
 

 

 1401مهر  سالتحصیلي:                          اوللیست دروس ترم :                       پايیز در ترم :       ارشد كارشناسي: مقطع                1401مهر ورودي :                   مشاوره در ماماييبرنامه هفتگي دانشجويان  رشته : 
 

 ساعات

 

 ايام هفته 
30/30-10/8 30/30-12/10 30/30-13/12 16-14  18- 16 

 

 كد كامپیوتري

 

 نام درس

 تعداد واحد
شماره 

 كالس
 نام استاد

  
 تئوري

 كارآموزي

 و عملي

 شنبه
روش تحقیق 

 پیشرفته
 مشاوره جنسي

 14/8تا  19/6
 

 مهارت هاي ارتباطي

 (1) 

 ديدكتر رشی  5/0 5/0 سیستم هاي اطالع رساني پزشکي 15723002

 ن 15723003

 ع 15723004
  5/0 1 آمار حیاتي و روش تحقیق پیشرفته

 دكتر مقدم تبريزي 

 دكتر قره آغاجي 

 آمار حیاتي   يکشنبه

سالمت 

 خانواده 

 دكتر مقدم 

 خانم ابراهیمي

 

سیستم هاي 

اطالع رساني 

 پزشکي

 13/9تا  20/6

 

  - 1 اخالق حرفه اي در مشاوره مامايي 15723007
 دكتر قاسم زاده 

 دكتر بايرامي

 ن 15723008

 ع 15723009
 1 (1مهارت هاي ارتباطي )

1 

 كارگاه
 نژادآقاي قادر 

 دوشنبه
 سمینار 

 در تحقیق

سالمت 

 خانواده
 دكتر بايرامي

 دكتر ربیعي پور

 

 
 اخالق حرفه اي

 9/8تا  21/6
 

 ن 157230029

 ع 157230030
 كتر ربیعي پورد  5/0 5/0 در تحقیقسمینار 

  5/1 2 سالمت خانواده 157230013

 دكتر مقدم 

 دكتر ربیعي پور  

 دكتر بارامي –دكتر ابراهیمي 

      سه شنبه
 دكتر ربیعي پور  - 1 مشاوره جنسي 157230017

      

      چهارشنبه
      

      

     - پنج شنبه

      

   واحد 5/10    مع واحد ج 

 

 

 

 

 



 

 

 1401مهر  سالتحصیلي:                    سوم لیست دروس ترم :                  پايیز در ترم :              ارشد كارشناسي: مقطع                       1400مهر ورودي :                          مشاوره در ماماييبرنامه هفتگي دانشجويان  رشته : 
 

 ساعات

 

 ايام هفته 
30/10-30/8 30/12-30/10 30/13-30/12 16 – 14  18 - 16  

 

 كد كامپیوتري

 

 نام درس

 تعداد واحد
شماره 

 كالس
 نام استاد

  
 تئوري

 كارآموزي

 و عملي

 - - - - - شنبه

15723038 
و آموزش بارداري مشاوره كارآموزي 

 انزايمان طبیعي و پس از زايم
 خانم مسگر زاده  ک 1 -

 ک 15723020
 مشاوره تنظیم خانواده و  كارآموزي

 روش هاي پیشگیري از بارداري
 دكتر ابراهیمي  ک 5/0 -

 - - - - - يکشنبه

 ک 15723037
 كارآموزي اصول

 مشاوره ژنتیک و بیماري هاي ارثي 
 دكتر مهرانفر  1 -

  - 2 و حوادث اصول و مباني مديريت خطر 15723041
 روان يار  دكتر

 دكتر ايراندوست

 كارآموزي دوشنبه
 كارگاه 

مهارت هاي 

 زندگي

مديريت 

سیستم هاي 

 بهداشتي

 ن 15723021

 ک  15723036

 نکات كاربردي 

 در اختالالت رواني شايع در باروري
  ک 5/0 5/1

 دكتر بايرامي 

 دكتر حامدنیا 

 يک دكتر بايرام

 ن 15723023

 ک 15723024

 مشاوره مامايي 

 در مشکالت خاص دوره باروري
 دكتر مقدم   ک 5/0 5/1

اصول و مباني  كارآموزي سه شنبه

 مديريت خطر
 

 چهارشنبه

 مامايي مشاوره

در مشکالت 

خاص دوره 

 بارداري

 يائسگي

و مشاوره قبل  

 بعد از يائسگي

 
 نکات كاربردي اختالالت 

 واني شايع در بارورير

 ن 15723025

 ک 15723026

 يائسگي

 اوره قبل و بعد از يائسگيمشو  
 دكتر ابراهیمي  5/0 1

 دكتر فیضي پور  1 - مهارت هاي زندگي 15723001

 - - - - - پنج شنبه

 دكتر بايرامي  - 1 مديريت در سیستم هاي بهداشتي 15723012

   واحد    12    جمع واحد  

 

 



 

 

 

 1401مهر  سالتحصیلي:                 )بین اللمل(  چهارملیست دروس ترم :                  پايیز در ترم :             ارشد كارشناسي: مقطع                       99 مهر ورودي :                  مشاوره ماماييبرنامه هفتگي دانشجويان  رشته : 

 
 

 ساعات
 

 ايام هفته 
30/10-30/8 30/12-30/10 30/13-30/12 16 - 14 18 - 16 

 
 كد كامپیوتري

 
 نام درس

شماره  تعداد واحد

 كالس
 نام استاد

 - شنبه

وره امش

آموزشي در 

بارداري 

 زايمان طبیعي 

 و

 پس از زايمان  

- - - 

 15723032 

 

   4 - پايان نامه

15723015 
 اريمشاوره آموزشي در بارد

 زايمان طبیعي و پس از زايمان 
 خانم مسگر زاده  - 2

       - - پايان نامه يکشنبه

      

   پايان نامه دوشنبه
      

      

   پايان نامه سه شنبه
      

      

   پايان نامه چهارشنبه
      

      

 - - - - - پنج شنبه

      

   واحد    6 جمع واحد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


