
۱۴۰۰برنامه کاراموزی پرستاری ورودی   

 گروه 

 تاریخ 
 )پسر(  گروه چهارم  )دختر(  گروه سوم )دختر(  گروه دوم  )دختر(  گروه اول

 )پسر(  گروه پنجم 

تا   ۲۷/۶

۱۴/۷ 

 زنان و زایشگاه 

شنبه و یکشنبه عصر و سه شنبه   

 صبح )زایشگاه( 

 اورژانس 

آقای شنبه و یک شنبه عصر 

 دیانی

 داخلی 

خانم   صبح چهارشنبه و پنج شنبه

 محمودآبادی  فاطمه

چهارشنبه و پنج شنبه  اورژانس 

 آقای دیانی صبح 

خانم مینا جراحی چهارشنبه و پنج شنبه صبح  

 محمود آبادی 

تا   ۱۶/۷

۵/۸/۷ 

 زنان و زایشگاه  

شنبه عصر و سه شنبه  یک شنبه و  

 صبح )زایشگاه( 

 اورژانس 

آقای شنبه و یک شنبه عصر 

 دیانی

 داخلی 

چهارشنبه و پنج شنبه خانم  

 محمودآبادی  فاطمه

آقای  چهارشنبه و پنج شنبه صبح  اورژانس 

 دیانی 

 زنان و زایشگاه   چهارشنبه و پنج شنبه صبح زنان  ۲۶/۸تا   ۷/۸

شنبه و یکشنبه عصر و سه شنبه   

 صبح )زایشگاه( 

 اورژانس 

آقای شنبه و یک شنبه عصر 

 دیانی

 داخلی 

  فاطمهچهارشنبه و پنج شنبه خانم  

 محمودآبادی 

تا   ۸/ ۲۸

۱۷/۹ 

 داخلی 

خانم   صبح چهارشنبه و پنج شنبه

 محمودآبادی  فاطمه

 اورژانس    زنان چهارشنبه و پنج شنبه صبح 

 آقای دیانیشنبه و یک شنبه عصر 

 اورژانس  ۸/۱۰تا  ۱۹/۹

 آقای دیانیشنبه و یک شنبه عصر 

 داخلی 

خانم  صبح چهارشنبه و پنج شنبه 

 محمودآبادی  فاطمه

جراحی چهارشنبه و پنج شنبه  زنان چهارشنبه و پنج شنبه صبح 

 مینا محمودآبادی صبح خانم 

 

 

 واحدها کاراموزی  

 بخش زنان و زایمان )خانم افشاری( و بخش زایشگاه )خانم بدرآبادی( 

اورژانس )آقای دیانی(، بخش جراحی خانم  مینا محمودآبادی بخش    

بهداشت مادر نوزاد کاراموزی    

( آقای دیانی)بخش داخلی )فاطمه محمودآبادی( و بخش اورژانس   سالمند یککاراموزی     

 



 

 گروه بندی 

 گروه پنجم  گروه چهارم  گروه سوم  گروه دوم  گروه اول  ردیف  

 آرین رویدل ین ی الد نی محمد ز کریمی مریم  الناز همایونلو ریحانه لهراب  ۱

 علی عرب قهستانی  ین ی ندی ز نی حس ری ام بهناز قبادیان مهشید میمندی اعظم قلیزاده  ۲

 مهدی رضوانی ی حاج باقر  سبحان فائزه شفیع زاده  یگانه رجایی  معصومه عظیمی ۳

 علی افروغ  ی قاسم ی مهد محمد غزاله سرفراز  مرضیه مالکی  مینا محمودی  ۴

محمد صادق ترکی   ی صفو  رضا پریسا صادقی  ندا کریم پور فاطمه  بادیه نشین ۵

 زاده

محمدرضا حسینی  مرضیه مهراب زاده کیمیا حاج ابراهیمی ۶

کرانی ) داخلی و  

 اورژانس( 

 رضا مزارعی  زاده  یعبدل ی مهد محمد

بهنوش ایزدپناه )داخلی   ۷

 و اورژانس( 
 حسین توکلی شعبانی امیر حسین   بهنوش ایزدپناه )زنان(  

  محمد زارع منصوری     


