
 
  

 98-99ترم دوم كارشناسي پيوسته اتاق عول در نيوسال اول  يازدهنبرناهه كارآهوزي دانشجوياى دوره 

 13/7-54/31ساعت كارآهَزي: صثح:                       تیوارستاى اهام حسیي)ع( هاي  صثح تخص طٌثهیکضٌثه الی  رٍزهاي                                                     ٍاحذ    2: تالیٌیههارتهاي     واحد كارآهوزي: 

                                      اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(  صثحطٌثه یکضٌثه الی رٍزهاي                   ٍاحذ                                3رفتار در اتاق عول:                                     

                                           خلیلی                               ثویي خاًن  -1

                            فاطوِ                              کیَاًلَخاًن  -2

  ًرگط                             هفاخری خاًن-3

          خاى آقایی                     هرضیِ        خاًن -4

 خاًن راضیِ                              تیوَری -5

 یحیی پَر                               ایواى آقای-6

  طاّری                             آقای حعیي -7

          زّرا                             ؼیریي پاظخ   خاًن-8

                           الٌاز العادات                 حعیٌیخاًن   -1

           خیری                              فائسُخاًن  -2

           رٍؼٌایی                           ظپیذُخاًن  -3

 ظرٍدلیر                               ّراخاًن ز-4

                              خاًن هحذثِ                           جَکاری                            -5

            کریوی                              زّرا خاًن-6

 آقای آتتیي                              هَهٌی -7

         آقای ّادی                          هْرًعة -8 

 اتراّیوی                                 فائسُ خاًن-1

           اًساتی    رٍؼٌک                        خاًن  -2

      خاًن هثیٌا                                 غالهی                               -3

 خاًن زّرا                                هْراتی  -4

            هقاهی                                فائسُ خاًن-5

 آقای هْذی                            هقذض -6

 پرًاک آقای علی                                -7

 ّفتِ ؼٌثِ اليی   4تِ هذت 14/07/98لغایت  23/06/98از تاریخ

   تیوارظتاى اهام حعیي)ع( اتاق عولیکؽٌثِ صثح تخػ 

 ّفتِ ؼٌثِ الی  4تِ هذت  10/09/98لغایت  18/08/98از تاریخ

   تیوارظتاى اهام حعیي)ع( تخػ ارتَپذییکؽٌثِ صثح 

 ّفتِ ؼيٌثِ اليی    4تِ هذت  8/10/98لغایت  16/09/98از تاریخ

 تیوارظتاى اهام حعیي)ع جراحی یکؽٌثِ صثح تخػ

 ّفتييِ  4تييِ هييذت 14/07/98لغایييت  23/06/98از تيياریخ

   تیوارظتاى اهام حعیي)ع( ارتَپذی ؼٌثِ الی یکؽٌثِ صثح تخػ

 ّفتيِ   4تيِ هيذت    12/08/98لغایيت    20/07/98از تاریخ

   تیوارظتاى اهام حعیي)ع( داخلیؼٌثِ الی یکؽٌثِ صثح تخػ 

 ّفتِ ؼيٌثِ   4تِ هذت  8/10/98لغایت  16/09/98از تاریخ

   تیوارظتاى اهام حعیي)ع( اتاق عول الی یکؽٌثِ صثح تخػ

 ّفتييِ  4تييِ هييذت 14/07/98لغایييت  23/06/98از تيياریخ

   تیوارظتاى اهام حعیي)ع( داخلی تخػ صثحؽٌثِ یکؼٌثِ الی 

 4تيِ هيذت    12/08/98 لغایيت   20/07/98از تاریخ  ِ  ّفتي

   تیوارظتاى اهام حعیي)ع( ارتَپذی تخػ صثحؼٌثِ الی یکؽٌثِ 

 ّفتييِ  4تييِ هييذت  10/09/98لغایييت  18/08/98از تيياریخ

   تیوارظتاى اهام حعیي)ع( اتاق عولؼٌثِ الی یکؽٌثِ صثح 



 

 

 98-99نيوسال اول  ترم چهارم كارشناسي پيوسته در  دهنرشته اتاق عول دوره  برناهه كارآهوزي دانشجوياى

 

  13/7-54/31صثح:  ساعت كارآهَزي:                 تهاراتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع( ٍ  صثح  رٍزهاي چهارضٌثه الی پٌجطٌثه                                    ٍاحذ 2 : 3 تکٌیك اتاق عول   :واحد كارآهوزي

 13/31 – 54/31عصر :                                                         )ع(چهارضٌثه عصر    اتاق عول تیوارستاى اهام حسیيرٍزهاي دٍضٌثه ٍ  ٍاحذ            2:  اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد اسکراب                                      

 13/31 – 25ضة:                                                                                          ()ع رٍزهاي دٍضٌثه ٍ چهارضٌثه ضة تیوارستاى اهام حسیي                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        صاتریاى                          فائسُ خاًن  -1

           هیری                             اظواخاًن  -2

          طثعی                          ًازًیيخاًن  -3

             تٌار                             زّراخاًن  -4

 هیرزاًیا                            کیویاخاًن  -5

              هحوذ ًعة                   هحوذ رضا آقای -6

             طثاطثایی                          هْذیِخاًن  -1

              آَّیی                          هْتابخاًن  -2

             داٍری                          پگاُ  خاًن   -3

        ّذّذی                             آتٌا خاًن  -4

        آقای احوذ رضا                     اظذی -5

      رجثی                         هحوذآقای  -6
 

             اصغری                        ظویرا خاًن  -1

             هظلَهی                         هْذیِخاًن  -2

           هْرپَر                         هْذیِخاًن  -3

            صاحثکاری                      هحثَتِخاًن  -4

           طالثی                            آقای ًیوا -5

           درزی                        آقای عثذا... -6
  

                            زیٌة                     اعتصاهی فرخاًن  -1

         خراظاًی                       زّراخاًن  -2

 صیاد                       ظواًِخاًن -3

          پَرهحوذی  هْذیط              خاًن   -4

                        آقای ظثحاى                   عرب عاهری-5

 ی         ًصیر                     هْذیآقای -6

 

 ّفتيِ   4تِ هيذت   18/07/98الی  27/06/98از تاریخ

اٍرشاًييط تیوارظييتاى اهييام   چْارؼييٌثِ ٍ پييٌب ؼييٌثِ ؼيية  

 ؼوط هرتی آقای –ٍاحذ اظکراب  حعیي)ع(

 ّفتيِ   4تِ هيذت   16/08/98الی  24/07/98از تاریخ

اتياق عويل تیوارظيتاى اهيام      چْارؼٌثِ الی پيٌب ؼيٌثِ صيثح   

 هرتی خاًن آؼَری -ٍاحذ اظکراب  حعیي)ع(

 ّفتيِ   4تِ هيذت   14/09/98الی  22/08/98از تاریخ

ٍاحيذ    اتاق عول تیوارظتاى تْار چْارؼٌثِ الی پٌب ؼٌثِ صثح

 خاًن کیَاًلَهرتی  -1تکٌیک 

 ّفتيِ   4تِ هذت   11/10/98الی  18/09/98از تاریخ

اتياق عويل تیوارظيتاى اهيام      دٍؼٌثِ ّا ٍ چْارؼٌثِ ّا عصر

 هرتی خاًن آؼَری -1ٍاحذ تکٌیک  حعیي)ع(

 

 ّفتيِ   4تِ هيذت    17/07/98الی  25/06/98از تاریخ

اتياق عويل تیوارظيتاى     دٍؼٌثِ ّا عصر ٍ چْارؼٌثِ ّا عصر

 هرتی خاًن آؼَری -1ٍاحذ تکٌیک  اهام حعیي)ع(

 ّفتيِ   4تِ هيذت   16/08/98الی  24/07/98از تاریخ

ٍاحيذ    اتاق عول تیوارظتاى تْار چْارؼٌثِ الی پٌب ؼٌثِ صثح

 هرتی خاًن کیَاًلَ -1تکٌیک 

 ّفتيِ   4تِ هيذت   14/09/98الی  22/08/98از تاریخ

اتياق عويل تیوارظيتاى اهيام      ٌثِ صيثح چْارؼٌثِ اليی پيٌب ؼي   

 هرتی خاًن آؼَری -ٍاحذ اظکراب  حعیي)ع(

 ّفتيِ   4تِ هيذت   12/10/98الی  20/09/98از تاریخ

اٍرشاًيط تیوارظيتاى اهيام     ؼية چْارؼٌثِ ٍ پيٌب ؼيٌثِ   

 هرتی آقای ؼوط –ٍاحذ اظکراب  حعیي)ع(

 

 ّفتيِ   4تِ هذت  18/07/98الی  27/06/98از تاریخ

اتياق عويل تیوارظيتاى اهيام      الی پٌب ؼيٌثِ صيثح  چْارؼٌثِ 

 هرتی خاًن آؼَری -اظکرابٍاحذ حعیي)ع(

 ّفتيِ   4تِ هذت  16/08/98الی  24/07/98از تاریخ

اٍرشاًييط تیوارظييتاى اهييام   چْارؼييٌثِ ٍ پييٌب ؼييٌثِ ؼيية 

 هرتی خاًن عاهری -ٍاحذ اظکراب حعیي)ع(

 ّفتِ  4تِ هذت   13/09/98الی  20/08/98از تاریخ

اتاق عول تیوارظيتاى   دٍؼٌثِ ّا عصر ٍ چْارؼٌثِ ّا عصر

 هرتی خاًن آؼَری -1ٍاحذ تکٌیک  اهام حعیي)ع(

 ّفتيِ   4تِ هذت  12/10/98الی  20/09/98از تاریخ

 -1ٍاحذ تکٌیيک   -اتاق عول تْار چْارؼٌثِ الی پٌب ؼٌثِ صثح

 هرتی خاًن کیَاًلَ

 

 

 ّفتِ  4تِ هذت  18/07/98الی  27/06/98از تاریخ

  تْيار اتياق عويل تیوارظيتاى     صيثح چْارؼٌثِ الی پٌب ؼٌثِ 

 هرتی خاًن کیَاًلَ -1ٍاحذ تکٌیک 

 4تييِ هييذت    15/08/98الييی  22/07/98از تيياریخ 

اتياق عويل    عصير  چْارؼيٌثِ ّيا   ٍدٍؼٌثِ ّيا عصير   ّفتِ 

 هرتی خاًن آؼَری -1ٍاحذ تکٌیک  اهام حعیي)ع(تیوارظتاى 

 ّفتِ  4تِ هذت  14/09/98الی  22/08/98از تاریخ

تیوارظييتاى اهييام اٍرشاًييط  ٍ پييٌب ؼييٌثِ ؼييةچْارؼييٌثِ 

 هرتی آقای ؼوط -ٍاحذ اظکراب حعیي)ع(

 ّفتِ  4تِ هذت  12/10/98الی  20/09/98از تاریخ

اتياق عويل تیوارظيتاى اهيام      چْارؼٌثِ الی پٌب ؼٌثِ صيثح 

 هرتی خاًن آؼَری -اظکرابٍاحذ   حعیي)ع(

 

دوم صفحه  



 

 

 98-99نيوسال اول  ترم ششن كارشناسي پيوسته در نهن رشته اتاق عول دوره  برناهه كارآهوزي دانشجوياى

  13/7-54/31صثح:    ساعت كارآهَزي:ريزهای ديشىبه ي سه شىبه شب ايرژاوس بیمارستان امام حسیه)ع(                                             ٍاحذ 3كارآهَزي در اتاق عول اٍرژاًس:                                  

 13/31 – 25ضة:                                         حسیه)ع( ي بهار ريزهای ديشىبه ي سه شىبه صبح اتاق عمل بیمارستان امامٍاحذ       2كارآهَزي اصَل ٍ هراقثت در اتاق تهثَدي  :      :واحد كارآهوزي

 )ع(   حسیه ريزهای ديشىبه ي سه شىبه اتاق عمل ي بخش های مختلف بیمارستان امامٍاحذ                           2كارآهَزي هذیریت در اتاق عول:                                   

                    
 

           زّرا                            هحوذ ًیا خاًن -1

 اهیرارجوٌذی                 ظیذُ فاطوِ  خاًن -2

         آرزٍظادات                  دریاتاری خاًن -3

  عٌایتی           آرهیٌِ                خاًن -4

 قائوی                         آقای هصطفی -5

               آقای هْذی                           دّقاى -6

 

    اؼرفی        خاًن هثیٌا                            -1

                     حعٌی                                  هْعاخاًن  -2

                     هحیا                                  تاجعلیخاًن  -3

             خاًن زّرا                                ظیذ آتادی  -4

 تاقری                   هجیذ             آقای  -5

 هَهي                               ّادیآقای  -6

 

 اتاق عول تیوارظتاى اهيام حعيیي)ع(    صثح دٍؼٌثِ  الی ظِ ؼٌثِ ّفتِ  4تِ هذت  16/07/98لغایت  25/06/98از تاریخ  

 هرتی خاًن هحتؽوی -ٍاحذ ریکاٍری

 تخػ ّای هختلف تعيتری  تیوارظيتاى    دٍؼٌثِ  الی ظِ ؼٌثِ  صثحّفتِ  4تِ هذت  14/08/98الی  22/07/98از تاریخ

 هرتی خاًن خذاتخؽیاى -ٍاحذ هذیریت  اهام حعیي)ع( 

 ٍاحيذ هيذیریت اتياق     دٍؼٌثِ الی ظِ ؼٌثِ صثح اتاق عول تیوارظتاى اهيام حعيیي)ع(   12/09/98لغایت  20/08/98از تاریخ

 هرتی خاًن ظلواًی -عول

 هرتيی خياًن    – ریکياٍری ٍاحيذ   تْيار اتياق عويل تیوارظيتاى     دٍؼٌثِ الی ظِ ؼٌثِ صثح 10/10/98لغایت  18/09/98از تاریخ

 طثاطثایی
ٍاحذ کارآهَزی در اتياق   -اٍرشاًط تیوارظتاى اهام حعیي)ع( ظِ ؼٌثِ ؼةدٍؼٌثِ الی  06/07/98لغایت    25/06/98از تاریخ 

 عول اٍرشاًط

  

 تخيػ ّيای هختليف     دٍؼيٌثِ  اليی ظيِ ؼيٌثِ  صيثح     ّفتيِ   4تيِ هيذت    16/07/98 لغایيت  25/06/98از تاریخ

 هرتی خاًن خذاتخؽیاى -ٍاحذ هذیریت  تیوارظتاى اهام حعیي 

 اتياق عويل تیوارظيتاى اهيام      دٍؼٌثِ  اليی ظيِ ؼيٌثِ  صيثح    ّفتِ  4تِ هذت  14/08/98الی  22/07/98از تاریخ

 یهرتی خاًن هحتؽو -ٍاحذ ریکاٍری  حعیي)ع( 

 هرتيی   -ٍاحيذ ریکياٍری   تْيار صثح اتاق عول تیوارظتاى ظِ ؼٌثِ الی  دٍؼٌثِ 12/09/98لغایت  20/08/98از تاریخ

  خاًن طثاطثایی
 ٍاحيذ   -اتياق عويل تیوارظيتاى اهيام حعيیي)ع(      دٍؼٌثِ الی ظِ ؼٌثِ صثح 10/10/98لغایت  18/09/98از تاریخ

 هرتی خاًن ظلواًی –هذیریت در اتاق عول 

ٍاحيذ   -اٍرشاًيط تیوارظيتاى اهيام حعيیي)ع(     دٍؼٌثِ اليی ظيِ ؼيٌثِ ؼية     12/09/98لغایت    20/08/98از تاریخ 

 کارآهَزی در اتاق عول اٍرشاًط

دوم صفحه  



 

 

 

 اولصفحه             98-99سال تحصيلي  اولكارشناسي پيوسته در نيوسال  هشتن ترم -هشتنرشته اتاق عول دوره  برناهه كارآهوزي دانشجوياى

                                                                                                                                             7: 13–54/31ساعت كارآهَزي= صثح :     صثح اتاق عول تیوارستاى هاي اهام حسیي ) ع( ٍ تهار              یك ضٌثهرٍزهاي ضٌثه  الی  ٍاحذ                     2گَارش ٍ غذد :    واحد كارآهوزي در عرصه:   

 ٍاحذ                                3اطفال:       

 ٍاحذ   3فك ٍ صَرت:                                                        

  EN T                                              :3 ٍاحذ                          

                                                     

 عارفی                                                 ظویرا خاًن -1

                   هرکثاتی                        ظرًٍاز                        خاًن -2

 گرزالذیي                                             هلیحِ خاًن -3

 هرؼذی                                             زّرُ خاًن -4

                    هجاٍر رظتوی                             ًیلَفر                     خاًن -5

 خاى رهکی                                             خاًن صذیقِ -6

 اظذی                          آقای هحوذ                         -7

 ارم                                                                         زیٌةخاًن  -1

 زریي قلوی                                                                         زّرا خاًن  -2

 دارخال                                                                         فاطوِ خاًن -3

 عجن                                                                              فاطوِخاًن  -4

       علیسادُ                                   ظحر                                             خاًن -5

           حعٌی                                    خاًن هًَا                                              -6

      چگٌی                                     خاًن زّرا                                            -7

                تاجیک                                             آقای هْذی                                   -8

 

ٍاحذ گيَارغ   - بهار اتاق عمل بیمارستان   شنبه الی یک شنبه صبحروزهای  7/7/89لغایت  34/60/89از تاریخ 

 خاًن عثذالْی هرتی  -ٍ غذد

  -امام حسیه)ع (اتاق عمل بیمارستان  شنبه الی یک شنبه صبحروزهای  23/69/89لغایت  36/67/89از تاریخ 

   آقای هَظَیاىهرتی  -ٍاحذ گَارغ ٍ غذد

  -اطفيال ٍاحيذ   بهار اتاق عمل بیمارستان  شنبه و یک شنبه صبحروز های  27/68/89لغایت  29/69/89از تاریخ 

 خاًن عثذالْیهرتی 

-امام حسییه )ع( اتاق عمل بیمارستان  شنبه و یک شنبه صبحروزهای  21/26/89لغایت  34/68/89از تاریخ 

 آقای جوالیهرتی  – فک ٍ صَرتٍاحذ 

 

امیام  اتیاق عمیل بیمارسیتان      شنبه الی یک شنبه صیبح روزهای  7/7/89لغایت  34/60/89از تاریخ 

 هرتی آقای هَظَیاى -ٍاحذ گَارغ ٍ غذد- حسیه)ع(

-هیار  اتاق عمل بیمارستان ب صبحشنبه الی یک شنبه روزهای  23/69/89لغایت  36/67/89از تاریخ 

 هرتی خاًن عثذالْی  -ٍاحذ گَارغ ٍ غذد

امیام  اتیاق عمیل بیمارسیتان     شنبه و یک شنبه صبحروز های  27/68/89لغایت  29/69/89از تاریخ 

 هرتی آقای جوالی -ENTٍاحذ  -حسیه )ع(

ٍاحذ - بهاراتاق عمل بیمارستان  شنبه و یک شنبه صبحروزهای  21/26/89لغایت  34/68/89از تاریخ 

 هرتی خاًن عثذاللْی  –اطفال 

 



 

 

 دومصفحه             98-99سال تحصيلي  اولكارشناسي پيوسته در نيوسال  هشتن ترم -هشتنرشته اتاق عول دوره  برناهه كارآهوزي دانشجوياى

 ٍاحذ   3فك ٍ صَرت:                                                         

 الی چهارضٌثه صثح اتاق عول تیوارستاى هاي اهام حسیي ) ع( ٍ تهار               دٍضٌثه رٍزهاي ٍاحذ                                                             EN T :3    واحد كارآهوزي در عرصه:    

 ٍاحذ     3قلة ٍ عرٍق:                                                        

 7: 13–54/31ساعت كارآهَزي= صثح :                                                                                                                                                                                                                               ٍاحذ 3چطن :                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ٍاحذ                                                                                                                          3تَراكس:       

 

                         

 عارفی                                                                         ظویرا خاًن -1

                   هرکثاتی                              ظرًٍاز                                          خاًن -2

 گرزالذیي                                                                     هلیحِ خاًن -3

 هرؼذی                                                                    زّرُ خاًن -4

                    هجاٍر رظتوی                          ًیلَفر                                               خاًن -5

 خاى رهکی                                                                    خاًن صذیقِ -6

 اظذی                            آقای هحوذ                                             -7

 ارم                                                                         زیٌةخاًن  -1

 زریي قلوی                                                                         زّرا خاًن  -2

 دارخال                                                                         فاطوِ خاًن -3

 عجن                                                                              فاطوِخاًن  -4

       ظحر                                                                                علیسادُخاًن -5

           حعٌی                                    خاًن هًَا                                              -6

      خاًن زّرا                                                                                 چگٌی-7

                آقای هْذی                                                                               تاجیک -8

 اهام حعيیي  اتاق عول تیوارظتاى  صثحؼٌثِ چْارؼٌثِ الی دٍ 09/07/98لغایت  25/06/98از تاریخ- 

 خاًن آجَداًیهرتی  - { فک ٍ صَرت}ٍاحذ 

 ؼييٌثِ صييثح اتيياق عوييل تیوارظييتاى اهييام  چْارؼييٌثِ الييی دٍ 21/08/98لغایييت  06/08/98از تيياریخ

  جوالیهرتی آقای  - }ٍاحذ چؽن{  -حعیي)ع(

 صثح اتاق عويل  ؼٌثِ چْارؼٌثِ الی دٍ 03/10/98لغایت  18/09/98از تاریخOH    ٍ یيا آًصیيَگرافی

 { قلة ٍ عرٍق  }ٍاحذ -اهام حعیي)ع(تیوارظتاى  کت لة 

 اهييام تیوارظييتاى   عوييلؼييٌثِ صييثح اتيياق چْارؼييٌثِ الييی دٍ 23/10/98لغایييت  09/10/98از تيياریخ

 خاًن ظلواًیهرتی   -{ تَراکط  }ٍاحذ -حعیي)ع(

 اتاق عويل تیوارظيتاى    صثحؼٌثِ چْارؼٌثِ الی دٍ 30/07/98لغایت  15/07/98از تاریخ

 خاًن آجَداًیهرتی  - { ENT}ٍاحذ  -اهام حعیي 

 ؼٌثِ صثح اتاق عويل تیوارظيتاى   چْارؼٌثِ الی دٍ 12/09/98لغایت  27/08/98از تاریخ

  جوالیهرتی آقای  - { ٍاحذ چؽن} -اهام حعیي)ع(

 اتاق عويل تیوارظيتاى    صثحؼٌثِ چْارؼٌثِ الی دٍ 03/10/98لغایت  18/09/98از تاریخ

 خاًن ظلواًی هرتی  -{ تَراکط}ٍاحذ  -اهام حعیي)ع(

 ؼيٌثِ صيثح اتياق عويل    چْارؼيٌثِ اليی   دٍ 23/10/98لغایت  09/10/98از تاریخOH   یيا

 { قلة ٍ عرٍق  ٍاحذ} -اهام حعیي)ع(تیوارظتاى  آًصیَگرافی ٍ کت لة 

 


