
 

 

 

 

 «1402-1401تحصیلی سال  دوم برنامه کالسی نیمسال»

 خانم پور رمضانی :مشاورد تیااس                         1۳۹۹: ورودی نیمسال              پرستاری رشته:

 18-16 16-14 12-10 10-8 /ساعتروز

 شنبه

ویژه جامع پرستاری در بخش مراقبت 

 لهیت ابی خانم و   ایمانیدکتر /  2415135

 302ک: 

  یات پرستاروخدم تیریاصول مد 

  ارنم دکتر آتش بهخا  24150۶3

 302ک: 

   رمترقبهیاورژانس در بحرانها و حوادث غ یرستارپ

 / خانم بیگمرادی و آقای زیدآبادی     2415133

 302ک: 

 2415040  2اندیشه اسالمی 

 213/ک: حیدرابادیاقای  

 211 / ک: علویخانم  

 بهشنیک

 2415134 بت در منزلاقمر 

 یایماندکتر  

 207ک: 

   قبهتررمینها و حوادث غدر بحرا اورژانس یرستارپ

 خانم بیگمرادیو   آقای زیدآبادی/      2415133

 302ک: 

ویژه  جامع پرستاری در بخشمراقبت 

 لهیبیت ا خانم ،ایمانی دکتر /2415135

 302ک: 

 بهشندو

 )خانم م محمودآبادی(  /CCU)خانم بیگمرادی( /ICU  (ت الهیانم بی)خ  Dialysis  کاراموزی ویژه

2415137 

 2415136 عت شایی مشکالکاراموز

 ی(محمودآبادف )خانم  / داخلیّقای دیانی( ) اورژانس 

 2415057/ دانش خانواده

 آقای اسالمی  پسران

 210ک:
 

 / دختران شنایرانم/ خانم  2تربیت بدنی 

2415030 

 

 شنبهسه 
   ICU/CCU/ Dialysis موزی ویژه راکا

 ع  اورژانس/ داخلیکاراموزی مشکالت شای

 209ک:  241504۶  / آقای خراسانینپسرالیلی حتاریخ ت

  ی/ خانم محمودآباد تاریخ تحلیلی دختران

 212ک: 

 زادهخانم فروهر/  ندختراالمی ق اسخالا

 

 101ک:

 چهارشنبه

  /ICU/CCU کاراموزی ویژه 

 ژانس/ داخلیع  اورت شایالکاراموزی مشک

 213/ ک: خانم موحدی دختران / اده انش خانود

 / دکتر مرادپور اخالق اسالمی پسران 

 101ک: 

 پسرانآقای عرب/  2ی تربیت بدن

2415030 

 ج شنبهپن
  

  دکتر ایمانی  2415149 ادهانوددجو و خزش به ماه آموکارگ

 09/04/1401ت لغای  30/11/1400 هاسن کالایاتاریخ آغاز و پ

 30/04/1401لغایت    11/04/1401 ایان امتحاناتآغاز و پ تاریخ

شتی و ردموم دکشنه عل دا  انی سیرجانزپشکی و خدمات بهدا  



مجاز به  ورمشاد و بدون مشورت با استاد بو ئه خواهدابل اراشما ق برای ائید که تنها دروس ذکر شده در این برنامهدانشجوی محترم هنگام انتخاب واحد دقت فرمتذکر: 

ست هرگونه ادعا د دانشجو است و بدیهیمسئولیت عواقب عدم رعایت این نکته به عهده خوباشید. مومی( نمیدروس ع)حتی  باال درغیر از دروس ذکر شده  یدرس انتخاب

 بود.خواهد یرش نخصوص عدم اطالع از مفاد این نکته مورد پذدر 


