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 دانطگاه علوم پشضکی گلستاى

 دانطکذه پزستاري و هاهايی بويه

 

 98-99نیوسال اول  ،هاهايی پیوستهنا  دانطجوياى کارضناسیبزناهه کاراهوسي  جذول

 

 19تا  13، عصز 13تا  7ساعات کاراهوسي: صبح 

 

 16تا  13هفته  12تا  9هفته  8تا  5هفته  4تا  1هفته 
 12/10/98تا  16/9/98 14/9/98تا  18/8/98 16/8/98تا  20/7/98 18/7/98ا ت 23/6/98

 

 
 کذهاي اخالق حزفه اي و کذ لباس را رعايت بفزهايیذ. ،لطفا روپوش هتناسب بخص بپوضیذ گزاهی**دانطجوياى 

 

  ايجاد نوی گزدد. بنذي هاهیچگونه تغییزي در گزوه  لذا ؛هی گیزد به ضیوه تصادفی انجام* گزوه بنذي دانطجوياى در فواصل هطخص و به صالحذيذ گزوه 
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 13-19عصز:   13-7ي صبح: ساعت کارآهوس                        عصز دوضنبه و سه ضنبهروسهاي کارآهوسي:                               ناپیوسته هاهايیبزناهه کارآهوسي دانطجوياى: 

 806-66912ارداري و سايواى  طبیعی و غیز طبیعیبعنواى کارآهوسي: 

 اساهی دانطجوياى هزگزوه گرٍّبٌدی
 4تا  1هفته 

 18/7/98تا  23/6/98

 8تا  5هفته 

 16/8/98تا  20/7/98

 12تا  9ته هف

 14/9/98تا  18/8/98

 16تا  13هفته 

 12/10/98تا  16/9/98

 گزوه اول

  آسيِ ريَادُ

 الْام سويعي

 رٍيا سويعي  

 بي بي ّاجر يپاى غراٍی

 هرين ًارٍيي

 زّرا گريَاًي

 سايطگاه عصز

 دکتز هیتزا ريحانی
  

 ادهیت عصز

 خانن هیتزا ضهزياري

 

 گزوه دوم

 اعظن هٌْاًي 

 فاطوِ هسعَدی

 هديٌِ شفيع آبادی

 سيوا ًعوت اللْي

 سحر سادات ّاشوي

 ادهیت عصز

 هیتزا ضهزياريخانن 

 سايطگاه عصز

 دکتز هیتزا ريحانی

 

 

 
 

 

گزوه 

 سوم

 زّرا احودی

 هرين پاك ديي

 حويدُ پَقاز

 هعصَهِ تٌْای كالتِ سبس

 ًاّيد بسی

 
 ادهیت عصز

 خانن هیتزا ضهزياري

 سايطگاه عصز

 خانن ضیوا رحیویاى
 

 

گزوه 

 چهارم
 

 پريسا صحت طلب

 طيفِ عظيويل

 هرين قاسوي ًژاد

 ليال ًادری جَيباری

 پرٍيي كر

  
 ادهیت عصز

 خانن هیتزا ضهزياري

 سايطگاه عصز

 خانن ضیوا رحیویاى
 

 هحل کارآهوسي ادهیت و سايطگاه: هزکش آهوسضی درهانی ضهیذ صیاد ضیزاسي
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 13-19عصز:   13-7ي صبح: ساعت کارآهوس                        عصز    يکطنبه ضنبه وروسهاي کارآهوسي:                               يیناپیوسته هاهابزناهه کارآهوسي دانطجوياى: 

 806-66912ارداري و سايواى  طبیعی و غیز طبیعیبعنواى کارآهوسي: 

 اساهی دانطجوياى هزگزوه 
 4تا  1هفته 

 18/7/98تا  23/6/98

 8تا  5هفته 

 16/8/98تا  20/7/98

 12تا  9هفته 

 14/9/98تا  18/8/98

 16تا  13هفته 

 12/10/98تا  16/9/98

گزوه 

 اول

  آسيِ ريَادُ

 زّرا گريَاًي

 الْام سويعي

 رٍيا سويعي  

 بي بي ّاجر يپاى غراٍی

 هرين ًارٍيي

   
 ادهیت عصز

 خانن هودي

 

گزوه 

 دوم

 اعظن هٌْاًي 

 فاطوِ هسعَدی

 دیهديٌِ شفيع آبا

 سيوا ًعوت اللْي

 سحر سادات ّاشوي

  
 ادهیت عصز

 خانن هودي
 

 

گزوه 

 سوم

 زّرا احودی

 هرين پاك ديي

 حويدُ پَقاز

 هعصَهِ تٌْای كالتِ سبس

 ًاّيد بسی

 
 ادهیت عصز

 خانن هودي
  

گزوه 

 چهارم
 

 پريسا صحت طلب

 طيفِ عظيويل

 هرين قاسوي ًژاد

 ليال ًادری جَيباری

 پرٍيي كر

 ادهیت عصز

 نن هوديخا
   

 ادهیت و سايطگاه: هزکش آهوسضی درهانی ضهیذ صیاد ضیزاسيهحل کارآهوسي 

 


