
کککرشتهترماساتیدنام امتحانساعتروزتاریخردیف

9ارشد اورژانس2داداش زاده/ آقایان دکترها فيض اله زاده (1پرستاري اورژانس )اورژانس پيش بيمارستاني 10:00یکشنبه171395/03/23

10:00یکشنبه181395/03/23
- پرستاري از اختالالت و بيماریهاي حاد داخلي 

جراحي

داداش /شيخ عليپور/روشنگر/خانمها و آقایان دکتر ها قهرمانيان

حسنخاني/ بهشيد /فيض اله زاده/ زاده 
1ارشد داخلي جراحي2

4ارشد سالمت جامعه2خانم عطري/آقاي دکتر صاحبي حقسالمت زنان و مردان در سنين باروري 10:00یکشنبه191395/03/23

3ارشد کودکان2خانم غفاري فر/ خانم دکترها غفاري/ آقاي دکتر فتحي آذرآشنایي با روشهاي آموزشي 10:00یکشنبه201395/03/23

2ارشد روان پرستاري2آقاي دکتر ابراهيمي روش هاي آموزشي 10:00یکشنبه211395/03/23

7ارشد کودکان2دکتر رضا زاده/ اقاي دکتر سخي نيا بيماریهاي ژنتيکي و مشاوره 10:00سه شنبه341395/03/25

1ارشد روان پرستاري2آقاي دکتر نامدار(سایکوفارماکولوژي)داروشناسي اختصاصي 10:00سه شنبه351395/03/25

2ارشد اورژانس2آقایان دکتر روشنگر و رحماني/ ویراني / خانمها دکتر لطفي 2پرستاري داخلي، جراحي 10:00چهارشنبه431395/03/26

6ارشد داخلي جراحي2خانم عبداله زاده/ خانم دکتر لطفي مدیریت خدمات پرستاري در بخشهاي باليني10:00چهارشنبه441395/03/26

8ارشد سالمت جامعه2خانم عطري(خانواده)پرستاري سالمت جامعه 11:30پنجشنبه631395/03/27

7ارشد کودکان2آقاي دکتر ارشديپرستاري در دوره نوزادي11:30پنجشنبه641395/03/27

6ارشد روان پرستاري2آقاي دکتر نامداراصول مشاوره در روان پرستاري 11:30پنجشنبه651395/03/27

8ارشد داخلي جراحي2دکتر رحماني/ پرون / دکتر سيدرسولي طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها 10:00شنبه751395/03/29

7ارشد اورژانس2آقایان دکتر حسنخاني و داداش زادهاصول مدیریت در اورژانسها، حوادث و بالیا11:30شنبه781395/03/29

6ارشد کودکان2خانم اسدالهي/ آقاي دکتر ارشدي پرستاري در دوره شيرخوارگي 10:00یکشنبه871395/03/30

11:30یکشنبه891395/03/30
اختالالت رواني بزرگساالن و مراقبتهاي روان 

پرستاري
3ارشد روان پرستاري2دکتر نامدار/ آقاي دکتر ابراهيمي 

9ارشد اورژانس2دکتر بابایي/ آقاي دکتر روشنگر ارائه خدمات سالمت در فوریت ها، حوادث و بالیا10:00سه شنبه1011395/04/01

8ارشد کودکان2خانم اسدالهيپرستاري کودکان در سوانح، حوادث و بالیا10:00سه شنبه1021395/04/01

7ارشد روان پرستاري2آقاي دکتر ابراهيميمداخالت روان پرستاري فردي 10:00سه شنبه1061395/04/01

3ارشد سالمت جامعه2آقاي دکتر صاحبي حقارتقاي سالمت و سبك زندگي سالم 11:30سه شنبه1081395/04/01

1دکتري1آقاي دکتر زمان زادهروش شناسي تحقيقات در پرستاري11:30چهارشنبه1151395/04/02

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز94-95برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 
محل امتحان
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 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز94-95برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 
محل امتحان

ارشد داخلي جراحي2آقاي دکتر حسنخانيزبان تخصصي10:00پنجشنبه1191395/04/03

ارشد روان پرستاري2آقاي دکتر حسنخانيزبان تخصصي10:00پنجشنبه1201395/04/03

ارشد کودکان2آقاي دکتر حسنخانيزبان تخصصي10:00پنجشنبه1211395/04/03

ارشد کودکان4آقاي دکتر حسنخانيزبان تخصصي10:00پنجشنبه1221395/04/03

ارشد سالمت جامعه2آقاي دکتر حسنخانيزبان تخصصي10:00پنجشنبه1231395/04/03

ارشد اورژانس2آقاي دکتر حسنخانيزبان تخصصي10:00پنجشنبه1241395/04/03

3دکتري1آقاي دکتر فتحي آذررویکردهاي نوین تدریس10:00شنبه1381395/04/05

4دکتري3آقاي دکتر فتحي آذرآزمون سازي و ارزشيابي10:00شنبه1391395/04/05
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