ترًاهِ کارآهَزی داًطجَیاى ترم اٍل کارضٌاسی ًاپیَستِ اتاق عول -داًطکذُ پیراپسضکی
ًیوسال دٍم سال تحصیلی 69-69
تاریخ

اتاق عول تعثت

اتاق عول فاطویِ

اتاق عول تْطتی

اتاق عول اٍرشاًس تعثت

69/11/6الی69/11/11

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ سَم

گرٍُ چْارم

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ سَم

گرٍُ چْارم

گرٍُ پٌجن

گرٍُ ضطن

گرٍُ ّفتن

گرٍُ ّطتن

گرٍُ پٌجن

گرٍُ ضطن

گرٍُ ّفتن

گرٍُ ّطتن

گرٍُ ًْن

گرٍُ دّن

گرٍُ یازدّن

گرٍُ دٍازدّن

گرٍُ ًْن

گرٍُ دّن

گرٍُ یازدّن

گرٍُ دٍازدّن

 69/11/11الی 69/1/7

69/1/6الی69/3/11

آزهَى

 69/3/13الی 69/3/11
خاًن پاکرٍ

هرتیاى دٍرُ

خاًن کریوی

خاًن هحوذی

گرٍُ اٍل :حعي لادری ،علیرضا لرُ داغی
گرٍُ دٍمً :عیثِ هجیذیً ، ،اّیذ فرجی ،فاطوِ گَّری
گرٍُ ظَم :صذیمِ عثذی ،ظارا اهیری
گرٍُ چْارم :علی لْری ،هععَد رًگیي کواى ،هٌصَر هعیٌی
گرٍُ پٌجن ، :آریاًا ظَادی ،پریعا احوذیاى
گرٍُ ؼؽن :زیٌة حعٌی ،اعظن گل کار
گرٍُ ّفتن :هرین گٌذهیًَ ،ؼیي تَکلی
گرٍُ ّؽتن :طاّرُ جعفر زادُ ،هعصَهِ هرادی
گرٍُ ًْن :زّرا لذظی ،ظویِ علیجاًی
گرٍُ دّن :آزیتا ًَرٍز عیذیاى ،فاطوِ علی آتادی
گرٍُ یازدّن ، :هعصَهِ حاتوی ،اکرم هحوذی
گرٍُ دٍازدّن :ظیذُ ظحر هیرفٌذرظکی ،طیثِ زهاًی

ساعات کارآهَزی 7:37: :لغایت 11:37
رٍزّای کارآهَزی :سِ ضٌثِ ،چْارضٌثِ ،پٌجطٌثِ

خاًن الیاسی

ترًاهِ کارآهَزی داًطجَیاى ترم دٍم کارضٌاسی پیَستِ اتاق عول -داًطکذُ پیراپسضکی
ًیوسال دٍم سال تحصیلی 69-69
تاریخ

OFF

تخػ جراحی

تخػ اٍرشاًط

پراتیک داًؽکذُ

تعثت

تعثت

پیراپسؼکی

95/11/9الی95/12/5

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ ظَم

گرٍُ چْارم

 95/12/7الی 96/1/17

گرٍُ چْارم

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ ظَم

 96/1/19الی 96/2/14

گرٍُ ظَم

گرٍُ چْارم

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

 96/2/16الی 96/3/11

گرٍُ دٍم

گرٍُ ظَم

گرٍُ چْارم

گرٍُ اٍل

96/3/13الی 96/3/18
هرتی دٍرُ

آزهَى
خاًن زًذیِ

خاًن هحوذی

خاًن کریوی

-------

گرٍُ اٍلّ :وایَى الیاظی ،هحعي تْراهی ،علی کثیری ،اهیذ ظرداری ،زّرا اظکٌذری ،هثیٌا تاًًَصاد ،فائسُ جٌگی ،پاًتِ آ ؼکَّی ،زّرا زارعی
گرٍُ دٍم :جاتر فالحیاى ،اهیرحعیي ظیراًٍذ ،پصهاى صیفی ،ظیذ ظعیذ جعفری ،زّرا حثیة ًٍذ ،فاطوِ خسایی ،ریحاًِ دّماى پَر ،زیٌة اظذتیگی ،زّرا
اظوعیلی
گرٍُ سَم :علی آریاهٌػ ،عثاض عثذالًَذ ،راهیي ًادری  ،اهیر هیًَذ ،ظپیذُ رضَاًی ،زیٌة ؼفیعی ،عاطفِ هحممی ،ظیذُ ًیلَفر هَظَی ،هرضیِ رظتوی
گرٍُ چْارم :پیواى خذاتٌذُ لَ ،هحوذ هحوذیاى ،هحوذ هرادی ،هیالد لرهیر  ،هحثَتِ هَظیًَذ ،ظواًِ رهاًٍذی ،زّرا رٍؼي ،ؼکیثا ؼاّثذاغی ،فاطوِ
خَغ رٍزی

ساعات کارآهَزی 7:37: :لغایت 11:37
رٍزّای کارآهَزی :ضٌثِ ،یکطٌثِ ،دٍضٌثِ

ترًاهِ کارآهَزی داًطجَیاى ترم سَم کارضٌاسی ًاپیَستِ اتاق عول -داًطکذُ پیراپسضکی
ًیوسال دٍم سال تحصیلی 69-69
اساهی

 69/11/6لغایت 69/3/11

ظویِ ظثحاًی ،عطیِ خلیفِ ظلطاًی ،اکرم کریوی ،حجت تْراهیً ،عین تاختری،
عاطفِ تراتیً ،ؽویل هحوَدزادُ

تعثت

الِْ اکثریاى ،پریعا رؼیذی ،فایسُ ییاللی ،فاطوِ گل هحوذیً ،گیي ًادری

فاطویِ

ظعیذ ظْراتی ،هجیذ رظتوی ،عثذالرضا دهاًٍذی ،هحوذرضا رظَلی ،ظتار کریوی،
ٍجیِْ آٍختی

تْؽتی

هعصَهِ ّادیاى ،هرین اکرهی

اٍرشاًط تعثت

حذیثِ افؽاری ،آرزٍ هحوذی

پراتیک داًؽکذُ

ظاعت کارآهَزی  7:30 :لغایت 12:30
رٍزّای کارآهَزی :یکؽٌثِ ٍ دٍؼٌثِ

ترًاهِ کارآهَزی داًطجَیاى ترم چْارم کارضٌاسی پیَستِ اتاق عول -داًطکذُ پیراپسضکی
ًیوسال دٍم سال تحصیلی 69-69
تاریخ

اتاق عول تعثت( 1صثح)

اتاق عول تعثت( 1عصر)

اتاق عول فاطویِ

اتاق عول تْطتی

 69/11/6الی69/11/9

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ سَم

گرٍُ چْارم

 69/11/7الی69/1/17

گرٍُ چْارم

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ سَم

 69/1/16الی69/1/11

گرٍُ سَم

گرٍُ چْارم

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

 69/1/19الی69/3/11

گرٍُ دٍم

گرٍُ سَم

گرٍُ چْارم
آزهَى

69/1/31الی69/1/31
مربیان دوره

گرٍُ اٍل

خاًن طاّری

خاًن الیاسی

خاًن هقذری کَضا

گرٍُ اٍل :آرهیي صلَاتیاى ،ظیذ ایواى تطحائی ،علی غفَری ،هجتثی آررً ،یلَفر لرتاًی ،راضیِ ٍکیلی ،ظویرا کیاًی  ،هْذیِ آلایاًی ،ؼمایك اظواعیل پَر
گرٍُ دٍم :علیرضا ًاعوی ،هحوذ ّصیر ،ایَب رحواًی ،فاطوِ ًجفی ،ظیذ صادق هَظَی ،حاًیِ ًصیر ،ظارا خاهعی ،صثا تاللی ،راحلِ ؼوعی
گرٍُ سَم :اصغر اصل احوذی ،هحوذ خیؽًَذ ،زّرا عثذالولکی ً ،یکَ خذری  ،فائسُ هحوَدی ،هْرداد ًظر زادُ ،هْراى هَظیًَذ ،فرٍغ ظْراتی ،علی ظاًٍذ
گرٍُ چْارم :علیرضا هعلوی ،فاطوِ کریوی ،غسل اتَالفتحی  ،فرؼاد کریوی ،هحوذ ّویاًی ،علی اهْس ،فاطوِ ًَرٍزی ،هرضیِ ظَری ،راضیِ ًَرعلی

رٍزّای کارآهَزی :ؼٌثِ ٍ یکؽٌثِ صثح ٍ در چرخػ تعثت  2در ؼیفت عصر
ظاعات کارآهَزی :صثح ّا از  7:30لغایت 12:30
عصرّا از 13:30لغایت 18:30

* کارآهَزی داًؽجَیاى آلا در چرخػ تیوارظتاى فاطویِ ،تیوارظتاى تعثت ترگسار هی گردد.

ترًاهِ کارآهَزی داًطجَیاى ترم ضطن کارضٌاسی پیَستِ اتاق عول -داًطکذُ پیراپسضکی
ًیوسال دٍم سال تحصیلی 69-69
گرٍُّا

اٍرشاًس تعثت

اتاق عول اٍرشاًس تعثت

هذیریت تعثت

ریکاٍری تعثت

69/11/6الی69/11/11

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ ظَم

69/11/11الی69/1/7

گرٍُ ظَم

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

69/1/6لغایت69/3/11

گرٍُ دٍم

گرٍُ ظَم

گرٍُ اٍل

آزهَى

69/3/13لغایت69/3/11
هرتیاى دٍرُ

خاًن احوذی

خاًن ًَری

خاًن الیاظی

خاًن ًَری

گرٍُ اٍل :عارفِ عثذالولکی ،حویذرضا افؽاری ،هجتثی حویذی ،علیرضا ظَری ،هثیٌا زًگٌِ ،زیٌة احوذًٍذ ،زّرا غالهیّ ،اًیِ غیاثًَذ ،حعیي رظتن آتادی
 ،کَثر جوالی
گرٍُ دٍم :ظجاد طاّری ،هحعي علیخاًی ،احعاى کیاًی ،ؼیوا تْراهی  ،هرین ظرٍری ، ،فردیي لوریٍ ،حیذ علی پَر ،زّرا علی تخؽی ،هرین صیفی
گرٍُ سَم :ظیذ جَاد هجتثایی ،ظاظاى ّوتی ،فاطوِ ًَرٍزی ،فائسُ گوار ، ،ظیذُ ظکیٌِ هَظی ًیای ،زّرُ احوذًٍذ ،هْرًَغ ًمی پَر ،زّرا اتراّیوی ،آرزٍ
هحوَدًٍذ

رٍزّای کارآهَزی :ظِ ؼٌثِ ،چْارؼٌثِ ٍ پٌجؽٌثِ
چرخػ داًؽجَیاى در کارآهَزی هذیریت ٍ اتاق عول اٍرشاًط طثك ترًاهِ پیَظت هی تاؼذ.
ًحَُ حضَر داًؽجَیاى در چرخػ اٍرشاًط تْؽتی :رٍز ظِ ؼٌثِ پراًیک داًؽکذُ پرظتاری ٍ هاهایی ٍ رٍزّای چْارؼٌثِ ٍ پٌجؽٌثِ اٍرشاًط تْؽتی
ساعات کارآهَزی 7:37 : :لغایت 11:37
ساعت حضَر در پراتیک17-11 :

ترًاهِ چرخص داًطجَیاى در کارآهَزی هذیریت ٍ اتاق عول اٍرشاًس

تاریخ

 69/11/11الی 69/11/19

 69/11/17الی 69/11/11

هذیریت

سجاد طاّری ،هحسي علیخاًی ،احساى فردیي قوریٍ ،حیذ علی پَر ،زّرا علی
کیاًی ،ضیوا تْراهی ،هرین سرٍری

تخطی ،هرین صیفی

هجتثی حویذی ،علیرضا سَری ،هثیٌا
زًگٌِ

 69/1/13الی 69/1/7

 69/1/11الی 69/1/19

حسیي رستن آتادی  ،کَثر جوالی

سیذ جَاد هجتثایی ،ساساى ّوتی ،فاطوِ
ًَرٍزی ،فائسُ گوار

هْرًَش ًقی پَر ،زّرا اتراّیوی ،آرزٍ
هحوَدًٍذ

هرتی دٍرُ

کیاًی ،ضیوا تْراهی ،هرین سرٍری

زیٌة احوذًٍذ ،زّرا غالهیّ ،اًیِ غیاثًَذ،
حسیي رستن آتادی  ،کَثر جوالی

زیٌة احوذًٍذ ،زّرا غالهیّ ،اًیِ غیاثًَذ ،عارفِ عثذالولکی ،حویذرضا افطاری ،هجتثی

سیذُ سکیٌِ هَسی ًیای ،زّرُ احوذًٍذ،
 96/1/17الی 69/3/11

تخطی ،هرین صیفی

فردیي قوریٍ ،حیذ علی پَر ،زّرا علی سجاد طاّری ،هحسي علیخاًی ،احساى

عارفِ عثذالولکی ،حویذرضا افطاری،
 69/11/17الی 69/1/11

اتاق عول اٍرشاًس

خاًن ًَری

حویذی ،علیرضا سَری ،هثیٌا زًگٌِ
سیذُ سکیٌِ هَسی ًیای ،زّرُ احوذًٍذ،
هْرًَش ًقی پَر ،زّرا اتراّیوی ،آرزٍ
هحوَدًٍذ
سیذ جَاد هجتثایی ،ساساى ّوتی ،فاطوِ
ًَرٍزی ،فائسُ گوار

خاًن الیاسی

ترًاهِ کارآهَزی در عرصِ داًطجَیاى ترم ّطتن کارضٌاسی پیَستِ اتاق عول -داًطکذُ پیراپسضکی
ًیوسال دٍم سال تحصیلی 69-69
گرٍُّا
 95/11/9الی 95/12/5
95/12/7الی96/1/17
96/1/19الی96/2/14
 96/2/16الی96/3/11

اتاق عول تعثت 1

اتاق عول تعثت 1

اتاق عول تْطتی

اتاق عول فاطویِ

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ ظَم

گرٍُ چْارم

گرٍُ چْارم

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ ظَم

گرٍُ ظَم

گرٍُ چْارم

گرٍُ اٍل

گرٍُ دٍم

گرٍُ دٍم

گرٍُ ظَم

گرٍُ چْارم

گرٍُ اٍل

 96/3/13الی96/3/18
هرتیاى دٍرُ

آزهَى

ظِ رٍز اٍل

خاًن طاّری

خاًن همذری کَؼا

خاًن الیاظی

خاًن پاکرٍ

خاًن هحوذی

خاًن کریوی

ظِ رٍز دٍم

سِ رٍز دٍم ّفتِ

سِ رٍز اٍل ّفتِ
گرٍُ اٍل :زّرا اخَاىً ،رجس تیات ،هطْرُ هحوَدی  ،علی ساکی ،فاطوِ

گرٍُ اٍل ، :ضکیثا آررّوایَى ،پَیا حسي پَر  ،حویذ احوذی ،پرّام هحوذیاى،

رضَی

فردیي آئیٌی
گرٍُ دٍمً :گار هحوذی ،صثا زارعی ،فرضتِ سادات هستطاب ،زّرا سیاری،
گرٍُ دٍم :سعیذ عستی  ،هْذی رضایی  ،فاطوِ جعفری ،زّرُ تلَری ،حاهذ احوذًٍذ

هحوذ سعیذ تْسادی
گرٍُ سَمً :عیوِ جلیلًَذ ، ،سواًِ پیرزاد ،فاطوِ پیرحیاتی ،حویذ هطلثی ،
ضْریار ترک

گرٍُ سَم :ضْریار خاًِ تیگی ،فراًک سعیذی ،تٌْاز غالهی ،لیال کریوی
گرٍُ چْارم :فائسُ اسکٌذری ،رکساًا اردِّ ،آرزٍ هرادی ،سپیذُ اصالًی ،علی تَیِ

گرٍُ چْارم :زّرا عسیسی ،پرستَ سرٍاهاى اللْی ،فاطوِ آقاهحوذی ،سویرا
آزهایطی ،ضْال حویذی

سِ رٍز اٍل ّفتِ :ؼٌثِ ،یکؽٌثِ ٍ دٍؼٌثِ صثح ٍ عصر
سِ رٍز دٍم ّفتِ :ظِ ؼٌثِ ،چْارؼٌثِ ٍ پٌجؽٌثِ صثح ٍ عصر
ساعات کارآهَزی 7:30:لغایت 18:30


کارآهَزی داًؽجَیاى آلا در چرخػ تیوارظتاى فاطویِ ،تیوارظتاى تعثت ترگسار هی گردد.



چرخػ داًؽجَیاى ؼرٍع ّ 8فتِ دٍم ترم ( )96/1/19هتعالثا اعالم هی گردد.



ترًاهِ کارآهَزی در عرصِ داًطجَیاى اتاق عولًْ -اًٍذ
ًیوسال دٍم سالتحصیلی 69-69

تیوارظتاى
تاریخ

صثح  :تیوارظتاى للة فرؼچیاى
عصر :تخػ  CSSDتعثت

صثح  :تیوارظتاى
فرؼچیاى ظیٌا

اتاق عول تعثت

عصر :تخػ  CSSDتعثت

95/12/12- 95/11/9

1

2

3

96/2/7 - 95/12/14

3

1

2

96/3/18 - 96/2/9

2

3

1

صثح  :آلای صاحثی ٍ

صثح :خاًنّا اهیٌی،

خاًن صالحی

زّرُ ًٍذ ،هرادی پیام

هرتیاى

عصر :آلای ظلیوی

گرٍُ اٍل :لیال ًیک عذل -تْارهؽعَف -اًعیِ حاجیلَیی
گرٍُ دٍم :ظحر ًَری -هرضیِ کاهراًی -هرتضی رحیوی
گرٍُ ظَم :هیالد هرظلی -حاًیِ تَحیذی -ؼیذاهحوذی -حویذرضارضایی

چرخػ للة ٍ چؽن  :ؼٌثِ،یکؽٌثِ،دٍؼٌثِ(ؼیفت صثح) ٍ در ؼیفت عصر تخػ  CSSDتیوارظتاى تعثت
چرخػ اتاق عول تعثت ،ظِ ؼٌثِ ،چْارؼٌثِ ،پٌج ؼٌثِ (صثح ٍعصراتاق عول تعثت طثمِ تاال)

ظاعت کارآهَزی:
صثح  7/30الی 12/30
عصر  13/30الی 18/30

خاًن پاکرٍ

