
 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانی نیمسال »

 1۳۹۹پرستاری ورودی : رشته

 

 وسایل ارتباط جمعی خودداری نمایید.تذکر:حضور به موقع در محل برگزاری امتحان و همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. از همراه داشتن کتاب، جزوه و 

 ساعت تاریخ درساستاد  نام درس ردیف

 1۴-12 1۷/1۰/1۴۰1 اقای فصیحی –خانم وثوق  تفسیرموضوعی قرآن 1

 1۰-۸ 1۸/1۰/1۴۰1   اقای خراسانی -خانم محمود ابادی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 2

 1۰-۸ 2۴/1۰/1۴۰1 آقای نصرت آبادی پرستاری بیماریهای روان  3

 1۰-۸ 2۸/1۰/1۴۰1 دکتر ایمانی ) غدد، خون، پوست و سوختگی، چشم و گوش( 3پرستاری بزرگساالن و سالمندان  ۴

 1۰-۸ 2/11/1۴۰1 نادریخانم دکتر  ) اعصاب و عفونی( 3پرستاری بزرگساالن و سالمندان  5

 1۰-۸ 5/11/1۴۰1     خانم پوررمضانی / خانم دلزنده پرستاری بیماریهای کودکان 6

۷     

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان



 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانی نیمسال »

 1400پرستاری ورودی رشته: 
 

  

 برگزاری امتحان و همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. از همراه داشتن کتاب، جزوه و وسایل ارتباط جمعی خودداری نمایید.تذکر:حضور به موقع در محل 

 

 

 

 ساعت تاریخ درساستاد  نام درس ردیف

 1۰-۸ 1۷/1۰/1۴۰1 خانم علوی -اقای حیدرابادی 1اندیشه اسالمی  1

 1۰-12 21/1۰/1۴۰1 خانم دکتر نادری الکترونیک : مرکزآزموناخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای                                2

 1۰-12 2۴/1۰/1۴۰1 دکتر ایمانی / خانم محمودآبادی  1پرستاری بزرگسال سالمند  3

 1۰-12 2۶/1۰/1۴۰1 خانم دکتر یوسفی الکترونیک: مرکز ازموناصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها                            ۴

 1۰-12 2۸/1۰/1۴۰1 خانم پوررمضانی الکترونیک: مرکزآزمونپرستاری بهداشت مادر نوزاد                                           5

 1۰-12 1/11/1۴۰1 خانم محمودآبادی وضعیت سالمتبررسی  ۶

 1۰-12 3/11/1۴۰1 خانم دکتر نادری پرستاری سالمت فرد و خانواده ۷

 1۴-12 5/11/1۴۰1 دکتر ایمانی/ خانم بیگمرادی سالمند دو  ۸

 1۰-12 ۶/11/1۴۰1 آقای دکتر جعفری فوریت در بالیا 9

1۰      

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان



 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانی نیمسال »

 1401پرستاری ورودی : رشته

 نمایید.باط جمعی خودداری تذکر:حضور به موقع در محل برگزاری امتحان و همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. از همراه داشتن کتاب، جزوه و وسایل ارت

 ساعت تاریخ درساستاد  نام درس ردیف

 1۰ 1۷/1۰/1۴۰1 خانم دکتر محسنی مهارت های زندگی 1

خانم دکتر صادقی/  خانم دکتر  فیزیولوژی 2

 محمدی

1۹/1۰/1۴۰1 1۰-12 

 12-1۰ 21/1۰/1۴۰1 خانم دکتر نیک پور انگل شناسی 3

 12-1۰ 22/1۰/1۴۰1 آقای دکتر آزادبخت قوانین و مقررات آموزشی ۴

 1۴-12 2۴/1۰/1۴۰1 خانم دکتر فتحی زاده میکروب شناسی 5

 ظهر 12 26/1۰/1۴۰1 آقای دکتر بیگ زاده زبان پیش دانشگاهی 6

 1۴-12 2۸/1۰/1۴۰1 دکتر ایمانی/ خانم محمودآبادی مجازی:  مرکز آزمون مهارتهای پرستاریاصول و  ۷

 1۰-۸ 1/11/1۴۰1 آقای دکتر حسین زاده بیوشیمی ۸

 1۰-۸ 3/11/1۴۰1  خانم دکتر محسنی مجازی:  مرکز آزمون روانشناسی فردی اجتماعی ۹

 1۰-۸ 5/11/1۴۰1 خانم احمدزاده فناوری اطالعات در پرستاری 1۰

آقای دکتر کمانی/ خانم دکتر  تشریح 11

 محمدی

6/11/1۴۰1 1۰-12 

12     

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان


