
 98-99نیمسال دوم  وچهارشنبه روزهای سه شنبهکاردانی  2ترم فوریت  گروهعملی های برنامه کالس 

 

سرپرست دانشکده                مدیر گروه پرستاری               مدیرگروه فوریت                  استاد مسئول پراتیک               مسئول پراتیک          

 

 

 ساعت      

 دوشنبه
10-8 12-10 16-14 18-16 

 کاردانی ف 2ترم  8/2/99

 Oاستاد موسوی 1نشانه شناسی 

  1تروما

 Uآقای کمالی

 کاردانی ف 2ترم
 Pآقای ابراهیمی  1نشانه شناسی 

CPR پایه  

 Tآقای موسوی

 کاردانی ف 2ترم
 Pآقای ابراهیمی  1نشانه شناسی 

CPR پایه  

 Tآقای موسوی

 کاردانی ف 2ترم  15/2/99

 Oاستاد موسوی 1نشانه شناسی 

  1تروما

 Uآقای کمالی

 کاردانی ف 2ترم
 Pآقای ابراهیمی  1نشانه شناسی 

CPR پایه  

 Tآقای موسوی

 کاردانی ف 2ترم
 Pآقای ابراهیمی  1نشانه شناسی 

CPR پایه  

 Tآقای موسوی

 کاردانی ف 2ترم  22/2/99

 Oموسویاستاد  1نشانه شناسی 

  1تروما

 Uآقای کمالی

 کاردانی ف 2ترم
 Pآقای ابراهیمی  1نشانه شناسی 

CPR پایه  

 Tآقای موسوی

 کاردانی ف 2ترم
 Pآقای ابراهیمی  1نشانه شناسی 

CPR پایه  

 Tآقای موسوی

 

 

29/2/99 

 کاردانی ف 2ترم 

 Oاستاد موسوی 1نشانه شناسی 

  1تروما

 Uآقای کمالی

 کاردانی ف 2ترم

 Pآقای ابراهیمی  1نشانه شناسی 

CPR پایه  

 Tآقای موسوی

 کاردانی ف2ترم

CPR  آقای کمالیپایهS 

  1تروما

 vآقای موسوی

5/3/99 

 کاردانی ف 2ترم 

 Oاستاد موسوی 1نشانه شناسی 

  1تروما

 Uآقای کمالی

 کاردانی ف2ترم

CPR  آقای کمالیپایهS 

  1تروما 

 vآقای موسوی

 کاردانی ف2ترم

CPR  آقای کمالیپایهS 

  1تروما

 vآقای موسوی

12/3/99 

 کاردانی ف 2ترم 

 Oاستاد موسوی 1نشانه شناسی 

  1تروما

 Uآقای کمالی

 کاردانی ف2ترم

CPR  آقای کمالیپایهS 

  1تروما

 vآقای موسوی

 کاردانی ف2ترم

CPR  آقای کمالیپایهS 

  1تروما

 vآقای موسوی

19/3/99 

 کاردانی ف 2ترم 

 )امتحان(1نشانه شناسی 

 Oاستاد موسوی

 )امتحان( 1تروما

 Uآقای کمالی

 کاردانی ف2ترم

CPR  آقای پایه

 )امتحان(Sکمالی

  1تروما

 )امتحان(vآقای موسوی
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   تساع           

 روز

 ساعت       18-16 12-10

 روز 

12-10 18-16 

 

6/12/98 

 شنبهسه 

 حمل وجابجایی بیمار

 اساتید:

 Qآقای غفاری 

 

 جلسه(1.5)

 16/2/99 

 

 سه شنبه

 حمل وجابجایی بیمار

 اساتید:

 Qآقای غفاری 

 Rآقای نجفی

 جلسه(1.5)

 

 

13/12/98 

 

 شنبهسه 

 حمل وجابجایی بیمار

 اساتید:

 Qآقای غفاری 

 جلسه(1.5) 

 23/2/99 

 

 سه شنبه

 حمل وجابجایی بیمار

 اساتید:

 Qآقای غفاری 

 Rآقای نجفی

 جلسه(1.5)

 

   24/2/99 

 چهارشنبه

اقای  1نشانه شناسی  

 oموسوی

 

20/12/98 

 شنبهسه 

 وجابجایی بیمار حمل

 اساتید:

 Qآقای غفاری 

 Rآقای نجفی

 جلسه(1.5)

 30/2/99 

 

 سه شنبه

 حمل وجابجایی بیمار

 اساتید:

 Qآقای غفاری

 Rآقای نجفی 

 جلسه(1.5)

 

21/12/98 

 

 چهارشنبه

 CPR  آقای پایه

 Sکمالی

  1تروما

 vآقای موسوی

31/2/99 

 

 چهارشنبه

 CPR آقای موسوی پایهT 

 

19/1/99 

 

 شنبهسه 

 حمل وجابجایی بیمار

 Qآقای غفاری اساتید:

 Rآقای نجفی

 جلسه(1.5)

 6/3/99 

 

 

 سه شنبه

 حمل وجابجایی بیمار

 اساتید:

 Rآقای نجفی 

 جلسه(1.5)

 

20/1/99 

 چهارشنبه

 CPR  آقای پایه

 Sکمالی

  1تروما

 vآقای موسوی

7/3/99 

 

 چهارشنبه

  1تروما 

 Uآقای کمالی

 

 

26/1/99 

 

 

 شنبهسه 

 وجابجایی بیمارحمل 

 اساتید:

 Qآقای غفاری 

 Rآقای نجفی

 جلسه(1.5)

 13/3/99 

 سه شنبه

حمل وجابجایی 

 )امتحان (بیمار

 Rآقای نجفی اساتید:

 1نشانه شناسی

       Pآقای ابراهیمی  

 )امتحان (
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2/2/99 

 

 سه شنبه

 حمل وجابجایی بیمار

 اساتید:

 Qآقای غفاری 

 Rآقای نجفی

 جلسه(1.5)

 

 20/3/99 

 

 سه شنبه

حمل وجابجایی 

 )امتحان(بیمار

 اساتید:

 Qآقای غفاری 

 

3/2/99 

 

 چهارشنبه

 حمل وجابجایی بیمار 

 اساتید:

 Rآقای نجفی 

 جلسه(1.5)

   

9/2/99 

 

 

 سه شنبه

 حمل وجابجایی بیمار

 اساتید:

 Qآقای غفاری 

 Rآقای نجفی

 جلسه(1.5)

 

 

 

   


