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 به نام خدا
 

 به نکات ذیل توجه نمایید:  98-99دانشجویان محترم خواهشمند است در ارتباط با امتحانات پایان ترم نیمسال دوم  
 

امکان برگزاری  قبل از شروع هر امتحان، حتما یکبار دیگر برنامه امتحانات موجود در سایت دانشکده را چک نمایید. در صورت عدم شرکت،   ❖

 مجدد امتحان به هیچ وجه مقدور نمی باشد. 

به تاریخ و ساعت امتحانات خود تغییر کرده است.   تعدادی از امتحانات  ساعت  ،به دلیل همزمانی امتحانات برخی از دانشجویان محترم  ❖

 توجه و دقت کافی داشته باشید.

 https://ve.iums.ac.ir  )سامانه فرادید(:   جهت برگزاری امتحانات  لینک ❖

برای شرکت در آزمون ها، دانشجویان باید یکبار ثبت نام کنند و نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را به خاطر بسپارند تا در آزمون  ❖

 های بعدی نیز از آن استفاده نمایند. 

 ایند تا برای ثبت نمره احراز هویت شوند.دانشجویان موظف هستند اطالعات درست در هنگام ثبت نام وارد نم ❖

 دانشجویان می توانند پس از هر بار آزمون دادن، رمز عبور خود را در پنل کاربری تغییر دهند.   ،برای باال بردن امنیت آزمون ❖

 نمایید.  مربوطه آزمون درپس از فعال شدن اقدام به ثبت نام    هر امتحان یک روز قبل در سامانه فرادید فعال می گردد. ❖

 تماس برقرار نمایند.  47701111در صورت بروز هرگونه مشکل در زمان برگزاری امتحانات، دانشجویان می توانند با شماره   ❖

 به دانشجویان اطالع رسانی می گردد.  و یا نوید داشته باشد قبل از برگزاری آزمون  lmsاستادی تمایل به برگزاری امتحانات در سامانه  اگر   ❖

 از طریق سایت دانشکده اطالع رسانی می گردد.فقط  هرگونه تغییر در برنامه امتحانات ،   ❖
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 99/ 01/05 چهارشنبه روز:

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 
 فیزيوپاتولوژي و بیماري هاي جراحي

)مسئول   سیدالشهدایی خانمها:

مسرور، دکتر خاچیان،   درس(،

 محدث

 خانم يوسفیان   96مهر  مامایی 

 مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه 

(ICU) 

)مسئول درس(،   پیرویآقایان دکتر 

 دکتر رنجبر 
 خانم كركچي   96مهر  پرستاری 

11:30-10 

 خانم يوسفیان   97مهر  مامایی  خانم دکتر امیری 2بارداري زايمان  

 زبان پیش دانشگاهي 
 آقای دکتر حمیدی

 98بهمن  پرستاری 
 :  1گروه 

 خانم يزداني
 : 2گروه  آقای دکتر احسان زاده

 96بهمن  پرستاری  خانم اینانلو بیماريهاي روانپرستاري  
 :  1گروه 

 :  2گروه 
 خانم يوسفیان 

13-11:30 

اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماريهاي شايع  

 در ايران 

دکتر پاشایی )مسئول  خانمها:

 درس(، خسروی 
 98مهر  پرستاری 

 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

بارداري و زايمان و پديده هاي نوين در 

 2مامايي  

)مسئول  خانمها: دکتر کشاورز

 درس(، دکتر امینی 
 خانم امیري   98مهر  ارشد آموزش مامایی 

 97مهر  پرستاری  خانم دکتر صیفوری  زبان تخصصي 
 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 04/05/99شنبه  روز:

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 پرستاری  خانم فراهانی نیا  پرستاري سالمت جامعه  10-8:30

 97بهمن 
 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

 98مهر 
 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

11:30-10 

 خانم دکتر خسروی  داروشناسي بالیني نوزادان
ارشد مراقبت ویژه  

 نوزادان 
 خانم شفقي   98مهر 

 مراقبتهاي پرستاري در منزل 
خانمها:دکتر احسانی  

 )مسئول درس(، بزرگزاد 
 96بهمن  پرستاری 

 :  1گروه 

 :  2گروه 
 خانم يوسفیان 

 خانم يوسفیان   96مهر  مامایی  خانم دکتر نیکوبخت بیحسي و بیهوشي و احیا در مامايي 

13-11:30 

 ژنتیك 
،  خانمها: دکتر موج بافان

 عطایی 
  98مهر  مامایی 

 خانم يوسفیان 

 اصول و مهارت در پرستاري )نظري(
بزرگ نژاد  خانمها:

تترپور،  )مسئول درس(،

 آقای خیری

 98بهمن  پرستاری 
 :  1گروه 

 :  2گروه 
 خانم يزداني

 تئوري ها و مدل هاي مامايي و بهداشتي 
خانم دکتر جمشیدی 

 منش

ارشد آموزش مامایی و  

 بهداشت باروری
 خانم امیري   98مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 و ارشد كارشناسي  غیرحضوريروزانه امتحانات برنامه  

 05/05/99شنبه يکروز:

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 
 ( 3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

  -عفوني  -سوختگيپوست و    -)مباحث غدد

 اتاق عمل(

  محدث )مسئول درس(، خانمها:

نصیری زیبا، دکترخاچیان،  

آقای   سیدالشهدایی، مسرور،

 زارعی

 97مهر  پرستاری 
 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

11:30-10 

 مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه 

 ( CCU)ديالیز،  

آقایان دکتر پیروی)مسئول 

 درس(،دکتر رحیمی
 خانم كركچي   96مهر  پرستاری 

 خانم يوسفیان   96مهر  مامایی  خانم دکتر امینی اختالالت عملکرد  جنسي 

13-11:30 

 خانم يوسفیان   97مهر  مامایی  خانم دکتر امیری 2فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي  

 شناخت نوزادان نیازمند به مراقبت هاي ويژه 
 خانمها: دکتر خالصی 

 سابوته کشاکی، )مسئول درس(،

ارشد آموزش مامایی و  

 بهداشت باروری
 خانم امیري   98مهر 
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يانشگاه علوم پزشکد

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 06/05/99شنبه دوروز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 فرايند آموزش بیمار 10-8:30

خانمها: دکتر فراهانی )مسئول 

 درس(، عبدالعلی زاده 
 98مهر  پرستاری 

 : 1گروه 

 خانم كركچي 
خانمها: دکتر فراهانی )مسئول 

 درس(،  گودرزی
 : 2گروه 

 آمار حیاتي مقدماتي  11:30-10
 بهارانچیخانم دکتر حسینی 

 97بهمن  پرستاری 
 :  1گروه 

 خانم يزداني
 : 2گروه  خانم دکتر ابوالقاسمی

13-11:30 

اصول خدمات بهداشتي جامعه  

 (1)بهداشت
 خانم يوسفیان   98مهر  مامایی  خانم دکتر حسن پور

 خانم دکتر خیرخواه روش ها و فنون تدريس و تمرين تدريس
ارشد آموزش مامایی و  

 بهداشت باروری
 خانم امیري   98مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوري برنامه روزانه امتحانات 

 07/05/99 شنبهسه روز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 
 97مهر  پرستاری  خانم فراهانی نیا  پرستاري سالمت فرد و خانواده

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 نظريه ها و مفاهیم پیشرفته پرستاري نوزادان
 خانم دکتر بریم نژاد

 ( )مسئول درس

ارشد مراقبت ویژه  

 نوزادان 
 خانم شفقي   98مهر 

11:30-10 
 97بهمن  پرستاری  دکتر مهرویخانم  اصول و مباني كارآفريني

 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

 (4بهداشت مادر وكودك و باروري)بهداشت
)مسئول    خانمها: دکتر امینی 

 درس(، دکتر موسوی 
 خانم يوسفیان   96مهر  مامایی 

13-11:30 
 خانم يوسفیان   97مهر  مامایی  خانم دکتر موسوی  2بهداشت

 بیوشیمي
طاهری پاک  آقایان: دکتر 

 )مسئول درس(، سراسکانی
 98 بهمن پرستاری 

 :  1گروه 

 : 2گروه 
 يزدانيخانم  
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرماندانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوري برنامه روزانه امتحانات 

 08/05/99شنبه  چهار روز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 تغذيه و تغذيه درماني  10-8:30
 خانم دکترزراتی 

 98مهر  پرستاری 
 :  1گروه 

 خانم كركچي 
 : 2گروه  امیری  خانم دکتر

 پرستاري بیماريهاي كودكان  11:30-10
دکتر شوقی )مسئول   خانمها:

 درس(، محمدی
 96بهمن  پرستاری 

 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يوسفیان 

13:00-11:30 

 خانم يوسفیان   98مهر  مامایی  خانم دکتر رهیده  اصول تغذيه مادر و كودك 

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث 

 غیرمترقبه 

)مسئول درس(،   خانم بزرگ نژاد

 آقای خیری
 خانم كركچي   96مهر  پرستاری 

 جمشیدی منشخانم دکتر  مشاوره و ارتقاي سالمت جنسي
ارشد مشاوره در  

 مامایی 
 خانم شفقي   98مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 11/05/99 روز :شنبه

 دوره مسئول   تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 ( 3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 (ENT)مباحث دستگاه خون ساز، اعصاب،  

  محدث )مسئول درس(، خانمها:

نصیری زیبا، دکترخاچیان،  

 آقای زارعی سیدالشهدایی، مسرور،

 97مهر  پرستاری 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 خانم يوسفیان   96مهر  مامایی  امیری خانم دکتر   3فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي  

 خانم ناطقي   98مهر  ارشد توانبخشی   آقای دکتر جعفری ثابت  داروشناسي براي توانبخشي 

 فیزيولوژي 11:30-10
 آقای دکتر پازکی 

 98 بهمن پرستاری 
 : 1گروه 

 يزدانيخانم  
 : 2گروه  خانم دکتر مهرابی 

13-11:30 

 96بهمن  پرستاری  خانم کاشانی نیا  حرفه اي اخالق پرستاري و ارتباط  
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يوسفیان 

 خانم يوسفیان   98مهر  مامایی  آقای دکتر مهدیزاده  2تشريح  

 2بهداشت باروري  
دکتر جمشیدی خانمها: 

 )مسئول درس(، دکتر امینی منش

ارشد بهداشت 

 باروری
 خانم امیري   98مهر 

 فیزيوپاتولوژي نوزادان  13-12
مسئول  (خانمها دكتر موسوي

 درس(،جاويد،قره باغي
ارشد مراقبت 

 ویژه نوزادان 
 خانم شفقي   98مهر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 99/ 12/05 شنبهيک روز :

 مسئول دوره تعداد ورودي  رشته  استاد نام درس  ساعت 

 اصول مديريت خدمات پرستاري 10-8:30
 جعفرجالل خانمها:

)مسئول درس(، 

 دکتر مهربان

 خانم كركچي   96مهر  پرستاری 

11:30-10 
 داروشناسي

 جلسه اول   9

آقای دکتر جعفری 

 )مسئول درس( ثابت
 پرستاری 

 97بهمن 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

 98مهر 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 خانم دکتر وهاب زاده 2داروشناسي   13-11:30

 97مهر  مامایی 

 ناپیوسته مامایی  خانم يوسفیان  

 )بین الملل(
 98بهمن 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –انشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران د

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

  13/05/99 شنبهدوروز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 

11:30-10 
 ادبیات فارسي

 پرستاری و مامایی  آقای دکتر اسکندری
 : 1گروه  96بهمن 

 خانم يوسفیان 
 مامایی:  98مهر 

 : 2گروه  96بهمن  پرستاری و مامایی  آقای دکتر اسالمی 

13-11:30 
 راديولوژي، سونولوژي 

خانم دکتر جمشیدی منش  

)مسئول درس(، آقای دکتر  

 الماسی 

 خانم يوسفیان   96مهر  مامایی 

بیماري هاي كودكان و مسائل كودكان  

 استثنايي
 خانم امیري   98مهر  ارشد بهداشت باروری کاشانی نیا    خانم
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يانشگاه علوم پزشکد

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

  14/05/99 شنبهسه  روز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 1اصول مراقبتهاي پرستاري نوزادان  
)مسئول   دکتر شوقی:خانمها

 دکتر کشاورز  درس(،

ارشد مراقبت 

 ویژه نوزادان 
 خانم شفقي   98مهر 

 پرستاري در اختالالت سالمت مادر و نوزاد 
(،  مسئول. دخانمها: احمدی )

 جان محمدی
 97مهر  پرستاری 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 98مهر  پرستاری  آقای دکتر هادی حمیدی  زبان عمومي انگلیسي  11:30-10
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 خانم يوسفیان   97مهر  مامایی  خانم دکتر حسینی بهارانچی آمار حیاتي  13-11:30
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 يي و ماما يدانشکده پرستار  –ران يا  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 15/05/99 شنبه چهارروز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 
 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 ، بیماريهاي زنان و مردان، برست()اختالالت تنفسي 

خانمها:مسرور )مسئول درس(، دکتر 

فراهانی،دکتر احسانی، دکتر خوش 

 بین خوش نظر، آقای زارعی 

 97بهمن  پرستاری 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

11:30-10 
 پرستاري و بهداشت محیط 

خانم فراهانی نیا )مسئول 

 درس(،آقای دولتی 
 96بهمن  پرستاری 

 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يوسفیان 

 خانم يوسفیان   96مهر  مامایی  خانم دکتر موسوی  4بارداري زايمان  

13-11:30 
 خانم کاشانی نیا  مباني اخالق و روابط انساني 

ارشد توانبخشی و 

 اورژانس 
 خانم ناطقي   98مهر 

 انگل شناسي
 )مسئول درس( آقای دکتر بدیرزاده

 98بهمن  پرستاری 
 : 1گروه 

 خانم يزداني
 : 2گروه  )مسئول درس(  رفیعیخانم دکتر 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

  19/05/99شنبه يکروز: 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 

 پرستاري بهداشت مادر و نوزاد 
)مسئول.د( خانم   خانم جان محمدی

 احمدی 
 97بهمن  پرستاری 

 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

آشنايي با موازين قانوني مربوط به 

 امر درمان 

 خانم دکتر فارس 

 ()مسئول درس 

 کلیه گرایشهای ارشد

 پرستاری و مامایی 
  98مهر 

 ها: ناطقي، خانم

 امیري  ، شفقي

 حقوق و پزشکي قانوني در مامايي
 خانم دکتر فارس 

 ()مسئول درس 
 خانم يوسفیان   96مهر  مامایی 

11:30-10 

 

 میکروب شناسي 
)مسئول درس(،   آقای دکتر مسجدیان

 خانم دکتر میرکالنتری
 98مهر  پرستاری 

 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 بیماريهاي كودكان 
)مسئول درس(،   دکتر شوقی خانمها:

 محمدی
 خانم يوسفیان   97مهر  مامایی 

13-11:30 

 جنین شناسي
)مسئول درس(،   آقای دکتر بختیاری

 خانم دکتر امجدی
 خانم يوسفیان   98مهر  مامایی 

 پرستاري كودك سالم 
 خانم محمدی 

 97مهر  پرستاری 
 :  1گروه 

 خانم كركچي 
 : 2گروه  ثابتی خانمها: محمدی)مسئول درس(،
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 20/05/99شنبه روز : دو

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 خانم دکتر مهروی اصول و مباني كارآفريني 11:30-10

دکتری و کلیه  

گرایشهای ارشد 

 پرستاری و مامایی 

  98مهر 
 ها: ناطقي، خانم

 امیري  ، شفقي

 تشريح  13-11:30
 خانم دکتر رسولی

 98بهمن  پرستاری 
 : 1گروه  

 خانم يزداني
 : 2گروه   خانم دکتر شعبانی 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 كارشناسي و ارشد  غیرحضوريبرنامه روزانه امتحانات 

 99/ 21/05شنبه سه  روز :

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 خانم يوسفیان   97مهر  مامایی  احسانی، دکتر بزرگزاد خانمها: دکتر   1فیزيوپاتولوژي و بیماريهاي داخلي    10-8:30

 مفاهیم پايه پرستاري  11:30-10
 آقای زارعی )مسئول. د( 

 محدث ، خانمها: نصیری زیبا
 98مهر  پرستاری 

 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارداني و كارشناسي و ارشد 

  22/05/99 چهارشنبهروز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

10-8:30 
 خانم يوسفیان   96مهر  مامایی  نیسانی خانم  تاريخ، اخالق، قوانین و حقوق در مامايي

 97مهر  پرستاری  خانم دکتر مردانی  پرستاري بهداشت روان 
 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 

11:30-10 
 (2پرستاري بزرگساالن/ سالمندان )

 )مباحث اختالالت قلب وعروق، مباحث سیستم ادراري(

مسرور )مسئول درس(،   خانمها:

احسانی، دکتر دکتر   دکتر فراهانی،

 خوش بین خوش نظر، آقای زارعی

 97بهمن  ستاری پر
 :  1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

 خانم يوسفیان   98مهر  مامایی  آقای دکتر عزیزی 2فیزيولوژي   13-11:30
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارداني و كارشناسي و ارشد 

  25/05/99 روز : شنبه

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

11:30-10 
 داروشناسي

 جلسه دوم   8

)مسئول   آقای دکتر جعفری ثابت

 درس(
 پرستاری 

 97بهمن 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم يزداني

 98مهر 
 : 1گروه 

 : 2گروه 
 خانم كركچي 
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 دانشکده پرستاري و مامايي  –دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 برنامه روزانه امتحانات كارداني و كارشناسي و ارشد 

  27/05/99 دوشنبهروز : 

 مسئول دوره  تعداد ورودي رشته  استاد نام درس ساعت

 ايمني شناسي  11:30-10
)مسئول درس(،  خانم دکتر صفری

دکتر فلک، دکتر میرصفا،   آقایان: 

 دکتر دلبندی

 خانم يوسفیان   98مهر  مامایی 

 


