
 بسمه تعالي
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

 معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
  0400-0400  تحصیلی سال اولنیمسال در      (0)گروه  99  ورودی     پرستاری کارشناسي رشته 3ترم دانشجویان برنامه هفتگی 

 نام درس کد کامپیوتری
 تعداد واحد

 دنام استا جمع
 عملی تئوری

07101061 
07101063 

 ایمونولوژی و ژنتیک
5.1 5.1 1 

خانم  -دکترآذرسا
 نجفی نسب

 و مادران بهداشت و پرستاری 07101064

 نوزادان
5.1 - 1.1 

آقای -دکتر اکبربگلو
 سخایی

07101061 
07101067 

 دکتر متعارفی 0 5.1 5.1 به بیمار آموزش فرآیند

 (2) سالمندان و ساالنبزرگ پرستاری 07101066
3 - 3 

آقای -دکترمتعارفی
آقای -اکبرنژاد

 دکترخضرلو-سخایی

 دکتر شرفخانی 0 - 5 شایع بیماریهای و اپیدمیولوژی 07101069

 دکتر حبیب پور 1 - 5 1روان بهداشت پرستاری 07101067

 لیال مختاریدکتر 0 - 5 محیط بهداشت و پرستاری 07101061

10710190  دکترمجیدپور 1 - 5  میاسال خالقا 

 0 5 - 1 بدنی تربیت 07101910
خانم -آقای عبدالی

 عبداله زاده

 آقای سخایی 1 5 - (1)بزرگساالن پرستاری کارآموزی 07101066

 دکتر مختاری 1 5 - جامعه فرد، سالمت کارآموزی 07101060

  0991 6 53.1 جمع واحد 

 ساعات
 

 0091-0191 691-0091 ایام هفته
-نماز
 نهار

07-04 

 شنبه
 و اپیدمیولوژی

 شایع بیماریهای
  ایمونولوژی)ن( و ژنتیک

 و مادران بهداشت و پرستاری

 آقای سخایی(نوزادان)

 یکشنبه
 پرستاری

 1روان بهداشت

 بهداشت و پرستاری

 محیط
 1 بدنی تربیت 

 به بیمار آموزش فرآیند  کارآموزی دوشنبه

   کارآموزی سه شنبه
 و مادران هداشتب و پرستاری

 دکتر اکبربگلو(نوزادان)

 چهارشنبه
 تنفس

 آقای اکبرنژاد( (

 کلیه و ژنیتال

 -آقای سخایی)

 دکترخضرلو(

 
 پرستاری بیماریهای قلب

 )دکتر متعارفی(

 اسالمی اخالق پنج شنبه
 ایمونولوژی و ژنتیک

 )ع(
 

 ایمونولوژی و ژنتیک

 )ع(

 
 

 00/30  ساعت –زمان آزمون    :برنامه امتحانی

 

 چهارشنبه دوشنبه شنبه چهارشنبه دوشنبه شنبه چهارشنبه دوشنبه شنبه چهارشنبه

 6/30ساعت  -07/00 00/04 00/01 00/19 00/16 00/11 11/00 00/10 00/06 04ساعت -00/01

به  آموزش فرآیند

 بیمار

 و ژنتیک

 ایمونولوژی

 بهداشت پرستاری

 1روان

یماریهای پرستاری ب محیط بهداشت و پرستاری -

 قلب

 تنفس
 

 کلیه و ژنیتال
 

 بهداشت و پرستاری

   نوزادان و مادران

 و اپیدمیولوژی

 شایع بیماریهای
 

 اسالمی اخالق



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


