ترم  :دوم
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه

8/51-51/51

نیمسال  :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51
نوزادان 2 -واحد  -گروه اطفال  -کالس 7

کـارآموزی

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت  2 -)1واحد -خانم پرویزی
کالس 5

فیزیولوژی ( 1/5( -)2واحد تئوری0/5-واحد

میکروب شناسی – نظری –  2واحد -دکتر قمری

علمی) -دکتر گودینی – کالس 2

کالس 2

سه شنبه

تربیت بدنی ( -)1خواهران -سالن فجر

چهارشنبه

جنین شناسی 2 -واحد -دانشکده پزشکی

تشریح 2/5 -واحد نظری  -دانشکده پزشکی
آقای دکتر رشیدی

میکروب شناسی عملی – آزمایشگاه هماهنگ شود.

آیین زندگی 2-واحد -دانشکده پیراپزشکی

تشریح –  0/5واحد عملی -دانشکده پزشکی

51-58
زبان تخصصی 2 -واحد -آقای سبزواری
کالس 7

ترم :چهارم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

51/51-51/51

شنبه

سال تحصیلی97-98 :

51-51

51-58

کـارآموزی

یکشنبه

روش تحقیق  0/5-واحد  -دکتر حیدرپور 8( -هفته دوم)

دوشنبه

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی ( 3 – )2واحد -دکتر ناظمی -کالس 5

کودکان – 2واحد -گروه اطفال
کالس 7

کالس 7
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی ( 0/5 – )3واحد -خانم
پرویزی
( 8هفته اول)  -کالس 7

بهداشت مادر و کودک ( 1 – )4واحد8( -هفته اول)

داروشناسی( 1- )2واحد 8( -هفته اول)

سه شنبه

دکتر جمشیدی  -کالس 5
آمار -دکتر ساالری –  1واحد 8( -هفته دوم)

تفسیر موضوعی قرآن – 2واحد -کالس 5

باقیمانده  - 0/5کالس 5

خانم خلیلی  -کالس 7
بارداری –  1واحد8( -هفته دوم) -خانم خلیلی
کالس 7

بارداری –  1واحد -دکتر حیدرپور 8( -هفته اول)

چهارشنبه

تربیت بدنی ( -)2خواهران -سالن فجر

کالس 5

ژنتیک –  2واحد تئوری -دکتر جلیلیان

بهداشت مادر و کودک  -ا واحد  8( -هفته دوم)

کالس 6

کالس 5

ارتباطات آموزشی بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک
باروری در بهداشت ( 1 -)3واحد 8(-هفته اول)
خانم منتی  -کالس 6

ترم  :ششم
ایام هفته

8/51-51/51

51/51-51/51

شنبه

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی97-98 :

51-51
دانش خانواده –  2واحد – مشترک با  8ف – س -کالس9
حقوق و پزشکی قانونی در مامایی./75 -واحد -دکتر کریمی راد 8 ( -هفته

یکشنبه

اول) کالس8
حقوق و پزشکی قانونی در مامایی ./25-واحد -خانم خلیلی  -کالس8

دوشنبه
سه شنبه

کـارآموزی

تاریخ فرهنگ ایران 2 -واحد – کالس11

51-58
ادبیات فارسی 3 -واحد -کرم سیما -کالس2

تاریخ -اخالق -قوانین -حقوق مامایی 1 -واحد 8( -هفته دوم)
خانم پرویزی -کالس1
اختالل عملکرد جنسی –  1واحد ( 8هفته اول) خانم دکتر حیدرپور
کالس1

تغذیه در بیماریهای مادر وکودک –  1واحد – (  8هفته اول) -دکتر عبداله زاد
دکتر قمری – کالس1
طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی 1 -واحد – (  8هفته دوم) -دکترمحمد حسین
فرزایی  -کالس1

چهارشنبه

اصول مدیریت –  2واحد -خانم دکتر حیدر پور -کالس5

رادیولوژی و سونوگرافی 1 -واحد-آقای توحید نیا
(8هفته دوم)  -کالس5

ترم  :سوم
ایام
هفته

8/51-51/51

نیمسال  :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51

51-58

بیماریهای داخلی – جراحی در بارداری و زایمان –  1واحد  -دکتر پدرام اخباری

شنبه

فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی ()2
 2واحدتئوری -دکتر بخشی -کالس7

تربیت بدنی ( -)2خواهران -سالن فجر

(8هفته اول)  -کالس 6
مدیریت و ارتقاء ( بهداشت  1 -) 4واحد 8( -هفته دوم)  -خانم پرویزی
کالس 7

یکشنبه

بهداشت ( 2 – )3واحد -خانم خلیلی
کالس 7

دوشنبه

کالس 7

کار آموزی

سه شنبه
چهارشنبه

بیماریهای زنان 1/5 -واحد – خانم خلیلی – کالس 7

اصول مدیریت –  2واحد -خانم دکتر حیدر پور

بیماریهای زنان 1/5 -واحد – دکتر
حیدرپور -کالس 7

رادیولوژی و سونوگرافی و الکترولوژی در
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای جراحی 2 -واحد  -دکتر سیروس امیری  -کالس 2

مامایی 1 -واحد
آقای توحید نیا – (8هفته اول) – کالس2

ترم  :هشتم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال  :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

کار آموزی

51-58

ترم :دوم نیمسال  :دوم
ایام هفته

8/51-51/51

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51

51-58

شنبه

یکشنبه

مهارتهای ارتباطی ( 1 – )2واحد تئوری  -دکتر

اخالق حرفه ای مشاوره در مامایی –  1واحد

کبودی -کالس12

دکتر کولیوند -کالس12

مهارتهای زندگی –  1واحد -دکتر کبودی  -کالس12

دوشنبه

کار آموزی

سه شنبه
چهارشنبه

سالمت خانواده –  2واحد – دکتر
کبودی – کالس12

سمینار تحقیق در مشاوره –  2واحد 0/5( -واحد
تئوری –  1/5واحد عملی) – دکتر کبودی
کالس12

مشاوره در باروری –  2واحد -دکتر کولیوند کالس12

ترم :چهارم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

سال تحصیلی97-98 :

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پایان نامه

51-51

51-58

ترم :ششم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

سال تحصیلی97-98 :

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پایان نامه

51-51

51-58

ترم :اول
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-58

51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

کارآموزی

چهارشنبه

بیوشیمی – (گروه)

تشریح –  1/5واحد تئوری –  0/5واحد عملی

سه شنبه

میکروب شناسی – مشترک با روزانه ها -دکتر قمری
فیزیولوژی –  3واحد -گروه فیزیولوژی  -کالس 1

اصول و فنون پرستاری

ترم :اول
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51
تربیت بدنی( 1 -)1واحد -برادران  -سالن شهدا

شنبه

اصول وفنون پرستاری 0/75-واحد -خواهران -پراتیک

کارآموزی

سه شنبه
چهارشنبه

اصول وفنون پرستاری 1 -واحد تئوری  -خانم صبا
کریمی -کالس 1

خانم صبا کریمی
اصول وفنون پرستاری 0/75 -واحد -برادران -پراتیک -خانم

یکشنبه
دوشنبه

51-58

مهدوی کیا
تشریح –  1/5واحد تئوری –  0/5واحد عملی – خانم

بیوشیمی –  1/5واحد – دکتر حق نظری

روانشناسی فردی واجتماعی 1-واحد 8(-هفته دوم)

دکترغالمی – (دانشجوی  – )PHDکالس 1

کالس 1

آقای رحمتی – دکتر فروغی – کالس 1

تربیت بدنی( 1 – )1واحد -خواهران -سالن شهدا

میکروب شناسی1 -واحد تئوری – 0/5
واحد عملی  -دکتر قمری – کالس 1

فیزیولوژی –  3واحد -گروه فیزیولوژی  -کالس 1

اصول وفنون پرستاری 0/75 -واحد -پراتیک -خانم قلی زاده

ادبیات فارسی –  3واحد – آقای مرادی – کالس 4
ادبیات فارسی –  3واحد – آقای مرادی – کالس 4

ترم :دوم
ایام هفته
شنبه

8/51-51/51

نیمسال :دوم

51/51-51/51

کارآموزی

یکشنبه

سال تحصیلی97-98 :

51-51

51-58

پرستاری مادر و نوزاد ( 2/25 - )1واحد -خانم خلیلی
کالس 2
فرآیند آموزشی بیمار 1-واحد 8( -هفته اول)  -دکتر
جعفری  -کالس 2
اپیدمیولوژی –  1واحد -دکتر سلیمی
مفاهیم پایه پرستاری –  2واحد – آقای خشای

دوشنبه

دانشکده پیراپزشکی

( 8هفته دوم) – کالس 2
بررسی وضعیت سالمت –  0/5واحد
تئوری –  0/5واحد عملی – پراتیک
آقای خشای

انگل شناسی – ( 1واحد  ./5عملی) -آقای سلیمی

سه شنبه
چهارشنبه

دکتر میکائیلی – کالس 2

آیین زندگی2-واحد -مشترک با ترم سوم
خواهران – کالس 2
آیین زندگی2-واحد-مشترک ترم سوم –برادران – کالس 4

داروشناسی پرستاری1 -واحد 8( -هفته اول)-

تغذیه و تغذیه درمانی -دکتر عبداله زاد 1/5 -واحد

داروشناسی پرستاری1 -واحد 8( -هفته اول)  -دکتر فخری

دکتر سمیرا شیرویی – کالس 2

دکتر صمدی  -کالس 2

کالس 2

 -پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 0/25خانم تیماره نماینده هماهنگ نمایند.

ترم  :سوم
ایام هفته

8/51-51/51

شنبه

روش تحقیق  0/5 -واحد – آقای رضایی -کالس 4

یکشنبه

 – ITدکتر امیرجاللی – گروه یک  -کتابخانه

نیمسال :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51

51-58
دانش خانواده 2-واحد-مشترک با ترم 6

پرستاری سالمت فرد و خانواده –  1/5واحد

آب والکترولیت  -ارتوپدی  1/5-واحد –آقای رضایی

پرستاری  -خواهران  -کالس 4

دکتر جعفری – کالس 4

کالس 4

دانش خانواده 2-واحد-مشترک با ترم 6
پرستاری  -برادران  -کالس 8

روش تحقیق – 1واحد 8 ( -هفته اول)  -آقای رضایی
ایمنولوژی –  1/5واحد – آقای پورمند -کالس 4

کالس 4
آمار – ( 8هفته دوم) – دکتر ساالری – کالس 4

دوشنبه

کودک 1/5 -تئوری –  0/5عملی – دکتر عباسی
کالس 4

گوارش -1/5-خانم فرجی – کالس 4
آیین زندگی  2-واحد  -خواهران  -مشترگ با ترم دوم

سه شنبه

چهارشنبه

پرستاری  -کالس 2

کارآموزی

آیین زندگی  2-واحد – برادران  -مشترگ با ترم دوم

 – ITدکتر امیرجاللی – گروه دوم  -کتابخانه

پرستاری  -کالس 4
پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد –  1/75واحد
خانم منتی – کالس 4

ژنتیک – 0/5واحد – ( 8هفته اول)  -دکتر
جلیلیان  -کالس 4
 – ITدکتر امیرجاللی – گروه سوم  -کتابخانه

 0/25واحد – پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد؟

ترم :چهارم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51

تفسیر موضوعی قرآن 2-واحد -خواهران مشترک با

شنبه

ترم  5پرستاری – کالس 5

پرستاری بیماریهای کودکان –  3واحد – خانم تیماره

پرستاری بهداشت روان 2 -واحد -آقای رحمتی

تفسیر موضوعی قرآن 2-واحد -برادران مشترک با

تا ساعت  -1کالس 5

کالس 5

ترم 5پرستاری – کالس 5

یکشنبه

ارولوژی 0/75 -واحد  -ژنیکو لوژی – 0/5
واحد – ( 8هفته اول) – آقای رضایی
کالس 5

تربیت بدنی 1 – 2واحد -خواهران  -سالن شهدا
ادبیات فارسی-آقای شهرستانی – ( – )2-5کالس 5

دوشنبه

سه شنبه

51-58

کارآموزی

قلب –  1واحد – خانم اکرم قبادی – ( 8هفته اول)
کالس 5
تنفس  0/75واحد 8( -هفته دوم) -خانم فرجی

پرستاری سالمت جامعه –  1/5واحد – دکتر
جعفری – کالس 5

کالس 5

چهارشنبه

تربیت بدنی – 2برادران  -سالن شهدا

ژینکولوژی خانمها –  0/5واحد – ( 8هفته اول)
خانم کریمی

ترم :پنجم
ایام هفته

نیمسال :دوم
51/51-51/51

8/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :
51-51

51-58

تفسیر موضوعی قرآن 2-واحد -خواهران مشترک با ترم 4پرستاری

شنبه

کالس 5
تفسیر موضوعی قرآن 2-واحد -برادران مشترک با ترم 4پرستاری

زبان تخصصی –  2واحد – آقای سبزواری

غدد –  0/5واحد 8( -هفته اول) – آقای خشای

پرستاری در بیماریهای روان 2 -واحد -آقای

کالس 6

کالس 1

رحمتی  -کالس 6

کالس 6

یکشنبه

اصول مدیریت –  2واحد -دکتر عباسی

اعصاب – خون –  – 1/75آقای رضایی

کالس 8

کالس 6
تاریخ فرهنگ وتمدن 2-واحد  -مشترک با ترم6

دوشنبه

کارآموزی

سه شنبه
چهارشنبه

اتاق عمل –  0/25واحد -آقای همت پور نماینده با استاد مربوطه هماهنگ نمایند.

چشم – ENT -پوست و سوختگی –  1واحد
( 8هفته دوم) -آقای رضایی – کالس 6

پرستاری  -خواهران – کالس 8
تاریخ فرهنگ و تمدن 2-واحد -مشترک با ترم6
پرستاری  -برادران – کالس 6

عفونی –  0/5واحد  8( -هفته دوم) – خانم
قبادی  -کالس 6

ترم :ششم
ایام هفته

8/51-51/51

51/51-51/51

نیمسال :دوم

سال تحصیلی97-98 :
51-51

شنبه

زبان تخصصی  2-واحد -آقای سبزواری – کالس 8

یکشنبه

پرستاری اورژانس –  1واحد – ( 8هفته اول) – آقای خشای – کالس 1

51-58
دانش خانواده  2واحد مشترک با ترم  3پرستاری – خواهران -کالس 4
دانش خانواده  2واحد مشترک با ترم  3پرستاری  -برادران – کالس 8

دوشنبه

کار آموزی

 1/25 -CCUواحد 8(-هفته اول) –آقای رضایی -کالس 8

تاریخ فرهنگ وتمدن -مشترک با ترم 5پرستاری – خواهران – کالس 8
تاریخ فرهنگ وتمدن-مشترک با ترم 5پرستاری – برادران – کالس 6

دیالیز ./75-واحد – خانم فرجی 8( -هفته اول) – کالس 8

سه شنبه

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 1/5 -واحد  -دکتر خاتونی  -کالس 8
پرستاری و بهداشت محیط  1 -واحد – ( 8هفته دوم) – دکتر جعفری – کالس 8
مراقبت پرستاری در منزل –  2واحد 8( -هفته اول) -خانم کریمی – کالس 8

چهارشنبه

مراقبت پرستاری در منزل –  2واحد8( -هفته دوم) – خانم قبادی – کالس 8

یکشنبه لغایت چهارشنبه (صبح)
 1 – ICUواحد – دکتر همت پور نماینده با استاد مربوطه هماهنگ نمایند.

 0/5واحد –آقای آزادی نماینده با استاد مربوطه هماهنگ نمایند.

ترم :هفتم نیمسال :دوم
ایام هفته

8/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

کارآموزی

51-51

51-58

شنبه لغایت پنجشنبه (صبح و عصر)

ترم :هشتم نیمسال :دوم
ایام هفته

8/51-51/51

سال تحصیلی96-97 :

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

کارآموزی

51-51

51-58

شنبه لغایت پنجشنبه (صبح و عصر)

ترم :دوم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال  :دوم
51/51-51/51

شنبه
یکشنبه

سال تحصیلی97-98 :
51-51
طب مکمل – 1واحد – دکتر رستم جاللی -کالس 10

کارآموزی

زبان تخصصی –  2واحد – دکتر مهربان – مشترک با ویژه – کالس 10

پرستاری در اختالالت و بیماریهای حاد داخلی – جراحی 0/75 -واحد
(8هفته اول )  -دکتر ویسی – کالس 12

دوشنبه

بیماریهای مزمن –  0/75واحد 8 ( -هفته دوم)  -دکتر خاتونی – کالس 12

سه شنبه

چهارشنبه

داروشناسی اختصاصی –  1/5واحد
دکتر محمدی فرآنی -کالس 12

روشهای آموزش به مددجو –  1/5واحد – دکتر خاتونی -کالس 12

51-58

شنبه  -یکشنبه (صبح)

ترم :چهارم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی97-98 :

51-51

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

پایان نامه

51-58

ترم :ششم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

سال تحصیلی97-98 :

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پایان نامه

51-51

51-58

ترم :هشتم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

سال تحصیلی97-98 :

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پایان نامه

51-51

51-58

ترم  :دوم

ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال  :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51

شنبه
پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی دستگاه عصبی و

یکشنبه

روانپزشکی –  1واحد -دکتر خانگی
ساعت  -11 -1کالس 10

قلب –  1/25واحد -دکتر رستم جاللی

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

زبان 2 -واحد -دکترمهربان – مشترک با داخلی – جراحی – کالس 10

کالس 10

کار آموزی

تنفس 1/5 -واحد – دکتر ویسی -کالس 10
پرستاری مراقبتهای اختصاصی  -کلیه – دیالیز
 0/25واحد 8( -هفته دوم) – خانم فرجی
کالس 10
مراقبتهای اختصاصی ( 0/75 – )4واحد 8( -هفته دوم) – دکتر خاتونی
کالس 10

دوشنبه – سه شنبه – چهارشنبه – (صبح)
قلب و عروق 0/25 -واحد – دکتر صبحیه نماینده هماهنگ نمایند.
استاد مدعو 0/5 -واحد با نماینده هماهنگ نمایند.
مراقبتهای ویژه –  0/25واحد -آقای رضایی نماینده هماهنگ نمایند.

51-58

عصبی و روانپزشکی –  0/25واحد – آقای خالدی نماینده هماهنگ نمایند.

ترم  :چهارم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

سال تحصیلی97-98 :

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پایان نامه

51-51

51-58

ج

ترم  :ششم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پایان نامه

51-58

ترم  :هشتم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال  :دوم

سال تحصیلی97-98:

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پایان نامه

51-51

51-58

ترم :دوم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال  :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :
51-51

51-58

شنبه

یکشنبه

کارآموزی

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پرستاری داخلی – جراحی ( 1 – )2واحد -دکتر عبدی متعاقبا" اعالم می گردد.
اورژانس پیش بیمارستانی –  1/5واحد – دکتر عبدی متعاقبا" اعالم می گردد.

اصول مدیریت در اورژانس – حوادث و بالیا

ارائه خدمات سالمت در فوریتها – حوادث و بالیا –  1واحد 8 ( -هفته اول)

 1واحد – ( 8هفته دوم) – دکتر ویسی – کالس 9

دکتر ویسی کالس 10

ترم :دوم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال  :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51

51-58

شنبه
روشهای آموزشی  1 -واحد نظری ./5-واحد عملی-دکترامیرجاللی

یکشنبه

 12هفته  – )14-17( -کالس 3

زبان تخصصی -مشترک با پرستاری سالمندان 2 -واحد نظری – کالس 3

اختالالت روانی بزرگساالن و مراقبتهای پرستاری ( 8هفته اول) آقای

دوشنبه

مدیریت پرستاری در بخشهای روان پزشکی 1 -واحد-دکتر امیر جاللی
کالس 3

سه شنبه

کارآموزی  -بیمارستان فارابی

چهارشنبه

کارآموزی  -بیمارستان فارابی

خالدی
سایکوفارماکولوژی – ( 5هفته) -آقای خالدی – کالس 3

مداخالت روان پرستاری فردی 5( -هفته اول) -آقای رحمتی
(  4هفته دوم) -آقای خالدی – کالس 3

داروشناسی 1-واحد 8( -هفته دوم) -دکتر فخری – کالس 3

ترم :چهارم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال :دوم

51/51-51/51

سال تحصیلی97-98 :

51-51

شنبه

کارورزی در عرصه

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پایان نامه

51-58

ترم :دوم
ایام هفته

8/51-51/51

نیمسال  :دوم

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

کار آموزی
داروشناسی سالمندی  1-واحد-دکتر فخری

داروشناسی سالمندی  1-واحد  -دکتر سمیرا شیرویی

کالس 10

کالس 10

سال تحصیلی97-98 :

51-51

51-58

پرستاری سالمندی ( -)2دکتر امیر جاللی1/5-

سالمندی سالم و فعال – دکتر جعفری –  1واحد

واحد -کالس 12

کالس 12

پرستاری سالمندی ( -)1دکتر رستم جاللی 2 -واحد
کالس 9

زبان تخصصی – دکتر مهربان 2 -واحد  -کالس 3

