
  بسمه تعبلی

 1400-1401دوم  پرستبری و مبمبیی شرق گیالن نیمسبلدانشکده پرستبری  8برنبمه کبرآموزی دانشجویبن ترم                   

 19/3/1401 :تبریخ پبیبن ترم       16/11/1400 یخ شروع ترم: تبر        30/13-19و    عصر   30/7- 30/13 صبحسبعت کبرآموزی :                 شنبه     تب چهبر شنبه روزهبی کبرآموزی: 

  در عرصهکبرآموزی واحد کبرآموزی: 

 .است السامی اسالمی شئونبت رعبیت -2. است السامی بیمبرستبن روپوش جیب روی بر عکسدار یشنبسبی کبرت نصب -1: توجه
 

 

 اساهی زاًشجَیاى
A B C D   

 اکبرپَرهقسم فاطوِ

 رزاقی زّرا

 هٌَچْری ًسا

 کبیریاى هحسثِ

 فرخ فریبا

 زازُ هَسی فاطوِ

 زرًٍس فاطوِ

 هحوسی سویرا

 ًَایی فاطوِ

 حسیٌی زیبا

 ًصاز حاجی زّرا

 ًیا علی هْشیس

 جعفری یاسیي

 هیرتاجاًی علیرضا سیس

 شاکر عرفاى

 زازُ احتشام پَیا

 هیرصوسی عابس سیس

 قوی علیرضایی پَریا

 فراٍاًی هْسی

 گرجی هحوس

 سلطاًی ّازی

 علیپَر پَیاى

 تراج هجیس

 فشٌگچی هحوسحسیي

 غالهیاى رضا

 برشیهْراى 

 برش ٍ هربی                 

 تارید ٍ رٍز

الی 66/6911/;6

7</66/6911 

 

 کارگاُ آهَزشی

 کارگاُ فیلس 8/67/6911 الی81/66/6911

 67/67/6911الی 9/67/6911
 

ICU  جٌرال پَرسیٌا 

 ذاًن زکتر حکیوی

 الّیجاى اطفال/ًَزازاى

 شاّرٍزی ذاًن

 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی 

 لٌگرٍز اطفال/ًَزازاى

 سلولیاى ذاًن

 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی

 الی69/67/6911

77/67/6911 

 لٌگرٍز اٍرشاًس

 هٌصَری ذاًن

 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی

ICU  جٌرال پَرسیٌا 

 ذاًن زکتر حکیوی

 اطفال/ًَزازاى الّیجاى

 ذاًن شاّرٍزی

 لٌگرٍز اطفال/ًَزازاى

 سلولیاى ذاًن



 6/6916/;6 الی78/67/6911
 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی

 اٍرشاًس لٌگرٍز

 ذاًن هٌصَری

 لٌگرٍز 6 بْساشت هرکس

 سلولیاى ذاًن

ICU  جٌرال پَرسیٌا 

 ذاًن زکتر حکیوی

 اطفال/ًَزازاى الّیجاى

 ذاًن شاّرٍزی

 6/6916/:7 الی 6/6916/>6
 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی

 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی

 اطفال/ًَزازاى الّیجاى

 ذاًن شاّرٍزی

 لٌگرٍز اٍرشاًس

 ذاًن هٌصَری

 لٌگرٍز 8 بْساشت هرکس

 سلولیاى ذاًن

 7/7/6916 الی 6/6916/>7
 لٌگرٍز 6 بْساشت هرکس

 سلولیاى ذاًن

ICU  جٌرال پَرسیٌا 

 ذاًن زکتر حکیوی

 اٍرشاًس لٌگرٍز

 ذاًن هٌصَری

 لٌگرٍز 8 بْساشت هرکس

 سلولیاى ذاًن

 لٌگرٍز7 بْساشت هرکس

 اکبرپَر ذاًن

 68/7/6916 الی 7/6916/:
 الّیجاى 9هرکس بْساشت 

 ذاًن زکتر بشارتی

 لٌگرٍز7 بْساشت هرکس

 اکبرپَر ذاًن

 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی

 

 لٌگرٍز 6 بْساشت هرکس

 سلولیاى ذاًن

 لٌگرٍز اٍرشاًس

  ذاًن هٌصَری

 77/7/6916 الی 69/7/6916
 لٌگرٍز اطفال/ًَزازاى

 سلولیاى ذاًن

 الّیجاى9هرکس بْساشت

 ذاًن زکتر بشارتی

 اطفال/ًَزازاى الّیجاى

 ذاًن شاّرٍزی

 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی

ICU  جٌرال پَرسیٌا 

 ذاًن زکتر حکیوی

 6/8/6916 الی 79/7/6916
 اطفال/ًَزازاى الّیجاى

 ذاًن شاّرٍزی

 لٌگرٍز اطفال/ًَزازاى

 سلولیاى ذاًن

 الّیجاى 9 بْساشت هرکس

 بشارتی زکتر ذاًن

 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی

 هسیریت لٌگرٍز

 ذاًن کبرایی

 61/8/6916 الی 7/8/6916
 فیلس بْساشتی

 دکتر پرند پورقبنع  خبنم                                                                                                                                                                                                                          

 پرستبری و مبمبیی معبون آموزشی دانشکده                                                                                                                                                            

 

 

 


