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 3 2 1 نام و نام خانوادگی

امیرحسین عیدی -3ابولفضل حشمتی  -2محمدامین     -ابریشمي-1

جواد  -6مهدي  -سركاریزي امیري -5وحید   -زاده حسین -4

محمد  -9علي    -رودي عثماني -8محمد جعفری  -7رجبئیان  

  سجاد روح اللهی   

 ارتوپدی فارماکولوژی
 عصر

 داخلی
 عصر

روز اول خانم حسین  3فارماکولوژی:
 آبادی

 روز دوم خانم دکتر کاخکی 2

خانم زنان عصر:

 اسدیان

*** 

:خانم  داخلی عصر
 اسحاق زاده

*** 
 ارتوپدی عصر
 آقای رازنهان

*** 

تعداد       100ساعت مجاز:

  3هفته:

ساعت  30-هفته 1آقای راز نهان:  

 

سیدعلي       -راستگو-3پارسا پرآور -2سیدحسین       -حسیني-1

 فكوري-6سیدرضا      -مقدم سیدي-5میكائیل     -مقدم رضائي-4

 یرضا رحمان-8محمدمعین  -نیك قیصري -7پیمان      -كیا

صبح–داخلی   

آقای دکتر میش 

مست، خانم اسحاق 

 زاده

 ارتوپدی عصر-فارماکولوژی
 عصر

 روز اول خانم حسین آبادی 3
 روز دوم خانم دکتر کاخکی 2

  

 -4مهناز  -بابائي -3سمیرا     -پور اسماعیل-2  فاطمه عرب -1

فاطمه -7   مریم شبانی - 6زهرا رضائی ازغندی -5فائزه طاهری 

 ساجده مولویان 8شبانی  

 زنان

 عصر

 داخلی صبح

 خانم اسدیان 

 روز اول خانم حسین آبادی 3 ارماکولوژیف
 روز دوم خانم دکتر کاخکی 2

  

نرگس -3حدیثه     -صبوردربندي-2عاطفه      -زاده عباس-1

          خدیجه-رمضاني -5فاطمه رسولخانی       -4رضائیان   

 فائزه-قهرمانلو-8فاطمه    -قهرمانلو-7غزاله     سیده-موسوي -6

 زهرا صفائی -9

 صبح-داخلی زنان صبح فارماکولوژی
 

 روز دوم  خانم حسین آبادی 2
 روزاول  خانم دکتر کاخکی 3

  

ساجده     -زاده موسي -3فائزه     -فدائي  -2زینب    -محمدي-1

-7عاطفه     -حمیدي -6صدیقه باقرزاده -5نگار اسماعیل زاده -4

 مهال معصوم زاده-8    زینب مینو سپهر

 داخلی
 عصر

 زنان فارماکولوژی

 عصر

 روز اول خانم دکتر کاخکی 3
 روز دوم خانم حسین آبادی 2

  

-4معمد گندم مالمیری -3مهدی پورانی    -2طاها      -كشاورز-1

محمدجواد      -محب محمدزاده-6پویا   -باقري - 5طه   -گلزاري

 علی خاکشور -8محمد         -مرادي بایزیدي -7

 ارتوپدی
 عصر

 داخلی
 عصر

 روز دوم خانم حسین آبادی 2 فارماکولوژی
 روز اول  خانم دکتر کاخکی 3
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 نام و نام خانوادگی
1 2 3  

 محمد جعفری     -3     محمد امین پروین     -2علی کالئی مقدم         -1

 عصر-قلب  رضا رحمانی-6       حسین مسروری        -5            معینی آراز -4
 صبح-ارتوپدی صبح -جراحی

 صبح -زنان
 خانم دکتر زندی

 محمد مهدی قدرتی   -2           علی غالمی   -1

        جعفریمهدی  -5محمد حسین خیراللهی        -4 ابوالفضل اسماعیلی    -3

 نفر ارتوپدی صبح 3

 نفر ارتوپدی عصر 3
 صبح -جراحی عصر-قلب 

 صبح:آقای عسکری -جراحی
 ارتوپدی صبح:خانم یعقوبی

  محدثه یعقوبی           -3       مینا نجفی            -2   مهسا دیدار           -1

اکرم زیبائی              -6              ازیان پزهرا  -5   مریم اسماعیلی     -4 

          فاطمه میزبان         -7

 صبح -زنان
 عصر-قلب  صبح-ارتوپدی

 عصر:آقای نمازی–قلب 
جراحی اعصاب عصر: آقای 

 عسکری

            مهال معصوم زاده -3         کالئیبهناز حاجی  - 2       بیتا بزمی   -1

    زینب مینوسپهر-6        نسترن عرب زاده    -5نرگس فارسیان      -4

 زهراصفائی -7

 نفر جراحی صبح 3

 نفر جراحی عصر 3
  صبح -زنان صبح -قلب
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 نام و نام خانوادگی  1 2 3 4 5 

 بهداشت :آقای رازنهان
 

عصر-قلب ارتوپدی  
عصر–جراحی   

 آقای عسکری
 داخلی  بهداشت 

امیر حسین -3سعید ایزدی    -2مصطفی زارع مقدم       -1
 -6علیرضا عباسی       -5    امیربصیری-4فکری        

 جواد دستان   

 ارتوپدی :خانم یعقوبی 

 
عصر-قلب  

– اعصاب جراحی

 صبح

 آقای نمازی

 بهداشت
 ارتوپدی داخلی

حمید  -3      عرفان محمودی-2       حسین موحدی-1
        رضا درویش-5          محمد خادمی-4       صاعدی

 امیر عباس طغان                   -6

: آقای نمازیعصر-قلب  
عصر–جراحی   

 آقای عسکری
 داخلی بهداشت

عصر-قلب ارتوپدی  

امیر -3      امیر احمد آریانا  - 2    سهیل احسان بقا   -1
مصطفی -5کتیرائی      محمد رضا -4رضا ظفرواحدیان       

  یاسین فرهمند-6عطائی        

-جراحی عصر:آقایان نمازی
رازنهان-عسکری  

 خانم اسدیان
عصر-قلب ارتوپدی داخلی بهداشت  

عصر–جراحی   

 خانم اسدیان

فاطمه اللوی        -3فاطمه طاهری     -2ه ضیائی     عاطف-1
همتا  -6   الناز صابری منش  -5نسرین میر فخرائی      -4

 جعفری     

روز اول: آقای دکتر  3 داخلی
 میش مست

روز دوم: خانم اسحاق زاده 2  
عصر-قلب ارتوپدی داخلی  

عصر–جراحی   

 آقای رازنهان
 بهداشت

ریحانه ثروت دار          -3زهرا تاجیک      -2زهرا الهی    -1
مهسا -6فاطمه جنیدی        -5محدثه سعیدی نیا        -4

 راشدی نیا-7ضرغامی  
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 نام و نام خانوادگی  2 3 4 5  

Ccuقاسمی :آقای دکتر 

 خانم صادقی
icu 

NICU -صبح 

 کارآموزی کلینیک
عصر-روان  

 جراحی

  icu روز دوم 2
روز اول  3

 دیالیز
ccu 

 علی رجبی          -3حسین بختیاری                        -2علی بازیان                      -1
محمد نجفی            -6مجتبی رمضان نژاد               -5حمید فالحت                      -4
 زیوری  -8ملیحه اسحقی                    -7

 جراحی:آقای عسکری

Icuخانم حسین آبادی:-
آقای دکتر قدرتی، آقای 

 سلیمان پور

NICU -صبح 

کارآموزی کلینیک 
عصر-روان  

 جراحی
  icu روز دوم 2

روز اول  3
 دیالیز

ccu icu 

امیر علی پور        -3محمد علی اکبری                    -2علی تاج الدینی                 -1
 محمود عبدالهیان  -6عباس قره باغی              -5مرتضی رضائی بایگی         -4

 سید جواد وزیری    -8سینا سلیمانی رودی               -7

NICUخانم اسدیان: 

 دیالیز: آقای خیریه
 جراحی

  icu روز دوم 2
روز اول دیالیز 3  

ccu icu 

NICU -صبح 

کارآموزی کلینیک 
 عصر-روان

 زهرا وهاب زاده            --3 علی غالمی                 -2 محمد عباسپور                     -1

 مصطفی مرجانی  -6جواد نعیمی               -5سید مسعود وقفی                     -4

 کرم پور -7

کارآموزی کلینیک 
 روان: آقای جمعه پور
شنبه، یکشنبه، سه 

 شنبه، پنج شنبه

روز اول دیالیز 3  
  icu روز دوم 2

 
ccu icu 

NICU – صبح
کارآموزی 
-کلینیک روان

 عصر

 جراحی
 

 مهناز  سیده-رضوي -3فاطمه               -ماهر -2فرزانه               -معصومي-1
 زهرا           -نیا سعیدي  -6              فهیمه–ذباح  -5               عادله -رضائي  -4
 سحر       -رهسپار -8         یا   -اسكندري تربتي -7

 ccu icu 

NICU -صبح 

کارآموزی 
-کلینیک روان

 عصر

 جراحی
  icu روز دوم 2
 روز اول دیالیز 3

    فرشته-خسروي-3            شیري-بابایي -2               نسرین    -گي منفرداقدره  -1
 بهناز-فرهمندفرد -5فائزه                      -عزیزابادي  -4
 مریم    -معین -8             عاطفه-اصالحي-7                           زهرا -حمیدي-6


