
 

 

 

 69/47/5846لغايت  59/55/5845از تاريخ    6 برنامه هفتگي دانشجويان رشته مامايي پيوسته      ترم

 54-8 56-54 6-56 8-6 :-8 8-: 

 (2) تشریح شنبه

 دکتر سعید ًیب

 1کالس 

 (1فیسیَلَشی )

 دکتر خَاستبر

 1کالس 

 عولی ایوٌَلَشی 

 دکتر یَسفی

 هحل کالس آزهبیشگبُ

  زببى عوَهی

 اکبری خبًن

 1کالس 

 

 (2) تشریح يكشنبه

 دکتر سعید ًیب

 1کالس 

 ) تئَری( ایوٌی شٌبسی

 دکترّب یَسفی ٍ جعفری

 1کالس 

 جٌیي شٌبسی 

 دکتر طبلبی  

 1کالس 

  

 كارآمـــــــــــــــــــوزي دوشنبه
 جٌیي شٌبسی 

 دکتر تَلی 

 1کالس   

  زببى عوَهی

 خبًن اکبری

 1کالس 

 

 كارآمـــــــــــــــــــوزي سه شنبه
    

 (1فیسیَلَشی ) چهار شنبه

 دکتر خَاستبر

 1کالس 

 (1بْداشت ) اصَل خدهبت بْداشت جبهعِ

 خبًن پَر حیدری  

 1کالس  

 (1بْداشت ) اصَل خدهبت بْداشت جبهعِ 

 دکتر کراهت  

 1کالس  

 

  

       پنج شنبه
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 54-8 56-54 6-56 8-6 :-8 8-: 

 شنبه
 (2فیسیَپبتَلَشی ٍ بیوبریْبی داخلی)

 عببس زادُدکتر 

 (هحل کالس بیوبرستبى اهبم حسیي)ع 

 اصَل رٍاًپسشکی در هبهبیی

 دکتر بْراهیبى

کالس بیوبرستبى اهبم هحل 

 حسیي)ع (

 

 (2فیسیَپبتَلَشی ٍ بیوبریْبی داخلی)

 خبًن کیبًی

 2کالس 

 (2فیسیَپبتَلَشی ٍ بیوبریْبی داخلی)

 خرسٌددکتر 

 (هحل کالس بیوبرستبى اهبم حسیي)ع 

 

 يكشنبه
 ًَزاداى  دکتر عسگرزادُ

 هحل کالس بیوبرستبى بْبر

 آهبر حیبتی

 طبلبیدکتر 

 2کالس  

 

 عوَهی اختصبصی شٌبسیآسیب 

 دکتر ببببخبًی

 2کالس  

 ًَزاداى  دکتر کالًتر

 هحل کالس بیوبرستبى بْبر

 

 دوشنبه

  كارآمـــــــــــــــــــوزي

 (1)دارٍ شٌبسی عوَهی 

 دکتر هسعَدی 

 2کالس 

 (2تربیت بدًی )

 خَاّراى

 سبلي شْید یحیبیی

 

 سه شنبه

  كارآمـــــــــــــــــــوزي

 اطالع رسبًی پسشکیسیستوْبی 

 دلداردکتر 

 پرستبری ITهحل کالس 

 (2ببرداری زایوبى )

 خبًن ببغبًی 

 1کالس 

 

 عوَهی اختصبصی آسیب شٌبسی چهار شنبه

 هحل کالس آزهبیشگبُ

 ) کالس عولی (
 

 (2ببرداری زایوبى )

 خبًن بلبل حقیقی

 3کالس  

 

 عوَهی اختصبصی آسیب شٌبسی

 هحل کالس آزهبیشگبُ

 عولی () کالس 
 

 

 

       پنج شنبه
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 54-8 56-54 6-56 8-6 :-8 8-: 

 اختالل عولکرد جٌسی شنبه

 خبًن پَرحیدری

 3کالس 

 اصَل هدیریت ٍکبربرد اى در هبهبیی

 3خبًن پَرحیدری   کالس 
 

 ٍ ًبببرٍری بیوبری ّبی زًبى

 دکتر خلیلی هحل کالس بیوبرستبى یْبر 

 اصَل هدیریت ٍ کبربرد آى در هبهبیی

 3دکتر کراهت کالس  

 

رادیَلَشی ، سًََگرافی ٍ الکترٍلَشی در  يكشنبه

 هبهبئی ٍ زًبى

 جَکبر دکتر

 هحل کالس بیوبرستبى اهبم حسیي )ع(

 ٍ ًبببرٍری بیوبری ّبی زًبى

 3بلبل حقیقی کالس خبًن 
 

 تبریخ ٍ اخالق ٍ قَاًیي ٍ حقَق

 9خبًن کیبًی کالس  در هبهبیی

هدیریت ٍ ارتقب کیفیت در بْداشت هبدر ٍ 

 1دکتر هتقی کالس (  5)بْداشتکَدک

 

 دوشنبه

  كارآمـــــــــــــــــــوزي
 حقَق ٍ پسشکی قبًًَی در هبهبیی

  رحوبًیدکتر 

ٍ ًبببرٍری خبًن ببغبًی  بیوبری ّبی زًبى

 3کالس  44/42/1442الی  11/11/1441

 

 تبریخ ٍ اخالق ٍ قَاًیي ٍ حقَق

الی  11/42/1441خبًن ببغبًی  در هبهبیی

 3کالس  40/43/1442

 سه شنبه

  كارآمـــــــــــــــــــوزي
 (4ببرداری زایوبى )

 3خبًن کیبًی کالس 

الکترٍلَشی در هبهبئی رادیَلَشی ، سًََگرافی ٍ 

 ٍ زًبى

شیدائی هحل کالس بیوبرستبى اهبم  دکتر

 حسیي )ع(

 

 كارآمـــــــــــــــــــوزي  كارآمـــــــــــــــــــوزي چهار شنبه

 كارآمـــــــــــــــــــوزي پنج شنبه
 كارآمـــــــــــــــــــوزي 

  


