتر عطاردی

 شنبه  

فیزیولوژی بیولوژی و 

 سالمندی

 آقای دکتر عجم

مفاهیم و مبانی سالمند 

 شناسی

 آقای دکتر عجم

 آمار و روش تحقیق

 آقای دکتر عجم

 آمار و روش تحقیق

 خانم دکتر محمد زاده

 یکشنبه 

 دوشنبه     

 سه شنبه     

 چهارشنبه     

 پنجشنبه     



1399-1400ترم :اول           نیمسال اول                           سالمت جامعه ارشد برنامه کالسی دانشجویان رشته :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8 ساعت        روز 

نظریه ها و الگوهای   

 پرستاری

 خانم دکتر خسروان

سیستم های اطالع 

 رسانی

 آقای دکتر عطاردی

به  روش های آموزش

 فرد

 آقای دکتر منصوریان

 شنبه 

اخالق پرستاری و  

 ارتباط حرفه ای 

 خانم دکتر خسروان 

 اپیدمیولوژی پیشرفته

 آقای دکتر عالمی

 زبان تخصصی 

 آقای دکتر رستمیان

 یکشنبه 

 زبان تخصصی  

 آقای دکتر سجادی

 دوشنبه   

 سه شنبه     

 چهارشنبه     

 پنجشنبه     



 

1399-1400ترم :اول           نیمسال اول                            آموزش بهداشت ارشد  برنامه کالسی دانشجویان رشته :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8 ساعت        روز 

 جامعه شناسی سالمت

 خانم دکتر پیکانی

 آمار تحلیلی

 خانم دکتر محمد زاده

 جامعه شناسی سالمت

 آقای دکتر مطلبی

مبانی آموزش بهداشت 

سالمتو ارتقائ   

 آقای دکتر مشکی 

 زبان تخصصی

 آقای دکتر مشکی

 شنبه 

 روانشناسی رفتار سالم 

 آقای دکتر مشکی

 آمار تحلیلی

 خانم دکتر محمد زاده

سیستم های اطالع 

 رسانی

آقای دکتر 

عطاردی،خانم دکتر 

 دوگونچی

  

 یکشنبه 

 دوشنبه     

 سه شنبه     

 چهارشنبه     

 پنجشنبه     



 

 

1399-1400ترم :اول           نیمسال اول                          بهداشت محیط  ارشد برنامه کالسی دانشجویان رشته :   

 

 

 

 

 

 

 

 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8 ساعت        روز 

سیستم های طبیعی   

 تصفیه فاضالب

 آقای دکتر افشارنیا

 روش تحقیق 

 خانم دکتر پیروی 

 زبان تخصصی 

دکتر زارعیآقای   

 شنبه 

 کنترل آلودگی هوا  

 آقای دکتر زارعی 

سیستم های طبیعی 

 تصفیه فاضالب

 خانم دکتر پیروی 

طراحی اصول مهندسی 

 سیستم های پسماند 

 آقای دکتر افشارنیا

 یکشنبه

سیستم های اطالع    

 رسانی پزشکی 

 آقای دکتر شجاعی

 طراحی تصفیه خانه آب

 آقای دکتر تقوی 

 دوشنبه

 سه شنبه     

 چهارشنبه     

 پنجشنبه     



 

 

1399-1400ترم :اول           نیمسال اول                          بهداشت مواد غذایی  ارشد برنامه کالسی دانشجویان رشته :   

 

 

 

 

 

 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8 ساعت        روز 

 شنبه      

 یکشنبه     

 سمینار 

دکتر عبدی ،خانم خانم 

 دکتر ترابیان

 ایمنی مواد غذایی   

 خانم دکتر عبدی 

 اصول تغذیه انسان 

آقای دکتر طباطبایی 

  یه ،دکتر پهلواندزا

 دوشنبه

 شیمی مواد غذایی   

 خانم دکتر ترابیان 

اصول سم شناسی مواد 

 غذایی 

 خانم دکتر ترابیان 

 سه شنبه 

میکروب شناسی مواد    

 غذایی 

آقای دکتر جاهد 

 خانیکی 

ایمنی و کیفیت 

 میکروبی مواد غذایی 

آقای دکتر جاهد 

یخانیک  

 چهارشنبه

 پنجشنبه     


