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 هفته
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 نام واحد كد درسي
 تعداد واحد

 نام مدرسين

وساعت  تاريخ 

 امتحان

 عملي تئوري 30/10-30/8

 شنبه
عملی)آقای دکتر -میکروب شناسی تئوری

 میرزایی( در ادامه آقای دکتر میرشهابی
انگل شناسی خانم رفیع )تئوری( در ادامه عملی 

 در دو گروه 
 5/0 1 میکروب شناسی 1451404 1

آقای دکتر میرزایی و 

 دکترمیرشهابی
26/3/99 

  يكشنبه

مفاهیم )خانم شجاعی( 
 31/1/99تا       17/1/99

 فرهنگ و تمدن 
 )آقای احدی( 

 7/4/99 خانم رفیع  5/0 1 انگل شناسی 1451405 2
بررسی وضعیت سالمت 
عملی )آقای موسوی + 

خانمها محمدی و مقدم( 
 18/3/99تا  7/2/99

 دوشنبه
45/9-15/8 

مفاهیم )خانم 
   1/2تا  18/1شرفی( 

15/13-10 
برررسی وضعیت سالمت 

تا  18/1در ادامه مفاهیم 
 )آقای ابراهیمی(  22/2

 زبان عمومی 
 ) آقای میرزا بابائی(

 حیاتیآمار 
 ) آقای یوسفی(

 5/12/98از  
 31/3/99 آقای یوسفی 5/0 5/0 آمار حیاتی مقدماتی 1451401 3

( آقای 1تربیت بدنی ) تغذیه و تغذیه درمانی ) خانم دکتر موسوی( سه شنبه
 20/3/98 آقای احدی  - 2 داروشناسی 1451414 4  حسینی و خانم کاوند

داروشناسی  )آقای  چهارشنبه
 دکتر حسینی(

انقالب  اسالمی ایران 
 )خانم کاظمی(

 
 9/4/99 خانم کاظمی  - 2 انقالب اسالمی ایران 1411024 5 

 - کاوند آقای حسینی . خانم - 1 1تربیت بدنی  1411009 6    پنجشنبه

 .خواهد بودصبح       8  از ساعت  26/11/98  شروع کالسها

 خواهد بود.  24/11/98   لغایت   19/11/98 شروع کارآموزیها 

 /برد آموزش خواهد بود.تیک نصب شده روی /توجه: برنامه های عملی طبق برنامه تنظیمی پرا

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

 روزه:  3کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان کارگاه 

  شهید رجایی سالن برادران و صدف  خواهران سالن ورزشی 

 2/4/99 میرزابابایی آقای - 3 زبان عمومی 1411008 7

 5/0 5/0 بررسی وضعیت سالمت   1451420 8
آقای ابراهیمی)خانمها محمدی 

 مقدم. آقای موسوی(
 ؟؟

 - 2 مفاهیم پرستاری 1451423 9
خانمها شرفی شجاعی . آقای 

 ابراهیمی
29/3/99 

 4/4/99 آقای دکتر حسینی  - 2 و ایران فرهنگ و تمدن اسالم 1411029 10

 24/3/99 خانم دکتر موسوی  - 5/1 تغذیه و تغذیه درمانی 1451402 11

 - - 1 - کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری 1451435 12

 5/19  3 5/16 جمع واحد    

https://ec.nahad.ir/

