
 
 99-99ربانهم اهی کالسی گروههای آمىزشی دادکشنه رپستاری الیگىردز نیمسال دوم                آمىزش دادکشنه  رپستاری الیگىردز   

 99-99 دوم نیمسال پرستاری آموزشی گروه کالسی برنامه

وز
ر

 

 01-09ساعت  01-01ساعت 01-01ساعت 9-01ساعت  ترم

به
شن

 

 تئَزی-پسغتبزی ٍفٌَى اصَل 1تسم پسغتبزی

 301کالظ  (عبدی خبًن)

 -پسغتبزی ٍفٌَى اصَل

کالظ  (عبدی خبًن) عولی

301 

 خبًن) تئَزی -هیکسٍة

 302کالظ (اهیدی

 آقبی) اغالهی اخالق

 غبلي کٌفساًع (جبًبصزگی

 خبًن/عبدی خبًن) هفبّین کبزآهَشی کبزآهَشی 2تسم پسغتبزی

 301کالظ  (پَز جعفسی

 (عببدیٌی خبًن) تغریِ

 302کالظ

 خبًن)ًَشاداى ٍ هبدز بْداشت کبزآهَشی کبزآهَشی 4تسم پسغتبزی

 303کالظ (غلطبًوسادی

 طبلبی، خبًن)2 بدًی تسبیت

 (آذزفس آقبی

 هٌصل دز پسغتبزی هساقبت کبزآهَشی کبزآهَشی 6تسم پسغتبزی

 201کالظ (پَز جعفسی خبًن)

CCU  پَز جعفسی خبًن 

 301کالظ

به
شن

یک
 

 (جوشیدی خبًن) فیصیَلَضی - 1تسم پسغتبزی

 302کالظ

اقبی )تئَزی- شیوی بیَ

 303کالظ (زفیعی

بی آق)عولی -شیوی بیَ

 (زفیعی

 ٍ فسد غالهت پسغتبزی کبزآهَشی کبزآهَشی 2تسم پسغتبزی

 201کالظ (خصیس خبًن)خبًَادُ

- 

 (زضبیی  خبًن) هقدهبتی آهبز کبزآهَشی کبزآهَشی 4تسم پسغتبزی

 301کالظ

 (حکوت خبًن)2 اًدیشِ

 301کالظ

 دکتس)زٍاى بیوبزیْبی پسغتبزی کبزآهَشی کبزآهَشی 6تسم پسغتبزی

 302کالظ (فسٍغی

 البالغِ ًْج هَضَعی تفػیس

غبلي  (حػیٌی )آقبی

 کٌفساًع

به
شن

دو
 

 خبًن) پسغتبزی ٍفٌَى اصَل 1تسم پسغتبزی

 (عبدی

 خبًن) اطالعبت آٍزی في

 303کالظ (گَدزشی

 خبًن)داًشگبّی پیش شببى

 301کالظ (حبیبی

 (زضبیی آقبی)آًبتَهی

 301کالظ

 (غسلک آقبی)اغالهی اًقالة کبزآهَشی کبزآهَشی 2تسم پسغتبزی

 غبلي کٌفساًع

  اًگل شٌبغی)خبًن گٌجی(

        303کالظ

 غبلن کَدک پسغتبزی کبزآهَشی کبزآهَشی 4تسم پسغتبزی

 302کالظ

کسم  آقبی) ٍتودى فسٌّگ

 201کالظ (شادُ

 (طبلبی آقبی)ٍیطُ پسغتبزی کبزآهَشی کبزآهَشی 6تسم پسغتبزی

 201کالظ

- 

 سه
به

شن
 

 عولی -پسغتبزی ٍفٌَى اصَل 1تسم پسغتبزی

 پساتیک(عبدی خبًن)

 خبًن) عولی -هیکسٍة

 آشهبیشگبُ(اهیدی

 دکتس)عوَهی زٍاًشٌبغی

 301کالظ (فسٍغی

- 

 (خػسٍی دکتس)دازٍشٌبغی 2تسم پسغتبزی

 302کالظ

 (اشسفی خبًن)عوَهی شببى

 301کالظ

 طبلبی، خبًن)1 بدًی تسبیت -

 (آذزفس آقبی

)خبًن 2غبلوٌداى-بصزگػبالى 4تسم پسغتبزی

 301کالظ شْػَازی(

 2غبلوٌداى – بصزگػبالى

 303کالظ (عبدی خبًن)

 (خصیس خبًن)اپیدهیَلَضی

 302کالظ

- 

)  پسغتبزی خدهبت هدیسیت اصَل 6تسم پسغتبزی

 303کالظ (دادگس خبًن

 آقبی)بحساى دز پسغتبزی

 201کالظ (طبلبی

 شیخ خبًن)فبزغی ادبیبت

 103کالظ (اًصبزی

- 

به
شن

ار
چه

 

 (جوشیدی خبًن) فیصیَلَضی - 1تسم پسغتبزی

 301کالظ

 (حبیبی خبًن) آًبتَهی

 303کالظ

- 

 (فسٍغی دکتس) ای حسفِ اخالق 2تسم پسغتبزی

 303کالظ

 خبًن)شًدگی ّبی هْبزت

 302کالظ (تَکلی

- - 

 


