
گزٍُ پزستبری 89 -89بزًبهِ کالسی ًیوسبل دٍم   
 

 ساعت ترم یک پرستاری ترم دو پرستاری

 ایام

02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9  02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9   

 صًتیک ٍ ایوًََلَصی 

دکتز -آقبی قزیبًی

0کالس-عسکزیبى  

8اًذیطِ   

 خبًن ّب

 آقبی حبج هحوَدی

82 کالس  

 بیَ ضیوی       

 خبًن دکتز هال ًیب

1کالس  

 شنبه 

 

 

اًگل -آس  

 دکتز هحقق

اًگل -آس  

 دکتز هحقق

اًگل -آس  

 دکتز هحقق

هیکزٍة ضٌبسی     

 )تئَری(

عشیشی دکتز  

1 کالس  

 فیشیَلَصی 

 دکتز غالهی

1 کالس  

 دفبع هقذس  

 آقبی یشداى پَر

8 کالس  

 تطزیح

 خبًن خزداد

9 کالس  

 یکشنبه

 

 

8رگسبالى سبلوٌذاى بش  

 خبًن حسیي آببدی

82کالس  

 اًقالة اسالهی 

 آقبیبى

حبج هحوَدیآقبی   

  80 کالس

 اًذیطِ ا )آقبیبى(

 آقبی دستَری

  88 کالس

هْبرتْبی ا صَل    

 پزستبری

 خبًن ًیزی 

  80 کالس

 

رٍاًطٌبسی فزدی 

 اجتوبعی

 آقبی عببذی

  88 کالس

 اصَل هْبرتْبی پزستبری  

 دکتز هیص هست

8 کالس  

ا صَل هْبرتْبی 

 پزستبری

 دکتز هیص هست

8  کالس  

 

 دوشنبه

 

 

 اًگل ضٌبسی)ت(

 دکتز هحقق

88 کالس  

هیَلَصیاصَل اپیذ  

 آقبی  هظلَهی

8 کالس  

 دارٍضٌبسی

 دکتز کبخکی

8 کالس  

 

 
 

 غذیِ درهبًی

 دکتز حسي سادُ

80کالس   

 فٌبٍری اطالعبت در پزستبری

82*کالس دکتز رًجبز  

 فیشیَلَصی  

دکتز غالهی   

8 کالس  

 سه شنبه   

 

 فزآیٌذ آهَسش بِ بیوبر 

 دکتز رًجبز

82کالس  

سالهی اًقالة ا  

 خبًن ّب

 آقبی بطبرت

80 کالس  

 هفبّین پبیِ پزستبری   

 دکتز رًجبز

  9 کالس
 

8بشرگسبالى سبلوٌذاى   

 خبًن عببس پَر

  خبًن یعقَبی

80کالس   

 هیکزٍة ضٌبسی عولی

 آقبی دکتز عشیشی

 آسهبیطگبُ
 

 هیکزٍة ضٌبسی عولی

 آقبی دکتز عشیشی

 آسهبیطگبُ
 

 سببى  عوَهی

 آقبی هحوذ سادُ

فزد هبُّفتِ   

8کالس  

 سببى عوَهی   

 آقبی هحوذ سادُ

8کالس  

 چهارشنبه

 

 

 

  ترم سه پرستاری ترم چهار پرستاری

02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9  02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9   

3بشرگسبالى سبلوٌذاى   

 خبًن حسیي آببدی

3کالس   

بشرگسبالى سبلوٌذاى 
3 

 خبًن ارهی

3 کالس   
 

0تزبیت بذًی   

 خبًن ّب

 خبًن فالح

81-11/83  

 سبلي جلیلی

 پزستبری یْذاضت   

  هبدر ًَساد

ارهیخبًن   

0 کالس  

0گسبالى سبلوٌذاى بشر  

 خبًن عببسپَر

8 کالس  

پزستبری بْذاضت 

 هبدر ًَساد

  ارهیخبًن 

8 کالس  

 

    

 شنبه

 

 

 ادبیبت

 آقبیبى آقبی ضیببًی

80کالس   

 خبًن ّب خبًن ضکیببیی

82کالس   

 ادبیبت

 آقبیبى آقبی ضیببًی

80کالس   

 خبًن ّب خبًن ضکیببیی

82کالس   

پزستبری سالهت فزد ٍ 

 جبهعِ

 آقبی قذرتی

88کالس  

8پزستبری بْذاضت رٍاى     

 خبًن سًذی

83 کالس  

الهت پزستبری س

 جبهعِ

 آقبی قذرتی

83 کالس  

بزرسی ٍضعیت 

 سالهت

 خبًن حسیي آببدی

83 کالس  

 یکشنبه   

 

 

 

 بیوبریْبی رٍاى

 خبًن سًذی

1کالس  

 اختالالت هبدر ًَساد

ارهی خبًن  

1 کالس  

 آییي سًذگی

 آقبیبى

 آقبی هحوذ پَر

82 کالس  

 سببى تخصصی   

 دکتز حسي سادُ

1 کالس  

8تزبیت بذًی   

 خبًن ّب

 خبًن یشداى دٍست

0رگسبالى سبلوٌذاى بش  

 دکتز حسي سادُ

1 کالس  

 دوشنبه   

 

 

 آییي سًذگی 

 خبًن ّب

 آقبی اًصبری

82 کالس  

0تزبیت بذًی   

 آقبیبى 

 آقبی پَر قبًعی

 تزبیت ببذًی    

 آقبیبى 

 آقبی یشداًی

 ًْن دی

 سه شنبه    

 

 

3بشرگسبالى سبلوٌذاى        

 دکتز حسي سادُ

9کالس  

  0اًذیطِ   

 آقبی ًبصح پَر

 خبًوْب*آقبیبى

80 کالس  

 چهارشنبه   

 

 

کارآموز

 ی

 کبر آهَسی

کبر 

 آهَسی



گزٍُ پزستبری 89 -89بزًبهِ کالسی ًیوسبل دٍم   
 

 

پرستاریترم پنج     
 

 

02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9  02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9   

 داًص خبًَادُ          

 آقبیبى 

 آقبی صبفذل  

  80 کالس

 داًص خبًَادُ

 خبًوْب

 آقبی صبفذل

9 کالس  

 

 شنبه

 

 

 آهبر حیبتی           

 خبًن تبتبری

83 کالس  

 یکشنبه

 

 

 

تحقیق در پزستبری دکتز           

 رًجبز 

 عولی سبیت

تحقیق در پزستبری دکتز 

 رًجبز 

3 کالس  

 دوشنبه

 

 

 فزٌّگ توذى          

 هختلط

 خبًن علَهی

82 کالس  

 تبریخ اهبهت

آقبیبى*آقبی یشداًپَر 

0 کالس  

خبًن ّب*خبًن حیذری 

1 کالس  

 سه شنبه

 

 

هزاقبتْبی پزستبری در       

 هٌشل

 خبًن یعقَبی 

8کالس  

 کَدک سبلن

 خبًن یعقَبی

8کالس  

پزستبری ٍ بْذاضت 

 هحیط

 هٌْذس ًجفی

8کالس  

 چهارشنبه   

 

 

 

 پنج شنبه            

 

 

 

 

 کبر آهَسی


