دانشکده علوم پشکی و خدمات بهداشتی و ردمانی سیرجان

«برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی »1400-1401
رشته :پرستاری
روز/ساعت
شنبه

ورودی نیمسال1۳۹۸ :

۸-10

10-12

کاراموزی بیماری های روان  /1آقای نصرت آبادی و خانم خاکسار

کاراموزی اورژانس 2

کاراموزی بیماری های روان 1
پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث

مراقبت در منزل( /ک ۳01 :

غیرمترقبه ( ک )۳01 :

دکتر ایمانی

آقای اسالمی

آقای زیدآبادی و خانم بیگمرادی

مراقبت ویژه سی سی یو( /ک) ۳01 :

اصول مدیریت وخدمات پرستاری( /ک) ۳01 :

تاریخ تحلیلی پسران /آقای خراسانی( /ک) 212 :

اخالق اسالمی پسران  /آقای میرحسینی(/ک) ۳01 :

دکتر ایمانی

دکتر آتش بهار

دانش خانواده دختران  /خانم فروهر( /ک)۳0۳ :

اخالق اسالمی دختران  /خانم فروهر(/ک) 212 :

کاراموزی اورژانس /روان  / 2کودکان  /آی سی یو  / 2سی سی یو 2
چهارشنبه

پنج شنبه

کاراموزی بیماری های کودکان  /کاراموزی اورژانس 2
دانش خانواده /پسران ( /ک )212 :

خانم مینا محمود آبادی

سه شنبه

14-16

کاراموزی مراقبت های ویژه /خانم مینا محمودآبادی ،بیگمرادی  ،عتیقی و آقای دیانی

مراقبت ویژه آی سی یو ( /ک)۳01 :

دوشنبه

16-1۸

کاراموزی بیماری های کودکان  /خانم پور رمضانی و دل زنده

کاراموزی مراقبت های ویژه

یکشنبه

اساتید مشاور :خانم پور رمضانی

تاریخ تحلیلی دختران( /ک)212 :
خانم محمودآبادی

کاراموزی اورژانس  /روان  //2کودکان  /آی سی یو  / 2سی سی یو 2

تربیت بدنی 2
آقای عرب و خانم امانی

کارگاه آموزش به مددجو و خانواده
دکتر ایمانی

تاریخ آغاز و پایان کالسها

 1400/11/۳0لغایت 1401/04/0۹

تاریخ آغاز و پایان امتحانات

 1401/04/11لغایت 1401/04/۳0

تذکر :دانشجوی محترم هنگام انتخاب واحد دقت فرمائید که تنها دروس ذکر شده در این برنامه برای شما قابل ارائه خواهد بود و بدون مشورت با استاد مشاور مجاز به انتخاب درسی غیر از
دروس ذکر شده در باال (حتی دروس عمومی) نمیباشید .مسئولیت عواقب عدم رعایت این نکته به عهده خود دانشجو است و بدیهیست هرگونه ادعا در خصوص عدم اطالع از مفاد این
نکته مورد پذیرش نخواهد بود.

