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 چهارشنبه  سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه هفته

کار اموزی   اول

 هاشمی نژاد 

 10-13مشاوره تحصیلی  8-10شورای اموزشی 
 

 صبح کار اموزی هاشمی نژاد

   13-15برنامه ریزی ارشد

 8-10مدیریت منابع انسانی 

  10-12جامعه شناسی ورفتار سازمانی
 

کار اموزی هاشمی  

 نژاد 

کار اموزی  دوم 

 هاشمی نژاد 

 10-13مشاوره تحصیلی  8-10شورای اموزشی 

 

 صبح کار اموزی هاشمی نژاد

  13-15برنامه ریزی ارشد

  کار اموزی هاشمی نژاد 

کار اموزی  سوم

 هاشمی نژاد 

 10-13مشاوره تحصیلی  8-10شورای اموزشی 

 

 صبح کار اموزی هاشمی نژاد

   13-15برنامه ریزی ارشد

 کار اموزی هاشمی نژاد 

 13-15 مدیریت پرستاری روان پرستاری

گاه اعتبار کار 

  بخشی کارشناسی  

کار اموزی  چهارم

 هاشمی نژاد 

 10-13مشاوره تحصیلی  8-10شورای اموزشی 
 

 صبح کار اموزی هاشمی نژاد

   13-15برنامه ریزی ارشد

 کار اموزی هاشمی نژاد 

 13-15مدیریت پرستاری روان پرستاری 

 

 10-13تحصیلی  مشاوره 8-10شورای اموزشی   پنجم

 

   13-15برنامه ریزی ارشد

 15-17مشاوره پایان نامه 

 8-10مدیریت منابع انسانی 

 13-15مدیریت پرستاری روان پرستاری 

 

 10-13مشاوره تحصیلی  8-10شورای اموزشی   ششم

 

   13-15برنامه ریزی ارشد

 15-17مشاوره پایان نامه 

 8-10مدیریت منابع انسانی 

 13-15پرستاری مدیریت پرستاری روان 

 

   13/1/97 12/1/97 11/1/97 هفتم

 10-13مشاوره تحصیلی  8-10شورای اموزشی   هشتم

 

 13-15برنامه ریزی ارشد

 15-17مشاوره پایان نامه 

 8-10مدیریت منابع انسانی 

 13-15مدیریت پرستاری روان پرستاری 
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 10-13مشاوره تحصیلی  8-10شورای اموزشی   نهم

 13-15پرستاری روان پرستاری مدیریت 

 13-15برنامه ریزی ارشد

 15-17مشاوره پایان نامه 

 8-10مدیریت منابع انسانی 

 13-15مدیریت پرستاری روان پرستاری 

 

کار اموزی  دهم

 هاشمی نژاد 

 10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی 
 

 8-10مدیریت منابع انسانی  کار اموزی هاشمی نژاد 

 13-15روان پرستاری مدیریت پرستاری 

کار اموزی هاشمی 

 نژاد 

کار اموزی هاشمی  والدت حضرت قائم   11/2 کار اموزی هاشمی نژاد  10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی  کار اموزی  یازدهم

 نژاد 

کار اموزی  دوازدهم

 هاشمی نژاد 

 10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی 
 

 8-10انسانی مدیریت منابع  کار اموزی هاشمی نژاد 

10  

کار اموزی هاشمی 

 نژاد 

کار اموزی  سیزدهم

 هاشمی نژاد 

 10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی 
 

 8-10مدیریت منابع انسانی  کار اموزی هاشمی نژاد 
 

کار اموزی هاشمی 

 نژاد 

کار اموزی  چهاردهم

 هاشمی نژاد 

 10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی 
 

 8-10مدیریت منابع انسانی  کار اموزی هاشمی نژاد 
 

کار اموزی هاشمی 

 نژاد 

کار اموزی  پانزدهم

 هاشمی نژاد 

 10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی 

 10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی 

 8-10مدیریت منابع انسانی  کار اموزی هاشمی نژاد 
 

کار اموزی هاشمی 

 نژاد 

کار اموزی  شانزدهم

 هاشمی نژاد 

 10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی 
 

 8-10مدیریت منابع انسانی  کار اموزی هاشمی نژاد 
 

کار اموزی هاشمی 

 نژاد 

 کار اموزی   کار اموزی هاشمی نژاد  10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی  کار اموزی  هفدهم`

 کار اموزی   کار اموزی هاشمی نژاد  10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی  عید فطر هجدهم

 کار اموزی   کار اموزی هاشمی نژاد  10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی  کار اموزی  نوزدهم

 کار اموزی نژاد   کار اموزی هاشمی نژاد  10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی  کار اموزی  بیستم

بیست 

 ویکم 
 کار اموزی   کار اموزی هاشمی نژاد  10-12مشاوره  8-10شورای اموزشی  کار اموزی 


