
گروه  شیفت 3/17 3/24 3/31 4/7 4/14
 ها

 داخلی
 جراحی

اول روز سه Ccuسه روز اول Ccu 
 صبح ارتوپدی

1گروه   

 خانم ها

 icuسه روز دوم icuسه روز دوم

Nicu 
 عصر زنان داخلی آقای سلیمانپور Icu ارتوپدی

اول روز سه ارتوپدی Ccu 
 داخلی

 Ccu روزدوم سه
 صبح جراحی

2گروه   

 خانم ها

 icuسه روزاول icuسه روز دوم

روز اول خانم دو)جراحی زنان

یعقوبی وسه روز دوم خانم 

 اسحاق زاده(
Nicu عصر داخلی ارتوپدی 

اول روز سه Ccu 
 جراحی ارتوپدی داخلی

اول روز سه Ccu 
 صبح

3گروه  

 خانم ها

 icuسه روز دوم icuسه روز دوم

 داخلی
Nicu عصر ارتوپدی  جراحی زنان 

 Ccu روزدوم سه
 داخلی جراحی ارتوپدی

 Ccu روزدوم سه
 صبح

4 گروه  
 آقایان

 icuسه روزاول  icuسه روز اول

 ارتوپدی
Icu داخلی آقای سلیمانپور Nicu عصر  )آقای نمازی ( جراحی 

 Ccu روزدوم سه Ccu روزدوم سه جراحی
5 گروه صبح داخلی ارتوپدی  

اول سه روز icuسه روزاول آقایان icu 



 

 مجتبی ترهنده  -6عاطفه السادات میری رستمی    -  5فاطمه یاری   -4زهراسادات کریمی      -3نرگس صمیمی     -2اسما رحیمی   -1=1گروه 

 سعید صاعدی   -7معصومه حاجی نیا   -6وجیهه کریمیان   -5محدثه گوهری    -  4پروین محمدی      -3سجاد مریخی   -2مبینا روحی     -1=2گروه

 هدی ناصریم -7زهرا خواجوی     - 6محدثه اسدی   -5ساجده صدوقی    -4سمیه عبداله زاده     -3الهام مومنی     -2مه لقا حاج بابایی     -1=3گروه

 مسلم اکبرزاده -7محمد امین خضری    -6علی خسروی  -5محمد مهدی خداپرست    - 4حجت قلیچی  -4سید جعفر راشدی  -2علیرضا دهقان  -1=4گروه

 حسین یعقوبی  -6سید محمد هدایتی  - -5علیزاده   سجاد-4سعید فاضلی   -3سید مهدی جعفریان   -2حسین تجدد     -1= 5گروه

 شنبه تا چهارشنبه  16-21کارآموزی عصر:                             شنبه تا پنج شنبه      7:30-12:30ی صبح:کارآموز

 

 :icu 

 

 

 ارتوپدی عصر  :Nicu زنان جراحی صبح : داخلی صبح: داخلی عصر ارتوپدی:

 

 :Ccu 

 

 -آقای دکتر قدرتی

 خانم حسین آبادی

خانم اسحاق  آقای نمازی خانم یعقوبی

 ادهز
سه روز اول خانم  آقای عسکری

روز دورحمانیان 

 دوم خانم فخر

 آقای دکتر قاسمی آقای رازنهان خانم اسدیان

 

(عسکری )آقای جراحی  
 ارتوپدی داخلی

)خانم حسین  اعصاب جراحی

  آبادی(
Nicu عصر 


