ترًاهِ وارآهَزی ترم دٍم
 1واحد

اصول و فنون
دّماى هْر

-4اظوا خَغ ًشیي
 -5ظویرا لَارزایی

 9/2الی 9/30جراحی هرداى

-3فاطوِ خعرٍی

-6هرین داٍدی فر

دّماى هْر

-2چٌَر رحواًی

 -2ویویا ظاراًی
-3زّرا هیرشىاری
-4فاطوِ ًمیة
-5زّرا فیرٍزی
-6ظىیٌِ ًظاهی

دّماى هْر

-2ظعیذ اهاهی
-3ظیذداًیال داٍدی
-4هحوذجَاد ظٌگثری
-5علیرضا شْروی
-6حعیي شْروی
-7هحوذ شٌَْازی
-8الیاض وردی
-9هْذی ًَرری
 -10ظیٌا هحوذی
-11علی رظتوی

 7/12الی 8 /3جراحی هرداى

-1ظیذهْذی اتطحی

وارآهَزی  3رٍز دٍم ّفتِ دٍشٌثِ ,ظِ شٌثِ ٍچْارشٌثِ هی تاشذ

 8/10الی  9/1جراحی هرداى

-1ام الثٌیي اظراری

 -1ریحاًِ خَشارُ همذم

ترًاهِ وارآهَزی ترم ظَم
پرظتاری تسرگعاالى

ٍ 2احذ

بهداشت مادران و نوزادان

رّذار

زارع

ًارٍیی

زارع

 8/1الی 8/12گَارغ

 8/15الی  8/26جراحی زًاى

 7/3الی  7/28پایگاُ ظالهت اهام رضا(ع)
ًارٍیی

رّذار

 7/17الی 7/28گَارغ

 7/3الی  7/14جراحی زًاى

 8/1الی  8/26پایگاُ ظالهت اهام رضا(ع)

-6هحوذ اًصاری

زارع

-5علی عثاظی

رّذار

-4اهیي جْاًتیغ

ّ-2یوي هحوذی
-3پارظا هحوذی
-4عواد صالحی
 -5هجیة ًجاتی
 -6عثذالحىین ایرًذگاًی

 7/3الی  7/14گَارغ

-3ظجاد شیخ

الل جوالسّی
-1ب

 8/29الی  9/10جراحی زًاى

-2فرّاد ًادریاى

-6تْارُ هیرعرب

 8/1الی  8/26پایگاُ ظالهت اهام رضا(ع)

-1ظیذ علی ّاشوی

 8/1الی  8/12جراحی زًاى

-7هرین ویخا

رّذار

-6ظیویي ظرگسی

-5زّرا ٍثَلی

 8/15الی  8/26گَارغ

ً-5فیعِ شاّرٍدی

-4حویذُ رحوتی

زارع

-4فاطوِ هالشاّی

-3زّرا ًجفیاى

ًارٍیی

-3صفیِ اٍیعی

-2ارویذُ اتراّین پَریاى

 7/3الی  7/28پایگاُ ظالهت اهام رضا(ع)

-2فایسُ ّراتی

-1ظارا اوثری

ًارٍیی

-1هْذیِ طثاطثایی

 2واحد

ترًاهِ وارآهَزی ترم چْارم
پرظتاری تسرگعاالى 2

ٍ 2احذ
پرستاری سالمت فرد

 2واحد
پرستاری در مشکالت شایع

ًارٍیی

تاهاری

فرًاز جْاًتیغ

اهلل یاری

 8/29الی  9/24پایگاُ ظالهت اهام رضا(ع) دّماى هْر

-6هحثَتِ شْروی

فرًاز جْاًتیغ

 7/24الی 8/5للة

ً-5ائوِ تصَیری

تاهاری

 7/3الی  7/14داخلی

-4هصگاى هَهٌی

اهلل یاری

 -5فاطوِ ظراٍاًی

 8/8الی 8/19جراحی زًاى

-3فرٍزاى حاجی آتادی

ًارٍیی

 8/15الی 8/26جراحی هرداى

 7/17الی  8/12پایگاُ ظالهت هیر

 7/3الی  7/14للة

 8/29الی 9/10جراحی زًاى

-7رضا همذم

-4فاطوِ هیری

 8/29الی  9/24پایگاُ ظالهت اهام رضا(ع)

-6ایَب شَلی تر

،-3فرشتِ شجاعی

فرًاز جْاًتیغ

-5هیالد حاجی زّی

 7/24الی 8/5للة

ً-2ازًیي تَهذی

تاهاری

-4پرٍیس رضا زّی

 7/3الی  7/14داخلی

-3ظثحاى ظرگلسایی

-2هٌَرُ ّراتی اظىٌذری

اهلل یاری

 -2ظیَاى زرًشاى

 8/8الی 8/19جراحی زًاى

-1هصطفی وریوی

-1ویویا ظعادت

-1الٌاز پَدیٌِ

 1واحد

وارآهَزی  5رٍز اٍل ّفتِ هی تاشذ
ترًاهِ وارآهَزی ترم پٌجن
پرظتاری تسرگعاالى 3
پرظتاری وَدن ظالن
فارهاوَلَشی
ًَری

آهٌِ شیخ

حویذیاى

لذظیِ شیخ

ًَری

آهٌِ شیخ

حویذیاى

 7/3الی  7/28وَدواى

 8/1الی  8/12عفًَی

 8/15الی 8/26جراحی هرداى

 8/29الی  9/10داخلی اعصاب
لذظیِ شیخ

-7هیثن اوراهیاى
تراَّیی
ًَری

-5آی ظا هْرٍز

 7/3الی  7/28وَدواى

-4فاطوِ جوالسّی

 8/1الی  8/12عفًَی

-3طاّرُ ثثَت

-6راضیِ ویخا

وارآهَزی  5رٍز اٍل ّفتِ هی تاشذ

 8/15الی 8/26جراحی هرداى

ً-2فیعِ فخیرُ

 8/29الی  9/10اعصاب

-1ظویرا درگی

 8/1الی  8/26وَدواى

-6غالهرضا ظٌگَری

آهٌِ شیخ

-6زّرا هَهي ویخا

-5احوذ ظاراًی

 7/3الی  7/14عفًَی

-5زّرا تَظلی

-4فریثرز رٍحاًی

حوثذیاى

-4هصگاى یادگاری

-3عثذالعالم حىوتیار

 7/17الی  7/28جراحی هرداى

-3عالیِ علیسادُ

-2هععَد دّثاشی

لذظیِ شیخ

-2فرزاًِ راّثر

-1هیالد ورد توٌذاًی

9/13الی  9/24اعصاب

-1ظویِ شْروی

ٍ 2احذ
ٍ 2احذ
ٍ 1احذ

ترًاهِ وارآهَزی ترم ششن
ٍ 2احذ
داخلی جراحی4
پرستاری روان

 1واحد

بهداشت جامعه

 1و.احد

هعتعلی زادُ

تاهاری

همذظی

آهٌِ شیخ

 7/3الی  7/14رٍاى

 8/15الی  8/26پایگاُ ظالهت هیر

هعتعلی زادُ

تاهاری

 7/17الی 7/28اٍرشاًط
همذظی

 7/3الی  7/14رٍاى

 8/15الی  8/26پایگاُ ظالهت هیر

 7/17الی 7/28اٍرشاًط

-6ظارا هیر عرب

 8/29الی  9/10عفًَی

-5حٌیعِ هالزّی

وارآهَزی  5رٍز اٍل ّفتِ هی تاشذ

آهٌِ شیخ

-4آزادُ گلَی

 8/29الی  9/10عفًَی

-3شیوا وَچه زایی

تاهاری

-2فْیوِ لادر شْری

 8/29الی  9/10پایگاُ ظالهت هیر

-1هرین ظالن پَدیٌِ

-7هحوذعلی ّراتی

هعتعلی زادُ

ً-6عریي خور همذم

-6افشیي ًارٍیی

 7/17الی  7/28رٍاى

ّ-5اجر جْاًگرد

-5هحوذصادق ظرگلسایی

اهلل یاری

-4شٌْاز جعفری وْخایی

-4حعیي ظرگسی

 7/3الی  7/14اٍرشاًط

-3هْشیذ پْلَاى

-3رضَاى حیذری

آهٌِ شیخ

-2هحذثِ تاغثاًی

-2هْذی پیری

 8/8الی 8/19عفًَی

-1زیثا احوذ ًصاد

-1عثذالرحواى ارتاتی

ترًاهِ وارآهَزی ترم ّفتن
داخلي جراحي 1

1

واحد

داخلي جراحي 2

1

واحد

داخلي جراحي 3

3

واحد

پرستاری کودکان 1

1

واحد

پرستاری بهداشت جامعه

3

واحدٍ1احذ وارآهَزیٍ2+احذپرٍشُ تحمیك)

پرستاری در بحران,فوریت هاوحوادث غيرمترقبه
پرستاری بهداشت روان

1

هٌصَری

هعتعلی زادُ

هعیٌایی

شْروی همذم

ًَری

 7/3الی  7/11درهاًگاُ حضرت رظَل(ص)

 7/12الی 7/24

 7/25الی 8/3

 8/4الی  8/12للة

 8/15الی  9/3اٍرشاًط ٍICU

 -10راحلِ عثاظی

 9/6الی ر 9/16وَدواى

-9هْال ظتَدُ

تاهاری

-8زیٌة یًَط تاراًی

 9/17الی  9/28داخلی

-7طاّرُ صذلی جْاًی

دّماى هْر

-6هاًذاًا هثاشری

 9/29الی  10/7داخلی اعصاب

-5فاطوِ ٍالیتی

زارع

-4زّرا ظرگسی

 10/8الی  10 /18جراحی زًاى

-3هْذیِ شْروی

هٌصَری

-2هرین صفذری ادیوی

واحد

 10/19الی  10/22تازدیذ تْذاشت جاهعِ

ّ-1اًیِ ظراٍاًی

 2واحد

حویذیاى

 7/3الی  7/11گَارغ

ّ-8ادی ظعیذی ًیه

هٌصَری

-7علی ًاهذاری

 7/12الی  7/24درهاًگاُ حضرت رظَل(ص)

-6هحوذ چاری زّی

شْروی همذم

 7/25الی  8/12اٍرشاًط ٍICU

-5هحوذاهیي لرتاًی

هعتعلی زادُ
 8/15الی 8/23

-4احوذ آتعاالى

ًَری

 8/24الی  9/3وَدواى

-3اتَالفضل پیری

هعیٌایی

 9/6الی  9/16للة

 9/17الی  9/28جراحی زًاى

-2ظعیذ ًَْری

زارع

ًَری

 9/29الی  10/7وَدواى

 10/8الی 10/18

هٌصَری

-9ظیذّادی ّاشوی

 10/19الی  10/22تازدیذ تْذاشت جاهعِ

ّ-1ادی ظرٍفیاى

شْروی همذم

-8فاطوِ هحوذزادُ

 7/3الی  7/24اٍرشاًط ٍICU

-6ظواًِ تاراًی پَر

هٌصَری

-7فْیوِ ظاراًی

 7/25الی  8/3درهاًگاُ حضرت رظَل(ص)

-5راضیِ وَل

هعتعلی زادُ
 8/4الی 8/12

 8/15الی 8/23

 8/24الی 9/3

 9/6الی 9/16

-4فاطوِ آرریاى

ًَری

 9/17الی  9/28وَدواى

 9/29الی 10/7

ٍ-3جیِْ تَهری

تاهاری

 10/8الی 10/18داخلی

-2پرٍیي هعلوی

هٌصَری

-9ظواًِ دّوردُ

 9/19الی /22تازدیذ تْذاشت جاهعِ 10

-1آهٌِ خَاجَی پَر

حویذیاى

-8احعاى خعرٍی

 7/3الی 7/11

-7هرتضی اتراّین زادُ

هٌصَری

-6علی ًاهذاری

 7/12الی  7/24درهاًگاُ حضرت رظَل(ص)

-5اهیي هیر

شْروی همذم

 7/25الی  8/12اٍرشاًط ٍICU

 8/15الی 8/23

-4ظجاد آررظا

هعیٌایی

 8/24الی  9/3للة

-3هصطفی جْاًتیغی

تاهاری

 9/6الی 9/16

 9/17الی  9/28جراحی زًاى

-2هحوذجَاد هیری

زارع

ًَری

 9/29الی  10/7وَدواى داخلی

 10/8الی 10/18

هٌصَری

 10/19الی  10/22تازدیذ تْذاشت جاهعِ

-1حعیي خلیلی

