
 ببسوه تعبلی 

  شازنددانشگاه علوم پسشکی اراک ، دانشکده پرستاری 

 ( 1401-1402 دوم) نیمسال شازند      1401بهمن   پرستاریبرنامه هفتگی رشته 

تعذاد 

 واحذ 

 نبم درس 

   

گروه  استبد  پنج شنبه  چهبرشنبه  سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه 

 درس

 کالس کذ درس

 عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح  صرع صجح  عصر صجح 

 10تب  8   اصَل ٍ هْبرتْبی پرستبری )ًظری،عولی( 4

 عولی

 12تب  10   

 عولی

 17تب  14  

 تئَری

 جعفری هٌصآ.  

 خ. تبج آثبزی

 222تئوری  3433154 31

+ 5/2 عولی شبزنذ

5/1 

 16تب  14      ّفتِ اٍل( 8ثیَضیوی ) 5/1

 عولی

 )اراک(

 10تب  8

 تئَری

 تئوری شبزنذ 3433142 31 ذسرٍثیگیز.      

1+  5/0 عولی اراک  

 12تب  10 تطریح  2

 عولی

 12تب  10   

 تئَری

 تئوری شبزنذ 3433143 31 ثرزرٍزی پَرز.        

  0.5+1.5 عولی اراک

 11تب  8         فیسیَلَشی 3

 تئَری

 14تب  11

تئَری ٍ 

 عولی

 اراک 222 3433142 31 ًظریز.  
2.5+0.5 

 شبزنذ 3433162 31 هرورانی. آ          12تب  10   هفبّین پبیِ پرستبری 2

 )سبیت(اراک 3433147 31 سلطبى هحوذ آ.            16تب  14  فٌبٍری اعالعبت زر پرستبری 1
5.0+5.0 

 پسضکی(پیرائِ تَسظ گرٍُ ا)ارآئیي زًسگی  2

 ضبزًس ٍ هبهبییپرستبری : پیراپسضکی،ذبًن ّب

 آقبیبى: پیراپسضکی ٍ ضبزًس

ذبًن ّب: زکتر            18تب  16 

 رهضبًی

آقبیبى:حبج آقب 

 صبثری ًست

33 

32 

331111 221 

 

323 

 شبزنذ 3111222 31 بًیآ.زه        10تب  8     زثبى پیص زاًطگبّی 2

تب  12  1ترثیت ثسًی  1

 بًوْبذ14

تب  14     

 بىبیآق16

گرٍُ ترثیت     

 ثسًی

خبنن 

 21هب8

 24آقبیبى8

 اراک 3111333

  3433174 31 خ. جرض        کبرآهَزی اصَل ٍ هْبرت ّبی پرستبری 1

                 جمع 5/11

 طه تشکيل هی گردد.کليه کالس هبی عولی در آزهبیشگبههبی هربو

 هبهبیی اراک تشکيل هی شود.پرستبری و  چهبرشنيه در دانشکذه هبی شنبه وو روزو سه شنبه در دانشکذه شبزنذ  ، دوشنبهکالسهبی یکشنبه

 هفته اول خاتمه یافته و پس از آن کارآموزی اصول و مهارتها شروع می شود. 21کالسهای روزهای شنبه و یکشنبه در نوبت صبح تا 

 
 

 

 

بهمن  1ترم 

1401 



 
 

 باسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پسشکی اراک ، دانشکده پرستاری شازند 

 ( 1401-1402) نیمسال دوم   شازند    1400بهمن  برنامه هفتگی رشته پرستاری 
تعذاد 

 واحذ 

 نبم درس 

   

گروه  استبد  پنج شنبه  چهبرشنبه  سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه 

 درس

 کالس کذ درس

 عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح 

 (2ى/سبلوٌساى )پرستبری ثسرگسبال 3

ی
کبرآهَز

 

 

ی
کبرآهَز

 

 

ی
کبرآهَز

 

 خ. عسگری   16تب13    

 خ. َّضوٌس

31 3433164 224 

 13تب  10      فرایٌس آهَزش ثیوبر 1

ّطت 

 ّفتِ اٍل

 224 3433153 31 آ.زًس   
0.5+0.5 

تب  13:30   شًتیک ٍ ایوًََلَشی 2

16 

 ز.غالهی      

 کَذبئیز.

31 3433141 222 
1.5+0.5 

 224 3433155 31 آ.زًس    10تب8      اذالق پرستبری ٍ ارتجبط حرفِ ای 5/1
1+0.5 

 222 3433152 31 یذبًی سز. ضو      10تب8    رٍاًطٌبسی فرزی ٍ اجتوبعی 2

 13تب10      ثررسی ٍضعیت سالهت 1

ّطت 

 زٍمّفتِ 

 224 3433163 31 خ. هوشونذ   
0.5+0.5 

 تبرید تحلیلی صسر اسالم  2
 (زًسپرستبری ضب)ارائِ تَسظ 

 ذبًوْب: ضبزًس ٍ هبهبیی

  آقبیبى: ضبزًس ٍ فَریت ّب

بج آقبیبى: ح        18تب16 

 وَزیآقب هح

ن ّب:زکتر بًذ

 رهضبًی

32 

 آقبیبى

خبنن  31

 هب

 235آقبیبى 331113

 222خبنن هب

 323 3433162 31 خ. ترکستبًی     16تب13     پرستبری ثْساضت هبزر ٍ ًَزاز 5/2

 222 3433152 31 خ. اهلل زاز      12تب10    زثبى ترصصی 2

اى کبرآهَزی پرستبری ثسرگسبالى/سبلوٌس 2

(2) 

  3433311 31 خ. َّضوٌس         

 224 3433153 31 الوبسیز.          16تب14    ُ ثب ثیوبریْباصَل اپیسهیَلَشی ٍ هجبرز 1

                 جمع 20

 

 ى8نظری       کليه کالس هبی عولی در آزهبیشگبههبی هربوطه تشکيل هی گردد.   ع8عولی  
 
 

 

 

بهمن  3ترم 

1400 



 

 باسمه تعالی 

 م پسشکی اراک ، دانشکده پرستاری شازند واه علدانشگ

 ( 1401-1402شازند   ) نیمسال دوم    99بهمن  ی برنامه هفتگی رشته پرستار
تعذاد 

 واحذ 

 نبم درس 

   

گروه  استبد  پنج شنبه  چهبرشنبه  سه شنبه  ه دوشنب یکشنبه  شنبه 

 درس

 کالس کذ درس

 عصر صجح  صرع صجح  عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح 

 ّبی رٍاىپرستبری ثیوبری 2

ی
کبرآهَز

 

 

ی
کبرآهَز

 

 

ی
کبرآهَز

 

 336 3433172 31 ز. ضوسی ذبًی    12تب10   

 224 3433173 31 . ذبزهیخ      11تب8    پرستبری کَزک سبلن 5/1

5/0 

 222 3433161 31 خ. جرض        16تب14  پرستبری ٍ  ثْساضت هحیظ 1

 224 3433166 31 خ. جرض       16تب13:30   هراقجت ّبی پرستبری زر هٌسل 5/1

5/0 

 322 3111331 31 آ. سعبدت     17تب14     ازثیبت فبرسی 3

 فرٌّگ ٍ توسى اسالم ٍ  ایراى 2
 پرستبری ضبزًس()ارائِ تَسظ 

 ولضبزًس ٍ اتبق ع

خبنن هب8 حبج          18تب16

 آقب هحوودی

آقبیبى8آقبی 

 هشبیخی

خبنن 

 31هب8

آقبیبى8

32 

 322خبنن هب 331116

 323آقبیبى8

 آضٌبیی ثب عت سٌتی ایراًی ٍ هکول 2
 زًس()ارائِ تَسظ پرستبری ضب

 ییضبزًس ٍ هبهب

 336 3433336 31 لغیفیز.     10تب8     

 ىاًقالة اسالهی ایرا 2
 اراک( بیی ٍ پرستبری)ارائِ تَسظ هبه

 ذبًن ّب: هبهبیی ٍ ضبزًس

 بزًساراک ٍ ض تبریآقبیبى: پرس

 یآقب خبنن هب8         16تب14

 کوشکی

آقبیبى8آقبی 

 هشبیخی

خبنن 

 33هب

 36آقبیبى

خبنن  331112

 336هب8

 

 313آقبیبى8

کبرآهَزی پرستبری ثْساضت رٍاى ٍ  2

 ثیوبری ّبی رٍاى

  3433312 31 ز. ضوسی ذبًی         

کبرآهَزی پرستبری سالهت جبهعِ/فرز ٍ  2

 ذبًَازُ/ هحیظ

  3433176 31 خ. جرس         

                 جمع 20

 

 ع8عولی     ى8نظری       کليه کالس هبی عولی بب هوبهنگی استبداى تشکيل هی گردد.

 99بهمن  5ترم 



 
 

 باسمه تعالی 

  دشازندانشگاه علوم پسشکی اراک ، دانشکده پرستاری 

 ( 1401-1402دوم) نیمسال شازند     19بهمن   پرستاریبرنامه هفتگی رشته 

تعذاد 

 واحذ 

 نبم درس 

   

گروه  استبد  پنج شنبه  چهبرشنبه  سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه 

 درس

 کالس کذ درس

 عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح  عصر صجح 

 1سرگسبالى سبلوٌساى کبرآهَزی زر عرصِ ث 2

ی
کبرآهَز

 

 

ی
کبرآهَز

 

 

ی
کبرآهَز

 

 

ی
کبرآهَز

 

 

ی
کبرآهَز

 

 

ک
ی

برآهَز
 

  3433332 31 آقبی رضبئی 

 ذبًن قوی       2کبرآهَزی زر عرصِ ثسرگسبالى سبلوٌساى  2

ذبًن قبسن 

 زازُ

31 3433333  

  3433334 31 ذبًن قوی       3کبرآهَزی زر عرصِ ثسرگسبالى سبلوٌساى  3

کبرآهَزی زر عرصِ پرستبری هراقجت زر  1

 هٌسل

  3433335 31 ن جرضذبً      

خبنن قبسن        ٍیصُ کبرآهَزی زر عرصِ پرستبری هراقجت 3

 زاده

31 3433333  

                  

                 جمع 11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98بهمن  7م تر



 

 

 ثرًبهِ اهتحبًبت

 

 99ي کبرضٌبسی پرستبری ثْو 1400کبرضٌبسی پرستبری ثْوي  1401سی پرستبری ثْوي کبرضٌب تبرید رٍز

 22/03/1402 زٍضٌجِ

 

 فرایٌس آهَزش ثِ ثیوبر

 )آقبی زًس(

 12تب  10

 یظپرستبری ٍ ثْساضت هح

 )ذبًن جرض(

 10تب  8

 فٌبٍری اعالعبت 23/03/1402 سِ ضٌجِ

 )هٌْسض سلغبى هحوس(

 12تب  10سبعت

 

 

 24/03/1402 چْبرضٌجِ

 

 ثررسی ٍضعیت سالهت

 )ذبًن َّضوٌس(

 10تب  8

 هٌسل هراقجت پرستبری زر

 )ذبًن جرض(

 12تب  10

 اصَل ٍهْبرتْبی پرستبری 27/03/1402 ضٌجِ

 )آقبی جعفری هٌص(

 10ب ت 8

 2پرستبری ثسرگسبالى سبلوٌساى 

 )ذبًن عسگری(

 12تب  10

 

 28/03/1402 یکطٌجِ
 

 
 

 راىفرٌّگ ٍ توسى اسالم ٍ ای

 )خ: حبج آقب هحوَزی ٍ آ: آقبی هطبیری(

 14تب  12:30سبعت 

 فیسیَلَشی 29/03/1402 زٍضٌجِ

 )زکتر پبلیسٍاى(

 12تب  10

 شًتیک ٍ ایوًََلَشی

 تر غالهی()زک

 10تب  8

 

 سِ ضٌجِ

30/03/1402 
 

 
 

 ازثیبت فبرسی

 )زکتر سعبزت(

 12تب  10

 چْبرضٌجِ

31/03/1402 

 هفبّین پبیِ پرستبری

 ی ّرٍراًی()آقب

 10تب  8

 زثبى ترصصی

 )ذبًن اهلل زاز(

 12تب  10

  اًقالة اسالهی

 )آ:آقبی هطبیری ٍ خ: آقبی کَضکی(

 12تب  10سبعت 

 ضٌجِ

03/04/1402 

 یَضییث

 ()زکتر ذسرٍثیگی

 12تب  10

 پرستبری ثْساضت هبزر ٍ ًَزاز

 )ذبًن ترکستبًی(

 10تب  8

 

 یکطٌجِ

04/04/1402 

 

 

 نپرستبری کَزک سبل 

 )ذبًن ذبزهی(

 12تب  10

 زٍضٌجِ

05/04/1402 

 زثبى پیص زاًطگبّی

 هبًی()آقبی ز

 12تب  10

 اذالق پرستبری

 )زکتر ضوسی ذبًی(

 10تب  8

 ًی  ٍ هکولعت سٌتی ایرا

 فی()زکتر لغی

 14تب  12:30سبعت 

 سِ ضٌجِ

06/04/1402 

 آئیي زًسگی

 )آ: حبج آقب صبثری ًست ٍ خ: زکتر رهضبًی(

 10تب  8

 اًطٌبسی فرزی ٍ اجتوبعیرٍ

 )زکتر ضوسی ذبًی(

 12تب  10

 

 چْبرضٌجِ

07/04/1402 

 تبرید تحلیلی اسالم 

 )آ: حبج آقب هحوَزی ٍ خ: زکتر رهضبًی(

 12تب  10سبعت 

 ر ّبی رٍاىپرستبری ثیوب

 )زکتر ضوسی ذبًی(

 10تب  8

 ضٌجِ

10/04/1402 

 تطریح

 )زکتر ثرزرٍزی(

 12تب  10

 اصَل اپیسهیَلَشی

 کتر الوبسی()ز

 10تب  8

 


