
 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 3169-3169نیمسال اول تحصیلي              69ورودی مهر مامایي برنامه دانشجویان 
 ساعت             

 

 روزهای هفته

01-01/8 01-01/01 51/05-01 51/01-11/05 

 شنبه

 

 0تشريح

 32101كد  

 0تشريح 

 32101كد  

 ان عمومي زب
  31031كد

 زبان عمومي 
 31031كد 

 يکشنبه

اصول و فنون پرستاري 

 (عملي)ومامايي

 32101كد

اصول و فنون پرستاري      

 (          عملي)مامايي 

 32101كد        

اصول و فنون پرستاري و 

 (تئوري)مامايي 
 32101كد 

 تاريخ امامت

 66711كد 

 دوشنبه

 بيوشيمي

 32100كد 

 )عملي(بيوشيمي 

 32100كد 

 روانشناسي عمومي
 32101كد  

 

 سه شنبه

 0فيزيولوژي

 32101كد 

 0فيزيولوژي
 32101كد 

 (عملي)اصول و فنون

  32101كد 

 چهارشنبه

 سلول شناسي و بافت شناسي
 32103كد 

 سلول شناسي و بافت شناسي
 32103كد  

 3انديشه 
 32113 كد

 
 

 



 بسمه تعالی 

 

  دانشکده پرستاری و مامايی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 3169-3169در نیمسال اول تحصیلي  69مهرورودی  مامایيبرنامه دانشجویان 
 ساعت

 

 روزهای هفته
01-01/8 01-01/01 51/05-01 51/01-11/05 

 شنبه

 32111كدكارآموزي بارداري طبيعي 

 
 

 يکشنبه
 فارسي عمومي

 01530كد 

 فارسي عمومي

 01530كد 

 شنبهدو
آسيب شناسي عمومي و 

 (تئوري)اختصاصي
 32110كد 

 3داروشنا سي عمومي 

 32101كد 

 سه شنبه
 زبان تخصصي

 32111كد 

 ژنتيك

 32112كد 

و مبارزه با  اصول اپيدميولوژي

 (1بهداشت )بيماريها

 32111كد 

 

 چهارشنبه

 نوزادان

 32111كد

 اصول تغذيه مادر و كودك

 32101كد

 ارداري طبيعيب-3بارداري و زايمان 

 32113 كد

و معاينات  نشانه شناسي

 (هفته اول 8)فيزيكي

 32108 كد 

عمومي و  آسيب شناسي

 (هفته دوم 8)اختصاصي

 32110 كد 



 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 3169-3169تحصیلي  در نیمسال اول 69برنامه دانشجویان مامایي ورودی مهر 

 
 ساعت

 

 

 روزهای هفته
01-01/8 01-01/01 51/05-01 51/01-11/05 

 32111كدكارآموزي   زايمان طبيعي و غير طبيعي       شنبه

 32111كارآموزي پزشكي قانوني                     كد 

 32111كارآموزي بيماري هاي كودكان              كد 

 

 يکشنبه

 دوشنبه

                                و نا باروريزنان  بيماريهاي  بهسه شن

 32111    كد

                           1و بيماري هاي داخلي فيزيوپاتولوژي 

 32112 كد
و ارتقاء كيفيت در بهداشت مديريت  

                           مادر و كودك

 32111 كد    

 

 1 و زايمان  بارداري چهارشنبه

 بارداري و زايمان)

                         (غيرطبيعي

 32111 كد

                            و نا باروري                                زنان بيماريهاي 

 32111كد

، قوانين و حقوق در اخالق ،تاريخ 

 (هفته اول8)   مامايي

 32110 كد

         بهداشت مادر و كودك                  

 32118 كد

در مامايي   پزشكي قانوني حقوق و  

            (هفته دوم8)

 32113 كد  



 

 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 3169-3169در نیمسال اول تحصیلي   (3كارآموزی عرصه )61 ورودی  مامایيبرنامه دانشجویان 

 
 تساع

 

 

 روزهای هفته
01-8 01-01 01-01 01-01 

 32111كد                                 0 طبيعي و غير طبيعيزايمان  كارآموزي در عرصه  شنبه

 32111كد                                بارداري طبيعي و غير طبيعي كارآموزي در عرصه  

 32118كد         ژه                    ي وينوزادان نيازمند مراقبت هاكاراموزي در عرصه 

 32112كد     راديولوژي سونولوژي و الكترولوژي در مامايي و زنان كاراموزي در عرصه 

 32113كاراموزي در عرصه بيماريهاي داخلي جراحي در بارداري                       كد 

 

 يکشنبه

 دوشنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه

 پنج شنبه
 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 3169-3169در نیمسال اول تحصیلي (  2كارآموزی عرصه )62برنامه دانشجویان مامایي ورودی  

 
 ساعت

 

 

 روزهای هفته
01-8 01-01 01-01 01-01 

 32110كد                                 0 كارآموزي در عرصه  زايمان طبيعي و غير طبيعي شنبه

 32111كد                                 1كارآموزي در عرصه  زايمان طبيعي و غير طبيعي

 32111كد                   كاراموزي در عرصه بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده

 32111كد                     كاراموزي در عرصه اصول مديريت و كاربرد آن در مامايي

 

 يکشنبه

 دوشنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه
 .شجويان ورودي خود عقب مانده اندهستند و از دان1مي باشد كه عرصه   31اين كدها مربوط به دانشجويان ورودي                                                                                                                       

 

 

 

 




