
 
 
 

 بسمه تعالی `

   44/77/ 44شروع نيمسال:              76- 77دوم     در نيمسال دوم ارشد ويصهبرنامه كارآموزي دانشجويان  ترم @

 

اسامی  

 دانشجويان 

كاراموزي 

 4-2اختصاصی 

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم  گروه اول
 اقاي   نجفی -4

 مشکانیخانم  -2

  خانم خواجه ميرزايی -3

 خانم عباسی -4

 خانم يحيايی-5

 اقاي فغانی  -4 

 خانم بارانی   -2

 خانم اميري  -3

 رمضانی خانم  -4

 خانم محمدي  -5

 

چهار 

 هفته

 اول

     یکشنبه-شنبه

  دیالیز   ICU سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 دوم 

     یکشنبه-شنبه

  مربی   CCU سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

  CCU  مربی  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

  ICU  دیالیز سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

         

 مركس اموزشی درمانی پنج اذر می باشد . icuاد و دياليس و مركس اموزشی درمانی صي ccuتوجه محل  كاراموزي           

 



 

 

 بسمه تعالی

  44/77/ 44شروع نيمسال:    76- 77 دوم   نيمسال     ارشد مراقبت هاي ويصه   دوم برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 
 

اسامی  

 دانشجويان  

 هر گروه 

    دوم گروه 

  واحد كاراموزي  3و  واحد مربی 2

 نجفی -1

 

 مشکانی  -2

 

خواجه میرزایی -3

   

  عباسی  -4

 

 یحیایی -5

 

 هفته 

1-4 

      یکشنبه  –شنبه 
 ICU ICU ICU ICU ICU سه شنبه-دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه 
 هفته 

5-8 

      یکشنبه –شنبه 

 CCU CCU CCU CCU CCU سه شنبه -دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه 
 هفته 

9-11 

      یکشبنه –شنبه 

 نولولوشي صياد مربی ارتوپدي زنان مربی جراحی زنان مربی عفونی صياد مربی ارتوپدي مربی سه شنبه -دوشنبه 
      پنج شنبه –چهارشنبه 

 هفته 

11-111 

      یکشنبه –شنبه 
 دياليس دياليس دياليس دياليس دياليس سه شنبه-دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه  

 مركس اموزشی درمانی پنج اذر می باشد . icuمركس اموزشی درمانی صياد و دياليس و  ccuتوجه محل  كاراموزي 

 

 



 

 

 بسمه تعالی

  44/77/ 44شروع نيمسال:    76- 77دوم    نيمسال     ارشد مراقبت هاي ويصه دوم   برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 
 

اسامی  

   دانشجويان

 هر گروه 

   دوم  گروه 

 واحد كاراموزي   3و  واحد مربی 2

 فغانی  -1

 

 بارانی   -2

 

 امیر ی -3

 

 محمدی  -4

 

 مشکانی -5

 

 هفته 

1-4 

      یکشنبه  –شنبه 
 دياليس دياليس دياليس دياليس دياليس سه شنبه-دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه 
 هفته 

5-8 

      یکشنبه –شنبه 

 نورولوشي صياد مربی جراحی  زنان مربی جراحی مغس و اعصاب مربی ارتوپدي  زنان مربی عفونی صياد مربی سه شنبه -دوشنبه 
      پنج شنبه –چهارشنبه 

 هفته 

9-11 

      یکشبنه –شنبه 

 CCU CCU CCU CCU CCU سه شنبه -دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه 

 هفته 

11-111 

      یکشنبه –ه شنب
 ICU ICU ICU ICU ICU سه شنبه-دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه  

 مركس اموزشی درمانی پنج اذر می باشد . icuمركس اموزشی درمانی صياد و دياليس و  ccuتوجه محل  كاراموزي 
 


