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   99-1400اتاق عول: ًیوسال اٍل  6ترًاهِ کارآهَزی ترم 

 

 هذیریت -ریکاٍری-کارآهَزی اتاق عول اٍرشاًس

 7 8 9 10 11 12 13 14 

 06/10 29/09 22/9 15/9 27/10 20/10 13/10 6/10 تاریخ

 عسگریخاًن -1

 سْراتی خاًن -2

 صالحی خاًن -3 

  فاطوی خاًن -4

 علیذٍست خاًن -5

 رقاًیزآقای -6

M 
 OR Eهذیریت 

N 

 
M 

 

 

 

 تیوارستاى ًْن دیهحل کارآهَزی: 

  ٍ ضةپٌج ضٌثِ صثح، عصر -ضٌثِ 

-23.30ضة:     30/13-30/18عصر:    30/7-30/12صثح: 

19.30 

چْارضٌثِ صثح  –دٍضٌثِ صثح خاًن ًیری      سِ ضٌثِ -ضٌثِصثح:

 آقای ارتاتی    پٌج ضٌثِ صثح آقای تسرگَار  

پٌج ضٌثِ -چْارضٌثِ-سِ ضٌثٍِضٌثِ عصر آقای ارتاتی  د –ضٌثِ عصر:

   تسرگَارعصر آقای 

یکطٌثِ ٍ  -آقای تسرگَارٍ پٌج ضٌثِ  سِ ضٌثِ دٍضٌثِ ضٌثِ ضة: 

 آقای احوذیاىچْارضٌثِ 

 هذیریت دفتر پرستاری:آقای دکتر هیص هست

 

هذیریت دفتر 

 پرستاری

 فقط ضٌثِ صثح

 سراتٌذی خاًن -1

 آتادیحاجی آقای -2

 قٌاعت پیطِ خاًن -3

 چَپاى خاًن -4

 حیذزادُ خاًن -5

 سجادی خاًن -6 

E 

هذیریت دفتر 

 پرستاری

 M فقط ضٌثِ صثح
 OR Nهذیریت 

N 

 تجذد خاًن -1

 احوذی خاًن -2

 ضیغویآقای -3 

 تْراد خاًن -4

 ًصاد حسي خاًن -5

 

 هذیریت دفتر پرستاری

 ضٌثِ صثحفقط 

M 
 OR E Eهذیریت 

N 



2 
 

 

 99-1400ًیوسال اٍل  اتاق عول: 4ترًاهِ کارآهَزی ترم 

 کارآهَزی اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد سیار ٍ اسکراب    

 11 12 13  

 

 تیوارستاى ًْن دیهحل کارآهَزی: 

  ٍ ضةپٌج ضٌثِ صثح، عصر -ضٌثِ 

 19.30-23.30ضة:     30/13-30/18عصر:    30/7-30/12صثح: 

چْارضٌثِ صثح آقای ارتاتی    پٌج  –خاًن ًیری      سِ ضٌثِ دٍضٌثِ صثح -ضٌثِصثح:

 ضٌثِ صثح آقای تسرگَار  

پٌج ضٌثِ عصر آقای -چْارضٌثِ-سِ ضٌثِدٍضٌثِ عصر آقای ارتاتی   –ضٌثِ عصر:

   تسرگَار

آقای یکطٌثِ ٍ چْارضٌثِ  -ضٌثِ دٍضٌثِ سِ ضٌثِ ٍ پٌج ضٌثِ آقای تسرگَار ضة: 

 احوذیاى

 

 

 آخر تا سِ ضٌثِ ّفتِ 
 

 18/11 11/11 4/11 تاریخ

 رضَی خاًن -1

 ضوسآقای -2

 ضعاعی آقای -3

 زهاى زادُ آقای -4 

 خاًن تقَی-5

 خاًن جاًعلی پَر-6

ک ّفتِ اٍل   NM/علی هحوذی ) -7

 (اسکراب

M/N E M 

 رضا پَر  آقای -1

 تخطی پَر  خاًن -2

 حسیٌی آقای -3

 کریوی آقای -4 

 قاسوی آقای -5 

 خاًن خَش صحثت -6

E M/N E 

 


