
 
 تسوِ تؼالی `

 25/6/97ضطٍع ًيوسال:              96- 97  اٍل   زض ًيوسال الاياى   پطستاضي 2تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 

اساهی  

 زاًطجَياى 

 کاراموز ی 

 واحذ1فن 

کاراموزی 

  فارماکولوشی 

 واحذ  1
 جراحی   –داخلی 

 گطٍُ پٌجن گطٍُ چْاضم  گطٍُ سَم  زٍم گطٍُ  گطٍُ اٍل
اهاهی  ػليطضا -1  

اهاًی    ضحواى -2  

اهيط ذاًلَ    تٌْام  -3  

ايطهی      هيالز  -4  

اتطاّين  ايستگلسي  -5  

پَضلاظ    هْطاى -6  

ظاًىَ     هحوس ظازُ -7  
 

جاٍض    سْيل -1  

هيالز  هاّطخ ايٌچِ تطٍى  -2  

ذطاساًی ظازُ   اتَالفضل -3  

ضٍضٌی  احوس ضضا  -4  

طزاضي س   ضحوت اهلل -5  

سْيلی   هصطفی -6  

  اضهاى     ضسَلی-7

 

سيس اهيطحسيي سيس پَض -1  

حاهس  صفايی -2  

حسيي  فطاهطظي -3  

ًػاز لطتاى   تمی -4  

پاضسا  وياهٌص  -5  

لطىطتلَوی   ػلی   -6  

في (–سيس حسي  حسيٌی ) ف  -7  

  

  

 چهار هفته

 اول

      یکطنثه-ضنثه

      سه ضنثه-دوضنثه

     () اقای کاوسی  ارتوپذی اصول فنوى پنجطنثه-رضنثهچها

 چهار هفته

 دوم

      یکطنثه-ضنثه

      سه ضنثه-دوضنثه

فطخ  زاًطجَي اضضسػثساللْی /زاذلی گَاضش )  پنجطنثه-چهارضنثه

 ( پَض
   ) اقای کاوسی ( ارتوپذی اصول فنوى

 

 چهار هفته

 سوم

      یکطنثه-ضنثه

      سه ضنثه-دوضنثه

   ) اقای کاوسی ( ارتوپذی اصول فنوى ( فطخ پَض زاًطجَي اضضسزاذلی گَاضش )   پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 چهارم

      یکطنثه-ضنثه

      سه ضنثه-دوضنثه

   ( فطخ پَض زاًطجَي اضضسزاذلی گَاضش )    پنجطنثه-چهارضنثه

 
 اشض ٍ هحل واضاهَظي زاذلی هطوع صياز هی تاضس  5ضهاًی  تَجِ : هحل واضاهَظي اضتَپسي هطوع اهَظضی ز

 
 
 
 
 
 



 
 

 تسوِ تؼالی `
 25/6/97ضطٍع ًيوسال:              96- 97  اٍل   زض ًيوسال ذاًن ّا پطستاضي 2تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 

اساهی  

 زاًطجَياى 

 کاراموز ی 

 واحذ1فن 

کاراموزی 

  فارماکولوشی 

 واحذ  1
 جراحی   –داخلی 

 گطٍُ چْاضم  گطٍُ سَم گطٍُ زٍم  گطٍُ اٍل
 هاضيِ      الچِ لی -1

 اهيطي       هطين   -2

 ترتياضي  ظيٌة    -3

 تٌساًی    فاطوِ -4

 الْی   صثَضُ  -5

 تطٍهٌس   الِْ    -6

 تطاج     ساضا  -7
 هؼصَهِ   ًجات-8
 

اهٌِ   ذَجِ-1  

سويِ   ضتاًی -2  

ویحَضاسازات  هيطزيل-3  

ػاطفِ ضْاتی -4  

ضيَا    هؼطٍف -5  

هثيٌا ضٍحی -6  

هطين    تْلَل-7  

هطين هيطظايی  -8  

  ظّطا  لاسوی -9
 

فاطوِ السازات   لسسی-1  

سيسُ  هؼصَهِ حسيٌی -2  

ًفيسِ  هطازي ظازُ -3  

هحسثِ سازات   هَاليی-4  

ظّطا ظاضع وطجايی - 5  

ظيٌة    ّاضوی -6  

سيسُ ظّطا   هحسي پَض -7  

ي  پَضهٌسسيوي-8  

  سپيسُ    گل هحوسي -9

 

 

 چهار هفته

 اول

     یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

    ) اقای نصیری( ارتوپذی اصول فنوى پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 دوم

     یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

   ) اقای نصیری( وپذی اصول فنوىارت () زوتط والگطي زاذلی ضٍهاتَلَغي     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 سوم

     یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

  ) اقای نصیری( ارتوپذی اصول فنوى () زوتط والگطي زاذلی ضٍهاتَلَغي      پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 چهارم

     یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

  ( / حسيٌی هيتطا) زوتط والگطياتَلَغي    زاذلی ضٍه   پنجطنثه-چهارضنثه
 

 اشض ٍ هحل واضاهَظي زاذلی هطوع صياز هی تاضس  5تَجِ : هحل واضاهَظي اضتَپسي هطوع اهَظضی زضهاًی  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 تسوِ تؼالی `
 25/6/97 ضطٍع ًيوسال:             96- 97  اٍل   زض ًيوسال الاياى  پطستاضي 3تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 

کاراموزی  

  1تسرگساالن

 واحذ  2

 تخش جراحی 

 ارتوپذی تخش 

  مشکالت شایع 

 واحذ  1

تخش مغس و 

  اعصاب 

 گطٍُ چْاضم  گطٍُ سَم  زٍمگطٍُ  گطٍُ اٍل
اسَزُ     ٍحيس  -1  

تايؼی        جَاز -2  

  ب (–)ف تاطٌی    اضىاى -3

هحوس اهيي ًياًی-4  

اذًَسي     حاهس-5  

حويس  وویػثسال -6  

وطزي      هحوس-7  

  جوال ليَاًی  اتَالفضل -1

اًٍك        ياضاض-2  

ضيد       ػطفاى  -3  

ًجفی      ّازي   -4  

تعهجَ    ػليطضا -5  

اتالى تيات زاضلی تطٍى-6  

ضايغ ( -)ف صفا  يلمی -7  
 

ًَضٍظي      ػلی -1  

هرتَهی      جويل-2  

ًَضػلی     يَسف– 3  

   وَّساضي     ػلی -4

ػظيوی    هصطفی-5  

حيسضي    هطتضی-6  

ضسَل اتازي     ػلی-7  
 

 

 

 چهار هفته

 اول

     یکطنثه-ضنثه

  ( طثطساذاًن )  جطاحی هغع ٍ اػصاب    ( جسوی زاًطجَي زوتطي الاي اضٍلَغي   ) ( الاي حثية ػثساللْی ) اضتَپسي   سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

  دوم

     یکطنثه-ضنثه

  ( جسوی زاًطجَي زوتطي الاي اضٍلَغي   ) ( الاي حثية ػثساللْی ) اضتَپسي   (لطتاًپَض ذاًن )  جطاحی هغع ٍ اػصاب    سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 سوم

     یکطنثه-ضنثه

  ( الاي حثية ػثساللْی ) اضتَپسي     سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 چهارم

     یکطنثه-ضنثه

   (طثطسا ذاًن )  جطاحی هغع ٍ اػصاب    ( / تاجيه حثية ػثساللْیالاي اضٍلَغي   ) سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه
 

 اشض هی تاضس  5تَجِ : هحل واضاهَظي هطوع اهَظضی زضهاًی  
 
 
 
 
 
 



 
 

 تسوِ تؼالی `
 25/6/97ضطٍع ًيوسال:              96- 97  اٍل   زض ًيوسال ذاًن ّا پطستاضي 3اهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم تطً

کاراموزی  

  1تسرگساالن

 واحذ  2

 تخش جراحی 

 ارتوپذی تخش 

  مشکالت شایع 

 واحذ  1

تخش مغس و 

  اعصاب 

 گطٍُ چْاضم  گطٍُ سَم زٍمگطٍُ  گطٍُ اٍل
 وتَلی اسالًی   فاطوِ -1

 ضستواًی  هْسيِ  -2

 اسسي      هْال  -3

 سيسُ ظيٌة ًػازحسيٌی-4

 صفطي    فطظاًِ  -5

 احوسي     سويطا -6

 لطيفی          ًيىَ  -7

 ًصيطي   فاطوِ -8
 

اًپی ي           ْاضت 1  

زاًايی        فطضتِ-2  

فاطوِ زيلن ًصطت اتازي-3  

اسوؼيلی       هليحِ -4  

ضًجثط            فائعُ-5  

تْعازي ضاز          طيثِ -6  

تجطي         فاطوِ-7  

پطيسا      وط -8  

لطُ تاش     ػاليِ-1  

لثازي      پطيسا-2  

وَّساضياى  سَزاتِ -3  

حيسضي  هؼصَهِ  -4  

هٌصَضي         ًطگس-5  

ضجاػی        ظّطا-6  

ضفيؼی لصط         ًگاض-7  
  

 

 

 چهار هفته

 اول

     یکطنثه-ضنثه

 سه ضنثه-دوضنثه
 (وط ٍ اهيطي الاي  هاليی /)  ًَضٍلَغي صياز  

زوتطي  ذاًن ًيه ذَاُ زاًطجَي)ظًاى اضتَپسي 

 (پطستاضي  

   زوتطيزاًطجَي  ذاًن ػطالياىجطاحی ظًاى   )

 (پطستاضي  
 

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 دوم

     یکطنثه-ضنثه

زاًطجَي  ذاًن ػطالياى)  جطاحی ظًاى  سه ضنثه-دوضنثه

 (پطستاضي     زوتطي
 (  ػالوی الاي هاليی /)  ًَضٍلَغي صياز    

زوتطي  ذاًن ًيه ذَاُ زاًطجَي)ظًاى اضتَپسي 

 (پطستاضي  
 

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 سوم

     یکطنثه-ضنثه

  (ػالوی الاي هاليی/)  ًَضٍلَغي صياز     (حسيٌی فطظاًِ ذاًن جطاحی ظًاى   ) ( صفطي ذاًن )ظًاى اضتَپسي  سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 چهارم

     یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه
 اضس اشض ٍ هحل واضاهَظي ًَضٍلَغي هطوع صياز هی ت 5تَجِ : هحل واضاهَظي اضتَپسي ٍ جطاحی هطوع اهَظضی زضهاًی  

 

 

 

 



 25/6/97ضطٍع ًيوسال:              96- 97  اٍل ًيوسال  پطستاضي  زض  4تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 

اساهی  

 زاًطجَياى 

 

 

 کاراموزی 

   3تسرکسال 

 واحذ  2

 قلة تخش 

 عفونی تخش

الفگطٍُ سَم  زٍمگطٍُ  گطٍُ اٍل  گطٍُ چْاضم 

 اًٍك   يفِضط-1

  یچَپاً ليال-2

  يذسطٍ ياىطًپ -3

 هْسا زّماى  -4

ياى هحوَز ووال -5   

هصطفی  تْلىِ   -6  

هيالز جْاى اتازي  -7  

 
 

 

  يًظط يالسْ-1

 ظازُ  يذساٍضز يَاض -2

  یػثسالصالح فاطوِ-3

 هثيٌا   ذطهالی -4

  یسٌٌسج يٌاس -5

   يهطاز یػل يةصْ-6

ذضطلَ   تْعاز-7  

ًػاز یاضهاى زٍج -8  
 

  يتطاتاز يِّاً-1

 یذَجن ل ِصفي-2

 يٌیظّطُ سازات حس -3

  يضضا فطاهطظ -4

  يویلس يالزاً -5

 ظازُ  ييحس یحاج يياضه -6

هيىائيل لطًجيه -7  

 لاسن هلىاى  -8

ػثسالصوس زٍجی ًػاز -1  

سيس ػثسالطضا ضاز حسيٌی   -2  

 ػطفاى ضتاطی -3

تْطٍظ حٌفی -4  

  یفضل حثيثِ-5

  يطيهؼ فاطوِ-6

 لَ  یػاطفِ هصطف -7

 يسيهف سحط-8

ب  گطٍُ سَم    

  یجؼفط واظو -1

 ضئَف اًجن ضٍظ   -2

 یآظازُ تَضاً -3

 يیغعالِ هعض -4

یچَضل فاطوِ-5  

  یفاطوِ تَل-6

  ايسا   هْطٍظ -7

 چهار هفته

 اول

     یکطنثه-ضنثه

 (  ٌی هيتطاحسيذاًن (ػفًَی ب گروه سوم  ( الاي تاجيه)  2للة  (هيطوطيوی ذاًن للة )  سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

  دوم

     یکطنثه-ضنثه

   (  حسيٌی فطظاًِ بگروه سوم   ػفًَی ٍ ضٍهاتَلَغي   (هيطوطيویذاًن للة ) (    صفطيذاًن (يی ٍ ضٍهاتَلَغػفًَ سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 سوم

     یکطنثه-ضنثه

  (هيطوطيویذاًن للة ) (    لطتاًپَض ذاًن (ػفًَی  نثهسه ض-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 چهارم

     یکطنثه-ضنثه

 (هيطوطيویذاًن للة ) (    ٍاهيطي   ذاًن ّاي وط(ػفًَی   سه ضنثه-دوضنثه

 تَجِ : هحل واضاهَظي هطوع اهَظضی ٍ زضهاًی صياز هی تاضس 



 تسوِ تؼالی
 هی تاضس  زض ترص اٍضغاًسواضاهَظي هازضٍ ًَظازاى  پسطاى هرصَظ  ايي تطًاهِ

 زاًطجَياى پسط 25/6/97ضطٍع ًيوسال:              96- 97ًيوسال  اٍل   پطستاضي  زض  4تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 

کاراموز ی  

 مادرونوزادان 

 واحذ2
تَجِ : گطٍّْا تا ّن 

ازغام هی ضًَس ٍ زض زٍ 

  َظيترص واضاه

  اجطا هی ضَز

هفته اول خانم  8مربی :

 آقای کاوسی , حکمتی پور

 هفته دوم خانم طالبی 8

 گطٍُ چْاضم گطٍُ سَم الف زٍمگطٍُ  گطٍُ اٍل

ياى هحوَز ووال -1  

هصطفی  تْلىِ   -2  

جْاى اتازي هيالز  -3  

  ٍحيس  هيطظاػلی  -4

 

 ًػاز  یاضهاى زٍج-1

  یسٌٌسج يٌاس -2

   يازهط یػل يةصْ-3

تْعاز ذضطلَ-4  

صفا يلمی  -5  

 

  يضضا فطاهطظ -1

  يویلس يالزاً -2

 ظازُ  ييحس یحاج يياضه -3

هيىائيل لطًجيه -4  

 لاسن هلىاى  -5

ػثسالصوس زٍجی ًػاز -1  

سيس ػثسالطضا ضاز حسيٌی   -2  

 ػطفاى ضتاطی -3

تْطٍظ حٌفی -4  

 

سَم بگطٍُ   
  یجؼفط واظو -1

 ضئَف اًجن ضٍظ   -2

 هحوس تَالغی -3

چهار 

 هفته

 اول

     یکطنثه-ضنثه

 سه ضنثه-دوضنثه
  

 

 اشض  5ترص اٍضغاًس 

گروه دوم تا حکوتی پور. )  الف 3-2گطٍّْاي 

 الف تا آقای کاوسی (3

  

     پنجطنثه-چهارضنثه

چهار 

 هفته

 دوم

     یکطنثه-ضنثه

 سه ضنثه-دوضنثه
   

 ترص اٍضغاًس صياز 

کاوسی و آقای با  4)گروه الف 3ٍ  4گطٍّْاي  

   حکمتی پور (خانم الف با 3گروه 

     پنجطنثه-چهارضنثه

چهار 

 هفته

 سوم

     یکطنثه-ضنثه

 اشض 5ترص اٍغاًس  سه ضنثه-دوضنثه

 ب 3ٍ 4-1گطٍّْاي     
   

     پنجطنثه-چهارضنثه

چهار 

 هفته

 چهارم

     یکطنثه-ضنثه

 ياز ترص اٍغاًس ص سه ضنثه-دوضنثه

 ب3ٍ 2-1گطٍّْاي   
   

          پنجطنثه-چهارضنثه



 تسوِ تؼالی
 واضاهَظي هازضٍ ًَظازاى هی تاضس  زذتطاى ايي تطًاهِ هرصَظ 

 زاًطجَياى زذتط 25/6/96ضطٍع ًيوسال:              96- 97 اٍل  ًيوسال  پطستاضي  زض  4تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 

اساهی  

 زاًطجَياى 

اراموز ی ک

 مادرونوزادان 

 واحذ2
گروهها با هم ادغام می شونذ و در 
 دو بخش کاراموزی اجرا می شود .

 21 یخانم اکبر : مربی پرستاری 
هفته آخر دکتر  4هفته اول .
 جویباری 

  هفته 21خانم مرادی: ییماما یمرب 

 گطٍُ چْاضم الف گطٍُ سَم زٍمگطٍُ  گطٍُ اٍل

 اًٍك   يفِضط-1

  یچَپاً ليال-2

  يذسطٍ ياىپطً -3

 هْسا زّماى  -4
 

  يًظط يالسْ-1

 ظازُ  يذساٍضز يَاض -2

  یػثسالصالح فاطوِ-3

 هثيٌا    ذطهالی -4

 @@گلٌاظ وط  -5

 @@يیلطُ تا يسُفط -6
 

  يتطاتاز يِّاً-1

 یذَجن ل صفيِ-2

 يٌیظّطُ سازات حس -3
 
  

  یفضل حثيثِ-1

  يطيهؼ فاطوِ-2

 لَ  یػاطفِ هصطف -3

يسيهف سحط-4  

 گطٍُ سَم  ب

 یآظازُ تَضاً -1

 يیغعالِ هعض -2

یچَضل فاطوِ-3  

  یفاطوِ تَل-4
 

 چهار هفته

 اول

     یکطنثه-ضنثه

   سه ضنثه-دوضنثه

 
 پرستاری با هربی 2هادرًٍَزاداى گرٍُ 

  هاهاییبا هربی الف 3هادرًٍَزاداى گرٍُ 
  

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 دوم 

     یکطنثه-ضنثه

 سه ضنثه-دوضنثه
  

 پرستاری الف با هربی  3هادرًٍَزاداى گرٍُ 

 هاهاییبا هربی  4هادرًٍَزاداى گرٍُ 
 

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 سوم

     یکطنثه-ضنثه

 رستاریپبا هربی 4هادرًٍَزاداى گرٍُ  سه ضنثه-دوضنثه

 هاهاییبا هربی  1ب 3ٍهادرًٍَزاداى گرٍُ 
  

 

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 چهارم

     یکطنثه-ضنثه

 ب با هربی پرستاری 3ٍ  1هادرًٍَزاداى گرٍُ  سه ضنثه-دوضنثه

 با هربی هاهایی 2هادرًٍَزاداى گرٍُ 
   

          پنجطنثه-چهارضنثه

 محل کاراموزی مرکس اموزشی و درمانی صیاد

 می باشد



 تسوِ تؼالی

 25/6/96ضطٍع ًيوسال:              96- 97اٍل     ًيوسالپطستاضي  زض  6تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 

 اساهی زاًطجَياى  

مشکالت کاراموز ی 

  شایع 

 واحذ1

  کاراموزی کودکان

 واحذ  2
 عفونی/جنرالهفته.  61:کترسبسید

هفته دوم خانم  8 دکترخدام.هفته اول  8

 ..:نوزدان/اورشانس/طالبی 

 

 گطٍُ چْاضم گطٍُ سَم زٍمگطٍُ  گطٍُ اٍل
ٍزي   اتَالفضلزا  

لثٌسي    ضاياىًؼ  

ييصازللَ    حس  

   ياضضْط     يلنز 

  يِػال  ساتليد هحوسي 

    يِػل يسُس  يٌیحس

 يتا    يسهْس

 یض ضَاً  ظّطا

 ياوسلرِ   هاض

 طاطاض   فطاهطظ

 غالهىاض   ٍحيس

 ٍاحسن ( يه -جَاز اتعاًلَ ) ف

 یهصطف   يواغص 

 اسحاق هحوَزي

  يحاًِض   یتطظػل 

 يطاط   سوو 

 وَزواى( -) فيِ هْس ياضيضْط

   يسااهْطٍظ  

   الٌاظی ٍحساً

 اضطي   هتيٌِ 

ايعزي   ضازي   

 زاٍزياى    ظّطا

 فاطوِ    ييزٍظ يحساز

 گلٌاظ    وط

 تعي    سؼيس 

  ضايغ( -)فجليل ظازُ   يحيی

 ًيه لسم تيوَض

يٌاپمِ      س   

  

 ػعيعياى   الْام 

 ػلی آتازي  ّاًيِ 

 لطُ تايی   فطيسُ  

  يِحاً  يفاًیگ

 فاطوِ  ًَضٍظي

 (ٍاحسن1 -هطام ) ف يهً يسٍح

 فطّاز    يیصفا

 تْازض   هسؼَز

 ّازي  فطاهطظي پَض

 ضايغ( -)فذليلياى   هحوس

 چهار هفته

 اول

 وَزواى )ًَظازاى/اٍضغاًس/ذَى(  وَزواى ) جٌطال/ػفًَی ( ػثساللْی(الاي حثية ) N.S یکطنثه-ضنثه

     ضنثهسه -دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 دوم

  وَزواى )ًَظازاى/اٍضغاًس/ذَى( )الاي حثية ػثساللْی( N.S وَزواى )جٌطال /ػفًَی( یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 سوم

 یکطنثه-ضنثه
 

وَزواى 

 )ًَظازاى/اٍضغاًس/ذَى(
N.S ( ذاًن) وَزواى ) جٌطال/ ػفًَی ( ضٍظتاى 

     سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 چهارم

وَزواى  یکطنثه-ضنثه

 )ًَظازاى/اٍضغاًس/ذَى(
 ضٍظتاى(ذاًن ) N.S وَزواى )جٌطال/ػفًَی ( 

     سه ضنثه-دوضنثه

          پنجطنثه-چهارضنثه

 ماًی هی تاضسهطوع طالاشض ٍ هحل واضاهَظي وَزواى  5اًی  هطوع اهَظضی زضه N.Sتَجِ : هحل واضاهَظي 



 25/6/96ضطٍع ًيوسال:              96- 97اٍل     ًيوسالپطستاضي  زض  7تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم @ 

اساهی  

 زاًطجَياى 

 کاراموزی 

 ویصه

واحذ  3

کاراموزی در 

 عرصه ویصه 

  واحذ 1

 ُ چْاضمگطٍ گطٍُ سَم زٍمگطٍُ  گطٍُ اٍل

 جَادی فر حجت  -1

 علی    زر فشاى -2

 کَّساریاى  هحود  -3

 سویرا     کر     -4

 رضایی  هرجاى -5

 شیری   عسیسُ  -6

 ًَر احودی   زّرا-7

 هعرٍف     شبٌن -8

 

 جَادی  داًیال -1

 یَسف     کری  -2

 حسي قاسوی  ًاصر-3

 عاطفِ  کلتِ -4

 فیرٍز ازٍر -5

 سقر  عالیِ -6

 حید حیدری  ام البٌیيٍ -7
 

 آقایی      فاطوِ -1

 جْاى بیي   شوین -2

 جْاًشاّی  ًگار -3

 دایی     فاطوِ -4

 هسعَدی   شالِ -5

 علی زادُ  کاهراى  -6

 هْرداد   اکبرپَر -7

 
 

 عرب ًصاد   فاطوِ -1

 آتَسا  ی    تَسل -2

 کریوی     فاطوِ -3

 هالکی ًیا   فاطوِ -4

 ُ بْارُ     باش قر -5

 هحود    رعد صفت  -6

 حسیي ًصاد حسیي    -7

 سید ُ زّرا هیرکریوی  -8

 

 چهار هفته

 اول

 هقذم  (اقای جراحی قلة تاز)  هالیی(اقای دیالیس) رحوانی(اقای ) ICU عثذاللهی(اقای )CCU یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 دوم

 هالیی(اقای دیالیس) رحوانی(اقای ) ICU )اقای عثذاللهی(CCU قلة تاز) اقای هقذم  ( جراحی یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 سوم

 رحوانی(اقای ) ICU )اقای عثذاللهی(CCU هقذم  (اقای جراحی قلة تاز)  هالیی(اقای دیالیس) یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

     پنجطنثه-چهارضنثه

 چهار هفته

 چهارم

 )اقای عثذاللهی(CCU هقذم  (اقای جراحی قلة تاز)  هالیی(اقای دیالیس) رحوانی(اقای ) ICU یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

          پنجطنثه-چهارضنثه

 

 صياز ٍ جطاحی للة وطزوَي  هی تاضس   CCUَظي اشض ٍ هحل واضاه 5ٍ زياليع هطوع اهَظضی زضهاًی   ICUتَجِ : هحل واضاهَظي 

 

 



 سوِ تؼالی

  گطٍُ الف25/6/96ضطٍع ًيوسال:              96- 97اٍل   زض ًيوسال   پطستاضي 7تطم تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  @

کاراموزی در  

عرصه 

 تسرگساالن

 1-2-3  

 واحذ8

  

 گطٍُ چْاضم گطٍُ سَم زٍمگطٍُ  گطٍُ اٍل

 حجت  فر  جَادی -1

 علی   زر فشاى  -2

 سویرا      کر     -3

 هعرٍف    شبٌن  -4

 

 داًیال    جَادی -1

 یَسف          کری -2

 کلتِ       عاطفِ  -3

 عالیِ     سقر  -4
 

 فاطوِ       آقایی-1

 شوین    جْاى بیي-2

 اکبرپَر   هْرداد -3
 

 فاطوِ   عرب ًصاد -1

 آتَسا      یتَسل -2

 فاطوِ     کریوی -3

 حسیي ًصاد     حسیي  -4

 

 عفونی صیاد قلة صیاد داخلی صیاد نورولوشی صیاد  تا جوعهدوضنثه  1-2هفته 
 قلة صیاد داخلی صیاد نورولوشی صیاد عفونی صیاد  تا جوعهدوضنثه  3-4هفته 
 داخلی صیاد نورولوشی صیاد عفونی صیاد قلة صیاد تا جوعهدوضنثه  5-6هفته 
 نورولوشی صیاد عفونی صیاد قلة صیاد داخلی صیاد تا جوعهدوضنثه  7-8هفته 
 جراحی اعصاب جراحی عووهی ارتوپذی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی تا جوعهدوضنثه  9-10هفته 
 جراحی عووهی ارتوپذی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب تا جوعهدوضنثه  11-12هفته 
 ارتوپذی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عووهی جوعه تادوضنثه  13-14هفته

 جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عووهی ارتوپذی  تا جوعهدوضنثه  15-16هفته 

 ٍاجطا هی گطزز . اشض تطًاهِ ضيعي 5: واض اهَظي جطاحی تَضاوس ، اػصاب ، ػوَهی ٍ اضتَپسي تَسط سَپط ٍايعض تيواضستاى  تَجِ

 کارآهوزی عرصه عفونی،نورولوشی ، داخلی و قلة در تیوارستاى صیاد ضیرازی  تا هعرفی ناهه از دانطکذه ترگسار هی گردد.تَجِ :

  کاراهوزی در عرصه پوست و سوختگی فقط هخصوظ خانن ها هی تاضذتَجِ :

 

 

 

 

 



 تسوِ تؼالی

 ب گطٍُ 25/6/96ضطٍع ًيوسال:              96- 97اٍل   زض ًيوسال   پطستاضي 7تطم تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  @

کاراموزی در  

عرصه 

 تسرگساالن

 1-2-3  

 واحذ8

  

 گطٍُ چْاضم گطٍُ سَم زٍمگطٍُ  گطٍُ اٍل

 هرجاى  رضایی -1

 ًَر احودی   زّرا -2

 هحود   کَّساریاى  -3

 

 

 ٍحید حیدری  ام البٌیي -1

 عسیسُ  شیری  -2

 ًاصر   سویحسي قا-3
 

 کاهراى   علی زادُ  -1

 ًگار     جْاًشاّی-2

 فاطوِ       دایی     -3

 شالِ   هسعَدی  -4
 

 فاطوِ  هالکی ًیا   -1

 باش قرُ        بْارُ  -2

 رعد صفت      هحود  -3

 سیدُ زّرا هیرکریوی -4

 

 جراحی اعصاب ی عووهیجراح ارتوپذی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی  تا جوعهدوضنثه  1-2هفته 
 جراحی عووهی ارتوپذی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب تا جوعهدوضنثه  3-4هفته 
 ارتوپذی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عووهی تا جوعهدوضنثه  5-6هفته 
 توراکس یا پوست وسوختگیجراحی  جراحی اعصاب جراحی عووهی ارتوپذی  تا جوعهدوضنثه  7-8هفته 

 عفونی صیاد قلة صیاد داخلی صیاد نورولوشی صیاد تا جوعهدوضنثه  9-10هفته 
 قلة صیاد داخلی صیاد نورولوشی صیاد عفونی صیاد  تا جوعهدوضنثه  11-12هفته 
 داخلی صیاد نورولوشی صیاد عفونی صیاد قلة صیاد تا جوعهدوضنثه  13-14هفته

 نورولوشی صیاد عفونی صیاد قلة صیاد داخلی صیاد تا جوعه دوضنثه 15-16هفته 

 اشض تطًاهِ ضيعي ٍاجطا هی گطزز . 5: واض اهَظي جطاحی تَضاوس ، اػصاب ، ػوَهی ٍ اضتَپسي تَسط سَپط ٍايعض تيواضستاى  تَجِ

 اهه از دانطکذه ترگسار هی گردد.کارآهوزی عرصه عفونی،نورولوشی ، داخلی و قلة در تیوارستاى صیاد ضیرازی  تا هعرفی نتَجِ :

  کاراهوزی در عرصه پوست و سوختگی فقط هخصوظ خانن ها هی تاضذتَجِ :

 

 

 

 

 



 تسوِ تؼالی

   25/6/97ضطٍع ًيوسال:              96- 97اٍل       پطستاضي  زض ًيوسال8تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم @

اساهی  

 زاًطجَياى 
 ٍاحس 1-زضػطصِ ضٍاى

ٍاحس  2ت هسيطي

ٍاحس  2فَضيت  

ٍاحس  3تْساضت 

ٍاحس  1.5وَزواى 

 ٍاحس  2.5هازض ًَظازاى 

 ٍاحس12جوغ 

 گطٍُ چْاضم گطٍُ سَم گطٍُ زٍم  گطٍُ اٍل

هحود  صفا گٌبدی-1  

قجری    شفیعِ -2  

ٍحید    غالهی -3  

زّرا     کابَسی-4  

فرشتِ        هَالًا -5  

1+کَدکاى عرصِ ٍحید  ًیک هرام -6  

عقیل    عباسی -7  

هرتضی  رئَف ًصاد-8  

1کَدکاى عرصِ +جَاد   ایساًلَ  -9  

 

یًَس    ارازی-1  

تاجیک  پَیا-2  

رقیِ   هیر عرب -3  

رحین  طبری ًیا  -4  

هحدثِ  رحیوی-5  

سواًِ   خرهالی -6  

سوا          ترابی-7  

جَاد    لک زایی  -8  

 

هسعَد  حسیٌی زادُ  -1  

شْرام  گرگاًلی-2  

احدی پَر طیبِ -3  

راضیِ  ایگدری -4  

رضا   صفر زادُ  -5  

سیدُ زّرا ًصاد حسیٌی-6  

جعفر    رهضاًی ًیا  -7  

هٌْاز     تَهاج - 8  

 

شادهاى   شریف -1  

سعیدُ  حاجی آبادی  -2  

کیاًا    یکتا خَاُ  -3  

هْدی  جوال آبادی-4  

اسواعیل  بشاٍرد-5  

عبدالَاحد  الیاسی -6  

علی رضا    رستوی  -7  

هادراى (–)ف زّراسادات  حسیٌی -8  

فائسُ    تَراًی  -9  
 

چهار 

 هفته

 اول

 تهذاضت تهذاضت تهذاضت ) پنج ارر  (فوریت  یکطنثه-ضنثه

 رواى فوریت ) صیاد ( عرصه هذیریت نصیری(اقای ) هذیریت سه ضنثه-دوضنثه

 عرصه کودکاى اى عرصه کودک عرصه هادرنوزاداى واحذ 1عرصه هادرنوزاداى  پنجطنثه-چهارضنثه

چهار 

 هفته

 دوم 

 تهذاضت تهذاضت ) پنج ارر  (فوریت  تهذاضت یکطنثه-ضنثه

 فوریت ) صیاد ( رواى نصیری(اقای )هذیریت عرصه هذیریت سه ضنثه-دوضنثه

 عرصه هادرنوزاداى عرصه کودکاى/هادراى عرصه هادرنوزاداى عرصه کودکاى/هادراى پنجطنثه-چهارضنثه

چهار 

 هفته

 مسو

 تهذاضت ) پنج ارر  (فوریت  تهذاضت تهذاضت یکطنثه-ضنثه

 عرصه هذیریت کاوسی(اقای )هذیریت فوریت ) صیاد ( رواى سه ضنثه-دوضنثه

 عرصه کودکاى/هادراى عرصه هادرنوزاداى عرصه کودکاى/هادراى عرصه هادرنوزاداى پنجطنثه-چهارضنثه

چهار 

 هفته

 چهارم

 ) پنج ارر  (فوریت  تهذاضت تهذاضت تهذاضت یکطنثه-ضنثه

 کاوسی(اقای )هذیریت عرصه هذیریت رواى فوریت ) صیاد ( سه ضنثه-دوضنثه

 عرصه هادرنوزاداى عرصه هادرنوزاداى عرصه کودکاى عرصه کودکاى پنجطنثه-چهارضنثه

 اشض هی تاضس 5اًی ٍ ػطصِ وَزواى پسطّا هطوع تَجِ : ػطصِ هازضًٍَظازاى گطٍُ پسطّا ٍزذتطّا هطوع صياز ٍ ػطصِ وَزواى زذتطاى هطوع طالم



 تسوِ تؼالی

   25/6/97ضطٍع ًيوسال:              96- 97اٍل       پطستاضي  زض ًيوسال8تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم @

اساهی  

 زاًطجَياى 
 ٍاحس 1-زضػطصِ ضٍاى

ٍاحس  2هسيطيت 

ٍاحس  2فَضيت  

ٍاحس  3تْساضت 

ٍاحس  1.5وَزواى 

 ٍاحس  2.5ًَظازاى  هازض

 ٍاحس12جوغ 

 گطٍُ چْاضم گطٍُ سَم گطٍُ زٍم  گطٍُ اٍل

هحود  صفا گٌبدی-1  

قجری    شفیعِ -2  

ٍحید    غالهی -3  

زّرا     کابَسی-4  

فرشتِ        هَالًا -5  

1+کَدکاى عرصِ ٍحید  ًیک هرام -6  

عقیل    عباسی -7  

هرتضی  رئَف ًصاد-8  

1اى عرصِ کَدک+جَاد   ایساًلَ  -9  

 

یًَس    ارازی-1  

تاجیک  پَیا-2  

رقیِ   هیر عرب -3  

رحین  طبری ًیا  -4  

هحدثِ  رحیوی-5  

سواًِ   خرهالی -6  

سوا          ترابی-7  

جَاد    لک زایی  -8  

 

هسعَد  حسیٌی زادُ  -1  

شْرام  گرگاًلی-2  

طیبِ  احدی پَر-3  

راضیِ  ایگدری -4  

رضا   صفر زادُ  -5  

ًصاد حسیٌی سیدُ زّرا-6  

جعفر    رهضاًی ًیا  -7  

هٌْاز     تَهاج - 8  

 

شادهاى   شریف -1  

سعیدُ  حاجی آبادی  -2  

کیاًا    یکتا خَاُ  -3  

هْدی  جوال آبادی-4  

اسواعیل  بشاٍرد-5  

عبدالَاحد  الیاسی -6  

علی رضا    رستوی  -7  

هادراى (–)ف زّراسادات  حسیٌی -8  

فائسُ    تَراًی  -9  
 

چهار 

 هفته

 اول

     یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

 عرصه کودکاى عرصه کودکاى  عرصه هادرنوزاداى واحذ 1عرصه هادرنوزاداى  پنجطنثه-چهارضنثه

چهار 

 هفته

 دوم 

     یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

 هفته اول2عرصه هادراى  پنجطنثه-چهارضنثه

 هفته دوم 2عرصه کودکاى
 نوزاداىعرصه هادر

 هفته  اول  2عرصه کودکاى

 هفته دوم 2عرصه هادراى 
 عرصه هادرنوزاداى

چهار 

 هفته

 سوم

     یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

 پنجطنثه-چهارضنثه
 عرصه هادرنوزاداى

 هفته  اول  2عرصه کودکاى

 هفته دوم2عرصه هادراى 
 عرصه هادرنوزاداى

  هفته اول2عرصه هادراى 

 هفته دوم 2ىعرصه کودکا

چهار 

 هفته

 چهارم

     یکطنثه-ضنثه

     سه ضنثه-دوضنثه

 عرصه هادرنوزاداى عرصه هادرنوزاداى عرصه کودکاى عرصه کودکاى پنجطنثه-چهارضنثه

 اشض هی تاضس 5 تَجِ : ػطصِ هازضًٍَظازاى گطٍُ پسطّا ٍزذتطّا هطوع صياز ٍ ػطصِ وَزواى زذتطاى هطوع طالماًی ٍ ػطصِ وَزواى پسطّا هطوع



 تسوِ تؼالی

  25/6/97ضطٍع ًيوسال:    96- 97   اٍل   ًيوسال     اضضس هطالثت ّاي ٍيػُ   زٍم تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 
 

اساهی  

 زاًطجَياى  

 ّط گطٍُ 

   اٍل گطٍُ 

  ٍاحس واضاهَظي   3ٍ  ٍاحس هطتی 2

 یطااو

 یسیفرخ پور تثر

 یعالو یذهزت

 

 پور نفاطوه قرتا
 

 ه فرزانه یذس

 حسینی

هلک  یفسرانه صفر

 ییکال

 هفته 

1-4 

      یکطنثه  –ضنثه 
 جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ  سه ضنثه-دوضنثه 

      پنج ضنثه –چهارضنثه 
 هفته 

5-8 

      یکطنثه –ضنثه 

 عفونی / روهاتولوشی عفونی / روهاتولوشی احی هغس و اعصاب جر نورولوشی  سه ضنثه -دوضنثه 
     داخلی گوارش فارهاکولوشی پنج ضنثه –چهارضنثه 

 هفته 

9-12 

      یکطثنه –ضنثه 

 ارتوپذی زناى  جراحی زناى  عفونی  نورولوشی   سه ضنثه -دوضنثه 
     داخلی گوارش فارهاکولوشی پنج ضنثه –چهارضنثه 

 هفته 

13-16 

      یکطنثه –ضنثه 
 انکولوشی وسوختگی انکولوشی وسوختگی انکولوشی وسوختگی انکولوشی وسوختگی  سه ضنثه-دوضنثه 

     داخلی گوارش فارهاکولوشی پنج ضنثه –چهارضنثه  

 ض هی تاضس اش 5تَجِ: هحل واضاهَظي جطاحی للة تاظ تيواضستاى اهيط الوَهٌيي وطزوَي ٍ اًىَلَغي ٍ سَذتگی هطوع 

 

 

 

 



 تسوِ تؼالی

  25/6/97ضطٍع ًيوسال:    96- 97   اٍل   ًيوسال     اضضس هطالثت ّاي ٍيػُ   زٍم تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 
 

اساهی  

 زاًطجَياى  

 ّط گطٍُ 

    زٍم گطٍُ 

  ٍاجس  0.5 ٍاحس واضاهَظي  2ٍ  ٍاحس هطتی 2

 کر یرُهٌ -1
@@@@ 

 زّرا طبرسا -2
@@@@ 

 یکتاج  یهْد -3
@@@@ 

  یٌیحس یتراه -4

 
 یریاه یزّرُ برزگر-5

 

 هفته 

1-4 

      یکطنثه  –ضنثه 
جراحی هغس و  نورولوشی  سه ضنثه-دوضنثه 

 اعصاب
 نورولوشی  عفونی  (2قلة  ) 

      پنج ضنثه –چهارضنثه 
 هفته 

5-8 

      یکطنثه –ضنثه 

 جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ جطاحی للة تاظ احی للة تاظجط جطاحی للة تاظ سه ضنثه -دوضنثه 
      پنج ضنثه –چهارضنثه 

 هفته 

9-12 

      یکطثنه –ضنثه 

 اًىَلَغي ٍسَذتگی اًىَلَغي ٍسَذتگی اًىَلَغي ٍسَذتگی اًىَلَغي ٍسَذتگی اًىَلَغي ٍسَذتگی سه ضنثه -دوضنثه 
      پنج ضنثه –چهارضنثه 

 هفته 

13-16 

      یکطنثه –ضنثه 
جراحی هغس و  عفونی  سه ضنثه-دوضنثه 

 اعصاب
 عفونی   ارولوشی  

داخلی روهاتولوشی     پنج ضنثه –چهارضنثه  

 ) فارهاکولوشی (
 

 اشض هی تاضس  5تَجِ: هحل واضاهَظي جطاحی للة تاظ تيواضستاى اهيط الوَهٌيي وطزوَي ٍ اًىَلَغي ٍ سَذتگی هطوع 
 

 



 آهَظي زض ػطصِ پطستاضي تْساضت جاهؼِتطًاهِ واض

 16/11/1395ضطٍع:     96- 95ًيوسال  زٍم   -پطستاضي 8زاًطجَياى  تطم 
 

 ُفتَ

31-36 

 ُفتَ

9-31 

 ُفتَ

5-8 

 ُفتَ

3-4 

 گرٍّ ُا رّز ُای کارآهْزی: شٌثَ ّ یکشٌثَ

 اساهی زاًطجَياى

پایگاٍ 

 شِری33

پایگاٍ  اًجیراب 

 شِری33

 

****** 
 صفا گٌبدی هحود -1

 ٍحید    غالهی -2

 فائسُ    تَراًی-3

  ٍحید  ًیک هرام -4

  هرتضی  رئَف ًصاد-5

 

A  

گطٍُ 

 اٍل

هرکستِذاشت 

شِری  1شوارٍ 

 )اهام رضا(

هرکستِذاشت 

 1شوارٍ 

شِری )اهام 

 رضا(

 قجری    شفیعِ -1 ******* سعذ آتاد

 زّرا     کابَسی-2

 عقیل    عباسی-3

 جَاد   ایساًلَ-4

 تِ هَالًافطض-5

B 

پایگاٍ  31پایگاٍ 

 شِری33

 یًَس    ارازی-1 سعذ آتاد *******

 تاجیک  پَیا-2

 رحین  طبری ًیا  -3

 هحدثِ  رحیوی-4

 

A  ٍُگط

 زٍم

 

 سواًِ   خرهالی -1 اًجیراب ******* 31پایگاٍ  31پایگاٍ 

 سوا          ترابی-2

 جَاد    لک زایی  -3

 

B 

ذاشت هرکستِ ******* سعذ آتاد

 1شوارٍ 

شِری )اهام 

 رضا

هرکستِذاشت 

 1شوارٍ 

شِری )اهام 

 رضا(

 هسعَد  حسیٌی زادُ  -1

 شْرام  گرگاًلی-2

 طیبِ  احدی پَر-3

 راضیِ  ایگدری -4
 

A  ٍُگط

 سَم

 



پایگاٍ  31پایگاٍ  ******* اًجیراب

 تِذاشت33
 رضا   صفر زادُ  -1

 سیدُ زّرا ًصاد حسیٌی-2

 جعفر    رهضاًی ًیا  -3

 هٌْاز     تَهاج -4

 

B 

 شادهاى   شریف -1 31پایگاٍ  31پایگاٍ  سعذ آتاد *********

 سعیدُ  حاجی آبادی  -2

 کیاًا    یکتا خَاُ  -3

 هْدی  جوال آبادی-4

 

A  

گطٍُ 

 چْاضم

 اًجیراب 31پایگاٍ  *********

 

 اسواعیل  بشاٍرد-1 31پایگاٍ 

 عبدالَاحد  الیاسی -2

 وی علی رضا    رست -3

 زّراسادات  حسیٌی -4

 

B 

 

 6شِری : خیاتاى اهام رضا  اهام رضا  1آدرش: * هرکستِذاشت شوارٍ 

 اًجیراب ، تعذ از پل ، هرکس خذهات جاهع شِری  -اًجیراب: هیذاى تسیج 

 خاًَ تِذاشت سعذ آتاد: رّستای سعذ آتاد 

  ٍ3اللَ  -شِری: خیاتاى شِذا33پایگا  

  ٍب اًقالب دّمشِری: کْی اًقال 31پایگا 

  ٍ16اًتِای کْچَ پالک-7کْچَ استخر سیذیي –: خیاتاى شِیذ تِشتی 31پایگا 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تطًاهِ واضآهَظي پطستاضي تْساضت جاهؼِ زاًطجَياى

 25/6/96ضطٍع:      96- 97ًيوسال  زٍم   -پطستاضي 5تطم 

 

 هفته

31-36 

 هفته

9-31 

 هفته

5-8 

 هفته

3-4 

 گروه ها رآموزی: شنبه و یکشنبهروز های کا

 اساهی زاًطجَياى

بخش  5پایگاه  5پایگاه 
 روانپزشکی

بخش 
 روانپزشکی

 فایزه بزرگی ماکرانی -3
 علی الوندی-1
 هانیه حسین کمر-1
 ابوافضل درویشی-4
 محمد عیسی زادگان-4
 الهام ولی الهی-5
 امینه پژمان-6
 فرشته موالنا-7

A  

گطٍُ 

 اٍل

شت مرکز بهدا
-سرخواجه

 4پایگاه 

مرکز بهداشت 
-سرخواجه

 4پایگاه 

بخش 
 روانپزشکی

بخش 
 روانپزشکی

 فائزه ابراهیمی-3
 بنیامین ابایی-1
 محدثه محب علی-1
 ایوب دقدي زاده -4
 رضا طاطار-5
 راضیه یلقی-6
 ماریا لشکربلوکی-7

B 

 9پایگاه 
طالقانی -مدرس

 دوم

 9پایگاه 

-مدرس
 طالقانی دوم

 حسین مصطفویسید محمد -3  
 پونه مطلبی-1
 مهدی شاهد-1
 مریم طریک -4
 احمد وجدانی فر-5
 فاطمه سادات موسوی-6
 نادیا کر-7
 علی اصغر فندرسکی-8
 

C 

 



 

بخش 
 روانپزشکی

بخش 
 روانپزشکی

 مطهره اخوندی-3 5پایگاه  5پایگاه 
 رضا جهانشاهی-1
 فرشته سرگزی-1
 مهدي رجب پورعارفي -4
 عبدلستار قرجه-5
 ه ملکیانعاطف-6
 فاطمه رنجبر-7
 مهال صیاد-8
 

A  ٍُگط

 زٍم

 

بخش 
 روانپزشکی

بخش 
 روانپزشکی

مرکز بهداشت 
-سرخواجه

 4پایگاه 

مرکز بهداشت 
-سرخواجه

 4پایگاه 

 فاطمه افتخاری -3
 سیدحامدحسینی -1
 راحله صحنه -1
 سعید سوخت سرائي -4
 علی اصغر عباسی -5
 سمیه مصطفی پور -6
 علی کمی -7
 

B 

 9پایگاه   
-مدرس

 دومطالقانی 

 9پایگاه 
-مدرس

 طالقانی دوم

 عبدالصمد دوجی نژاد-3
 فاطمه وزیری دوزین-1
 رسول اله طریک-1
 فاطمه مرگدری-4
 بهروز حنفی-5
 مریم نژاد پنجه-6
 فاطمه فرامرزی -7

 

C 

 

 

   :فلکَ سرخْاجَ )آقای تِساد هرکس تِذاشت سرخْاجَ  -3هرتی ُای هراکس 

  1-  ٍاتتذای کْچَ سوت چپ 01ت دّ(   خیاتاى اهام رضا کْچَ)هرکس تِذاش 5آقای کاّسی پایگا 

  ٍکْچَ دّم-کْی طالقاًی-فلکَ هذرش-9خاًن هشوْلی: پایگا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تسوِ تؼالی

 25/6/69ضطٍع ًيوسال:              96- 79  اٍلًيوسال پطستاضي  زض  5تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 

اساهی  

 زاًطجَياى 

 کاراموزی 

 روان تهذاشت

 گطٍُ چْاضم گطٍُ سَم گطٍُ زٍم گطٍُ اٍل
 فایسٍ تسرگی هاکراًی -3

 علی الًْذی-1

 ُاًیَ حسیي کور-1

 اتْافضل درّیشی-0

 هِذی شاُذ-5

 هرین طریک -6

 هحوذ عیسی زادگاى-7

 سیذ هحوذ حسیي هصطفْی-8

 پًَْ هطلثی-9

 الِام ّلی الِی-31

 اهیٌَ پژهاى-33

 فرشتَ هْالًا-31

 راُیویفائسٍ ات-3

 تٌیاهیي اتایی-1

 هحذثَ هحة علی-1

 ایْب دقذي زادٍ -0

 رضا طاطار-5

 ًادیا کر-6

 علی اصغر فٌذرسکی-7

 احوذ ّجذاًی فر-8

 فاطوَ سادات هْسْی-9

 راضیَ یلقی-31

 هاریا لشکرتلْکی-33

 هطِرٍ اخًْذی-3

 رضا جِاًشاُی-1

 فرشتَ سرگسی-1

 هِذي رجة پْرعارفي -0

 رسْل الَ طریک-5

 َ هرگذریفاطو-6

 عثذلستار قرجَ-7

 تِرّز حٌفی-8

 هرین ًژاد پٌجَ-9

 عاطفَ هلکیاى-31

 فاطوَ رًجثر-33

 فاطوَ افتخاری  -8

 سیذحاهذحسیٌی -9

 راحلَ صحٌَ -31

 سعیذ سْخت سرائي -33

 علی اصغر عثاسی -31

 سویَ هصطفی پْر -31

 علی کوی -30

 عثذالصوذ دّجی ًژاد -35

 فاطوَ ّزیری دّزیي -36

 هِال صیاد -37

 فاطوَ فراهرزی -38

 
 چهار هفته

 اول

 یکطنثه-ضنثه
 تهذاضت تهذاضت تخص روانپسضکی تخص روانپسضکی

 چهار هفته

 دوم

 یکطنثه-ضنثه
 تهذاضت تهذاضت ر تخص روانپسضکی تخص روانپسضکی

 چهار هفته

 سوم

 یکطنثه-ضنثه
 رو تخص روانپسضکی تخص روانپسضکی تهذاضت تهذاضت

 چهار هفته

 چهارم

 یکطنثه-ضنثه
 ص روانپسضکیتخ تخص روانپسضکی تهذاضت تهذاضت

 

 هطتی: فطظازهْط     زاًطجَياى هطز: ترص ضٍاپعضىی هطزاى                         هطتی : ذاًن هطگسضيترص ضٍاپعضىی ظًاى     ،تَجِ: زاًطجَياى ذاًن

 

 

 

 تسوِ تؼالی



   25/6/96  ضطٍع ًيوسال:            96- 97پطستاضي  زض ًيوسال    زٍم  8تطًاهِ واضآهَظي زاًطجَياى  تطم 

اساهی  

 زاًطجَياى 
 ٍاحس 1-زضػطصِ ضٍاى

ٍاحس  2هسيطيت 

ٍاحس  2فَضيت  

 ٍاحس  3تْساضت 

 

 گطٍُ چْاضم گطٍُ سَم گطٍُ زٍم گطٍُ اٍل
    

چهار 

 هفته

 اول

 تهذاضت تهذاضت تهذاضت ) پنج ارر  (فوریت  یکطنثه-ضنثه

 رواى صیاد ( فوریت ) عرصه هذیریت هذیریت )نصیری( سه ضنثه-دوضنثه

چهار 

 هفته

 دوم

 تهذاضت تهذاضت ) پنج ارر  (فوریت  تهذاضت یکطنثه-ضنثه

 فوریت ) صیاد ( رواى هذیریت)نصیری( عرصه هذیریت سه ضنثه-دوضنثه

چهار 

 هفته

 سوم

 تهذاضت ) پنج ارر  (فوریت  تهذاضت تهذاضت یکطنثه-ضنثه

 عرصه هذیریت هذیریت)نصیری( فوریت ) صیاد ( رواى )هرکذری( سه ضنثه-دوضنثه

چهار 

 هفته

 چهارم

 ) پنج ارر  (فوریت  تهذاضت تهذاضت تهذاضت یکطنثه-ضنثه

 هذیریت)نصیری( عرصه هذیریت رواى)هرگذری( فوریت ) صیاد ( سه ضنثه-دوضنثه

 تَجِ: هطتی ترص ضٍاًپعضىی ذاًن ضضائياى

 هطتی ترص ضٍاًپعضىی ظًاى ذاًن ضيد ًػاز

 

 

 


