
 باسمه تعالی 

   1401-1402 دومنیم سال  پایان برنامه امتحانات 

 دانشکده پرستاری شازند 
 

 تاریخ روز
كارشناسی پرستاری بهمن 

1401 

كارشناسی پرستاری بهمن 

1400 

كارشناسی پرستاری بهمن 

99 
 1402/ 03/ 22 دوشنبه

 

 فرایند آموزش به بیمار 

 )آقای زند(

 12تا  10

 پرستاری و بهداشت محیط

 )خانم جرس( 

 10تا  8

 فناوری اطالعات  1402/ 03/ 23 سه شنبه 

 )مهندس سلطان محمد( 

 12تا  10ساعت

 

 

 1402/ 03/ 24 چهارشنبه 

 

 بررسی وضعیت سالمت

 )خانم هوشمند(

 10تا  8

 مراقبت پرستاری در منزل

 )خانم جرس( 

 12تا  10

    1402/ 03/ 25 پنج شنبه

    1402/ 03/ 26 جمعه 

 اصول ومهارتهای پرستاری  1402/ 03/ 27 شنبه

 )آقای جعفری منش( 

 10تا  8

 2پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 )خانم عسگری( 

 12تا  10

 

 1402/ 03/ 28 یکشنبه 
 

 
 

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 خ: حاج آقا محمودی و آ: آقای مشایخی()

 14تا  12:30ساعت 

 فیزیولوژی 1402/ 03/ 29 دوشنبه

 پالیزوان(  )دكتر

 12تا  10

 ژنتیك و ایمونولوژی

 )دكتر غالمی( 

 10تا  8

 

 سه شنبه 

30 /03 /1402 
 

 
 

 ادبیات فارسی 

 )دكتر سعادت(

 12تا  10

 چهارشنبه 

31 /03 /1402 

 مفاهیم پایه پرستاری 

 )آقای هرورانی( 

 10تا  8

 زبان تخصصی

 )خانم اهلل داد( 

 12تا  10

 انقالب اسالمی  

 آقای كوشکی( آ:آقای مشایخی و خ: )

 12تا  10ساعت 

    1402/ 04/ 01 پنج شنبه

    1402/ 04/ 02 جمعه 

 شنبه

03 /04 /1402 

 بیوشیی

 )دكتر خسروبیگی( 

 12تا  10

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 )خانم تركستانی( 

 10تا  8

 

 یکشنبه 

04 /04 /1402 

 

 

 پرستاری كودك سالم 

 )خانم خادمی( 

 12تا  10

 دوشنبه

05 /04 /1402 

 زبان پیش دانشگاهی 

 )آقای زمانی( 

 12تا  10

 اخالق پرستاری 

 (آقای زند)

 10تا  8

 و مکمل ایرانی   طب سنتی

 لطیفی(  )دكتر

 14تا  12:30ساعت 

 سه شنبه 

06 /04 /1402 

 آئین زندگی 

 آ: حاج آقا صابری نسب و خ: دكتر رمضانی()

 10تا  8

 روانشناسی فردی و اجتماعی 

 )دكتر شمسی خانی( 

 12تا  10

 

 چهارشنبه 

07 /04 /1402 

 تاریخ تحلیلی اسالم  

 آ: حاج آقا محمودی و خ: دكتر رمضانی()

 12تا  10ساعت 

 پرستاری بیمار های روان 

 )دكتر شمسی خانی( 

 10تا  8

    1402/ 04/ 08 پنج شنبه

    1402/ 04/ 09 جمعه 

 شنبه

10 /04 /1402 

 تشریح

 )دكتر برزرودی(

 12تا  10

 اصول اپیدمیولوژی

 الماسی(  )دكتر

 10تا  8

 


