
 59ـ  59ترم مهر 

 مجریان آزمون زمان آزمون آسکی مدرسین زمان و مکان اجرا و ورودی نام درس

 (8ـ  01یکشنبه )  (49مهارتهای پرستاری ) پرستاری ورودی 
 (01ـ  01سه شنبه ) 

 (8ـ  01چهارشنبه ) 

 آقای عبدی
 رحمانیانخانم 

04/01/49  
 صبح 8ساعت 

عفیفه رحمانیان ـ مجتبی زینی ـ مهسا ایمانیان ـ 
 سارا مقدم ـ ندا پورنوروز ـ فاطمه فروزان

  12/01/49 محمدعلی منتصری سه شنبه (49احیای قلبی ریوی ) فوریتهای پزشکی ناپیوسته 
 صبح 8ساعت 

محمدعلی منتصری ـ وحید سعادتمند ـ مجتبی زینی 
 مریم میرزاییـ 

 شنبه ها (49فارماکولوژی ) پرستاری 
 8ـ  01ساعت

محمدعلی منتصری 
 عفیفه رحمانیان 
 زهره بادیه پیما 
 راضیه پرنیان 
 سمیه رمضانلی

11/01/49  
 صبح 8ساعت 

 مهسا ایمانیان ـ فاطمه فروزان
 محمدعلی منتصری عفیفه رحمانیان 

 راضیه پرنیان -زهره بادیه پیما 
 رمضانلیسمیه 

 (49نشانه شناسی ) پرستاری 
 بررسی وضعیت سالمت

 مریم میرزایی دوشنبه ها
 سارا مقدم

18/01/49  
 صبح 8ساعت 

 مریم میرزایی ـ سارا مقدم ـ مهسا ایمانیان ـ 
 فاطمه فروزان

 

 

 



 59ـ  59 بهمنترم 

 آسکی مجریان آزمون زمان آزمون آسکی مدرسین زمان و مکان اجرا و ورودی نام درس

 اصول پرستاری و کار در اتاق عمل 
 (49) هوشبری 

سه شنبه و چهارشنبه 
  01ـ  01ساعت 

 اتاق پراتیک پرستاری
 پراتیک اتاق عمل اتاق

 علی عباسی 
 مجتبی زینی
 زهرا پیشگر

 مهسا ایمانیان

11/9/49  
 صبح 8391ساعت 

 علی عباسی ـ مجتبی زینی ـ زهرا پیشگر ـ 
مهسا ایمانیان ـ محمدعلی منتصری ـ فاطمه فروزان 

 ـ سارا مقدم

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته 
 (49) فوریت پزشکی 

 شنبه و یکشنبه 
 پراتیک فوریتهااتاق 

  19/9/49 محمدعلی منتصری
 صبح 8391ساعت 

 محمدعلی منتصری ـ وحید سعادتمند ـ
فرزاد پورغالمی ـ سارا مقدم ـ ساره عبداللهی فرد ـ  

 فاطمه نسیمی

 اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب
 (49) اتاق عمل 

  01ـ  01چهارشنبه 
  09ـ  09چهارشنبه 

 اتاق پراتیک پرستاری
 اتاق پراتیک اتاق عمل

 محمدعلی منتصری
 محمدهاشم عبدی

 زهرا شادفرد
 محبوبه تقی زادگان

11/9/49  
 صبح 8391ساعت 

 محمدعلی منتصری ـ محمدهاشم عبدی ـ 
زهرا شادفرد ـ محبوبه تقی زادگان ـ زهرا کرمی ـ 

 فریده معارفی

 احیای قلبی ریوی 
 (41) اتاق عمل 

 8ـ  01شنبه 
 فوریتهااتاق پراتیک 

 محمدعلی منتصری
 مهدی کریمیار
 سمیه رمضانلی
 مریم میرزایی

11/9/49  
 صبح 8391ساعت 

 محمدعلی منتصری ـ مهدی کریمیار ـ 
سمیه رمضانلی ـ مریم میرزایی ـ مجتبی زینی ـ 

 فاطمه فروزان

 09ـ  09شنبه  مراقبت در منزل
 09ـ  09چهارشنبه 

 سارا مقدم
 شهره جوادپور

 شهره جوادپور ـ سارا مقدم  

 


