آمىزش دادکشنه رپستاری الیگىردز

نی
ربانهم اهی کالسی گروههای آمىزشی دادکشنه رپستاری الیگىردز مسال دوم 99-99
برنامه کالسی گروه آموزشی فوریت پسشکی نیمسال دوم 99-99

روز
شنبه

ترم

ساعت 9-01

ساعت01-01

ساعت01-01

ساعت 01-09

فَریت کارداًی ترم1

-

اصَل ٍ فٌَى(آقای بذاق)

في اٍری اطالعات(خاًن

اخالق اسالهی (آقای

کالس 101

گَدرزی) سایت کاهپیَتر

جاًبسرگی)سالي کٌفراًس

فَریت کارداًی ترم3

فَریت داخلی(آقای

اًذیطِ اسالهی(1آقای

بْذاضت رٍاى(دکترفرٍغی)

فَریت هحیطی (آقای

بذاق)کالس 101

حیذری) سالي کٌفراًس

سالي کٌفراًس

بذاق) کالس 101

فَریت کارضٌاسی

سالهت تکٌیسیي (خاًن

اًذیطِ اسالهی (1آقای

ًطاًِ ضٌاسی (اقای بذاق)

آضٌایی با رٍش ّای

ترم1

جعفری پَر) کالس 201

حیذری) سالي کٌفراًس

کالس 101

اعسام(آقای لًَی) کالس

فَریت کارضٌاسی

-

-

-

303
-

ترم3
فَریت کارداًی ترم1

اخالق حرفِ ای(آقای

هیکرٍب ٍ اًگل

فیسیَلَشی(خاًن جوطیذی)

اضٌایی با سازهاى ّای

بذاق) کالس 101

ضٌاسی(آقای رفیعی) کالس

کالس 202

اهذادی(آقای لًَی) کالس

301

یکشنبه

فَریت کارداًی ترم3

-

فَریت کارضٌاسی ترم1

اٍشاًس ّای رفتاری

فیسیَلَشی (آقای فرٍتي)

(دکتر فرٍغی) کالس

کالس 201

303

زباى تخصصی(دکتر

آضٌایی با دفاع هقذس(اقای

قیصری) کالس 303

آٌّگری) کالس103
تریاش(آقای بذاق) کالس 101

تربیت بذًی (آقای آررفر)
بْذاضت عوَهی(خاًن
خسیر) کالس 302

303
فَریت کارضٌاسی ترم3

دوشنبه

پذافٌذ غیر عاهل(خاًن

زباى تخصصی(دکتر

داًص خاًَادُ(اقای

گسارش ًَیسی(آقای

بٌیادی) کالس 302

قیصری) کالس 303

جْاًطاّی) سالي کٌفراًس

بذاق) کالس 101

فَریت کارداًی ترم1

-

زباى عوَهی(خاًن اضرفی)

فرٌّگ ٍ توذى(آقای آقایی)

تاریخ تحلیلی(آقای

کالس 301

کالس 302

آقایی) کالس 302

فَریت کارداًی ترم3

-

-

-

-

فَریت کارضٌاسی

ترٍهای پیطرفتِ(اقای

فَریت داخلی

آًاتَهی(آقای رضایی)

اًقالب اسالهی(آقای

ترم1

طالبی) کالس 201

پیطرفتِ(آقای طالبی)

(ساعت )14-15/30کالس 303

سرلک) سالي کٌفراًس

کالس 201

فَریت کارضٌاسی

هذیریت در بحراى(خاًن

في آٍری اطالعات(آقای

فرٌّگ ٍ توذى(آقای آقایی)

تاریخ تحلیلی(آقای

ترم3

دادگر) کالس 301

پری زاد) کالس 302

کالس 302

اقایی) کالس 302

فَریت کارداًی ترم1

-

-

آًاتَهی(خاًن حبیبی /آقای

-

فَریت کارداًی ترم3

-

-

فَریت کارضٌاسی

-

-

رضایی) کالس 303
فرایٌذ عولیات ٍ

سه شنبه

اطالعات(آقای لًَی)
کالس 302
-

-

ترم1
فَریت کارضٌاسی

آضٌایی با ساختارEMS

ترم3

کالس 201

-

-

-

