بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نام استاد :خاًن دکتر ٍرعی

نیمسال اول 95-96
ساعت

شنبه

8-01

محل تشکیل کالس َا :

01-01

02-05

چؽن<

تحقیق در پرظتبری

پذافٌذ غیر عبهل ٍ ًقػ پرظتبر

(ّ4فتِ)=-;/35

كبرؼٌبظي دٍرُ 76

در آى< كبرؼٌبظي ارؼذ

 ;/42كبرؼٌبظي

(گرٍُ  )3كالض 39

پرظتبری داخلي ٍ جراحي دٍرُ
ّ 6( 49فتِ دٍم از ّ :فتِ اٍل)

دٍرُ  ( 76گرٍُ

كالض ;

<)3كالض 39

ًقذ بیي الولل بب كبیر عبذاهلل
غذد<
(ّ6فتِ)=-:/38
 ;/9كبرؼٌبظي
یکشنبه

پذافٌذ غیر عبهل

دٍرُ  ( 76گرٍُ )3

بیي الولل ٍحیذ

كالض 39

هسببى

ًقذ پصٍّػ ّبی
كوي ٍ كیفي در
پرظتبری دكترای
دٍرُ  9(39الف)
پبیػ ٍضعیت ظالهت
بسرگعبالى كبرؼٌبظي ارؼذ

دوشنبه

پرظتبری داخلي ٍ جراحي دٍرُ
ّ : <4:فتِ اٍل كالض
ؼَرای آهَزؼي

سه شنبه

ؼَرای
پصٍّؽي/تحصیالت
تکویلي

ًقذ تحقیقبت بب كبیر عبذاهلل

ًظریِ ّب ،الگَّب ٍ
كبربرد آى در
پرظتبری
كبرؼٌبظي ارؼذ
چهارشنبه

پرظتبری داخلي ٍ
جراحي دٍرُ <4:
تئَری (ّ 34فتِ
اٍل ترم)
كبراهَزی ّ 6فتِ

رٍغ تحقیق
پیؽرفتِ<
كبرؼٌبظي ارؼذ
پرظتبری داخلي ٍ
جراحي ٍ رٍاى
پرظتبری دٍرُ <4:

ؼَرای پصٍّؽي گرٍُ
بررظي ٍضعیت ظالهت
كبرؼٌبظي پرظتبری بیي الولل
دٍرُ اٍل

كالض ;

آخر ترم كالض ;

ارضذ تیي الولل:
پذافٌذ غیرعاهل ًٍقص پرستار درآى (احوذ ٍحیذهستاى)
طة هکول طة جایگسیي ( عولی داًطجَ ضوس الذیي)
تررسی ٍضعیت سالهت کارضٌاسی پرستاری تیي الولل دٍرُ اٍل (چْارضٌثِ )1-3
کارگاُ کٌترل عفًَت در تیواراى ٍ تیوارستاى 2 :رٍزُ کارضٌاسی دٍرُ  - :56یکطٌثِ  95/7/4ساعت 8-12

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس
داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نام استاد :دکتر شيناز اسماعیلی

نیمسال اول 95-96
ساعت

8-01

01-01

02-05
بیَشیوی تئَری

شنبه

کبرشٌبسی پرستبری دٍرُ68

یکشنبه

بیَشیوی (تئَری)

بیَشیوی عولی

کبرشٌبسی پرستبری

کبرشٌبسی پرستبری دٍرُ68

بیي الولل دٍرُ دٍم
بیَشیوی (عولی)

دوشنبه

بیَشیوی عولی

کبرشٌبسی پرستبری

کبرشٌبسی پرستبری دٍرُ68

بیي الولل دٍرُ دٍم

سه شنبه
بیَشیوی (تئَری)

چهارشنبه

کبرشٌبسی هبهبیی بیي
الولل دٍرُ اٍل

بیًشیمی (عملی)
کارشىاسی مامایی بیه الملل ديرٌ
ايل

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نیمسال اول 95-96
ساعت

نام استاد :دکتر صیبدی

8-01

01-01

کبرٍرزی

آة ٍ الکترٍلیت ّب
(ّفتِ اٍل تب ششن)

شنبه

02-05
بررسی ٍضعیت سالهت

پرستبری اًکَلَشی

یکشنبه

کبرٍرزی

ارشد

ارتَپدی

(ّشت ّفتِ اٍل)

(ّفتِ اٍل تب دّن)

اٍرٍلَشی (ّفتِ  9تب 23

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

عفًَی
(ّفتِ سَم تب ششن)

کبرٍرزی

کبرٍرزی

کبرٍرزی

کبرٍرزی

کبرٍرزی

هشبٍرُ داًشجَیی
پبیبى ًبهِ
هشبٍرُ داًشجَیی
پبیبى ًبهِ
شرکت در کبرگبُ

کبرٍرزی در عرصِ دٍ ،از شىبٍ تا چُارشىبٍ (َر ديرٌ بٍ مذت  9ريز ) :
بخشُاي  ICUجىرال ي داخلی بیمارستان دکتر شریعتی ،از  99/7/81لغایت 99/7/81
بخشُاي  ICUجىرال ي داخلی بیمارستان دکتر شریعتی ،از  99/1/8 ،لغایت 99/1/88
بخشُاي  ICUجىرال ي داخلی بیمارستان دکتر شریعتی ،از  99/1/89لغایت99/9/7
بخشُاي  ICUجىرال ي داخلی بیمارستان دکتر شریعتی ،از  99/81/81لغایت 99/81/82
بخشُاي  ICUجىرال ي داخلی بیمارستان دکتر شریعتی ،از  99/88/81لغایت 99/88/89
بخشُاي اوکًلًژي ،کارآمًزي اوکًلًزي ارشذَ ،شت َفتٍ ايل

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نیمسال اول 95-96
ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

8-01

01-01

کالش اتبق عمل دَري
1-45
کالش آزمُن ضبزی
دکترا

کالش ارتُپدی دَري 55

مشبَري پبیبن وبمً َ
طرح تحمیمبتی (کل
ترم ثً اضتثىبی ٌفتً 9
تب )11
کالش عفُوی دَري
1-55
داوشگبي

شُرای آمُزشی /
پژٌَشی داوشکدي

سه شنبه

چهارشنبه

کالش وظریً ٌبی
کبرشىبضی ارشد
(رَاوپرضتبری -
کُدکبن)

کالش ژویکُلُژی دَري
55
کالش وظریً ٌبی
کبرشىبضی ارشد ثیه
الملل
داوشگبي
کالش ارتُپدی ثیه الملل
کالش وظریً ٌبی
کبرشىبضی ارشد
(رَاوپرضتبری -
کُدکبن)
کالش رَش تحمیك
کبرشىبضی ارشد داخلی
جراحی
کالش آمُزش ثً ثیمبر
ثیه الملل

نام استاد:
02-05

کالش ارتُپدی دَري 55

کالش آة َ الکترَلیت 45
کالش آمُزش ثً ثیمبر ثیه الملل

داوشگبي
مشبَري پبیبن وبمً َ طرح تحمیمبتی
(کل ترم)

شُرای پژٌَشی گرَي

آموزش بالینی
کارآموزی سالمت بزرگساالن بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی(ره) – سه شنبه تا پنجشنبه –  59/1/81تا59/5/5صبح تا ظهر (هفته  5تا) 81
–جٍت تمبشh_shahsavari@sina.tums.ac.ir :

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نام استاد :دکتر جاللی نیا

نیمسال اول 95-96
ساعت

8-01

01-01
پرظتبری بیوبری ّبی خَى
كبرؼٌبظي دٍرُ ( 76گرٍُ )4

شنبه

(ّ8فتِ=):/44-9/39

تحقیق در پرظتبری

یکشنبه

كبرؼٌبظي دٍرُ ( 76گرٍُ )4

دوشنبه
هفبّین پبیِ پرظتبری كبرؼٌبظي

سه شنبه

دٍرُ 78
ًظریِ ّب ،الگَّب ٍ كبربرد

چهارشنبه

آى در پرظتبری

رٍغ تحقیق پیؽرفتِ كبرؼٌبظي

كبرؼٌبظي ارؼذ

ارؼذ پرظتبری داخلي ٍ جراحي ٍ

پرظتبری داخلي ٍ

رٍاى پرظتبری دٍرُ 4:

جراحي دٍرُ 4:

02-05

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نیمسال اول 95-96
ساعت

8-01

نام استاد :دکتر آرپی هبًَکیبى
01-01

هراقبت تسکیٌی

شنبه

ارشد

کبرآهَزی

ّفتِ 5 ٍ 4 ٍ 3

02-05
اختالالت هسهي ارشد
ّفتِ 24ٍ23ٍ21ٍ 9

اخالق پرستبری

یکشنبه

ارشدّ-فتِ 5ٍ4
اتبق عول ّفتِ ٍ 26

کبرآهَزی

هشبٍرُ داًشجَیی/پبیبى ًبهِ

27

دوشنبه

کبرآهَزی

کبرآهَزی

سه شنبه

کبرآهَزی

کبرآهَزی

چهارشنبه

کبرآهَزی

کبرآهَزی

برًبهِ كبرآهَزی ّب<
تسرگساالى ٍ سالوٌذاى یک ،گَارش اهام خویٌی از  95/6/23تا 95/7/14
تحراى ٍ فَریت ّا  ،طثی 2اهام خویٌی از  95/7/18تا 95/11/28
تسرگساالى ٍ سالوٌذاى یک ،گَارش اهام خویٌی از  95/9/11تا 95/11/2
تحراى ٍ فَریت ّا  ،تخص اٍرشاًس یک تیوارستاى اهام خویٌی از  95/11/19تا 95/11/29
کارآهَزی هراقثت تسکیٌی ( چْار ّفتِ دٍم از ّطت ّفتِ اٍل)
کارآهَزی اختالالت هسهي ( ّفتِ  ،16سِ رٍز اٍل ّفتِ الًگ)

اخالق پرستبری
ّفتِ 21ٍ 9
هشبٍرُ داًشجَیی/پبیبى ًبهِ
شرکت در کبرگبُ فرٌّگی /
هشبٍرُ داًشجَیی/پبیبى ًبهِ

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نام استاد :تباری

نیمسال اول 95-96
8-01

01-01

02-05

ساعت

کارٍرزی

کارٍرزی

للت َعرَق (تئُری )کبرشىبضی
دَري44
گرَي الف ٌشت ٌفتً دَم

یکشنبه

کارٍرزی

کارٍرزی

اختالالت َ ثیمبریٍبی مسمه داخلی-
جراحی ارشد
شش ٌفتً اَل ترم

دوشنبه

کارٍرزی

کارٍرزی

پُضت -ضُختگی )تئُری (كبرشىبضي
(دَري(45گرَيٌ5 -)1فتً اخر ترم

کارٍرزی

کارٍرزی

کارٍرزی

کارٍرزی

شنبه

سه شنبه
چهارشنبه

اصُل َ فىُن وظری .کبرشىبضی دَري
55
ٌشت ٌفتً دَم

کبرَرزی غددَرَمبتُلُژی ثیمبرضتبن امبم خمیىی عرصً  1ار تبریخ  5/11لغبیت 5/12
کبرَرزی وفرَ َوُرَلُژی ثیمبرضتبن امبم خمیىی عرصً  1ار تبریخ  2/19لغبیت 9/15
کبرَرزی اَرژاوص ثیمبرضتبن امبم خمیىی عرصً  1ار تبریخ  2/1لغبیت 2/11
کبرَرزی اَرژاوص ثیمبرضتبن امبم خمیىی عرصً  1ار تبریخ  2/1لغبیت 2/11
کبرَرزی َاختالالت مسمه ثیمبریٍبی داخلی-جراحی ارشد ارتبریخ 94/29/12لغبیت /12/21

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نیمسال اول 95-96
ساعت
شنبه

یکشنبه

دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

نام استاد :خبًن ًَری كرهبًؽبّي

8-01

01-01

02/30-05/30

كالض اصَل ٍ فٌَى

كالض اصَل ٍ فٌَى

(اهَر بْیبری)

(عولي)

(عولي)

كالض اصَل ٍ فٌَى

كالض اصَل ٍ فٌَى

(عولي)

(عولي)

ظَپرٍایسربخػ ّب

ظَپرٍایسربخػ ّب

ظَپرٍایسربخػ ّب

ظَپرٍایسربخػ ّب

كالض تئَری

از تبریخ ;7/:/3:

از تبریخ  ;7/:/3:كبر

اصَل ٍ فٌَى

كبر آهَزی ارتَپذی

آهَزی ارتَپذی

ظَپرٍایسربخػ ّب

ظَپرٍایسربخػ ّب

از تبریخ ;7/:/3:

از تبریخ  ;7/:/3:كبر

كبر آهَزی ارتَپذی

آهَزی ارتَپذی

از تبریخ ;7/:/3:

از تبریخ  ;7/:/3:كبر

كبر آهَزی ارتَپذی

آهَزی ارتَپذی

(اهَراهتحبًبت)
كالض كوک ّبی اٍلیِ
(تَاًبخؽي)

(اهَراهتحبًبت)

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس
داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نیمسال اول 95-96
ساعت

7:21-01

نام استاد :صادقی
01-02

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

یکشنبه

کارآموزی

کارآموزی

دوشنبه

کارآموزی

کارآموزی

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

پنجشنبه

کارآموزی

کارآموزی

کبراهَزی خَى بیوبرستبى ٍلیعصر 96/7/38 96/7/31
کارامًزي گًارش بیارستان شریعتی  99/2/81تا 99/7/81
کارامًزي قلب زوان بیمارستان امام  99/7/81تا 99/1/9
کارامًزي قلب زوان بیمارستان امام  99/1/2تا 99/1/87
کارامًزي قلب زوان بیمارستان امام  99/9/8تا 99/9/81
کبراهَزی قلب مردان بیمارستان امام  99/9/81تا 99/81/89
کاريرزي وًريلًژي بیمارستان امام  99/81/81تا 99/88/88

02-05

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

بسمه تعالی

نام استاد :خبًن دكتر درٍیػ

نیمسال اول 95-96
01 -01

8 -01

شنبه

خبًن دكتر درٍیػ< كبربرد كبهپیَتر در

خبًن دكتر درٍیػ< ظیعتن ّبی اطالع

علَم پسؼکي ،كبرؼٌبظي ارؼذ

رظبًي(فٌبٍری اطالعبت هبهبیي)-

هبهبیي دٍرُ ،46گرایػ آهَزغ

كبرؼٌبظي هبهبیي دٍرُ 6- 55جلعِ اٍل

هبهبیي ٍ بْذاؼت هبدر ٍ كَدک: ،

(ّؽت جلعِ بعذی خبًن هٌْذض

جلعِ در ّ:فتِ اٍل

0 -2

خبًن دكتر درٍیػ< رایبًِ ٍ ظیعتن ّبی اطالع رظبًي -
كبرؼٌبظي ارؼذ  ،NICUدٍرُ ّفتن ٍ ارؼذ ظبلوٌذاى
دٍرُ پٌجن  34جلعِ

عبذالْي)

(ّؽت ّفتِ دٍم خبًن دكتر زّتبة)

يکشنبه

خبًن دكتر درٍیػ< ظیعتن ّبی

خبًن دكتر درٍیػ< ظیعتن ّبی اطالع

اطالع رظبًي پسؼکي -ارؼذ هبهبئي

رظبًي پسؼکي-ارؼذ هراقبت ّبی ٍیصُ ،

دٍرُ -47گرایػ آهَزغ هبهبیي،

دٍرُ ّؽتنّ ،ؽت جلعِ در ّؽت ّفتِ

بْذاؼت هبدرٍ كَدک ٍ هبهبیي جبهعِ

اٍل

ًگر ،چْبر جلعِ اٍل در ّؽت ّفتِ

( 6جلعِ بعذی خبًن هٌْذض زًذغ)

خبًن دكتر درٍیػ<
كبلج زببى بیي الولل ( 36الي )38

دٍم
(6جلعِ بعذی خبًن دكتر زّتبة)
خبًن دكتر درٍیػ<
خبًن دكتر درٍیػ<
دوشنبه

بیي الولل

ظیعتن ّبی اطالع رظبًي پسؼکي-
كبرؼٌبظي ارؼذ پرظتبری كَدكبى،

ظیعتن ّبی اطالع رظبًي

ظالهت جبهعِ ٍ رٍاى پرظتبری دٍرُ ،4:

دكترای بْذاؼت ببرٍری

ّؽت جلعِ در ّؽت ّفتِ اٍل
( 6جلعِ بعذی خبًن هٌْذض زًذغ)
خبًن دكتر درٍیػ<

سه شنبه

خبًن دكتر درٍیػ<

ظیعتن ّبی اطالع رظبًي پسؼکي-

فٌبٍری اطالعبت در پرظتبری-

كبرؼٌبظي ارؼذ پرظتبری داخلي جراحي

دكترای پرظتبری -دٍرُ38 ،3:جلعِ

دٍرُ ّ ،4:ؽت جلعِ در ّؽت ّفتِ اٍل

خبًن دكتر درٍیػ<
كبلج زببى بیي الولل ( 36الي )38

( 6جلعِ بعذی خبًن هٌْذض زًذغ)
خبًن دكتر درٍیػ< ظیعتن ّبی اطالع رظبًي پسؼکي-
خبًن دكتر درٍیػ<
چهارشنبه

ظیعتن ّبی اطالع رظبًي
بیي الولل

دكترای بْذاؼت ببرٍری ،دٍرُ یبزدّن ،چْابر جلعاِ در
ّؽت ّفتِ اٍل
(6جلعِ بعذی خبًن دكتر زّتبة)
خبًن دكتر درٍیػ< كبرآفریٌي  -كبرؼٌبظي پرظتبری ٍ
هبهبیي در ّؽت ّفتِ دٍم

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نیمسال اول 95-96

رًزىای ىفتو 01-8

نام استاد:

صدیقو ترابی

01-01

2-0

شنبو

پراتیک

پراتیک

مشبَري داوشجُیبن

یکشنبو

پراتیک

پراتیک

پراتیک ثیه الملل

دًشنبو

کبرآمُزی رلیف

کبرآمُزی رلیف

مشبَري داوشجُیبن

پراتیک ثیه الملل

پراتیک ثیه الملل

سو شنبو
چيارشنبو

پراتیک ثیه الملل

پنج شنبو

کبرآمُزی ثیه
الملل

پراتیک ثیه ا لملل
کبرآمُزی ثیه
الملل

کبرآمُزی ثیه الملل

کبرَرزی در عرصً دَري  51اَرژاوص ثیمبرضتبن امبم خمیىی تبریخ 95/12/15الی 95/12/12
کبرَرزی در عرصً دَري  51اَرژاوص ثیمبرضتبن امبم خمیىی تبریخ  95/11/11الی 95/11/15
کبرآمُزی ثیه الملل ترم اَل از تبریخ  1195/5/2الی ٌ 2فتً ثً صُرت long day

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي
تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نیمسال اول 95-96

رٍز ّفتِ
ؼٌبِ

یک ؼٌبِ

دٍؼٌبِ

ظِ ؼٌبِ

چْبرؼٌبِ

9/52-32

نام استاد :ظتبرُ تبجذاری
32-34

 فرایٌذ گرٍُ تٌذی داًطجَیاى هْواى ٍ دٍرُ ّای قثلی در ّفتِ اٍلًیوسال تحصیلی ٍ هعرفی تِ گرٍُ ّای هختلف آهَزضی
 پرستاری تسرگساالى ٍ سالوٌذاى (3پرستاری در تیواری ّای اعصاب)،ّفتِ ّای  6ٍ 5ساعت 8-11
 کارآهَزی اصَل ٍ هْارت ّای پرستاری 95/8/2 ،تا 95/8/23 کارآهَزی داخلی جراحی  95/8/23 ،4تا  95/9/6 ٍ 95/9/1تا 95/9/14 کارٍرزی عرصِ  95/11/14 ،2تا 95/11/26 پرستاری تسرگساالى ٍ سالٌذاى (2تیواری ّای ارٍلَشی ٍ ًفرٍلَشی) ازّفتِ  9تِ هذت ّ 4فتِ ،ساعت 11-12
 ترًاهِ ریسی آهَزش تالیٌی ترای ًیوسال دٍم  95-96از اتتذای آرر هاُ کارآهَزی اصَل ٍ هْارت ّای پرستاری 95/8/2 ،تا 95/8/23 کارآهَزی داخلی جراحی  95/8/23 ،4تا  95/9/6 ٍ 95/9/1تا 95/9/14 کارٍرزی عرصِ  95/11/14 ،2تا 95/11/26 پرستاری تسرگساالى ٍ سالوٌذاى (3پرستاری در تیواری ّای اعصاب)،ّفتِ  6-9ساعت 11-12
 هطالعِ کارآهَزی اصَل ٍ هْارت ّای پرستاری 95/8/2 ،تا 95/8/23 کارآهَزی داخلی جراحی  95/8/23 ،4تا  95/9/6 ٍ 95/9/1تا95/9/14
 کارٍرزی عرصِ  95/11/14 ،2تا 95/11/26 جلسِ ضَرای آهَزضی 8-11 -کارٍرزی عرصِ  95/11/14 ،2تا 95/11/26

 -کارٍرزی عرصِ  95/11/14 ،2تا 95/11/26

35-37

37-39

 تحَیل ،کٌترل ٍ ثثت ًورات در طَل ترم -هطالعِ

 هطالعِ ٍ تررسی تکالیف داًطجَیاى -تحَیل ،کٌترل ٍ ثثت ًورات در طَل ترم

 دریافت گسارش ضفاّی ٍ کتثیسَپرٍایسر هحترم داًطکذُ در
تازدیذ از کارآهَزی ّا ٍ کارٍرزی
ّا

-هطالعِ

 تحَیل ،کٌترل ٍ ثثت ًورات در طَل ترم ًْایی سازی ًورات کارآهَزی ٍ کارٍرزی ثثت ًورات ًْایی ضذُ در سوا در هحذٍدُزهاًی تعییي ضذُ
 تحَیل ،کٌترل ٍ ثثت ًورات در طَل ترم ًْایی سازی ًورات کارآهَزی ٍ کارٍرزی ثثت ًورات ًْایی ضذُ در سوا در هحذٍدُزهاًی تعییي ضذُ

-

پاسخ گَیی رٍزاًِ حضَری یا تلفٌی تِ کلیِ ارتاب رجَع اعن از اساتیذ ،داًطجَیاى ٍ ّوکاراى تالیٌی

-

پایص هستور فرایٌذ ّای کاری اهَر تالیٌی ٍ اًجام اقذاهات اصالحی هَرد ًیاز در طَل ّفتِ

-

تازدیذ ّفتگی از هحیط ّای آهَزش تالیٌی

-

ارزضیاتی اساتیذ تالیٌی

بسمه تعالی
داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي

كد مدرك و شماره بازنگري:
PL-FR-004/00

برنامه هفتگی كالس

تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نیمسال دوم 69 – 69نام استاد :خانم پدرام
ساعت

8-01

شنبه

بیماری خون
 95گروه 0
هفته  9تا
00

01-01
بیماری غدد 95
گروه 1
 5هفته اول ترم
بیماری چشم 95
گروه1
هفته  00و01
بیماری تنفس 99
 5هفته اول
وهفته  02تا 09

یکشنبه
بیماری ژنیکو
دختران 99
هفته  9تا 8

02-04

پرستاری از اختالالت
مزمن دوره ارشدپرستاری

دوشنبه

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی عرصه 1در
بخشهای غدد وسرطان از
 1/01الی  4 6/01روزه
از شنبه تا چهارشنبه

سه شنبه

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزیبیماری ارشد
مزمن  3روز ld

چهارشنبه

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی بررسی سالمت
دانشجویان ارشد بین الملل

بسمه تعالی

برنامه هفتگی كالس
داًؽگبُ علَم پسؼکي ٍ خذهبت بْذاؼتي،درماًي

کذ مذرك ي شمارٌ بازوگري:
PL-FR-004/00

تْراى

داًؽکذُ پرظتبری ٍهبهبیي

نام استاد :امینی

نیمسال اول 95-96
7:21-01

01-02

ساعت

کارآموزی

کارآموزی

یکشنبه

کارآموزی

کارآموزی

دوشنبه

کارآموزی

کارآموزی

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

شنبه

02-05

كبرآهَزی داخلي جراحي -خَى ٍلیعصر تعذادً 9فررٍزّبی ؼٌبِ ٍیکؽٌبِ ٍدٍؼٌبِ 8/4:تب  6-9/6رٍزُ
كبرآهَزی داخلي جراحي -خَى ٍلیعصر تعذادً 9فررٍزّبی ؼٌبِ ٍیکؽٌبِ ٍدٍؼٌبِ 9/7تب  6-9/34رٍزُ
كبرآهَزی عرصِ دٍ در بخػ طبي 3تعذادً9فر بیوبرظتبى اهبم خویٌي رٍزّبی ؼٌبِ تب چْبرؼٌبِ  9/3:تب; -9/4:رٍزُ
كبرآهَزی اصَل ٍفٌَى در بخػ جراحي7ٍ3تعذادً9فر بیوبرظتبى اهبم خویٌي رٍزّبی ؼٌبِ تب دٍؼٌبِ :/4تب32 -:/45رٍزُ
كبرآهَزی عرصِ دٍ در بخػ اٍرشاًط 3تعذادً9فر بیوبرظتبى اهبم خویٌي رٍزّبی ؼٌبِ تب چْبرؼٌبِ  :/47تب; -;/9رٍزُ
كبرآهَزی عرصِ دٍ در بخػ اٍرشاًط 3تعذادً9فر بیوبرظتبى اهبم خویٌي رٍزّبی ؼٌبِ تب چْبرؼٌبِ  ;/9تب; -;/39رٍزُ

كبرآهَزی داخلي جراحي -خَى ٍلیعصر تعذادً 9فررٍزّبی ؼٌبِ ٍیکؽٌبِ ٍدٍؼٌبِ ;/37تب  6-;/44رٍزُ
كبرآهَزی عرصِ دٍ در بخػ ًَرٍلَشی تعذادً9فر بیوبرظتبى اهبم خویٌي رٍزّبی ؼٌبِ تب چْبرؼٌبِ  32/7تب;33 -32/3رٍزُ
كبرآهَزی عرصِ دٍ در بخػ طبي 3تعذادً9فر بیوبرظتبى اهبم خویٌي رٍزّبی ؼٌبِ تب چْبرؼٌبِ ; 32/3تب;; -32/4رٍزُ

بسمه تعالی

نیمسال اول 95-96

0321-01

نام استاد :مصطفی رضایی فریمانی

01-01

02-01

مشاًره دانشجٌیان
معرفی شده

شنبو

یک شنبو

دً شنبو

زبان کالج دانشگاه

مشاًره دانشجٌیان
معرفی شده

سو شنبو

کار آمٌزی
پرستاری

برزگساالن ً سالمندان

دًره  43قلب مردان

چيارشنبو

کار آمٌزی
پرستاری

برزگساالن ً سالمندان

دًره  43قلب مردان

پنج شنبو

کار آمٌزی
پرستاری

برزگساالن ً سالمندان

دًره  43قلب مردان

