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اسالم ٍ  تارید فرٌّگ ٍ توسى شىبٍ

 )برازراى(هجری پرستاریایراى

 

 تکٌَلَشی گَارش)آلای کَچکی(

 

 

فک ٍ صَرت ٍ زّاى ٍ 

 آشر5زًساى)زکتر لاًع پَر(

55-51 

 

ٍ  آضٌایی با بیواری ّای زاذلی يكشىبٍ

 هرالبت ّای آى

ENT 
 زکتر اسالهی

 )ذَاّراى(تفسیر هَضَعی لرآى

تفسیر هَضَعی 

 هجری بْساضتلرآى)پرازراى(

 

 تکٌَلَزی گَارش ٍديشىب

 کرزکترآلای 

  تکٌَلَشی اتاق عول زًاى 

آضٌای با بیواری ّای زاذلی ٍ  سٍ شىبٍ

 هرالبت ّای آى

تکٌَ لَشی اتاق عول 

)ذاًن زکتر اسفٌسیاری(اٍرٍلَشی  

تارید فرٌّگ ٍ توسى اسالم ٍ  

)ذَاّراى(ایراى  

 

 

   کارآهَزی کارآهَزی چهارشىبٍ

 اشر( 5)تکٌَلَشی اتاق عول چطن کارآهَزی کارآهَزی پىج شىبٍ

13/51-51 

 

 

مشخصة 

 درس

تعذاد  وام ياحذ درسي كذ درس

 ياحذ

ياحذ 

 وظري

ياحذ 

 عملي

 مذرس يا مذرسيه

 آلای کَچکی - 1 1 ٍ هرالبت ّای آى آضٌای با بیواری ّای زاذلی 3313313 13

ٍ هرالبت ّای  گَارش ٍ غسزاتاق عول تکٌَلَشی  3313315 13

 آى

 آلای زکتر کر - 1 1

 آلای کَچکی

-تکٌَ لَشی اتاق عول زًاى ٍ اٍرٍلَشی)ازاراری 3313317 13

 تٌاسلی( م هرالبت ّای آى

ذاًن زکتر  - 7 7

 )اٍرٍلَشی(اسفٌسیاری

 ذاًن زکتر جْاًطاّی)زًاى(

،زّاى ٍ فک ٍ صَرت ، ENTتکٌَلَشی اتاق عول  3313311 13

 زًساى ٍ هرالبت ّای آى 

 ENTهعصَهِ اسالهیذاًن زکتر  - 7 7

زکتر حسي لاًع پَر)فک ٍ صَرت 

 زّاى ٍ زًساى(

 آلای زکتر ٍحیس اًٍك - 5 5 تکٌَلَشی اتاق عول چطن ٍ هرالبت ّای آى 3313311 13

 خ733

 ب551

1199935

1 

آلای علی هحوس حیسر سرلک  - 7 7 تفسیر هَضَعی لرآى

 )ذَاّراى(

 )برازراى(آلای هَسی آیتی فر

آلای -چْرُ گطا–رٍیاًی ذاًن ّا  7 - 7 هَزی هْارت ّای بالیٌیکارآ 3313315 13

 آلایی ًصاز

 ذاًن رٍیاًی-آلای آلایی ًصاز 5 - 5 کارآهَزی رفتار زر اتاق عول 3313317 13

 ذاًن رٍیاًی-آلای آلایی ًصاز 5 - 5 کارآهَزی برص استریل هرکسی 3313313 13

 خ533

 ب777

1199935

3 

 هحوسرضا عجن)ذَاّراى( - 7 7 م ٍ ایراىتارید فرٌّگ ٍ توسى اسال

هحوَز 

 پرستاریضْسَاری)برازراى(



 2 

  1 57 73 جوع  

 هْر ٍ اهضاء آهَزش
 


