
برنامه هفتگی نیمسال دوم ٤٠۱-٤٠٠ دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل 

              برنامه کالسی دانشجویان پرستاری ورودی ٤٠٠ - ترم ۵۶-۲
١-١٥۶ ١۳-١٥ ١٢-١٠ ۸-١٠ روزها

تعذیه و تغذیه درمانی
آقای دکتر قدیمی

زبان انگلیسی عمومی
آقای دکتر شمس

ژنتیک و ایمونولوژی
آقایان دکتر دارایی دکتر محمدنیا شنبه

میکروب شناسی آقای دکتر 
حالجی (٠/٥ ع)

میکروب شناسی آقای دکتر 
حالجی-آقای دکتر صادقی

مفاهیم پایه پرستاری 
آقای رفعتی یکشنبه

فرایند آموزش به بیمار
فن آوری اطالعات در پرستاریخانم دکتر جعفریان (١واحد)

آقای دکتر یمین آمار حیاتی مقدماتی 
خانم دکتر گرائیلی (١ واحد)

مفاهیم پایه پرستاری 
آقای رفعتی دوشنبه

داروشناسی
آقای دکتر اصغری کارآموزی کارآموزی سه شنبه

ادبیات پارسی
آقای دکتر مهدی نیا کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

کالس شماره ۱٠ دانشکده پرستاری و مامایی
              برنامه کالسی دانشجویان پرستاری ورودی ۹۹ - ترم ٤-۶۱

١-١٥۷ ١۳-١٥ ١٢-١٠ ۸-١٠ روزها

پرستاری سالمت فرد و خانواده
آقای  دکتر ذبیحی 

پرستاری بزرگساالن/سالمندان ٢
خانمها: پورعلی (١)-آکار٠/٤١-

پهلوان۹٤/٠

پرستاری بهداشت روان
استاد حسینی شنبه

تاریخ فرهنگ و تمدن
محمدصادق پیرزاد

پرستاری کودک سالم
دکتر عزیزنژاد(١)

پرستاری بزرگساالن/سالمندان ٢
خانمها: پورعلی-آکار-پهلوان آقای 

دکتر قنبری۶٥/٠
یکشنبه

کارآموزی کارآموزی پرستاری کودک سالم
دکتر ارزانی (١)

اخالق پرستاری و ارتباط
خانم دکتر جعفریان  دوشنبه

کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی سه شنبه
پرستاری در اختالالت سالمت .... 
دکتر باکویی( ١) دکتر امیدوار 

٠/٥) دکتر محسن زاده ( ٠/٥)٤ 
ج آخر

کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

کالس این سینای دانشکده پرستاری و مامایی
              برنامه کالسی دانشجویان پرستاری ورودی ۹۸ - ترم ۵۷-۶

١-١٥۷ ١۳-١٥ ١٢-١٠ ۸-١٠ روزها
مراقبتهای پ در منزل
آقای دکتر قنبری۳/١

مراقبتهای جامع پ. در بخشهای 
ویژه دکتر قنبری۸/١

دانش خانواده و جمعیت
دکتر یدا... پور شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسالم
محمدصادق پیرزاد

اصول مدیریت پرستاری
دکتر جعفریان

مراقبتهای پ در منزل
خانم دکتر جعفریان ۷/٠ یکشنبه

کارآموزی کارآموزی مراقبتهای جامع پ. در بخشهای 
ویژه خانم پهلوان ١/٢

پرستاری اورژانس در بحران
دکتر قنبری دوشنبه

کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی سه شنبه
کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

کالس شماره ١١ دانشکده پرستاری و مامایی
توجه: برنامه تربیت بدنی ٢ با هماهنگی نماینده کالس با واحد تربیت بدنی(خانم فالحتگر -آقای رمضانی) مشخص خواهد شد. 


