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  واحد 1،پرستاري بیماریهاي روان : واحد 2پرستاري بهداشت مادر و نوزاد :  ،واحد 1:  کودك بیمارپرستاري ، واحد 2:  2پرستاري بزرگساالن و سالمندان 

  ، مسئولین واحد : خانم یوسفی ،دکتر قاسمی ،خانم ایمانی فر و دکتر بیرانوند روزهاي کارآموزي : دوشنبه و سه شنبه
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  عسلیزایشگاه 

  نفر اول : نرسري 4
  RIنفر دوم :  4

  مربی  خانم فراشی 

  صبح نوزادان.شهیدمدنی
  نفر اول  4

  مربی  خانم فراشی
نوزادان عسلی : نفر دوم  4

  صبح
  مربی  خانم دکتر قاسمی

  زنان .عسلیجراحی 
  خانم ایمانی فر

  رحیمی جنرال اطفال شهید
  صرع، عشایر اورولوژي  شهداي  خ.موسوي

  خ.یوسفی
  ارتوپدي شهداي عشایر

  آ.نورالهی

  عصر، قلب  شهید مدنی 
  آ.احمدي

  اعصاب و روان عصر
  دکتر بیرانوند
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  رحیمیجنرال اطفال . شهید 
  خ.موسوي

  عشایر شهداي ، ارتوپدي
 آ.طرهانی

عشایر ،  شهداي  اورولوژي
  عصر خ.یوسفی

 

  یشگاه عسلیزا
  نفر اول : نرسري 4

   RIنفر دوم :  4
  مربی  خانم فراشی

  

  صبح نوزادان.شهیدمدنی
  نفر اول  4

  مربی  خانم فراشی
نوزادان عسلی   :نفر دوم4

  صبح
  مربی  خانم دکتر قاسمی

  جراحی زنان .عسلی
  خانم ایمانی فر

  عصر روان و اعصاب
  دکتر بیرانوند

  عصرمدنی شهید  قلب
  احمديآقاي 
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، عشایر شهداياورولوژي 
  خ.یوسفی.عصر

  

،  شهداي عشایر ارتوپدي 
  خانم ایمانی فر.عصر

  

  عصرقلب ، شهید مدنی   
  خانم حاتمی

  جراحی زنان .عسلی
  خانم ایمانی فر

  جنرال اطفال . شهید مدنی
  دکتر کرمیخ.

  

  اعصاب و روان صبح
  خ.شمسی فر

   
  
  

  زایشگاه عسلی
  نفر اول : نرسري 4

  RIنفر دوم :  4
  مربی  خانم فراشی 

نوزادان نفر اول  4
  صبح شهیدمدنی

  خ.اشرفیمربی: 
 نوزادان عسلینفر دوم :  4

  صبح
  مربی  خانم دکتر قاسمی
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  اورژانس جراحی شهداي عشایر (عصر)
  آ.نصیري

 

  خ. نظرپورعصر  مدنی شهید.  جنرال اطفال

  ارتوپدي ، شهداي عشایر
  نورالهیآ.

  
 عشایر رولوژي ، شهدايوا

  عصر خ.یوسفی
  

  صبح رحیمیقلب ، شهید 
  خانم حاتمی

  دکتر بیرانوند عصراعصاب و روان   آ.مرادي صبح 115اورژانس 
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  خ. معصومه  سپهوند مدنیجنرال اطفال . شهید 
  

  عصرمدنی قلب ، شهید 
  آقاي احمدي

  عشایر رولوژي ، شهدايوا
  عصر خ.یوسفی

 

  رشهداي عشایارتوپدي ، 
  نورالهیآ.

  

  آ.نصیري اورژانس جراحی شهداي عشایر (عصر)
 

  عصر 115اورژانس 
  خ. رضایی اعصاب و روان صبح  آقاي مرادي
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  اورژانس داخلی شهید رحیمی عصر
  امامی آقاي

  صبح روان و اعصاب
  خ.شمسی فر

  عشایر شهداي عصر ارتوپدي  عصر خ. فیاضی جنرال اطفال . شهید مدنی
 نورالهیآ.

عصر  عشایر شهداي ، اورولوژي
  خ.یوسفی

 

  صبح 115اورژانس 
  آقاي مرادي

  صبحقلب شهید مدنی 
  قاي احمديآ

  



  

  

  

  

  

  

 6گروه 5گروه 4گروه 3گروه 2گروه  1گروه

  محمد امرایی  نوید بیرانوند  مجید پوریان  فاطمه رنجبر  فاطمه سهل الدین  سمانه فرهادیان
  علی شفیعی  77رضا آزاد بخت   شاهین پورشایان   طاهره سپهوندي  صادقیانسعیده   زهرا شهسواري
  مهدي کرمی  محمد جواد ترکاشوند  شایان چراغی  نیلوفر ساالري  فرشته مشرفی  مریم مطاعی

  رضا آزاد بخت   ن حسین پورامیر حسی  حسین دالوند  مهسا زمانی  زهرا حوالی پور  نرگس سپهوندي
  عارف طوالبی  ر پورمحمد نظ  ایوب دارایی نژاد  هانیه خاکی پور  ملوك جافري  فیسپیده مشر

  بالل فتاحی  عسلی عبدلی  علی درویشی فائزه طوالبی  معصومه اسماعیلی  سوسن سپهوند
  ایوب ازادي  رضا بهرامیان  سجاد سوري  رضوان محمد رضایی  مهتاب خوشنام وند  فاطمه تیموري

        معصومه محمدي    مهناز میر احمدي 


