برنامه امتحان پایان ترم نیمسال اول  99-400دانشکده پرستاری
تاریخ

هوشبری 97

هوشبری 98

اتاق عمل 97

اتاق عمل 98

اتاق عمل ناپیوسته

پرستاری 97

9 9 /10 /13

بیهوشی 4

بیهوشی 2

تکنولوژی قلب و

آشنایی با

98
تکنولوژی اعصاب و

پرستاری بهداشت

پرستاری

توراکس

بیماریهای داخلی

ارتوپدی

روان

بزرگساالن و

شنبه

پرستاری 98

سالمندان 1
99 /10 /14
یکشنبه
99 /10 /15

داخلی 2

بانک خون

دوشنبه
99 /10 /16

ایمنولوژی

تکنولوژی پوست و

تکنولوژی پوست و

پرستاری مادر و

سوختگی

سوختگی

نوزاد

روانشناسی

سه شنبه
99 /10 /17

تکنولوژی زنان و

پرستاری

ارولوژی

بزرگساالن 3

بهداشت روان

وضعیت سالمت

تکنولوژی اطفال

چهارشنبه
99 /10 /18

سیستم اطالع

پنج شنبه

رسانی پزشکی

تاریخ

روش تحقیق

تاریخ

انقالب

پرستاری مراقبت

انقالب

در منزل

99 /10 /19
جمعه
99 /10 /20

فوریتهای پزشکی

واژه شناسی

زبان تخصصی

ارتوپدی

شنبه

جمعیت و دانش

زبان تخصصی

خانواده

99 /10 /21

فرآیند آموزش به
بیمار

اندیشه 2

یکشنبه
99 /10 /22

جمعیت و دانش

تفسیر

دوشنبه

آسیب و بافت

جمعیت و دانش

تفسیر نهج البالغه

خانواده

خانواده

99 /10 /23

نشانه شناسی و

پرستاری بیمارهای

سه شنبه

معاینات بالینی

کودکان

99 /10 /24

ریکاوری

چهارشنبه
99 /10 /25
پنج شنبه

اصول مراقبت

فن آوری اطالعات

دراتاق بهبودی
فرهنگ و تمدن

تغذیه

فرهنگ و تمدن

فناوری اطالعات

اصول

در اتاق عمل

اییدمیولوژی

فرهنگ و تمدن

آیین زندگی

* اتاق عمل  : 97تکنولوژی اتاق عمل چشم (اواحد) و فوریت پزشکی (1واحد)خارج از بازه امتحانات
*اتاق عمل  :98اخالق حرفه ای در اتاق عمل (1واحد) خارج از بازه امتحانات
*اتاق عمل ناپیوسته  :98فوریت پزشکی (1واحد) خارج از بازه امتحانات
*پرستاری : 98اخالق پرستاری (1واحد) وبهداشت محیط (1واحد )خارج از بازه امتحانات

برنامه امتحان پایان ترم نیمسال اول  99-400جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  99دانشکده پرستاری

تاریخ

هوشبری 99

هوشبری ناپیوسته 99

اتاق عمل 99

اتاق عمل ناپیوسته 99

پرستاری99

99/12/2شنبه

آناتومی

آناتومی

آناتومی

تشریح پیشرفته

آناتومی

99/12/3یکشنبه
99/12/4دوشنبه

فیزیولوژی

99/12/5سه شنبه

میکروبشناسی

99/12/6چهارشنبه

ادبیات

فیزیولوژی

فیزیولوژی

روانشناسی

تکنیک های بیهوشی و اداره درد

فیزیولوژی

تکنولوژی جراحی در جراحی گوارش و

فیزیولوژی

روانشناسی فرد و اجتماعی

غدد

99/12/7پنجشنبه
99/12/8جمعه
99/12/9شنبه

مهارتهای پرستاری

99/12/10یکشنبه

زبان پیش

زبان پیش دانشگاهی
آمار زیستی و روش تحقیق

99/12/11دوشنبه
99/12/12سه شنبه

زبان تخصصی

بیوشیمی

فیزیک پزشکی

زبان پیش
آمار حیاتی

تاریخ

99/12/13چهارشنبه
99/12/14پنجشنبه

باکتریولوژی وانگل شناسی

زبان تخصصی

اصول مهارتهای پرستاری

تفسیر نهج البالغه

تاریخ

بهداشت در اتاق عمل

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

اندیشه 1

بهداشت روان دراتاق عمل

مدیریت در بیهوشی

پرستاری : 99فن آوری اطالعات خارج از بازه امتحانات
هوشبری ناپیوسته : 99کاربرد رایانه خارج از بازه امتحانات
اتاق عمل ناپیوسته : 99مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی و روش تحقیق خارج از بازه امتحانات
اتاق عمل پیوسته : 99اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی و اصول و فنون مهارتهای بالینی خارج از بازه امتحانات

بیوشیمی

اندیشه 1

