
12الی  10  ساعت                        1401 - 1402برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول تحصیلی   

 

فوریت 4 فوریت 2  اتاق عمل 5  اتاق عمل 3  اتاق عمل  1  پرستاری 6  پرستاری 5  پرستاری 4  پرستاری 3  پرستاری 2  پرستاری 1   تاریخ امتحان 
 

 یداخل یها تیفور 

(1 )  

تکنولوژی جراحی 

 اعصاب

اتاق  تکنولوژی

( ارتوپدی عمل)  

اصول و فنون فرد 

 اسکراب و سیار

 3سالمندان 

 اعصاب

 کودک سالم
 

 -1سالمندان 

 -الکترولیت

 گوارش

یداروشناس اصول و فنون  

یپرستار  

17/10/1401شنبه   

 یمراقبت ها     

دربخش   یپرستار

ژهیو   ccu 

 -1سالمندان   

 ارتوپدی

18/10/1401یکشنبه  - انگل شناسی  

فوریتهای پزشکی در 

خاص شرایط   

خون شناسی و   کلیات داروشناسی

 انتقال خون

 3سالمندان  آناتومی

 هماتولوژی

و  یاتیآمار ح

یمقدمات  

 

تحقیق در 

 پرستاری

یآناتوم - 19/10/1401دوشنبه   

 یماریبا ب ییآشنا  

2 یداخل یها  

اطالعات یفن آور  اطالعات یفن آور مفاهیم پایه      10/1401/ 20سه شنبه   

گروه فوریت پزشکی در 

 خاص) کودکان(

و  ینشانه شناس

یبدن ناتیمعا  

یمونولوژیا   یمراقبت ها  

 دربخش یپرستار

 icu  ویژه 

پرستاری بهداشت 

 روان

بهداشت مادر و  

 نوزاد

21/10/1401چهارشنبه - -  

در  یپزشک کیزیف بهداشت عمومی 

 اتاق عمل

و  یشناس بیاس

  یبافت شناس

اختالالت سالمت مادر    بیوشیمی

 و نوزاد

بررسی وضعیت 

 سالمت

22/10/1401پنج شنبه بیوشیمی زبان عمومی  

در  یپزشک یتهایفور

 بالیا

1تروما  تکنولوژی اتاق   

 عمل) چشم(

روانشناسی 

 عمومی

 یماریب یپرستار 

 کودکان

یولوژیدمیپ 10/1401/ 24شنبه روان شناسی تغذیه سالمت جامعه   

 یاخالق حرفه ا  مهارت های زندگی 

 در اتاق عمل

مهارت های 

 زندگی

 تیریاصول مد

یخدمات پرستار  

های زندگیمهارت    10/1401/ 25یکشنبه -   

در گروه  یپزشک تیفور

سالمندان(خاص)   

دانش خانواده و 

 جمعیت

1ی ولوژیزیف   دانش خانواده و   

 جمعیت

ژنتیک و  

 ایمونولوژی

یولوژیزیف  26/10/1401دوشنبه   

جابجایی و حمل  

 بیمار

اتاق عمل  یتکنولوژ

یزنان و اورولوژ  

و  لیصول استرا

یضد عفون  

سالمت فرد و    تنفس -2سالمندان    زبان پیش

 خانواده

27/10/1401سه شنبه  زبان پیش  

در گروه  یپزشک تیفور

زنان( خاص  

روان در بهداشت   

 اتاق عمل

مقدمه ای بر 

تکنولوژی اتاق 

 عمل

 یمراقبت ها

در منزل  یپرستار

(ی)تئور  

آموزش به  ندیفرا   بهداشت محیط

ماریب  

28/10/1401چهارشنبه -  

عمومی فارسی فارسی عمومی  باکتریولوژی و  تغذیه در جراحی 

 انگل شناسی

عمومی فارسی 2اندیشه    و  یاخالق پرستار زبان تخصصی 

یارتباطات حرفه ا  

29/10/1401پنج شنبه میکروب شناسی  

فرهنگ و تمدن   

یاسالم  

یاسالم انقالب  

1 اندیشه   موضوعی تفسیر 

البالغه نهج  

1 یاسالم شهیاند تاریخ فرهنگ تاریخ تحلیلی یاخالق اسالم انقالب اسالمی  /1/11شنبه     1401 

آشنایی با دفاع   

 مقدس

 فنون و اصول 

بالینی های مهارت  

آشنایی با دفاع  

 مقدس

11/1401/ 2یکشنبه - - طب سنتی   

روان یها یماریب      روان یها یماریب   تالیژن -2سالمندان  

هیو کل  

11/1401/ 3دوشنبه     


