
 

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

 

 

 

 شنبه
 01-08 01-01 01-01 8-01 ساعت

 تاریخ

 

 

 

1/7/88 

 

 

 

اصول و فنون مراقبت 

 (Eها)

 آقای کمالی 

 

 

 

 (Eاصول و فنون مراقبت ها)

 آقای کمالی

 

 

 (Dاصول و فنون مراقبت ها)

 )آقای موسوی(

 (Aپرستاری عملی)فن 

 )خانم بهرامی(

 

 

 (Dاصول و فنون مراقبت ها)

 )آقای موسوی(

 (Aفن پرستاری عملی)

 )خانم بهرامی(

 

 

 

 

 

01  /7  /88 

 

 

اصول و فنون مراقبت 

 (F)ها

 آقای کمالی

 

 

 (F)اصول و فنون مراقبت ها

 آقای کمالی 

 

 (A)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

 (E)اصول و فنون مراقبت ها

 )آقای موسوی(

 (B)فن پرستاری عملی

 )خانم بهرامی(

 

 

 

 (A)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

 (E)اصول و فنون مراقبت ها

 )آقای موسوی(

 (B)فن پرستاری عملی

 )خانم بهرامی(

 

 

 

 

11  /7  /88 

 

 

 

اصول و فنون مراقبت 

 (D)ها

 آقای کمالی

 

 

 

 (D)اصول و فنون مراقبت ها

 آقای کمالی

 

 (B)پرستاری عملیفن 

 )خانم بیگلر(

 (F)اصول و فنون مراقبت ها

 )آقای موسوی(

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم بهرامی(

CPR پیشرفته مدعو(T) 

 

 (B)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

 (F)اصول و فنون مراقبت ها

 )آقای موسوی(

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم بهرامی(

CPR پیشرفته مدعو(T) 

 

 

 

 

 

 

00  /8  /88 

 

 

 

 

 (B)فن پرستاری عملی

 خانم شجاعی

 

 

 

 

 (B)فن پرستاری عملی

 خانم شجاعی

 

 

 

 (A)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

 (E)اصول و فنون مراقبت ها

 )آقای موسوی(

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم بهرامی(

 

 

 

 

 

 

 (A)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

 (E)اصول و فنون مراقبت ها

 )آقای موسوی(

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم بهرامی(
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 ساعت شنبه

 

01-8 

 

01-01 

 

01-01 

 

08-01 

 تاریخ

 

 

 

08/8/88 

 

اصول و فنون مراقبت 

 (Fها)

 )خانم پوریعقوب( 

 (Aفن پرستاری عملی)

 )خانم شجاعی(

 (Lاحیا پایه)

 )آقای موسوی(

 
آقای ابراهیمی نشانه 

 (I)1شناسی

 

 

 (Fاصول و فنون مراقبت ها)

 )خانم پوریعقوب(

 (Aفن پرستاری عملی)

 )خانم شجاعی(

 (Lاحیا پایه)

 )آقای موسوی(

 
 (I)1آقای ابراهیمی نشانه شناسی

 

 

 (Dاصول و فنون مراقبت ها)

 )آقای موسوی(

 (Cفن پرستاری عملی)

 )خانم بیگلر(

 

 

 (Dاصول و فنون مراقبت ها)

 )آقای موسوی(

 (Cفن پرستاری عملی)

 )خانم بیگلر(

 

 

 

 

 

 

12  /8  /88 

 

اصول و فنون مراقبت 

 (D)ها

 )خانم پوریعقوب(

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم شجاعی(

 (L)احیا پایه

 )آقای موسوی(
آقای ابراهیمی نشانه 

 (I)1شناسی

 

 

 (D)اصول و فنون مراقبت ها

 )خانم پوریعقوب(

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم شجاعی(

 (L)احیا پایه

 )آقای موسوی(
 (I)1ابراهیمی نشانه شناسیآقای 

 

 

 (F)اصول و فنون مراقبت ها

 )آقای موسوی(

 (B)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

CPR پیشرفته مدعو(T) 

 

 (F)اصول و فنون مراقبت ها

 )آقای موسوی(

 (B)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

CPR پیشرفته مدعو(T) 

 

1  /8  /88 

 

 

اصول و فنون مراقبت 

 (E)ها

 پوریعقوب()خانم 

 (A)فن پرستاری عملی

 )خانم شجاعی(

 (L)احیا پایه

 )آقای موسوی(
آقای کمالی نشانه 

 (H)1شناسی
 

 

 (E)اصول و فنون مراقبت ها

 )خانم پوریعقوب(

 (A)فن پرستاری عملی

 )خانم شجاعی(

 (L)احیا پایه

 )آقای موسوی(
 (H)1آقای کمالی نشانه شناسی

 

 (E)اصول و فنون مراقبت ها

 موسوی()آقای 

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

CPR پیشرفته مدعو(T) 

 

 
 

 

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

CPR پیشرفته مدعو(T) 



 

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

 

 

 

 

8  /8  /88 

 (B)فن پرستاری عملی

 )خانم شجاعی(

 (A)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(

 (Lاحیا پایه)

 )آقای موسوی(
آقای کمالی نشانه 

 (H)1شناسی
 

 

 (B)پرستاری عملیفن 

 )خانم شجاعی(

 (A)فن پرستاری عملی

 )خانم بیگلر(
 (H)1آقای کمالی نشانه شناسی

 (F) اصول و فنون مراقبت ها

 )آقای موسوی(

 

CPR پیشرفته مدعو(T) 

 

 

 

CPR (پیشرفته مدعوT) 

 

 

 

01  /8  /88 

 

 (Cفن پرستاری عملی)

 )خانم شجاعی(

 (Bفن پرستاری عملی)

 )خانم بیگلر(

 (Mپایه) احیا

 )آقای کمالی(

 

 

 (Cفن پرستاری عملی)

 )خانم شجاعی(

 (Bفن پرستاری عملی)

 )خانم بیگلر(

 (Mاحیا پایه)

 )آقای کمالی(

 

 

 

CPR پیشرفته مدعو (T) 

 

 اصول و فنون مراقبت ها

(D) 

 )آقای موسوی(

 

 

 

CPR پیشرفته مدعو(T) 

 

 

11  /8  /88 

 

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم شجاعی(

 (M)پایهاحیا 

 )آقای کمالی(
آقای ابراهیمی نشانه 

 (I)1شناسی

 

 

 

 (C)فن پرستاری عملی

 )خانم شجاعی(

 (M)احیا پایه

 )آقای کمالی(
 (I)1آقای ابراهیمی نشانه شناسی

 

 

 

 (Bفن پرستاری عملی)

 )خانم بهرامی(

 

 

 (Bفن پرستاری عملی)

 )خانم بهرامی(

 

 

 

11  /8  /88 

 

 فن پرستاری عملی

  شجاعی()خانم 

 )تمرین(

 (M)احیا پایه

 )آقای کمالی(
آقای موسوی نشانه 

 (G)1شناسی

 

 فن پرستاری عملی

 )تمرین(  )خانم شجاعی(

 

 (M)احیا پایه

 )آقای کمالی(
 (I)1آقای ابراهیمی نشانه شناسی

 

 اصول و فنون مراقبت ها

 (تمرین)

 )آقای موسوی(

 

 ( Aفن پرستاری عملی)

 )خانم بیگلر(

 

 

 

 

 

 (Aپرستاری عملی )فن 

 )خانم بیگلر(

 (Mاحیا پایه) 7/01/88

 )آقای کمالی(

 (تمرینفن پرستاری عملی) (H)1آقای کمالی نشانه شناسی

 )خانم بیگلر(

 

 (تمرینفن پرستاری عملی)

 )خانم بیگلر(

 


