برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد،دانشکده پرستاری و مامایی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
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تمامی امتحانات ساعت  10در کالسهای 9 ، 8 ،7و  10برگزار می شود.
تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

