
 پ

 (97-98سال تحصیلی  اول نیمسال)گروه معارف اسالمی  هفتگی برنامه 

ایام 
 4-6 2-4 10-12 8-10 هفته

به
شن

 

 جذیذ2ک  کْریسی -(B)خَاّراى ( پسشکی) 1اًذیشِ اسالهی 
 3ک  – کرهی   - (B)برادراى( پسشکی) 1اًذیشِ اسالهی 
 حسیٌی -خَاّراى ( بْذاشت) 1اًذیشِ اسالهی 
 هلکیاى  -هختلط(  بْذاشت) 1 اًذیشِ اسالهی

 هلکی پَر – خَاّراى( : پیراپسشکی)تاریخ اهاهت 
 صبَری  -خَاّراى( : پیراپسشکی)تاریخ اهاهت 
 اسواعیلی  -برادراى( : پیراپسشکی)تاریخ اهاهت 

 حسیٌی  – خَاّراى( پرستاری)  2اًذیشِ اسالهی 
 هلکیاى  -برادراى( پرستاری)  2اًذیشِ اسالهی 

 ق3ک اسذی-B خَاّراى( شکیپس)خاًَادُ داًش 
 ج2ک  صادقی – (B) برادراى( زشکیپ)داًش خاًَادُ 

 کْریسی   -خَاّراى( : دارٍ) 1اًذیشِ اسالهی 
 کرهـی   -برادراى ( : دارٍ) 1اًذیشِ اسالهی 

 هلکی پَر – خَاّراى(: پرستاری)تاریخ اهاهت  
 صبَری  -خَاّراى(: پرستاری)تاریخ اهاهت  

 اسواعیلی هْر – برادراى(: پرستاری)اهاهت  تاریخ 

 ج1ک  اسذی -Aخَاّراى داًش خاًَادُ پسشکی
  صادقی  - (A)برادراى: پسشکی  داًش خاًَادُ

 ج2ک
 اسواعیلی هْر – هختلط(: بْذاشت )تاریخ اهاهت 

 زریي فام – برادراى(: پرستاری)اًقالب 
 

 زریي فام – هختلط( : پیراپسشکی)تاریخ اهاهت 
 2شکربیگی  ک -خَاّراى (: پسشکی )خاًَادُ داًش 

 3صادقی  ک -برادراى( : پسشکی)داًش خاًَادُ 

به
شن

یک
 

 کْریسی  -خَاّراى(: پرستاری)اًقالب 
 کیاًی – برادراى(: پرستاری)اًقالب 
 دکتر کرهی –برادراى (: دًذاًپسشکی) تفسیر 
 دکترشکربیگی -خَاّراى (: دًذاًپسشکی) تفسیر 

 کیاًی  -برادراى(:  پیراپسشکی ) اًقالب 
 زریي فام – برادراى(:  پیراپسشکی ) اًقالب 
 ًظری  -خَاّراى(: پیراپسشکی ) اًقالب 
 کْریسی – خَاّراى(:  پیراپسشکی ) اًقالب 

 دکتر کرهی –برادراى (: دًذاًپسشکی) داًش خاًَادُ 
 دکترشکربیگی:خَاّراى (دًذاًپسشکی) داًش خاًَادُ

 اسذی  -هختلط( :  پیرا) 1 اًذیشِ اسالهی
 زریي فام – هختلط(:  بْذاشت ) اًقالب 
 ًظری -خَاّراى (:  بْذاشت ) اًقالب 

 اسذی  -هختلط( :  پیرا) 2اًذیشِ اسالهی 
 زریي فام  -هختلط(:  پیراپسشکی ) اًقالب 
 ًظری -خَاّراى  (: -پرستاری ) اًقالب 

به
شن

دو
 

 اسذی  -خَاّراى( : پیرا) 1اًذیشِ اسالهی 
 شکربیگی  -خَاّراى( : پیرا) 1اًذیشِ اسالهی 
 کرهی  -برادراى( : پیرا) 1اًذیشِ اسالهی 

 شکربیگی -خَاّراى( پرستاری)  1اًذیشِ اسالهی 
 کرهی  – خَاّراى( پرستاری)  1اًذیشِ اسالهی 
 صادقی  -برادراى( پرستاری)  1اًذیشِ اسالهی 

 اسذی  -خَاّراى( : دًذاًپسشکی ) آئیي زًذگی 
 

 زریي فام – برادراى(:  پیرا)تاریخ فرٌّگ ٍ توذى 
 صادقی  -خَاّراى  :(بْذاشت) 2اًذیشِ اسالهی 
 شکربیگی -خَاّراى : (بْذاشت) 2اًذیشِ اسالهی 
 کرهی – برادراى  :(بْذاشت) 2اًذیشِ اسالهی

 افشار -هختلط ( : بْذاشت ) تفسیر 
 

 کرهی  -برادراى( : پیرا)آئیي زًذگی 
 هلکی پَر (B)خَاّراى(پسشکی)ٍتوذى تاریخ فرٌّگ

 قذین2ک
 صبَری – (B)برادراى(پسشکی)تاریخ فرٌّگ ٍتوذى 

 قذین5ک
 شکربیگی  -خَاّراى( :  پیرا)داًش خاًَادُ 
 زریي فام – هختلط(: بْذاشت)تاریخ اهاهت 

 افشار  -برادراى( :  بْذاشت)داًش خاًَادُ 
 خاًن لطفی   –خَاّراى ( :  بْذاشت)داًش خاًَادُ 

به
شن

ه 
س

 

 جذیذ6ک شکربیگی (A)خَاّراى (پسشکی) 1اًذیشِ اسالهی
 1ک  کرهی  -  (A)برادراى( پسشکی) 1اًذیشِ اسالهی 
 بْراهی  – خَاّراى( : پیرا)2اًذیشِ اسالهی 
 هلکیاى  -خَاّراى( : پیرا)2اًذیشِ اسالهی 
 اسذی  -برادراى( : پیرا)2اًذیشِ اسالهی 
 کْریسی  - (A)خَاّراى(: پسشکی )توذى تاریخ فرٌّگ ٍ 

 قذین 2ک
 صبَری  -  (A)برادراى(:  پسشکی )تاریخ فرٌّگ ٍ توذى 

 قذین 5ک

 کرهی  -خَاّراى( پرستاری)  2اًذیشِ اسالهی 
 کْریسی  -خَاّراى( : دارٍ)تاریخ اهاهت 
 صبَری  -برادراى( : دارٍ)تاریخ اهاهت 
 اسذی  -برادراى( : دًذاًپسشکی ) آئیي زًذگی 

 

 هلکی پَر – خَاّراى(: دًذاًپسشکی ) تاریخ اهاهت 
 زرین فام  –برادراى (: دًذاًپسشکی ) تاریخ اهاهت 

هلکی  – خَاّراى(دًذاًپسشکی)توذىتاریخ فرٌّگ ٍ
 پَر

 زریي فام   –برادراى ( دًذاًپسشکی )تاریخ فرٌّگ ٍ 

به
شن

ار
چه

 

 یسیکْر -خَاّراى ( دًذاًپسشکی) 1اًذیشِ اسالهی 
  صادقی  – برادراى( دًذاًپسشکی) 1اًذیشِ اسالهی 

 

 صادقی  -برادراى( : دارٍ)آئیي زًذگی 
 کْریسی  -خَاّراى( : دارٍ)آئیي زًذگی 

 
  



 


