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 (1)گروهپرستاری هشتمبرنامه کارورزی دانشجویان ترم 

 6هفته 5هفته 0هفته 3هفته 1هفته *2هفته 2گروه ردیف

 ICU1 اورژانس زنانجراحی  نرولوژی نرولوژی کینیپاراکل گلسا مدیری 2

 ICU1 اورژانس زنانجراحی  نرولوژی نرولوژی کینیپاراکل شکیبا موسیوند 1

 اورژانس ICU1 ICU1 اعصابجراحی  زنانجراحی  پاراکلینیک الهام کدخدایی 3

 اورژانس ICU1 ICU1 کینیپاراکل ارولوژی مردان یجراح سینا سلیمی 0

 ارولوژی جراحی مردان کینیپاراکل اورژانس ICU2 ICU2 مصطفی روزبهانی 5

 ارولوژی جراحی مردان کینیپاراکل اورژانس ICU2 ICU2 حسین صارمیان 6

 جراحی مردان ICU2 ICU2 کینیپاراکل ارولوژی ورژانسا ییرضا نیمحمد ام 7

 اعصابجراحی  ICU2 ICU2 جراحی زنان کینیپاراکل ارولوژی محدثه فتحی 1

 جراحی مردان ارولوژی اورژانس کینیپاراکل ICU1 ICU1 آریو ویسی 9

 جراحی مردان ارولوژی اورژانس کینیپاراکل ICU1 ICU1 فرزاد غیور 24

 نرولوژی نرولوژی مردان یجراح ICU3 کینیپاراکل اورژانس علی اصغر بداغی 22

 نرولوژی نرولوژی مردان یجراح ICU3 کینیپاراکل اورژانس شادمان سیاه منصور   21

 ENTچشم و  جراحی زنان کینیپاراکل اورژانس ICU3 ICU3 فاطمه علی محمدی 23

 پاراکلینیک جراحی زنان اورژانس جراحی اعصاب ICU3 ICU3 سحر علیزادگان 20

 ICU3 کینیپاراکل ICU3 ترمیم اورژانس زنان یجراح حدیث صفایی 25

 ICU3 کینیپاراکل ENT ICU3چشم و  جراحی زنان زنان یجراح فاطمه زیدی جودکی 26

 ترمیم کینیپاراکل ICU1 زنان یجراح اورژانس اعصاب یجراح مهسا غالمی 27

 ICU1 کینیپاراکل ENTچشم و  زنان یجراح اورژانس اعصاب یجراح اسدی شقایق 21

 کینیپاراکل اورژانس جراحی اعصاب ICU1 جراحی مردان ENT چشم و اشکان جعفریان 29

 اورژانس جراحی اعصاب ارولوژی ICU1 کینیپاراکل میترم فاطمه  نصیری 14

 کینیپاراکل اعصاب یجراح ترمیم ارولوژی مردان یجراح ICU1 ویسی سوران 12

 کینیپاراکل ترمیم اعصاب یجراح مردانجراحی  ICU1 جراحی مردان پوریانمحمد  11



  در جدول بعدی مالحظه شود. پاراکلینیکبرنامه هفته 

 

 (1)گروهپرستاری هشتمدانشجویان ترم بخش های پاراکلینیک  برنامه کارورزی 

 

 ENT ICU2چشم و  ارولوژی مردان یجراح جراحی اعصاب نرولوژی آقای عباسی 13

 ردیف
 هفته اول 2گروه

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل آزمایشگاه و بانک خون مراقبت در منزل فیزیوتراپی فیزیوتراپی گلسا مدیری 2

 مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما مراقبت در منزل مراقبت در منزل یوتراپیزیف یوتراپیزیف شکیبا موسیوند 1

 و بانک خون شگاهیآزما مراقبت در منزل یوتراپیزیف یوتراپیزیف منزلمراقبت در  مراقبت در منزل الهام کدخدایی 3

 
 دومهفته 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبه کی شنبه

0 
  محدثه فتحی

 

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف

5 
 یاصغر بداغ یعل
 

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف

6 
 منصور   اهیشادمان س

 

 و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف مراقبت در منزل مراقبت در منزل در منزل مراقبت

 و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل یریفاطمه  نص 7

 
 سومهفته 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبه کی شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف سینا سلیمی 1

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف محمد امین رضائی 9

 و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف مراقبت در منزل منزل مراقبت در در منزل مراقبت آریو ویسی 24



 

 

 

 و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف مراقبت در منزل مراقبت در منزل در منزل مراقبت وریفرزاد غ 11

 
 چهارمهفته 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبه کی شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف یروزبهان یمصطف 21

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف انیصارم نیحس 23

 و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف مراقبت در منزل مراقبت در منزل در منزل مراقبت فاطمه علی محمدی 20

 
 پنجمهفته 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبه کی شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف حدیث صفایی 25

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف فاطمه زیدی جودکی 26

 و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف مراقبت در منزل مراقبت در منزل در منزل مراقبت مهسا غالمی 27

 و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف مراقبت در منزل مراقبت در منزل در منزل مراقبت اسدی شقایق 21

 
 ششمهفته 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبه کی شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف اشکان جعفریان 29

 مراقبت در منزل در منزل مراقبت مراقبت در منزل و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف ویسی سوران 14

 و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف مراقبت در منزل مراقبت در منزل در منزل مراقبت محمد پوریان 12

 و بانک خون شگاهیآزما یوتراپیزیف یوتراپیزیف مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل سحر علیزادگان 11


