
 منتورشیپی دانشجویان ترم هشتم پرستاریبرنامه 

 32/6 نام و نام خانوادگی گروه

 الی 

32/6 

23/6 

 الی

4/7 

6/7 

 الی 

11/7 

12/7  

 الی

12/7 

33/7 

 الی

32/7 

37/7 

 الی

3/2 

4/2 

 الی

9/2 

 مهدی قیصری 1گروه 

 محمد آزادی

 جراحی عشایر Icu جراحی عشایر Icu عشایر عفونی عفونی عشایر نورولوژی عشایر نورولوژی عشایر اورژانس عشایر

 زهرا زیویاری 3گروه

 نیلوفر محمدی

ENT  نورولوژی عشایر داخلی عشایر اورژانس عشایر عشایر Icu عفونی عشایر عفونی عشایر جراحی عشایر 

 عرفان شمس 2گروه

 فرشید همتی

 جراحی مردان عشایر نورولوژی عشایر اعصاب عشایرجراحی  جراحی اعصاب عشایر اورژانس عشایر عشایر  ENT عفونی عشایر

 محدثه موسوی 4گروه

 مهتاب دارابی

 نورولوژی عشایر عشایر   CCU عشایر 3جنرال  Icu اورژانس عشایر عشایر  ENT جراحی زنان عشایر جراحی زنان عشایر

 نرگس دریکوند 2گروه

 فاطمه والیزاده

 مسمومیت رحیمی مسمومیت رحیمی داخلی زنان رحیمی جراحی رحیمی Icu جراحی رحیمی Icu جراحی زنان رحیمی انکولوژی رحیمی

 حسین کرمی 6گروه

 علیرضا لطفی پور

 ارتوپدی عشایر عشایر  ENT اورژانس عشایر عشایر 1جنرال  Icu عشایر  CCU جراحی اعصاب عشایر جراحی اعصاب عشایر

 نگار علیزاده 7گروه

 رضوان طهماسبی

Icu  رحیمیجراحی Icu اورژانس رحیمی انکولوژی رحیمی جراحی زنان رحیمی داخلی زنان رحیمی قلب رحیمی جراحی رحیمی 

 محمدرضا محمودی 2گروه

 زهره جمشیدیان

Icu جراحی عشایر Icu اورژانس عشایر جراحی مردان عشایر اورولوژی عشایر اورولوژی عشایر جراحی عشایر ENT  عشایر 

 جمالزادهاسماعیل  9گروه

 پویان منتی

 عشایر 1جنرال  Icu ارتوپدی عشایر ارتوپدی عشایر

 

 

ENT  اورژانس عشایر اورولوژی عشایر اورولوژی عشایر عشایر 

 فرشید احمدی 13گروه

 امیر بهاروندی

 عشایر جراحی اعصاب جراحی اعصاب عشایر عشایر  ENT جراحی عشایر Icu جراحی عشایر Icu داخلی عشایر اورولوژی عشایر

 11گروه

 

 

 صهبا خسروی

 مهسا مرادی

Icu داخلی رحیمی Icu جراحی زنان رحیمی داخلی زنان رحیمی قلب رحیمی انکولوژی رحیمی اورژانس رحیمی داخلی رحیمی 
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 سجاد شهبازیان 13گروه

 سعید گراوند

 جراحی رحیمی Icu جراحی رحیمی Icu انکولوژی رحیمی رحیمیجراحی مردان  رحیمیجراحی مردان  قلب رحیمی داخلی مردان رحیمی

 عاطفه قاسمی پور 12گروه

 فاطمه صفر بیرانوند

 عشایر 3جنرال  Icu عشایر 3جنرال  Icu سوختگی زنان عشایر جراحی زنان عشایر اعصاب عشایرجراحی  عفونی عشایر داخلی عشایر

 بهنوش کونانی 14گروه

 فاطمه کاکا خانی

 صبورا جمعه زاده

Icu  عشایر 1جنرال Icu  سوختگی زنان عشایر جراحی زنان عشایر جراحی زنان عشایر اورژانس رحیمی عفونی عشایر عشایر 1جنرال 

 پگاه خسروی 12گروه

 نگار پرورش

 قلب رحیمی اورژانس رحیمی داخلی رحیمی Icu مسمومیت رحیمی مسمومیت رحیمی رحیمی انکولوژی زنان رحیمی جراحی

 صادق نظری 16گروه

 ذبیح اله خسروی 

 انکولوژی رحیمی قلب رحیمی جراحی مردان رحیمی داخلی رحیمی Icu داخلی رحیمی Icu داخلی  مردان رحیمی اورژانس رحیمی

 سپیده چگینی 17گروه

 فاطمه شکری

 عشایر 1جنرال  Icu عشایر 1جنرال  Icu داخلی عشایر داخلی عشایر عشایر جراحی زنان  جراحی مردان عشایر نورولوژی عشایر

 حسن کاکایی فر 12گروه

 فاطمه انصاری فرد

CCU   عشایر CCU  عشایر Icu  عشایر 3جنرال Icu  عشایرداخلی  داخلی عشایر نورولوژی عشایر عشایر 3جنرال 

 رضا میرزایی 19گروه

 یاسر حدادی

 داخلی رحیمی Icu داخلی رحیمی Icu اورژانس رحیمی داخلی مردان رحیمی انکولوژی رحیمی جراحی مردان رحیمی قلب رحیمی


