
 لیست گروه بندی کارآموزان کودکان 

61/8/61لغایت  61/5/61شروع دوره   

 برنامه راند آموزشی کارآموزان با اساتید ) از شنبه لغایت چهارشنبه(

 گروه  راند بخش ها گروه ها 

کیانوش نورزاد –پوریا چگینی  –پدرام یوسفی  –امید هادی  –ایمان هادی  –عبدالمنیرصادقی   E اورژانس  

پرین مطهور  –دنا شباک درمانگاه :             مهشید نجفی –آرزو محبی درمانگاه :   F درمانگاه  

ملیا مقدم  –نادیا جمال  –نغمه صیادی  –فاطمه شکرالهی  فرناز شاکری   D بخش یک  

عباسی  فرناز یعقوبی  فرزانه –فاطمه کاظمی  –زهرا حسن آبادی  –شاهین دانه واش  –موسی سیف زاده   C بخش دو 

سارا نوبختی  –پریسا رحیمی -فاطمه آزاد -الهام مظفری - محیا معتمدی  B بخش خون  

مستوره ذاکری  –نسرین خسروی  –مائده غضنفری  –ثریا ثروتیان  –آیدا لطفی   A بخش نوزادان کوثر - قدس 

 : دکترجلیل القدرشنبه 4     عفونی       سه شنبه :  :عفونی                  دو شنبه                  فتحی  یکشنبه :دکتر باقریان                  شنبه::    راندبخش یک

 دکتر آراد( –دکتردلیرانی : نفرولوژی)شنبه 4     دکترصفاریسه شنبه :دکتر پیرزاده         دو شنبه :   بلوری دکتر  یکشنبه :دکترمنتظر لطف الهی   شنبه:   راند بخش دو :

 (شنبه تا چهارشنبهدکتر موسی خانی )    بخش خون :

 (    سه شنبه –شنبه 1دکتر مهرپیشه  ) بخش نوزادان قدس :(                                 شنبه4 –دوشنبه  -شنبهدکتر حبیبی و دکتر مجابی  )   بخش نوزادان کوثر:

 

 دکتر عبداله دیدبان 

 سرپرست گروه آموزشی کودکان



61/8/61لغایت  61/5/61شروع دوره   

 کارآموزان کودکان اورژانسبرنامه راند آموزشی 

 اساتید تاریخ ایام هفته اساتید تاریخ ایام هفته

  دکتر بابایی  11/5 شنبه3  - 11/5 شنبه2

 دکتر الهی  21/5 شنبه  دکتر الهی  11/5 شنبه 4

 دکتر جمشیدی  23/5 شنبه2 دکتر جمشیدی  22/5 شنبه1

 دکتر بابایی 25/5 شنبه4 دکتر بابایی  24/5 شنبه3

 دکتر جمشیدی 22/5 شنبه1 دکتر آراد 21/5 شنبه

 دکتر جلیل القدر  31/5 شنبه3 دکتر جمشیدی  33/5 شنبه2

 دکتر آراد 4/1 شنبه   فتحی دکتر  /1/1 شنبه4

 دکتر بلوری 1/1 شنبه2 جمشیدیدکتر  /5/1 شنبه 1

 دکتر منتظر لطف الهی  /1/1 شنبه 4 دکترجلیل القدر /1/1 شنبه3

  جمشیدی دکتر 12/1 شنبه1 دکتر آراد 11/1 شنبه 

 دکتر جلیل القدر  14/1 شنبه3 دکتر بلوری  13/1 شنبه2

 تعطیل 11/1 شنبه  دکتر طارمیها  15/1 شنبه 4

 دکتر جمشیدی  /23/1 شنبه2 دکتر نوبخت  /12/1 شنبه 1

 فتحی دکتر  /22/1 شنبه4 دکتر جلیل القدر  /21/1 شنبه3

 دکتر جمشیدی  /21/1 شنبه1 دکتر آراد /25/1 شنبه

 دکتر منتظر لطف الهی 21/1 شنبه3 دکتر جمشیدی  21/1 شنبه 2

 دکتر عبداله دیدبان 

  سرپرست گروه آموزشی کودکان  

 

 



61/8/61لغایت  61/5/61شروع دوره   

 کارآموزان کودکان اورژانسبرنامه راند آموزشی 

 اساتید تاریخ ایام هفته اساتید تاریخ ایام هفته

 دکتر آراد 1/1 شنبه دکتر قاسم پور 22/1 شنبه4

 دکتر بلوری  3/1 شنبه2 دکترجمشیدی  2/1 شنبه 1

 دکتر منتظر لطف الهی 5/1 شنبه4 دکتر جمشیدی  4/1 شنبه3

 تعطیل رسمی 2/1 شنبه1  تعطیل رسمی /1/1 شنبه

 دکتر منتظر لطف الهی 11/1 شنبه3 دکتر جمشیدی  13/1 شنبه2

 دکتر نوبخت  15/1 شنبه دکتر جلیل القدر  12/1 شنبه4

 دکتر جمشیدی 11/1 شنبه 2 دکتر جمشیدی  11/1 شنبه1

 دکتر قاسم پور 12/1 شنبه4 دکتر منتظر لطف الهی 11/1 شنبه3

 دکتر جمشیدی  23/1  شنبه1 دکتر نوبخت  22/1 شنبه

 دکتر بلوری  25/1 شنبه3 دکترجمشیدی   24/1 شنبه2

 دکتر قاسم پور  22/1 شنبه دکتر جلیل القدر  21/1 شنبه4

 دکتر جمشیدی  1/1 شنبه 2 دکترجمشیدی  33/1 شنبه 1

 دکتر منتظر لطف الهی 3/1 شنبه4 دکتر جلیل القدر  2/1 شنبه 3

 دکتر جمشیدی 1/1 شنبه1 دکتر آراد 1/1 شنبه 

 دکتر فتحی  2/1 شنبه3 دکتر بلوری  1/1 شنبه2

 دکتر نوبخت  13/1 شنبه دکتر طارمیها  13/1 شنبه4

 امتحان درون بخشی کارآموزان  14/1/21

 دکتر عبداله دیدبان 

 سرپرست گروه آموزشی کودکان  



 14/1/21لغایت 11/5/21شروع دوره کارآموزی 

  درمانگاه هابرنامه راند آموزشی کارآموزان  
اساتید                          اساتید                                                             ایام هفته 

61/5گروه بندی دانشجویان     شنبه 2 

61/5دکتر مهیار  /61/5دکتر قاسم پور  شنبه3   

68/5دکتر آراد  68/5دکتر نوبخت   شنبه1   

26/5دکتر مهیار 26/5دکتر فتحی    شنبه 

22/5دکتر جلیل القدر 22/5دکتر ایازی   شنبه6   

23/5نوبخت دکتر 23/5 منتظر لطف الهیدکتر   شنبه2   

21/5دکتر مهیار  21/5دکتر صفاری  شنبه3   

25/5دکتر بلوری  25/5 نوبختدکتر  شنبه1   

28/5دکتر مهیار  28/5دکتر منتظر لطف الهی    شنبه 

26/5دکتر فتحی  26/5دکتر باقریان   شنبه6   

33/5نوبختدکتر 33/5دکتر صفاری   شنبه2   

36/5دکترمنتظر لطف الهی  36/5فتحی دکتر  شنبه3   

6/1نوبختدکتر  6/1دکتر بلوری   شنبه1   

1/1دکتر منتظر لطف الهی 1/1دکتر مهیار   شنبه 

5/1ایازیدکتر  5/1دکتر باقریان   شنبه6   

1/1دکتر مهیار  1/1دکتر صفاری   شنبه2   

1/1دکتر فتحی  1/1دکتر قاسم پور   شنبه3   

8/1دکتر آراد  8/1دکتر بلوری   شنبه1   

 دکتر عبداله دیدبان 

 سرپرست گروه آموزشی کودکان  



 14/1/21لغایت 11/5/21شروع دوره کارآموزی 

  درمانگاه هابرنامه راند آموزشی کارآموزان  
اساتید                          اساتید                                                             ایام هفته 

66/1دکتر مهیار 66/1 دکتر منتظر لطف الهی   شنبه 

62/1دکتر جلیل القدر 62/1دکتر ایازی   شنبه6   

63/1دکتر صفاری  63/1 مهیاردکتر  شنبه2   

61/1قاسم پوردکتر  61/1دکتر فتحی   شنبه3   

65/1دکتر بلوری  65/1دکتر نوبخت   شنبه1   

 شنبه تعطیل رسمی  تعطیل رسمی

66/1دکتر مهیار  66/1دکتر باقریان   شنبه6   

23/1دکتر صفاری  23/1دکترنوبخت   شنبه2   

26/1دکتر فتحی  26/1دکتر قاسم پور   شنبه3   

22/1دکتر نوبخت  22/1دکتر آراد   شنبه1   

25/1 منتظر لطف الهی دکتر 25/1فتحی دکتر   شنبه 

21/1دکتر فتحی  21/1دکتر ایازی   شنبه6   

21/1دکتر نوبخت  21/1دکتر بلوری   شنبه2   

28/1دکتر قاسم پور  28/1دکتر مهیار   شنبه3   

26/1دکتر آراد  26/1دکتر نوبخت   شنبه1   

6/1دکتر فتحی  6/1دکتر منتظر لطف الهی    شنبه 

2/1 جلیل القدردکتر 2/1دکتر ایازی   شنبه6   

3/1دکتر مهیار  3/1دکتر نوبخت   شنبه2   

1/1دکتر قاسم پور  1/1دکتر صفاری   شنبه3   

5/1دکتر فتحی  5/1دکتر نوبخت   شنبه1   

 دکتر عبداله دیدبان 

 سرپرست گروه آموزشی کودکان  



 14/1/21لغایت 11/5/21شروع دوره کارآموزی 

  درمانگاه هابرنامه راند آموزشی کارآموزان  
اساتید                          اساتید                                                             ایام هفته 

66/1دکتر مهیار 66/1دکتر منتظر لطف الهی    شنبه 

62/1دکتر جلیل القدر 62/1دکتر ایازی   شنبه6   

63/1دکتر صفاری  63/1مهیاردکتر  شنبه2   

61/1دکتر قاسم پور 61/1دکتر فتحی   شنبه3   

65/1دکتر بلوری  65/1دکتر نوبخت   شنبه1   
 شنبه تعطیل رسمی  تعطیل رسمی

66/1دکتر مهیار  66/1دکتر باقریان   شنبه6   

23/1دکتر صفاری  23/1دکترنوبخت   شنبه2   

26/1دکتر فتحی  26/1دکتر قاسم پور   شنبه3   

22/1نوبخت دکتر  22/1دکتر آراد   شنبه1   

25/1دکترمنتظر لطف الهی   25/1دکتر بلوری   شنبه 

21/1دکتر فتحی  21/1دکتر ایازی   شنبه6   

21/1دکتر نوبخت  21/1مهیار دکتر  شنبه2   

28/1دکتر قاسم پور  28/1دکتر مهیار   شنبه3   

26/1دکتر آراد  26/1دکتر نوبخت   شنبه1   

6/1دکتر فتحی  6/1منتظر لطف الهی دکتر    شنبه 

2/1 باقریان دکتر  2/1دکتر ایازی   شنبه6   

3/1دکتر مهیار  3/1دکتر نوبخت   شنبه2   

1/1دکتر قاسم پور  1/1دکتر صفاری   شنبه3   

5/1دکتر فتحی  5/1دکتر نوبخت   شنبه1   

 دکتر عبداله دیدبان 

 سرپرست گروه آموزشی کودکان  

 



 14/1/21لغایت 11/5/21شروع دوره کارآموزی 

  درمانگاه هابرنامه راند آموزشی کارآموزان  
اساتید                          اساتید                                                             ایام هفته 

عطیل رسمیت  شنبه تعطیل رسمی  

شنبه6 تعطیل رسمی تعطیل رسمی  

63/1دکتر صفاری  63/1 دکترنوبخت  شنبه2   

66/1 دکتر قاسم پور 66/1دکتر فتحی    شنبه3   

62/1دکتر بلوری  62/1دکتر نوبخت    شنبه1   

65/1دکتر مهیار  65/1دکتر منتظر لطف الهی    شنبه 

16/1 جلیل القدردکتر  61/1دکتر باقریان   شنبه6   

61/1دکتر صفاری  61/1دکترنوبخت   شنبه2   

68/1دکتر فتحی  68/1دکتر قاسم پور   شنبه3   

66/1دکتر نوبخت  66/1دکتر آراد   شنبه1   

22/1دکترمنتظر لطف الهی   22/1دکتر بلوری   شنبه 

23/1دکتر فتحی  23/1دکتر ایازی   شنبه6   

21/1دکتر نوبخت  21/1 دکتر منتظر لطف الهی  شنبه2   

25/1دکتر قاسم پور  25/1دکتر مهیار   شنبه3   

21/1دکتر آراد  21/1دکتر نوبخت   شنبه1   

26/1دکتر فتحی  26/1دکتر منتظر لطف الهی    شنبه 

33/1 باقریاندکتر 33/1دکتر ایازی   شنبه6   

6/8دکتر مهیار  6/8دکتر نوبخت   شنبه2   

2/8دکتر قاسم پور  2/8دکتر صفاری   شنبه3   

3/8دکتر فتحی  3/8 دکتر نوبخت  شنبه1   

 دکتر عبداله دیدبان 

 سرپرست گروه آموزشی کودکان  



 

 

 14/1/21لغایت 11/5/21شروع دوره کارآموزی 

  درمانگاه هابرنامه راند آموزشی کارآموزان  
اساتید                          اساتید                                                             ایام هفته 

1/8دکتر منتظر لطف الهی  1/8دکتر مهیار    شنبه 

1/8دکتر باقریان  1/8دکتر ایازی   شنبه6   

8/8دکتر صفاری  8/8 نوبختدکتر  شنبه2   

6/8 دکتر قاسم پور 6/8دکتر فتحی    شنبه3   

63/8دکتر بلوری  63/8دکتر نوبخت    شنبه1   

63/8دکتر مهیار  63/8دکتر منتظر لطف الهی    شنبه 

 

 

 

 دکتر عبداله دیدبان 

 سرپرست گروه آموزشی کودکان  
 



 14/1/21لغایت  11/5/21 شروع دوره کارآموزی

 شنبه(4لیست گروه بندی کارآموزان کودکان) از شنبه لغایت 

11/5 – 33/5 31/5-14/1 15/1-22/1 33/1-13/1 14/1-21/1 22/1-14/1 

A 
 نوزادان

E F D C B 

B 
 بخش خون

A E F D C 

C 
 بخش دو

B A E F D 

D 
 بخش یک

C B A E F 

F 
 درمانگاه

D C B A E 

E 
 اورژانس

F D C B A 

Aمستوره ذاکری -نسرین خسروی -مائده غضنفری -ثریا ثروتیان -:آیدا لطفی  

B: سارا نوبختی -پریسا رحیمی -فاطمه آزادفالح -الهام مظفری -محیا معتمدی 
Cفرزانه عباسی -فرناز یعقوبی -فاطمه کاظمی -زهرا حسن آبادی -شاهین دانه واش -: موسی سیف زاده 

Dملینا مقدم -نادیا جمال -نغمه صیادی -فرناز شاکری -: فاطمه شکرالهی 

Eکیانوش نورزاد -پوریا چگینی -پدرام یوسفی -امید هادی -ایمان هادی -: عبدالمنیر صادقی  
  Fپرین مطهور -دنا شباک -مهشید نجفی -: آرزو محبی 



 برنامه کشیک کارآموزان گروه کودکان

 14/1/21لغایت  11/5/21 شروع دوره از

تاریخ  فتهایام ه

 کشیک

 ساعت کشیک :                                                            نام نام خانواگی کارآموز ) گروه ها (          

 4-1بقیه روزها                   3-5روزهای  یک شنبه                                                                            

 کیانوش نورزاد –پوریا چگینی  –پدرام یوسفی  –امید هادی  –ایمان هادی  –عبدالمنیر صادقی  21/5 شنبه

  پرین مطهور  –دنا شباک  –مهشید نجفی  –آرزو محبی  22/5 شنبه1

 ملیا مقدم  –نادیا جمال  –نغمه صیادی  –فرناز شاکری  –فاطمه شکرالهی  23/5 شنبه2

 فرزانه عباسی  –فرناز یعقوبی  –فاطمه کاظمی  –زهرا حسن آبادی  –شاهین دانه واش  –موسی سیف زاده  24/5 شنبه3

  25/5 شنبه4

 سارا نوبختی  –پریسا رحیمی  –فاطمه آزاد  –الهام مظفری  –محیا معتمدی  21/5 شنبه

 مستوره ذاکری  –نسرین خسروی  –مائده غضنفری  –ثریا ثروتیان  –آیدا لطفی  22/5 شنبه1

 کیانوش نورزاد –پوریا چگینی  –پدرام یوسفی  –امید هادی  –ایمان هادی  –عبدالمنیر صادقی  33/5 شنبه2

 –پرین مطهور  –دنا شباک  –مهشید نجفی  –آرزو محبی  31/5 شنبه3

  1/1 شنبه4

 ملیا مقدم  –نادیا جمال  –نغمه صیادی  –فرناز شاکری  –فاطمه شکرالهی  4/1 شنبه

 فرزانه عباسی  –فرناز یعقوبی  –فاطمه کاظمی  –زهرا حسن آبادی  –شاهین دانه واش  –موسی سیف زاده  5/1 شنبه1

 سارا نوبختی  –پریسا رحیمی  –فاطمه آزاد  –الهام مظفری  –محیا معتمدی  1/1 شنبه2

 مستوره ذاکری  –نسرین خسروی  –مائده غضنفری  –ثریا ثروتیان  –آیدا لطفی  1/1 شنبه3

  1/1 شنبه4

 کیانوش نورزاد –پوریا چگینی  –پدرام یوسفی  –امید هادی  –ایمان هادی  –عبدالمنیر صادقی  11/1 شنبه

 –پرین مطهور  –دنا شباک  –مهشید نجفی  –آرزو محبی  12/1 شنبه1

 ملیا مقدم  –نادیا جمال  –نغمه صیادی  –فرناز شاکری  –فاطمه شکرالهی  13/1 شنبه2



 فرزانه عباسی  –فرناز یعقوبی  –فاطمه کاظمی  –زهرا حسن آبادی  –شاهین دانه واش  –موسی سیف زاده  14/1 شنبه3

  15/1 شنبه4

 تعطیل                                                                          11/1 شنبه

 سارا نوبختی  –پریسا رحیمی  –فاطمه آزاد  –الهام مظفری  –محیا معتمدی  12/1 شنبه1

 مستوره ذاکری  –نسرین خسروی  –مائده غضنفری  –ثریا ثروتیان  –آیدا لطفی  23/1 شنبه2

 کیانوش نورزاد –پوریا چگینی  –پدرام یوسفی  –امید هادی  –ایمان هادی  –عبدالمنیر صادقی  21/1 شنبه3

  22/1 شنبه4

 –پرین مطهور  –دنا شباک  –مهشید نجفی  –آرزو محبی  25/1 شنبه

 ملیا مقدم  –نادیا جمال  –نغمه صیادی  –فرناز شاکری  –فاطمه شکرالهی  21/1 شنبه1
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