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 داًشگاُ علَم پسشکی گلستاى

 داًشکذُ پرستاري ٍ هاهايی بَيِ

 

 98-99زي در عرصِ داًشجَياى کارشٌاسی پیَستِ هاهايی، ًیوسال دٍم رجذٍل برًاهِ کاراهَزي ٍ کارٍ

 

 31-39، عصر 7-31ساعات کاراهَزي: صبح 

 

 36تا  31ّفتِ  31تا  9ّفتِ  8تا  5ّفتِ  4تا  3ّفتِ 

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98لغايت  31/33/98

 

 **دانشجویان عزیز لطفا روپوش متناسب بخش بپوشیذ، کذهای اخالق حزفه ای و کذ لباس را رعایت بفزماییذ.

 

 ؛ لذا هیچگونه تغییزی در گزوه بنذی ها ایجاد نمی گزدد.  * گزوه بنذی دانشجویان در فواصل مشخص و به صالحذیذ گزوه به شیوه تصادفی انجام می گیزد
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  ((7-31:صبح )ساعت کارآهَزي                   شٌبِ پٌجٌبِ ٍ چْارش  :رٍزّاي کارآهَزي              هاهايی        ًاپیَستِ  کارشٌاسی سَمبرًاهِ کارآهَزي داًشجَياى ترم     

 (14669کذ ٍاحذ(: 3بْذاشت بارٍري هادر ٍ کَدک ٍ تٌظین خاًَادُ )کارآهَزي (       66911ٍاحذ(:کذ  3) کارآهَزي بیواريْاي داخلی ٍ جراحی(            66936حذ(:کذ ٍا 3) کارآهَزي بیواريْاي کَدکاى

 36تا  31ّفتِ  31تا  9ّفتِ  8تا  5ّفتِ  4تا  3ّفتِ  اساهی داًشجَياى ّرگرٍُ

 35/1/99لغايت  11/1/99 38/1/99لغايت  11/3/99 13/3/99لغايت 31/31/98  8/31/98لغايت  31/33/98

 

 گرٍُ اٍل

 
 

 زّرا احوذي

 هرين ًارٍيی

 حویذُ پَقاز

 گريَاًیزّرا 

 لیال ًادري

 ًاّیذ بسي

 

 کالض سًََلَشي

 دکتر هحوذي

بْذاشت بارٍري هادر ٍ کَدک ٍ 

 صبح تٌظین خاًَادُ

 زيٌت زرگريخاًن 

 عصربیواريْاي داخلی جراحی 

 دُ رٍيِخاًن 

 

 عصرکَدکاى جٌرال 
 خاًن اللِ باغ 

 

 

 گرٍُ دٍم

 
 

 الْام سویعی

 رٍيا سویعی 

 طیفِ عظیویل 

 يپاى غراٍي

 پرٍيي کر

 هالک ًْتاًی فقط پٌجشٌبِ ّا

 

 کالض سًََلَشي

 عصربیواريْاي داخلی جراحی  دکتر هحوذي

 دُ رٍيِخاًن 

 عصرکَدکاى جٌرال 

 خاًن اللِ باغ 

ري هادر ٍ کَدک ٍ بْذاشت بارٍ

 صبح تٌظین خاًَادُ

 زيٌت زرگريخاًن 

 

 گرٍُ سَم
 

 فاطوِ هسعَدي 

 هرين پاک ديي

 آسیِ ريَادُ

 قاسوی ًصادهرين 

 هعصَهِ تٌْاي کالتِ

 هالک ًْتاًی فقط پٌجشٌبِ ّا

 

 کالض سًََلَشي

 دکتر هحوذي

 

 عصرکَدکاى جٌرال 
 خاًن اللِ باغ

بْذاشت بارٍري هادر ٍ کَدک ٍ 

 صبح خاًَادُتٌظین 

 زيٌت زرگريخاًن 

 عصربیواريْاي داخلی جراحی 

 دُ رٍيِخاًن 

          (خاًن اللِ باغ)عصر   بخش جٌرال بیوارستاى کَدکاىکَدکاى: کارآهَزي 

             دُ رٍيِ(خاًن هرضیِ )  عصر رازيبخش داخلی ٍ جراحی صیاد شیداخلی جراحی:        ًام هربی             هحل کارآهَزي:                                   

 (زيٌت زرگريخاًن ) صبح گلْا  هرکس بْذاشت :بْذاشت بارٍري تٌظین خاًَادُ  
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