
 باسوِ تعالي

 داًطکذُ پزستاری بزٍجي

 ((99-400كارضٌاسي پزستاری در ًيوسال دٍم  3))بزًاهِ كارآهَسی داًطجَياى تزم 

 بْذاضت رٍاى ٍ (1كارآهَسی : پزستاری بشرگساالى / سالوٌذاى )

 تا پٌج ضٌبِضٌبِ رٍسّای كارآهَسی : 

 ٍاحذ 1  بْذاضت رٍاى ٍ  ٍاحذ 2 بشرگساالى سالوٌذاىتعذاد ٍاحذ :  

 

  7:30 – 12:30ساعت كارآهَسی :                                                 13/3/400لغايت   11/11/99تاريخ : 

 

   اعصاب ٍ رٍاى فياضهزكش تَاًبخطي ٍ   ی : بيوارستاى ٍليعصز )عج( بزٍجيهحيط كارآهَس

 

 بخص / (1هَسی بشرگساالى سالوٌذاى)كارآ هزبياى : 

          (سَمّفتِ  ّا ٍ پٌج ضٌثِ ضٌثِ دٍ)تیوارستاى ٍلیعصر)عج( اٍرشاًس  تخص ًن ضاَّردی:خا -1

        (ٍ چْارم ّفتِ اٍل پٌج ضٌثِ ضٌثِ ّا ٍ ) تیوارستاى ٍلیعصر)عج(  داخلیتخص  :آقای خليل هقذم -2 

         (ٍ پٌج ضٌثِ دٍم ٍ پٌجن ّا ضٌثِیک )تیوارستاى ٍلیعصر)عج(  جراحیتخص  :آقای دكتز صادقي -3 

  

  هزكش:                               -بخص /هَسی بْذاضت رٍاى كارآ هزبياى 

                                (سِ ضٌثِ ّا) تیوارستاى ٍلیعصر)عج(  رٍاًپسضکی:  آقای هلک پَر -1

     (چْارضٌثِ ّا) هرکس تَاًثخطی اعصاب ٍ رٍاى فیاضٍ  تیوارستاى ٍلیعصر)عج(   رٍاًپسضکی  ی:دَهحوآقای  -2  

 
 

  پزستاری 3تزم  داًطجَياى ليست اساهي

 Aگزٍُ 

 

 
 

 Cگزٍُ   Bگزٍُ  

 هْذی تَکلی زادُ هحوذ حسیي صادلی هْذی لٌثری

 یلیخل يیحس زادُ عیضف یهجتث هحوذ اکثری

 راهیي صالحیاى علی کیَاًی یَسفیهراد 

 حسیي رحیوی لاسن لیاسی حویذرضا عظیویاى

 ٍحیذ ًَش هْر سرٍش تاللی سجاد لرتاًی

 سجاد ضکراًی رضا اردضیری رضا رفیعی

 عاطفِ حوسُ آرزٍ جلیل زیٌة خلیلی

 فاطوِ کرین زادُ هاّرخ اسالهی زّرا درٍیطی

 ضمایك کریوی راضیِ حیذری فاطوِ احوذی

 فاطوِ زّرا احوذی ًرگس جثاری هلیکا علیخاًی

 هسلن خالذی ًگیي صادلی فاطوِ تَسلی

 فریذُ آلاخاًی  اعظن تاراًی 

 



 

تاريخ   
 گزٍُ

 

 ّفتِ پٌجن ّفتِ چْارم ّفتِ سَم  ّفتِ دٍم ّفتِ اٍل

 لغایت 11/11/99

16/11/99 

 لغایت 18/11/99

 23/11/99 

 لغایت 25/11/99

 33/11/99 

 لغایت 2/12/99

 7/12/99 

 لغایت 9/12/99

 14/12/99 

A 
 

 

 تخص داخلی تخص داخلی تخص داخلی تخص داخلی تخص داخلی ضٌبِ 

 جراحیتخص  جراحیتخص  جراحیتخص  جراحی تخص جراحی تخص ضٌبِ 1

 تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس ضٌبِ 2

 تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی ضٌبِ 3

 تَاًثخطی رٍاى فیاض تَاًثخطی رٍاى فیاض تخص رٍاًپسضکی تَاًثخطی رٍاى فیاض تخص رٍاًپسضکی ضٌبِ 4

 تخص جراحی تخص داخلی تخص اٍرشاًس جراحی تخص تخص داخلی  ضٌبِ 5

 

 

 تاريخ

 گزٍُ

 

 ّفتِ پٌجن ّفتِ چْارم ّفتِ سَم  ّفتِ دٍم ّفتِ اٍل
 لغایت 16/12/99

21/12/99 

 لغایت 14/1/433

 19/1/433 

 لغایت 21/1/433

 26/1/433 

 لغایت 28/1/433

 2/2/433 

 لغایت 4/2/433

 9/2/433 

B 
 

 

 تخص داخلی تخص داخلی تخص داخلی تخص داخلی تخص داخلی ضٌبِ 

 جراحیتخص  جراحیتخص  جراحیتخص  جراحی تخص جراحی تخص ضٌبِ 1

 تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس ضٌبِ 2

 تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی ضٌبِ 3

 تَاًثخطی رٍاى فیاض تَاًثخطی رٍاى فیاض تخص رٍاًپسضکی تَاًثخطی رٍاى فیاض تخص رٍاًپسضکی ضٌبِ 4

 تخص جراحی تخص داخلی تخص اٍرشاًس جراحی تخص تخص داخلی  ضٌبِ 5

 

 

 تاريخ

 گزٍُ

 

 ّفتِ پٌجن ّفتِ چْارم ّفتِ سَم  ّفتِ دٍم ّفتِ اٍل
 لغایت 11/2/433

16/2/433 

 لغایت 18/2/433

 23/2/433 

 لغایت 25/2/433

 33/2/433 

 لغایت 1/3/433

 6/3/433 

 لغایت 8/3/433

 13/3/433 

C 
 

 

 تخص داخلی تخص داخلی تخص داخلی تخص داخلی تخص داخلی ضٌبِ 

 جراحیتخص  جراحیتخص  جراحیتخص  جراحی تخص جراحی تخص ضٌبِ 1

 تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس ضٌبِ 2

 رٍاًپسضکیتخص  تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی ضٌبِ 3

 تَاًثخطی رٍاى فیاض تَاًثخطی رٍاى فیاض تخص رٍاًپسضکی تَاًثخطی رٍاى فیاض تخص رٍاًپسضکی ضٌبِ 4

 تخص جراحی تخص داخلی تخص اٍرشاًس جراحی تخص تخص داخلی  ضٌبِ 5

 

 ٍُگزٍُ پزستاری داًطکذُ               باضذ ِ ّيچ عٌَاى اهکاى پذيز ًويٍ سهاى كارآهَسی، ب ؛ بخصّاتغييز گز 

 

 



 باسوِ تعالي

 داًطکذُ پزستاری بزٍجي

 ((99-400كارضٌاسي پزستاری بزٍجي در ًيوسال دٍم  5))بزًاهِ كارآهَسی داًطجَياى تزم 

 كَدک سالنٍ  بْذاضت هادر ٍ ًَساد ،پزستاری بيواری ّای رٍاى ،(3)پزستاری بشرگساالى / سالوٌذاىكارآهَسی : 
 

   ضٌبِ پٌج تا  ضٌبِرٍسّای كارآهَسی : 

بْذاضت هادر ٍ  ٍاحذ؛ 1 پزستاری بيواری ّای رٍاى ؛ٍاحذ 2 (3پزستاری بشرگساالى / سالوٌذاى )تعذاد ٍاحذ :  

 ٍاحذ 1 كَدک سالنٍ  ٍاحذ 2 ًَساد

 

                                                                                                                                      7:30 – 12:30صبح ّا ساعت كارآهَسی :                                              27/3/400لغايت   11/11/99تاريخ :           

  14 -19 : عصزّا                                                                                                                                                      

 ب ٍ رٍاى فياضهزكش تَاًبخطي اعصا -هحيط كارآهَسی : بيوارستاى ٍليعصز )عج( بزٍجي   
           

 بخصبْذاضت هادر ٍ ًَسادٍ  (3پزستاری بشرگساالى / سالوٌذاى ) كارآهَسی هزبياى /:                                                            

   گرٍُ 3ترای  (صثح ّا سِ ضٌثِتیوارستاى ٍلیعصر )عج( ) -اتاق عول :هحوذیخاًن  -1

  B   ٍCترای گرٍُ  (دٍضٌثِ ّا صثحتیوارستاى ٍلیعصر )عج( ) - داخلیتخص :آقای دكتز صادقي -2

 گرٍُ  3( )پٌج ضٌثِ ّا صثح( ترای تیوارستاى ٍلیعصر )عج - جراحی تخص: آقای سعيذ هزداًي -3

    B   ٍCترای گرٍُ   (عصر یکطٌثِ ّاتیوارستاى ٍلیعصر )عج( ) -اٍرشاًس  تخص: ظزیپَرًآقای  -4

      گرٍُ 3ترای  (ضٌثِ ّا صثحچْار ) -تیوارستاى ٍلیعصر )عج( -اٍرشاًس تخص خاًن خاكسار: -5

   گرٍُ 3ترای  (صثح ضٌثِ ّاتیوارستاى ٍلیعصر )عج( ) -اٍرشاًس  تخص :خليل سادُآقای  -6

   B ٍCترای گرٍُ  (چْارضٌثِ ّا عصرتیوارستاى ٍلیعصر )عج( ) داخلی تخص :خاًن رٍس خَش -7 

     A   ٍBترای گرٍُ ( یک ضٌثِ ّا عصر)تیوارستاى ٍلیعصر )عج(تخص زًاى ٍ زایواى  خاًن آصفي: -8

      A   ٍB ترای )دٍضٌثِ ّا صثح( تیوارستاى ٍلیعصر )عج(تخص زًاى ٍ زایواى  : هحوذی  خاًن -9 

       A  ٍBترای گرٍُ  )چْارضٌثِ ّا عصر( تیوارستاى ٍلیعصر )عج(تخص زًاى ٍ زایواى  خاًن اسذی: -13

 هزكشبخص؛  پزستاری بيواری ّای رٍاى كارآهَسی هزبياى/: 
 گرٍُ   3ترای  ( عصرّا دٍضٌثِ تیوارستاى ٍلیعصر )عج( ) -رٍاًپسضکی  تخص : آقای ستار -1

   گرٍُ  3ترای   )یکطٌثِ ّا صثح( هرکس تَاًثخطی اعصاب ٍ رٍاى فیاض ٍ رٍاًپسضکی تخص:   دیَهحوآقای  -2

 

       



  هزكشبخصپزستاری كَدک سالن؛ هزبياى كارآهَسی/: 
 گرٍُ         3ترای  (صثح ٍ پٌج ضٌثِ چْارضٌثِ –ضٌثِ در ّفتِ پٌجن: هراکس خذهات جاهع سالهت ضْری ):  ربيعي  خاًن -1

 گرٍُ        3ترای  (یکطٌثِ ٍ سِ ضٌثِ صثحدر ّفتِ پٌجن: تیوارستاى ٍلیعصر )عج(  ) - Rooming تخص:  گلخٌذاى  خاًن – 2

 

  پزستاری 5تزم  داًطجَياى ليست اساهي

 

 Aگزٍُ 

 

 
 

 Cگزٍُ   Bگزٍُ  

 سیذ سجاد رضَی حاهذ عثاسی فاطوِ هالئی

 یاسر درٍگر هحوذ کریوی فائسُ صفری

 حسیي پٌاّی هحوذجَاد عسگری سویِ ًَرٍزی

 احوذ تْراهی جَاد هسعَدی کَثر اسذی

 اهام للی اًتظاهی فْیوِ جعفری زّرا عثاسی

 حویذرضا هحوذی فاطوِ کریوی هْسا لٌثری

 صادق تَکلی ریحاًِ رئیسی فائسُ تاتاهیر

 سیذ هْذی عذًاًی هْسا پایاى زّرا تْراهی

 احوذ هحوَدی زّرا هَسَی سارا هحوذی

 کاهیار کیخا سیذُ فاطوِ رضَاًی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ

 

 گزٍُ

 

 ّفتِ ضطن ّفتِ پٌجن ّفتِ چْارم ّفتِ سَم  ّفتِ دٍم ّفتِ اٍل

 لغایت 11/11/99

16/11/99 

 لغایت 18/11/99

 23/11/99 

 لغایت 25/11/99

 33/11/99 

 لغایت 2/12/99

 7/12/99 

 لغایت 9/12/99

 14/12/99 

 لغایت 16/12/99

 21/12/99 

A 

 

 

 اٍرشاًستخص  تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس  ضٌبِ
هرکس خذهات جاهع 

 فاطویِ سالهت

 ضٌبِ 1

 صبح
 تخص رٍاًپسضکی

تَاًثخطی رٍاى 

 فیاض
 تخص رٍاًپسضکی

تَاًثخطی رٍاى 

 فیاض

 Rooming تخص رٍاًپسضکی

 ضٌبِ  1

 عصز

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

 ضٌبِ 2

 صبح

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ضٌبِ  2

 عصز
 ----- تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی

 Rooming اتاق عول اتاق عول اتاق عول اتاق عول اتاق عول ضٌبِ 3

 ضٌبِ 4

 صبح
 تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس

هرکس خذهات جاهع 

 فاطویِ سالهت

ضٌبِ  4

 عصز

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

تخص زًاى ٍ  

 زایواى

 ضٌبِ 5

 صبح
 جراحیتخص  تخص جراحی تخص جراحی جراحیتخص  جراحیتخص 

هرکس خذهات جاهع 

 فاطویِ سالهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ

 

 گزٍُ

 

 ّفتِ ضطن ّفتِ پٌجن ّفتِ چْارم ّفتِ سَم  ّفتِ دٍم ّفتِ اٍل

 لغایت 23/12/99

28/12/99 

 لغایت 14/1/433

 19/1/433 

 لغایت 21/1/433

 26/1/433 

 لغایت 28/1/433

 2/2/433 

 لغایت 4/2/433

 9/2/433 
 لغایت 11/2/99

16/2/99 

B 

 

 

 تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس  ضٌبِ
هرکس خذهات جاهع 

 فاطویِ سالهت

 صبح ضٌبِ 1
تخص 

 رٍاًپسضکی

تَاًثخطی رٍاى 

 فیاض
 تخص رٍاًپسضکی

تَاًثخطی رٍاى 

 فیاض

 Rooming رٍاًپسضکیتخص 

 ضٌبِ عصز 1

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

 *تخص اٍرشاًس

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص اٍرشاًس
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص اٍرشاًس
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص اٍرشاًس
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

 *تخص اٍرشاًس

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

 *تخص اٍرشاًس

 صبح ضٌبِ 2

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

 *تخص داخلی

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

 ضٌبِ عصز 2
تخص 

 رٍاًپسضکی
 ----- رٍاًپسضکیتخص  تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی

 Rooming اتاق عول اتاق عول اتاق عول اتاق عول اتاق عول ضٌبِ 3

 تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس صبح ضٌبِ 4
هرکس خذهات جاهع 

 فاطویِ سالهت

 ضٌبِ عصز 4

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

 *تخص داخلی

تخص زًاى ٍ 

 زایواى

ٍ 

*تخص داخلی
 

 جراحیتخص  تخص جراحی تخص جراحی جراحیتخص  جراحیتخص  صبح ضٌبِ 5
هرکس خذهات جاهع 

 فاطویِ سالهت

 

 
 استفادُ هی ضَدٍ اٍرشاًس  جراحی ّای از تخص جای تخص زًاى ٍ زایواى تِ گرٍُ داًطجَياى آقایترای  تَضیح:  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ

 گزٍُ

 

 ّفتِ ضطن ّفتِ پٌجن ّفتِ چْارم ّفتِ سَم  ّفتِ دٍم ّفتِ اٍل

 لغایت 18/2/433

23/2/433 

 لغایت 25/2/433

 33/2/433 

 لغایت 1/3/433

 6/3/433 

 لغایت 8/3/433

 13/3/433 

 لغایت 15/3/433

 23/3/433 
 لغایت 22/3/433

27/3/433 

C 

 

 

 تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس  ضٌبِ
هرکس خذهات جاهع 

 فاطویِ سالهت

 ضٌبِ 1

 صبح

تخص 

 رٍاًپسضکی

تَاًثخطی رٍاى 

 فیاض
 تخص رٍاًپسضکی

تَاًثخطی رٍاى 

 فیاض

 Rooming تخص رٍاًپسضکی

 ضٌبِ  1

 عصز
*تخص اٍرشاًس *تخص اٍرشاًس

*تخص اٍرشاًس 
*تخص اٍرشاًس 

 *تخص اٍرشاًس *تخص اٍرشاًس 

 ضٌبِ 2

 صبح
*تخص داخلی

*تخص داخلی 
*تخص داخلی 

*تخص داخلی 
*تخص داخلی 

*تخص داخلی 
 

ضٌبِ  2

 عصز

تخص 

 رٍاًپسضکی
 --------- تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی تخص رٍاًپسضکی

 Rooming اتاق عول اتاق عول اتاق عول اتاق عول اتاق عول ضٌبِ 3

 ضٌبِ 4

 صبح
 تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس تخص اٍرشاًس

هرکس خذهات جاهع 

 فاطویِ سالهت

ضٌبِ  4

 عصز
*تخص داخلی

*تخص داخلی 
*تخص داخلی 

*تخص داخلی 
*تخص داخلی 

*تخص داخلی 
 

 ضٌبِ 5

 صبح
 جراحیتخص  تخص جراحی تخص جراحی جراحیتخص  جراحیتخص 

هرکس خذهات جاهع 

فاطویِ سالهت  

 
 استفادُ هی ضَدٍ اٍرشاًس  جراحی ّای از تخص تِ جای تخص زًاى ٍ زایواى گرٍُ اييترای  تَضیح:  *

 

 

 ٍُباضذ. ٍ سهاى كارآهَسی، بِ ّيچ عٌَاى اهکاى پذيز ًوي ؛ بخصتغييز گز                                                            

 گزٍُ پزستاری داًطکذُ                                            

 

 


