
 5931ترم مهر پراتیک  اتاق برنامه

 گروه پرستاری

 ساعت

 تاریخ

01-7 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

01-01 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
04-02 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

04-02 

 اتاق پراتیک

 پرستاری

06-04 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی
 آقای عباسی 15/6/84

 )فَق برًاهِ(

 آقای عباسی

 )فَق برًاهِ(

 جلسِ دٍم   

 خاًن پَرًَرٍز

 Bگرٍُ 

 جلسِ اٍل

 خاًن عبدالْی فر

 Aگرٍُ

 

 خاًن اًدیشوٌد 2/7/84

 )فَق برًاهِ (

 خاًن اًدیشوٌد

 )فَق برًاهِ (

 جلسِ دٍم   

 خاًن پَرًَرٍز

 Dگرٍُ 

 جلسِ اٍل

 عبدالْی فر خاًن

 Cگرٍُ 

 

 جلسِ دٍم      01/7/84

 خاًن پَرًَرٍز

 Aگرٍُ 

 جلسِ اٍل

 خاًن عبدالْی فر

 Eگرٍُ 

 

 آقای خداهی        00/7/84

 فَق برًاهِ

 آقای خداهی 

 فَق برًاهِ

 جلسِ پٌجن   06/7/84

 آقای هٌتصری

 Aگرٍُ 

 جلسِ چْارم

 خاًن پرًیاى

 Eگرٍُ

 جلسِ سَم

 آقای عبدی

 Dگرٍُ

 دٍم جلسِ

 خاًن پَرًَرٍز

 Cگرٍُ 

 جلسِ اٍل

 خاًن عبدالْی فر

 Bگرٍُ 

 

12/7/84        

 

 دکتر حجت 

 فَق بٌراهِ

 جلسِ پٌجن   13/7/84

 آقای هٌتصری

 Dگرٍُ 

 جلسِ چْارم

 خاًن پرًیاى

 Cگرٍُ 

 جلسِ سَم

 آقای عبدی

 Bگرٍُ

 جلسِ دٍم

 خاًن پَرًَرٍز

 Eگرٍُ 

 جلسِ اٍل

 خاًن عبدالْی فر

 Dگرٍُ 

 

 

 

 



 

 5931ترم مهر پراتیک  اتاق برنامه

 گروه پرستاری

 ساعت

 تاریخ

01-7 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

01-01 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
04-02 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

04-02 

 اتاق پراتیک

 پرستاری

06-04 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی
 جلسِ توریي    0/8/84

 خاًن پَرشرافتاى 

 Cگرٍُ

 جلسِ توریي  

 خاًن پَرشرافتاى  

 Eگرٍُ 

  

 جلسِ پٌجن   0/8/84

 آقای هٌتصری

 Bگرٍُ 

 جلسِ چْارم

 خاًن پرًیاى

 Aگرٍُ 

 جلسِ سَم

 آقای عبدی

 Eگرٍُ

 جلسِ ششن

 خاًن پَرًَرٍز

 Dگرٍُ 

 جلسِ ّفتن

 عبدالْی فرخاًن 

 Cگرٍُ 

 

 دکتر حجت         00/8/84

 فَق برًاهِ

 جلسِ توریي       04/8/84

 خاًن پَرشرافتاى 

 Bگرٍُ 

  

 جلسِ پٌجن   04/8/84

 آقای هٌتصری

 Eگرٍُ 

 جلسِ چْارم

 خاًن پرًیاى

 Dگرٍُ 

 جلسِ سَم

 آقای عبدی

 Cگرٍُ

 جلسِ ششن

 خاًن پَرًَرٍز

 Aگرٍُ 

 جلسِ ّفتن

 فرخاًن عبدالْی 

 Bگرٍُ 

 

 خاًن اًدیشوٌد 10/8/84

 فَق برًاهِ

 خاًن اًدیشوٌد

 فَق برًاهِ

      

 جلسِ سَم   11/8/84

 آقای عبدی 

 Cگرٍُ 

 جلسِ پٌجن 

 آقای هٌتصری

 Cگرٍُ 

 جلسِ چْارم

 خاًن پرًیاى 

 Bگرٍُ 

 جلسِ ششن

 خاًن پَرًَرٍز

 Bگرٍُ 

 جلسِ ّفتن

 خاًن عبداللْی فرد

 Eگرٍُ 

 

 

 

 



 

 5931ترم مهر پراتیک  اتاق برنامه

 گروه پرستاری

 ساعت

 تاریخ

01-7 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

01-01 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
04-02 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

04-02 

 اتاق پراتیک

 پرستاری

06-04 

 پراتیکاتاق 

 فَریت پسشکی
 آقای خداهی       17/8/84

 فَق برًاهِ

 آقای خداهی

 فَق برًاهِ

 جلسِ ّفتن    18/8/84

 آقای هٌتصری

 Aگرٍُ 

 جلسِ ّشتن

 خاًن پرًیاى

 Eگرٍُ 

 اداهِ جلسِ سَم

 آقای عبدی

 Dگرٍُ 

 جلسِ ششن 

 خاًن پَرًَرٍز

 Cگرٍُ 

 جلسِ ّفتن

 خاًن عبداللْی فرد

 Aگرٍُ 

 

 جلسِ توریي   18/8/84

 خاًن پَرشرافتاى 

 Aگرٍُ 

 جلسِ توریي  

 خاًن پَرشرافتاى 

 Aگرٍُ 

  

 جلسِ توریي    0/01/84

 خاًن پَرشرافتاى

 Aگرٍُ 

 جلسِ توریي  

 آقای هٌتصری

 C  ٍD گرٍُ 

 جلسِ توریي 

 خاًن پَرشرافتاى

 Bگرٍُ  

  

 جلسِ توریي   5/01/84

 خاًن پَرشرافتاى 

 Dگرٍُ  

 جلسِ توریي  

 خاًن پَرشرافتاى 

 C گرٍُ 

  

 جلسِ ّفتن    5/01/84

 آقای هٌتصری

 Dگرٍُ 

 جلسِ ّشتن

 خاًن پرًیاى

 Cگرٍُ 

 اداهِ جلسِ 

 آقای عبدی 

 Bگرٍُ 

 جلسِ ششن 

 خاًن پَرًَرٍز

 Eگرٍُ 

 جلسِ ّفتن

 خاًن عبداللْی فرد

 Dگرٍُ 

 

 

 

 



 5931ترم مهر پراتیک  اتاق برنامه

 گروه پرستاری

 ساعت

 تاریخ

01-7 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

01-01 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
01-01 

 اتاق پراتیک پرستاری
04-02 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی

04-02 

 اتاق پراتیک

 پرستاری

06-04 

 اتاق پراتیک

 فَریت پسشکی
 جلسِ توریي    7/01/84

 پَرشرافتاىخاًن 

 Cگرٍُ  

 جلسِ توریي 

 آقای هٌتصری

 A,Dگرٍُ 

 جلسِ توریي 

 خاًن پَرشرافتاى

 Eگرٍُ  

  

 جلسِ ّشتن    00/01/84

 خاًن پرًیاى

 Bگرٍُ 

 جلسِ ّفتن

 آقای هٌتصری

 E,Cگرٍُ 

 جلسِ ّشتن 

 خاًن پرًیاى

 Dگرٍُ 

  

 جلسِ توریي    01/01/84

 خاًن پَرشرافتاى

 B,Cگرٍُ  

 اداهِ جلسِ سَم  

 آقای عبدی

 Cگرٍُ 

 اداهِ جلسِ سَم

 آقای عبدی

 Aگرٍُ 

  

 خاًن پرًدآٍر 02/01/84

 فَق برًاهِ

 

 جلسِ ّفتن 

 آقای هٌتصری

 Bگرٍُ 

 جلسِ ّشتن

 خاًن پرًیاى

 Aگرٍُ 

 اداهِ جلسِ سَم 

 آقای عبدی 

 Eگرٍُ 

   

 آقای سعادتوٌد 02/01/84

)کارگاُ آهَزشی 

کٌترل خًَریسی ٍ 

 باًداش(

 آقای سعادتوٌد

)کارگاُ آهَزشی 

کٌترل خًَریسی ٍ 

 باًداش(

 جلسِ توریي 

 خاًن پَرشرافتاى

 B,Dگرٍُ  

 جلسِ توریي   

 خاًن پَرشرافتاى

 A,Eگرٍُ  

  

 جلسِ توریي    04/01/84

 خاًن پَرشرافتاى

 

 جلسِ توریي 

 آقای هٌتصری

 A,Dگرٍُ 

 جلسِ توریي 

 خاًن پَرشرافتاى

 

 جلسِ توریي 

 آقای هٌتصری

 C,Eگرٍُ 

 

1/00/84  

 آزهــــــَى آسکـــــی

 

 


