
 
 

 
                     

 
                                                                                                                     

 

 69-69 سال تحصیلی:   اول:  نیمسال   اول:  ترم

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام َفتٍ

      ضىبٍ

 یکطىبٍ
 هرالجتهبی عووهی پوست و چطن

 (12کالس)-واحذ 55/0-دکتر خبتونی

 دکتر سبالری -آهبر

 عولی( 25/0-تئوری25/1)واحذ 5/1

 (10-13سبعت ) –( 12کالس)

-واحذ 5/0-آلبی خطبی -هجبحث عووهی

 اولهفته  8-(12کالس)

-واحذ 5/0-دکتر عجذی-ثهذاضت دهبى

 هفته اول 8-(12کالس)

آلبی  -همذهه ای ثر پرستبری و هرالجتهبی ویژه

 هفته دوم 8-(12کالس)-واحذ 55/0-ویسی

 پبیص هبی درد پیطرفته پرستبری)تنفس(

  (12کالس)-واحذ 5/0-آلبی ویسی 

 ديضىبٍ
 آلبی رضبیی-پبیص للت و عروق و اعصبة

 هفته اول 8 -(12کالس)-واحذ 1

 آلبی رضبیی-روش تحمیك

 (12کالس) عولی(25/0-تئوری25/1)واحذ 5/1

 دکتر رستن جاللی-پبیص هبی عووهی و عفونی

 (12کالس)-واحذ 1
 دکتر هحوذی فرآنی-داروضنبسی

 (12کالس) -واحذ 1
IT-(12کالس)-واحذ 1-دکتر رستن جاللی 

   سٍ ضىبٍ

 واحذ( 25/0 -) هرالجت از درددر ثخطهبی هرالجت ویژههرالجتهبی پرستبری -1

 واحذ 25/0-هرالجتهبی تسکینی-2

 دکتر هوت پور-واحذ 25/0-)درد(پبیص پیطرفته-3

 (12کالس)-واحذ 25/0-خبنن جعفری -همذهه ای ثر پرستبری و هرالجتهبی ویژه

     چُارضىبٍ

 گی با اساتیذ محتزم:ىجُت َماَومابىذٌ کالس قابل تًجٍ 

  آقای خالذی  *ياحذ 1/1 *عاطفی 

 آقای دکتز وجًاک *ياحذ  11/1 َزکذام* تغذیٍ ي پایص پیطزفتٍ پزستاری  

  آقای دکتز رستم جاللی  *ياحذ 11/1 *اوتقال بیمار 

  آقای دکتز ضمسی *ياحذ  11/1 *تًان بخطی 

  *ياحذ* دکتز ضاساد 1/1مباحث عمًمی در پزستاری پیًوذ اعضا 

 بزوامٍ َفتگی 

 "مزاقبتُای يیژٌ اریـــــپزست"  کارضىـــــاسی ارضذ   

 



 

 

 

 

 

 

 69-69 سال تحصیلی:   اول:  نیمسال   سوم:  ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام َفتٍ

 ضىبٍ

 کـــبرآهوزی

 (5کالس)-واحذ 25/0-آلبی خطبی -غذد
 هرالجتهبی ویژه اختصبصی )خوى،ایونی(

 هفته اول 8-(12کالس)-واحذ 5/0-ویسیآلبی 

 ()خوى،ایونی،عفونی(5هرالجتهبی اختصبصی)

 هفته دوم 8-(12کالس)-واحذ 5/0-دکتر خبتونی

-واحذ 5/0-آلبی ویسی -جراحی وتروهب

 هفته دوم 8-(12کالس)

    یکطىبٍ
-واحذ 5/0-دکتر عجذی -جراحی وتروهب

 جلسه 4 -(3کالس)

 ديضىبٍ
 واحذ 25/0-رضبییآلبی -ارتوپذی

  جلسه 2 -(10کالس)

 (10کالس)-واحذ 55/0-دکتر عجذی-گوارش

   سٍ ضىبٍ

   چُارضىبٍ

 

 جُت َماَىگی با اساتیذ محتزم:ىذٌ کالس ومایقابل تًجٍ 

  * ياحذ * استاد مذعً 11/1گًارش،ضکم،لگه 

  * ياحذ * آقای دکتز رستم جاللی 1/1جزاحی ي تزيما 

  * ياحذ * آقای دکتز صبحیٍ  11/1جزاحی عزيق 

 دکتز حیذرپًر11/1وان* س * 

 بزوامٍ َفتگی 

 "مزاقبتُای يیژٌ اریـــــپزست"  کارضىـــــاسی ارضذ   

 


