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 97-98 دوم در نيوسال 97پرستاري برناهه كارآهوزي 

 

 

 

 شریفياىخانن  – گروه 4واحذ در  1                                           تاريسپر ههارتهايول و صآهوزي  اكار     

 

 

 

30/13صبح الي 30/7سه روز اول هفته از ساػت   

 

12/1/98  

6/3/98  

32/2/98  

26/1/98  

28/21/97        

16/2/98  

17/22/97  

23/21/97  

 بخش مربي

D C B A شریفیاى 
 -جراحی-داخلی

ظرپایی اًطشاٍر  

 

:گروه بنذي  

 

D C B A 

 اهیر طاّری

 علیرضا خاطری

 هحوذ کشاٍرز

 زّرا خلیلی

 الْام جذی

 کیویا بْرام زادُ

 هرین پرٍیسی

 هحعي ظلطاًی

 
 

 اهیر لطفی

 ظیٌا اٍرًذُ

 ظجاد برقی

 رضا بایراهی

 اهیر حعیي اصغری

 الِْ رشیذی

 هْعا بذخشاى

 ظیوا پٌاّی

 حجت حاجی پَر

 هحعي ال ًبی

 پَیا هْذی زادُ

 حعي کاظوی

 ظبا جْاًعاز

 حٌاًِ حویذی

 الِْ ًَرٍزی هقذم

 ًذا اخًَذی

 هحذثِ حاجی زادُ

 جَاد عبادی

 عارف ًَر ارر

 هبیي حعاهی

 ارام هحوذی

 زّرا اظتادی

 زّرا هصطفی زادُ

 زّرا قرباًی

 ظْیل صالحی

 اهیر حعیي بک زادُ

 

          

     .خواهذ بود 17/1/98تؼطيل بوده و شروع هجذد اى از هورخه  25/12/97كاراهوزیها از هورخه 

 

 



 

97-98 دومدر نيوسال  96 برناهه كارآهوزي پرستاري ورودي  
 

خانن نصيري –گروه  4یك واحذ در                           1 كارآهوزي پرستاري بسرگساالى و سالونذاى  -  

صوذيخانن  –گروه  4واحذ در  یك                          1   كارآهوزي پرستاري بسرگساالى و سالونذاى -  

  بختياريخانن  :گروه 4یك واحذ در                                                هادر و نوزاد   بهذاشتكارآهوزي  -

  خانن طایفي– خانن ایواى بقاء گروه 4یك واحذ در بهذاشت  هادر و نوزاد                                               كارآهوزي  -

 

30/13صبح الي 30/7سه روز اول هفته از ساػت   

12/1/98  

6/3/98  

32/2/98  

26/1/98  

28/21/97        

16/2/98  

17/22/97  

23/21/97  

 بخش مربي

D C B A بخش داخلی ًصیری 

A D C B 2درهاًگاُ شوارُ  بختیاری  

B A D C جراحیبخش   صوذی  

C B A D )ایَاى بقاء ) زًاى-  

 خاًن طایفی

اتاق  -بخش زًاىخاًوْا :

اتاق عول -زایواى   

اقایاى : اٍرشاًط    

 

 گروه بنذي

 

D C B A 

 فاطوِ طالیی

 شیَا بْوٌی

 فاطوِ فرجی

 فاطوِ رضایتی

 ظویِ رحین زادُ

 ظیذُ ظعیذُ خلخالی

 ظاًاز ًَبخت

 هرین برشی

 

 اهیر رضا قبایی

 رضا اظَار

 هْذی پیری

 ایَب هحوذی

 ٍاحذ ٍالیتی

 یًَط اختر

 هحعي ظلطاًی

 حعیي ظاجذی

 هْرداد اقازادُ

 ًَیذ بْراهی

 هْراى ًاهی

 داًش عبذ الْی

 حعیي ابراّیوی

 هحعي ًصاد جَاد

 ظیذ رضا هحوَدی

هْعا اهاهی    

 زّرا عبذ الْی

 هٌصَرُ جعفری

 حذیثِ پرّیسکار

 زّرا فریَر 

 غسال عصر اًقالب 

 زّرا اشدری 

 ایذا اهاًی 

 

خواهذ بود.   17/1/98تؼطيل بوده و شروع هجذد اى از هورخه  25/12/97كاراهوزیها از هورخه   

 خواهذ بود. در بخش اورشانشبا خانن طایفي  Cو  Bو گروه ایواى بقاءبا خانن  A وD در كاراهوزي بهذاشت هادر و نوزاد  در بخش زناى گروه

 



 

97-98در نيوسال اول  94رناهه كارآهوزي پرستاري ب  
  

 سلوانيخانن   –گروه  4(                   یك واحذ در 3سالونذاى )–كارآهوزي در ػرصه پرستاري بسرگساالى  -    

 خانن شریفياى  –گروه  4(                   یك واحذ در 3سالونذاى )–كارآهوزي در ػرصه پرستاري بسرگساالى  -    

 بختياري -هؼبوديخانن -گروه 4یك واحذ در        كارآهوزي در ػرصه  بهذاشت  هادر و نوزاد                                      -      

الساني خانن -گروه 4یك واحذ در                         كارآهوزي در ػرصه هذیریت                                              -  

خانن نصيري  –گروه  4كارآهوزي در ػرصه اورشانس در بحرانها و حوادث                                یك واحذ در  -  

  

 

17تا  30/13ػصر از ساػت  -30/13صبح الي 30/7هفته از ساػت  دوم روز سه  

12/1/98  

9/3/98  

3/1/98  

29/1/98  

12/21/97 

19/2/98 

33/22/97  

26/21/97  

 بخش مربي

D C B A بختیاری -هعبَدی    3ٍ2درهاًگاُ 

A D C B  اٍرشاًط ًصیری 

B A D C زًاى -داخلی ظلواًی  

B A D C عصر -هذیریت  الظاًی  

C B A D جراحی  -داخلی شریفیاى  

 

 وه بنذيگر

D C B A 

 رضا ًیکجَ

 پَریا شکری 

 بْراد فیضاب

 زّرا ععگری 

 زّرا بْاری

 هصگاى پٌاّی

 ًیلَفر عاشَری زادُ

 فریذ ًاهی

  هحوذ قادر زادُ

 هیثن اقایی

 فریذُ عرب

 هرضیِ تَکلی

 هْعا خالًَذی

 ظواًِ ًیک کار

 

 عفت فرّی

 پرٍیي داداشی

 هصطفَیًیلَفر 

 کاهیار صابری

 ّادی شیریي زادُ

 هحوذ هْری

 ظیٌا رحوٌی

 
 

 فایسُ ایواًخَاُ

 ًرگط پیذایی

 ظیذ ظجاد حعیٌی

 فاطوِ هصدُ

 هجتبی براتی

 حاهذ هْری

 ظپیذُ اهاًی

 اشکاى ًجفی

 

خواهذ بود. 17/1/98تؼطيل بوده و شروع هجذد اى از هورخه  25/12/97كاراهوزیها از هورخه          

 خواهذ بود. 2درهانگاه در  بختياريبا خانن  Cو  Dو گروه 3با خانن هؼبودي درهانگاه  A وB كاراهوزي بهذاشت هادر و نوزاد  گروهدر 



 

 

97-98 دومدر نيوسال  94 برناهه كارآهوزي پرستاري ورودي  
 

   پور حوسه خانن  –گروه  4(                      یك واحذ در 3سالونذاى )–كارآهوزي در ػرصه پرستاري بسرگساالى  -

  قاي حسيني ا –گروه  4یك واحذ در                                 كارآهوزي در ػرصه پرستاري بهذاشت جاهؼه          -

رضایي خانن –گروه  4یك واحذ در                 كودكاى                                      پرستاريدر ػرصه  كارآهوزي -  

  خانن الياسي   -گروه  4كارآهوزي  در ػرصه پرستاري  كودكاى                                                    یك واحذ در -

فاطوه نظري خانن –گروه  4كارآهوزي در ػرصه هذیریت                                                                     یك واحذ در  -  

 
 

17تا  30/13ػصر از ساػت  -30/13صبح الي 30/7هفته از ساػت  اول  روز 3  

 گروه بنذي 

 

.خواهذ بود 17/1/98تؼطيل بوده و شروع هجذد اى از هورخه  25/12/97كاراهوزیها از هورخه   

 

 

12/1/98  

6/3/98  

32/2/98  

26/1/98  

28/21/97        

16/2/98  

17/22/97  

23/21/97  
 بخش مربي

D C B A 2درهاًگاُ  حعیٌی  

A D C B صبح  -هذیریت  فاطوِ ًظری  

A D C B ًَزاداى-بخش  رضایی  

 عصر

B A D C  حوسُپَر ICU - -داخلی  

C B A D عصر -بخش کَدکاى الیاظی  

D C B A 

 رضا ًیکجَ

 پَریا شکری 

 بْراد فیضاب

 زّرا ععگری 

 بْاریزّرا 

 هصگاى پٌاّی

 ًیلَفر عاشَری زادُ

 فریذ ًاهی

  هحوذ قادر زادُ

 هیثن اقایی

 فریذُ عرب

 هرضیِ تَکلی

 هْعا خالًَذی

 ظواًِ ًیک کار

 

 عفت فرّی

 پرٍیي داداشی

 ًیلَفر هصطفَی

 کاهیار صابری

 ّادی شیریي زادُ

 هحوذ هْری

 ظیٌا رحوٌی
 

 فایسُ ایواًخَاُ

 ًرگط پیذایی

 ظیذ ظجاد حعیٌی

 فاطوِ هصدُ

 هجتبی براتی

 حاهذ هْری

 ظپیذُ اهاًی

 اشکاى ًجفی



97-98در نيوسال دوم  95برناهه كارآهوزي پرستاري ورودي   

 

  اثباتي خانن -گروه 4یك واحذ در      كارآهوزي كودک سالن                                                                 -

قربانسادهخانن  –گروه  4یك واحذ در                                              هصزي پرستاري هراقبت هاي ویكاراهو-  

اقایي خانن -گروه 4یك واحذ در                                 تاري  در هشکالت شایغ ایراى سكاراهوزي پر -  

اقاي قرباني -گروه 4یك واحذ در كاراهوزي پرستاري بيواریهاي كودكاى                                           -  

 

17تا  30/13ػصر از ساػت  -30/13صبح الي 30/7سه روز اول هفته از ساػت   

12/1/98  

6/3/98  

32/2/98  

26/1/98  

28/21/97        

16/2/98  

17/22/97  

23/21/97  

 بخش مربي

D C B A ًَزاداىبخش  اثباتی  

A D C B کَدکاى  بخش اقای قرباًی  

B A D C ُقرباًساد  

 

هراقبت ّای ّای بخش 

  CCU-ICU -ٍیصُ 

C B A D داخلیبخش جراحی پرٍیي اقایی /- 

  عصر

 

 گروه بنذي

 

 

.خواهذ بود 17/1/98تؼطيل بوده و شروع هجذد اى از هورخه  25/12/97كاراهوزیها از هورخه   

D C B A 

 

 ًعترى ایلکا

 ًگار رضایی

 رریي ًَرٍز زادُ

 هجتبی ظراٍاًی

 هحوذ رضا شْبازی

 حوسُ  قادری

 هحعي قلیپَر

 

 ازادُ پعٌذیذُ

 ظَدا قلٌذری

 ظپیذُ هَظَی

 هجتبی اشرفی

 هیالد راکری

 بٌْام شوعی

 بْساد هحوذ پَر

 فاطوِ زّرا جعفری

 هْعا جعفری

 رضا هحوذی

حعیٌیهیالد حاجی   

 رضا ظعیذی

 ًریواى هحوذی

 ّادی هقرب

 فاطوِ بذلپَر

 ّاًیِ حعیٌی

 غسالِ علیپَر

 فاطوِ علیسادُ

 ظیرٍض جعفری

 هیالد جعفری

 هعیي عباظی


