
   

 1402-1401 دٍم ًيوسال پيَستِ هاهايی 2ترًاهِ كارآهَزی داًشجَياى ترم

 (1اصَل خذهات تْذاشت  جاهعِ )تْذاشت 

 هکاى :درهاًگاُ رٍياى ٍ عظيوا تا ّواٌّگی هذرس هحترم

 

 خاًوْا :

 گاًِي یٌياقاحس 

 گاًِي یکيت

 پَرهْال ييحس

 فکرهرجاى خَش

 ِيحاً یدٍست

 هعصَهِ ِيپَر رجة

 الِْ ذُيس یپَرعرت رسَل

 خاًوْا :   

 ايًاد یرضائ

 عاطفِ اىيصثاغ

 زّرا زادُ عثاس

 فاطوِ یحج عرب

 كَشکٌَزّرا یكرد

 سِيًف كار گٌذم

 ِيحاً یافرٍز هحوذزادُ

  



                                                                 

  1402-1401 دٍم پيَستِ هاهايی ًيوسال 2رًاهِ كارآهَزی داًشجَياى ترمت

 ٍاحذ  1ک.آ.اصَل ٍ فٌَى ٍ پرستاری ٍ هاهايی :

      

 خاًوْا :

 گاًِی يٌياقاحس 

 گاًِی يکيت

 پَرهْال ييحس

 فکرهرجاى خَش

 

 

 ِيحاً یدٍست

 هعصَهِ ِيپَر رجة

 الِْ ذُيسی پَرعرت رسَل

 ايًاد یرضائ

 عاطفِ اىيصثاغ

 زّرا زادُ عثاس

 فاطوِی حج عرب

 كَشکٌَزّرا یكرد

 سِيكارًف گٌذم

 ِيحاً یافرٍز هحوذزادُ

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

.تخش ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت  داخلی زًاى-جراحی 

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

ّفتِ  صثح.تخش  4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

 تْار وارستاىیزًاى  ت یداخل- یجراح

 26/2/1402 لغایت 4/2/1402تاریخ *از 

ّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

  داخلی زًاى-.تخش جراحی صثح

 تْار وارستاىیت

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

.تخش ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت  داخلی زًاى-جراحی 

 

 

 

 

 



 1402-1401 دٍمًيوسال پيَستِ هاهايی 4ترًاهِ كارآهَزی داًشجَياى ترم

 ٍاحذ  1ک.آ .ًشاًِ شٌاسی ٍ هعايٌات فيسيکی :                                                                                                           ساعت (  54ٍاحذ ) 1(: 1ک.آ. تارداری طثيعی )

      

 خاًوْا :

 یاتَالفتح هعصَهِ

 خَاُ یاحساً حاًِير

 یآقاتاتائ فاطوِ

 یتخش ٌايهث

 

 یتٌذل ِيهْذ

 یپازٍك هعصَهِ

 یترات نيهر

 یخاًلر زّرا

 یطثاطثائ هعصَهِ سادات

 یعثاس سِيًف

 یقرتاً زّرا

 یصريق حاًِير

 پَر یهْذٍ زّرا

 یالشيً ٌةيز

 َّشٌگ سواًِ

 یاقاهحوذ راحلِ

 25/11/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

.تخش صثح  ّفت2ِتوذت شٌثِ  سِ-شٌثِدٍ

 تْار  وارستاىیت  زایواى

 1402 12/2لغایت 4/2/1402 خی*از تار

  ّفت2ِتوذت شٌثِ  سِ-شٌثِدٍ

 .درهاًگاُ اهام حسي )ع(صثح

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

.ًشاًِ ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تیوارستاى اهام حسیي )ع(شٌاسی 

 

 

 9/12/1401لغایت 1/12/1401 خی*از تار

  ّفت2ِتوذت شٌثِ  سِ-شٌثِدٍ

 تْار  وارستاىیت  .تخش زایواىصثح

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

ّفتِ   4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

اهام  وارستاىیت یصثح.ًشاًِ شٌاس

 )ع( يیحس

 26/2/1402لغایت 18/2/1402 خی*از تار

  ّفت2ِتوذت شٌثِ  سِ-شٌثِدٍ

 .درهاًگاُ اهام حسي )ع(صثح

 

 

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

.ًشاًِ ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 )ع( يیاهام حس وارستاىیت یشٌاس

 29/1/1402لغایت 21/1/1402 خی*از تار

.تخش صثح  ّفت2ِتوذت شٌثِ  سِ-شٌثِدٍ

 تْار  وارستاىیت  زایواى

 9/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

  ّفت2ِتوذت شٌثِ  سِ-شٌثِدٍ

 .درهاًگاُ اهام حسي )ع(صثح

 

 15/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

.تخش صثح  ّفت2ِتوذت شٌثِ  سِ-شٌثِدٍ

 تْار  وارستاىیت  زایواى

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

..ًشاًِ ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 شٌاسی تیوارستاى اهام حسیي )ع(

 23/3/1402لغایت 15/3/1402 خی*از تار

  ّفت2ِتوذت شٌثِ  سِ-شٌثِدٍ

 .درهاًگاُ اهام حسي )ع(صثح

 

 



 

 1صفحِ                                               1402-1401دٍمًيوسال پيَستِ هاهايی ًيوسال  6ترًاهِ كارآهَزی داًشجَياى ترم

 ساعت( 144ٍاحذ) 2ک.آزايواى طثيعی ٍ غيرطثيعی :

      

هحیا آزاد ،ًگیي الریجاًی ،قاطوِ خاًوْا :

 پشتَاى ،خذیجِ هیرسیذی 
 

 

فاطوِ قاسوی ،زّرا چراغی ،فاطوِ دیاجی 

 ،هرین هْذیاى 

فاطوِ تاتا هحوذی ،فاطوِ فتاح ،ّذیِ 

 ػاهری ،هؼصَهِ تٌی زادُ ،تْار رتیغ زادُ 

الِْ اکثری ،هثیٌا هجیذی جوال آتادی ،زیٌة 

 فاطوِ هظفری ،فاطوِ ًَری ًصیری ،

 11/12/1401لغایت 11/1401/ 19 خی*از تار  

  صثح ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش

 31/1/1402لغایت 17/12/1401 خیتار*از   

  ػصر ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش

 28/2/1402لغایت  6/2/1402 خی*از تار  

  شةسر  ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش

 

 

 
 

 11/12/1401لغایت 11/1401/ 19 خی*از تار  

 ػصر  ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش

 31/1/1402لغایت 17/12/1401 خی*از تار  

  صثح ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش

 25/3/1402لغایت 3/3/1402 خی*از تار  

  ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش  شةسر
 

 31/1/1402لغایت 17/12/1401 خی*از تار  

 ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش  سرشة

 28/2/1402لغایت  6/2/1402 خی*از تار  

  ّفتِ 4توذت  پٌجشٌثِ-چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش  صثح

 25/3/1402لغایت 3/3/1402 خی*از تار  

  ّفتِ 4توذت  پٌجشٌثِ-چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش  ػصر
 

 11/12/1401لغایت 11/1401/ 19 خی*از تار  

 سرشة ّفتِ 4توذت  پٌجشٌثِ-چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش

 28/2/1402لغایت  6/2/1402 خی*از تار  

 ػصر  ّفتِ 4توذت  پٌجشٌثِ-چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش

 

 25/3/1402 لغایت3/3/1402 خی*از تار

  صثح  ّفتِ 4توذت  پٌجشٌثِ-چْارشٌثِ 

 تْار تیوارستاى زایواى تخش
 

 



 2صفحِ                                           1402-1401دٍمًيوسال پيَستِ هاهايی  6ترًاهِ كارآهَزی داًشجَياى ترم

 ساعت(   102ٍاحذ) 2زًاى :  یْايواريک.آت                                                                                                (ساعت 102ٍاحذ ) 2خاًَادُ : نيٍ كَدک ٍ تٌظ هادر،یک.آ تْذاشت تارٍر

      
خاًوْا :هحیا آزاد ،ًگیي الریجاًی ،قاطوِ 

 پشتَاى ،خذیجِ هیرسیذی 

 

فاطوِ قاسوی ،زّرا چراغی ،فاطوِ دیاجی 

 ،هرین هْذیاى 

فاطوِ تاتا هحوذی ،فاطوِ فتاح ،ّذیِ ػاهری 

 ،هؼصَهِ تٌی زادُ ،تْار رتیغ زادُ 

الِْ اکثری ،هثیٌا هجیذی جوال آتادی ،زیٌة ًصیری 

 ،فاطوِ هظفری ،فاطوِ ًَری 

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

.کلیٌیک ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت  تخصصی

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

شْرک  درهاًگاُّفتِ   4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

 اًقالب 

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

 پایگاُ تْار .ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

–چْارشٌثِ 25/3/1402لغایت 3/3/1402 خی*از تار

  .کلیٌیک تخصصی  صثح  ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ 

  تْار وارستاىیت

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

شْرک  درهاًگاُّفتِ  4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 اًقالب 

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

.کلیٌیک ّفتِ  صثح 4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

 تْار وارستاىیت  تخصصی

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

 پایگاُ تْار .ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 28/2/1402لغایت  6/2/1402 خی*از تار  

.کلیٌیک صثح  ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ -چْارشٌثِ 

 تْار وارستاىیت  تخصصی

 

 

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

 پایگاُ تْار.ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

–چْارشٌثِ  11/12/1401لغایت 11/1401/ 19 خی*از تار  

  .کلیٌیک تخصصیصثح ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ 

 تْار  وارستاىیت

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

.کلیٌیک ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار  وارستاىیت  تخصصی

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

شْرک  درهاًگاُّفتِ  4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 اًقالب 

 

 

 

 

 

 29/1/1402 لغایت15/12/1401 خی*از تار

 پایگاُ تْار.ّفتِ  صثح 4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

–چْارشٌثِ  31/1/1402لغایت 17/12/1401 خی*از تار 

  کلیٌیک تخصصی صثح  ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ 

  تْار وارستاىیت

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

درهاًگاُ شْرک  .ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 اًقالب 

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

کلیٌیک  صثح ّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

  تْار وارستاىیت  تخصصی

 

 

 

 

 

 

 



 

 3صفحِ               1402-1401 دٍم  ًيوسالپيَستِ هاهايی  6ترًاهِ كارآهَزی داًشجَياى ترم

 ٍاحذ  1ک.آ.پسشکی قاًًَی در هاهايی :

      

الریجیاًی ،قاطویِ   خاًوْا :هحیا آزاد ،ًگییي  

 پشتَاى ،خذیجِ هیرسیذی
 

 

فاطوِ قاسوی ،زّرا چراغیی ،فاطویِ دییاجی    

 ،هرین هْذیاى

فاطوِ تاتا هحوذی ،فاطوِ فتاح ،ّذیِ 

ػاهری ،هؼصَهِ تٌی زادُ ،تْیار رتییغ   

 زادُ

الِْ اکثری ،هثیٌا هجیذی جویال آتیادی ،زیٌیة    

 ًصیری ،فاطوِ هظفری ،فاطوِ ًَری

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

 .ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 پسشکی قاًًَی

 

 

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

 .ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 پسشکی قاًًَی

 

 

 

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

 ّفتِ  صثح. 4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

 پسشکی قاًًَی

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

 .ّفتِ  صثح 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 پسشکی قاًًَی

 

 

 

 

 



 1صفحِ                                                                         1402-1401دٍم ًيوسال پيَستِ هاهايی  8ترًاهِ كارآهَزی داًشجَياى ترم                                                       

                                                                                                                                                ساعت( 51ٍاحذ) 1ى ًيازهٌذ هراقثت ّای ٍيژُ: ًَزادا ٍک.                                                                                                                 ساعت( 51ٍاحذ) 1ک.ٍ هذيريت ٍ كارترد آى در هاهايی:      

 

 خاًوْا :  

 حاًيِ-دّقاى

 ًاّيذ-حکيوی

 سيذُ عاطفِ حسيٌی

 هثيٌا –هرداًِ جْاى تيغ 

 

 فاطوِ-الواسی

 فاطوِ-رٍحی  

 عارفِ-كَّستاًی

 فاطوِ السادات-هيرتاقری 

 

 دل آرا-اهيری ًژاد 

 ًگيي-هظفری

 عاطفِ-ثذالولکیع

 زّرا-صوذی فَهشی

 هرين-صفری

 فاطوِ-سويعی

 زّرا-قذيوی زادُ

 هْشاد-گلستاًی

 يگاًِ-ّيذجی

 ليال-احوذزادُ        

 

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

 صثحّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار تیوارستاى ًٍَزاداى NICUتخش

لغایت 3/3/1402 خی*از تار

 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 25/3/1402

 مدیریت بیمارستان بهار .صثح  ّفتِ

 

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

 صثحّفتِ   4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

 تْار تیوارستاى ًٍَزاداى NICUتخش

 28/2/1402لغایت  6/2/1402 خی*از تار  

 .صثح  ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ -چْارشٌثِ 
 مدیریت بیمارستان بهار

 
 

 31/1/1402لغایت 17/12/1401 خی*از تار

 ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 

 صثح هذیریت تیوارستاى تْار 

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

 صثحّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار تیوارستاى ًٍَزاداى NICUتخش
 

 11/12/1401لغایت 11/1401/ 19 خی*از تار  

صثح  ّفتِ 4توذت پٌجشٌثِ –چْارشٌثِ 

 هذیریت تیوارستاى تْار

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

 صثحّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار تیوارستاى ًٍَزاداى NICUتخش

 

 

 

 

 



 2صفحِ                                                                         1402-1401 دٍم ًيوسال پيَستِ هاهايی  8ترًاهِ كارآهَزی داًشجَياى ترم                                                       

                                                                                                                                               ت(    ساع 255ٍاحذ ) 5/2(: 2ک.ٍ زايواى طثيعی ٍ غيرطثيعی)       

 

 ًاّيذ-حکيوی،حاًيِ-دّقاىخاًوْا :  

 سيذُ عاطفِ حسيٌی

 هثيٌا –هرداًِ جْاى تيغ 

 

 فاطوِ-،رٍحی  فاطوِ-الواسی

 عارفِ-كَّستاًی

 فاطوِ السادات-هيرتاقری 

 

 ًگيي-هظفریدل آرا،-اهيری ًژاد 

 عاطفِ-ثذالولکیع

 زّرا-صوذی فَهشی

 هرين-صفری

 زّرا-قذيوی زادُ،فاطوِ-سويعی

 هْشاد-گلستاًی

 يگاًِ-ّيذجی

 ليال-احوذزادُ        

 

-شٌثِ 27/1/1402لغایت  13/12/1401خی*از تار

  تخش زایواىسرشة ّفتِ   4توذت  یکشٌثِ

 تْار وارستاىیت

 یکشٌثِ-شٌث24/2/1402ِلغایت  2/2/1402خی*از تار

 تْار وارستاىیت  صثح تخش زایواىّفتِ   4توذت 

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

سرشة تخش ّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت  زایواى

-شٌثِ 21/3/1402لغایت  30/2/1402خی*از تار

 وارستاىیت  ػصر تخش زایواىّفتِ  4توذت  ِیکشٌث

 تْار

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

  صثح تخش زایواىّفتِ  4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت

 

 

 یکشٌثِ-شٌث7/12/1401ِلغایت 15/11/1401 خی*از تار

 تْار وارستاىیت  سرشة تخش زایواىّفتِ   4توذت 

 یکشٌثِ-شٌث24/2/1402ِلغایت  2/2/1402خی*از تار

 تْار وارستاىیت  ػصر تخش زایواىّفتِ   4توذت 

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

  صثح تخش زایواىّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت

-شٌثِ 21/3/1402لغایت  30/2/1402خی*از تار

 وارستاىیت  صثح  تخش زایواىّفتِ  4توذت  یکشٌثِ

 تْار

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خیر*از تا

  سرشة تخش زایواىّفتِ  4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت
 

-شٌث7/12/1401ِلغایت 15/11/1401 خی*از تار

  صثح  تخش زایواىّفتِ   4توذت  یکشٌثِ

 تْار وارستاىیت

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

سرشة تخش ّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت  زایواى

-شٌثِ 27/1/1402لغایت  13/12/1401خی*از تار

  ػصر تخش زایواىّفتِ   4توذت  یکشٌثِ

 تْار وارستاىیت

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

  ػصر تخش زایواىّفتِ  4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

 تْار وارستاىیت

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

  ػصر تخش زایواىّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت

 

  

 یکشٌثِ-شٌث7/12/1401ِلغایت 15/11/1401 خی*از تار

 تْار وارستاىیت  ػصر تخش زایواىّفتِ  4توذت 

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

  ػصرتخش زایواىّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت

-شٌثِ 27/1/1402لغایت  13/12/1401خی*از تار

 وارستاىیت  صثح تخش زایواىّفتِ   4توذت  یکشٌثِ

 تْار

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

سرشة تخش ّفتِ   4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

 تْار وارستاىیت  زایواى

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

  ػصرتخش زایواىّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 تْار وارستاىیت

 

 



 3صفحِ                                                                         1402-1401دٍم ًيوسال پيَستِ هاهايی  8ترًاهِ كارآهَزی داًشجَياى ترم                                                       

                                                                                                                                                      ساعت(102ٍاحذ) 2ک.ٍ تْذاشت تارٍری هادر ٍ كَدک ٍ تٌظين خاًَادُ:                                                                                                           ساعت( 102ٍاحذ) 2ک.ٍ تيواريْای زًاى ٍ ًاتارٍری : 

 

 خاًوْا :  

 حاًيِ-دّقاى

 ًاّيذ-حکيوی

 سيذُ عاطفِ حسيٌی

 هثيٌا –هرداًِ جْاى تيغ 

 

 فاطوِ-الواسی

 فاطوِ-رٍحی  

 عارفِ-كَّستاًی

 فاطوِ السادات-هيرتاقری 

 

 دل آرا-اهيری ًژاد 

 ًگيي-هظفری

 عاطفِ-ثذالولکیع

 زّرا-صوذی فَهشی

 هرين-صفری

 فاطوِ-سويعی

 زّرا-قذيوی زادُ

 هْشاد-گلستاًی

 يگاًِ-ّيذجی

 ليال-احوذزادُ        

 

-شٌث7/12/1401ِلغایت 15/11/1401 خی*از تار

 صثح کلیٌیک تخصصی   ّفتِ   4توذت  یکشٌثِ

 تْار تیوارستاى

-شٌثِ 27/1/1402لغایت  13/12/1401خی*از تار

 هْذی آتاد  درهاًگاُ  ّفتِ  4توذت  یکشٌثِ

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

 درهاًگاُ ػظیوا ّفتِ  4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

هْذی  درهاًگاُّفتِ  4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 آتاد )زًاى (

 

 

 

 

 یکشٌثِ-شٌث7/12/1401ِلغایت 15/11/1401 خی*از تار

 هْذی آتاد  درهاًگاُّفتِ  4توذت 

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

 درهاًگاُ ػظیوا ّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

-شٌثِ 27/1/1402لغایت  13/12/1401خی*از تار

 صثح کلیٌیک تخصصی   ّفتِ  4توذت  یکشٌثِ

 تْار تیوارستاى

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار 

هْذی آتاد  درهاًگاُّفتِ  4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 )زًاى (

 

 

 9/12/1401لغایت  17/11/1401 خی*از تار

هْذی آتاد  درهاًگاُّفتِ   4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 )زًاى (

 یکشٌثِ-شٌث24/2/1402ِلغایت  2/2/1402خی*از تار 

 تیوارستاى صثح کلیٌیک تخصصی   ّفتِ   4توذت 

 تْار

-شٌثِ 21/3/1402لغایت  30/2/1402خی*از تار 

 هْذی آتاد  درهاًگاُ ّفتِ  4توذت  یکشٌثِ

 23/3/1402لغایت 1/3/1402 خی*از تار

 ػظیوا درهاًگاُّفتِ  4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

 

 29/1/1402لغایت 15/12/1401 خی*از تار

هْذی آتاد  درهاًگاُّفتِ  4سِ شٌثِ توذت -دٍشٌثِ

 )زًاى (

 یکشٌثِ-شٌث24/2/1402ِلغایت  2/2/1402خی*از تار

 هْذی آتاد  درهاًگاُ ّفتِ   4توذت 

 26/2/1402لغایت  4/2/1402تاریخ *از 

 درهاًگاُ ػظیوا ّفتِ 4شٌثِ توذت  سِ-شٌثِدٍ

-شٌثِ 21/3/1402لغایت  30/2/1402خی*از تار

 صثح کلیٌیک تخصصی    ّفتِ 4توذت  یکشٌثِ

 تْار تیوارستاى
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 سِ شٌثِ –: دٍشٌثِ صثح  هکاى :اتاق عول تيوارستاى تْار                                                                                            شيفت

 رٍز ّای ّفتِ
 دٍشٌثِ

17/11 

 سِ شٌثِ

18/11 

 دٍشٌثِ

24/11 

 سِ شٌثِ

25/11 

 دٍشٌثِ

1/12 

 دٍشٌثِ

15/12 

 سِ شٌثِ

16/12 

 دٍشٌثِ

21/1 

 سِ شٌثِ

22/1 

 دٍشٌثِ

28/1 

 دٍشٌثِ

4/2 

 سِ شٌثِ

5/2 

 دٍشٌثِ

11/2 

دل -اهيری ًژاد  ًام داًشجَ

 آرا

-هظفری

 ًگيي

-عثذالولکی

 عاطفِ

-صوذی فَهشی

 زّرا

-سويعی هرين-صفری

 فاطوِ

قذيوی 

 زّرا-زادُ

-گلستاًی

 هْشاد

-ّيذجی

 يگاًِ

-احوذزادُ

 ليال

-دّقاى

 حاًيِ

-حکيوی

 ًاّيذ

عاطفِ سيذُ 

 حسيٌی

 سِ شٌثِ رٍز ّای ّفتِ

12/2 

 دٍشٌثِ 

1/3 

 سِ شٌثِ 

2/3 

 دٍشٌثِ 

8/3 

 سِ شٌثِ 

9/3 

هرداًِ جْاى  ًام داًشجَ

 هثيٌا –تيغ 

-الواسی

 فاطوِ

-رٍحی  

 فاطوِ

-كَّستاًی

 عارفِ

فاطوِ -هيرتاقری

 السادات

 

 

 

 

 

 



                                                                         1041-1041 دومپیوسته مامایی نیمسال  8برنامه كارآموزی دانشجویان ترم 

 ک.ٍ تيواريْای زًاى ٍ ًاتارٍری

 يکشٌثِ –:شٌثِ  شيفت صثح    هركس ًاتارٍری شکَفِ                                                                                                          هکاى :

 

رٍز ّای 

 ّفتِ

 کشٌثِي

16/11 

 کشٌثِي

23/11 

 يکشٌثِ 

30/11 

 شٌثِ 

6/12/ 

 شٌثِ

13/12 

 يکشٌثِ 

14/12/ 

 شٌثِ 

19/1 

 يکشٌثِ 

20/1 

 شٌثِ 

9/2 

 يکشٌثِ 

10/2 

 شٌثِ 

16/2 

 يکشٌثِ 

17/2 

 شٌثِ 

23/2 

 

 

 ًام داًشجَ

 -دّقاى

 حاًیِ

-حکیوی

 ًاّیذ

سیذُ 

ػاطفِ 

 حسیٌی

هرداًِ جْاى 

 هثیٌا –تیغ 

-الواسی

 فاطوِ

-رٍحی  

 فاطوِ

-کَّستاًی

 ػارفِ

-هیرتاقری

فاطوِ 

 السادات

 

اهیری ًژاد 

 دل آرا-

-هظفری

 ًگیي

-ػثذالولکی

 ػاطفِ

 

صوذی 

 زّرا-فَهشی

 

-صفری

 هرین

 شٌثِ  رٍز ّای ّفتِ

30/2 

 يکشٌثِ 

31/2 

 شٌثِ 

6/3 

 يکشٌثِ

7/3  

 شٌثِ 

20/3 

 

 ًام داًشجَ

 فاطوِ-سویؼی

 

-قذیوی زادُ

 زّرا

 

-گلستاًی

 هْشاد

 

 یگاًِ-ّیذجی

 

 لیال-احوذزادُ

 


