
 98بشًاهِ کالس ّای آهَصضی ٍاحذ آهَصش ضوي خذهت پشستاسی دس تیشهاُ 

تاسیخ دٍسُ هذسس دٍسُ  ػٌَاى دٍسُ

هْلت 

اسسال 

 اساهی

ساػت 

دٍسُ 
تَضیحات هکاى دٍسُ 

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
1/4/98 آقای ًؼوت الْی   29/3/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/ بضسگساالى

حقَق گیشًذُ 

 خذهت
2/4/98 خاًن خلیلی  30/3/98  

8:30-

12:30 
 کوک بْیاس/بْیاس/هاها/هختص پشستاس تاالس اقبال

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
3/4/98 آقای ًؼوت الْی   31/3/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/بضسگساالى 

احیا قلبی سیَی  

 پایِ
4/4/98 آقای ًؼوت الْی   1/4/98  

14:30-

16:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص کوک پشستاس ٍ بْیاس

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
10/4/98 آقای ًؼوت الْی   7/4/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/کَدکاى 

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
13/4/98 آقای ًؼوت الْی   10/4/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/بضسگساالى 

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
15/4/98 آقای ًؼوت الْی   12/4/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/کَدکاى 

ّوٍَیژٍالًس 

 جذیذالَسٍد
19/4/98 آقای صهاًی  16/4/98  

8:30-

10:30 

 هختص پشسٌل جذیذالَسٍد تاالس اقبال

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
20/4/98 آقای ًؼوت الْی   17/4/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/کَدکاى 

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
22/4/98 آقای ًؼوت الْی   19/4/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/بضسگساالى 

23/4/98 خاًن هحوذی تغزیِ  20/4/98  

8:30-

10:30 

 هختص پشسٌل جذیذالَسٍد تاالس اقبال



Offضبکاسی ًباضٌذ 

 .لطفا قبل اص اسسال اساهی  بِ گشٍُ ّذف دٍسُ ّا تَجِ بفشهاییذ -1

 (اًصشاف ًیض تا ّواى سٍص قابل ثبت دس ساهاًِ است).پشسٌل هحتشم هَظفٌذ تا دٍ سٍص قبل اص صهاى کالس اص ثبت ًام دس ساهاًِ اطویٌاى حاصل فشهایٌذ -2

بٌابشایي دس . ػذم ضشکت دس کالس بؼذ اص ثبت ًام دس ساهاًِ غیبت تلقی هی ضَد ٍ ساهاًِ هؼادل ساػت کالس اص ساػت آهَصش پشسٌل کسش هی کٌذ -3

 .ساػت قبل اًصشاف خَد سا دس ساهاًِ کاسهٌذ قسوت آهَصش ثبت ًوایذ48صَست اًصشاف ضشکت دس کالس ، پشسٌل بایستی 

 دقیقِ اص ضشٍع کالس بِ هٌضلِ غیبت پشسٌل 10ضایاى رکش است تأخیش بؼذ اص . حضَس بِ هَقغ ّوکاساى دس کالس بِ هٌضلِ ًظن ٍ اًضباط فشدی است -4

 .هحسَب هی گشدد

 هشکض هْاستْای بالیٌی قبل اص سالي ًشگس دس هجاٍست هشکض سٌجص تشاکن استخَاى قشاس داسد. 

 

                                                                                                                                                              ٍاحذ آهَصش ضوي خذهت پشستاسی

 

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
24/4/98 آقای ًؼوت الْی   21/4/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/بضسگساالى 

26/4/98 خاًن تیوَسی هذٍى هذیشیت  

 ثبت ًام

  اص قبل

8:30-

12:30 

 هختص سَپشٍایضساى ٍ سشپشستاساى* تاالس اقبال

27/4/98 آقای صهاًی ّوٍَیژٍالًس  24/4/98  

8:30-

10:30 

 الضام ساصهاًی* هاها /بْیاس/پشستاس تاالس اقبال

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
29/4/98 آقای ًؼوت الْی   26/4/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/بضسگساالى 

 سکتِ حاد هغضی
 خاًن سبحاًی

 خاًن فْام

30/4/98  27/4/98  

8:30-

12:30 

 هاها/بْیاس/پشستاس تاالس اقبال

احیا قلبی سیَی  

 پیطشفتِ 
31/4/98 آقای ًؼوت الْی   28/4/98  

8:30-

13:30 

هشکض هْاستْای 

 بالیٌی 
 هختص پشستاس ٍ هاها/بضسگساالى 


