
1 

 

    

 

 

 

 

 
 

 داًطگاُ ػلَم پشضىی لشٍیي
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 98-99تزًاهِ وارآهَسی داًطدَیاى گزٍُ هاهایی در ًیوسال دٍم 
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 98-99ًیوسال دٍم در ( 2)تزم  98 هْز داًطدَیاى وارضٌاسی هاهایی ییاصَل ٍ فٌَى هاهاتزًاهِ وارآهَسی 
 6921– 02921ساعات کاراموسی9صبح    والیتبیمارستان بخش داخلی سنان پنج شنبه ص  و (صبح9 بخش بعذ اس سایمان و عصز 9 بخش جزاحی سنان)کوثز بیمارستان  النگچهارشنبه روسهای کارآموسی9 

 1         2       3       4 5      6       8        9 11       11       12      13 14      15      16      17 

A اصَل ٍ فٌَى هاهایی    

B  اصَل ٍ فٌَى هاهایی   

C   اصَل ٍ فٌَى هاهایی  

D    اصَل ٍ فٌَى هاهایی 

 رضاییپٌح ضٌثِ ظ خاًن ،  تاخالىچْارضٌثِ ػصز خاًن ،   حاج ًصیزیخاًن اصَل ٍ فٌَى هاهایی: چْارضٌثِ ظ  :اساتیذ

 

 98-99دٍم  وسالیً در( 2)تزم  98 هْز وارضٌاسی هاهاییداًطدَیاى  خذهات تْذاضت خاهؼِتزًاهِ وارآهَسی 
  ی9 خانم دکتز جورابچاستاد          7-02 موسی9صبحآساعات کار          روسهای کارآموسی خذمات بهذاشت جامعه9 چهارشنبه ص 

      هحل وارآهَسی تاریخ گزٍُ 

C 

 ستاد هزوش تْذاضت ضْیذتلٌذیاى 7/12/98: 4ّفتِ 

 هزوش خذهات خاهغ ٍلیؼصز  14/12/98: 5ّفتِ 

 خاًِ تْذاضت ٍ هزوش ًظام آتاد  21/12/98: 6ّفتِ 

D 

 ستاد هزوش تْذاضت ضْیذتلٌذیاى 21/1/99: 8ّفتِ 

 هزوش خذهات خاهغ ٍلیؼصز  27/1/99: 9ّفتِ 

 خاًِ تْذاضت ٍ هزوش ًظام آتاد  3/2/99: 11ّفتِ 

A 

 ضْیذتلٌذیاىستاد هزوش تْذاضت  11/2/99: 11ّفتِ

 هزوش خذهات خاهغ ٍلیؼصز  17/2/99: 12ّفتِ

 خاًِ تْذاضت ٍ هزوش ًظام آتاد  24/2/99: 13ّفتِ

B 

 ستاد هزوش تْذاضت ضْیذتلٌذیاى 31/2/99: 14ّفتِ

 هزوش خذهات خاهغ ٍلیؼصز  7/3/99: 15ّفتِ

 خاًِ تْذاضت ٍ هزوش ًظام آتاد  14/3/99: 16ّفتِ 
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 98-99دٍم  وسالیًرٍساًِ  در ( 2)تزم  98داًطدَیاى هاهایی پیَستِ ساهی ا

A  سارا تیات –غشالِ تالزی  –سارا لطىزی  –ػاطفِ حوام چی  –ًذا سلیواى آتادی  –سارا اهلل ٍردی 

B  سّزا رضًَذ –سارا هحوذی  –سارا احوذی  –الِْ فزاّاًی  –هزضیِ هحوذی  –لیال واظوی 

C  َرپ هزین ػزفاًی –فاطوِ یَسفیِ  –سّزا احوذ خاًی  –فاطوِ ػسگزی  -ضیَا افطار  –ّوا اهیٌی  –ضیوا ضفاّی 

D  ػارفِ طاّزخاًی –سّزا هاله  –سّزا حاخی آلایی  –هْزاًِ ضاُ هحوذی  –سارا یَسفی  –هلیىا احوذی ویا 
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 98-99دٍم  وسالیًدر ( 4)تزم  97 هْز تزًاهِ وارآهَسی داًطدَیاى وارضٌاسی هاهایی

 صثح ٍ ػصز( یىطٌثِ پذیزش تیوارستاى وَثز:  ؛صثح هزوش سالهت تلٌذیاى: ضٌثِطثیؼی )تارداری ٍسّای وارآهَسی ر

 13:31 – 19:31ػصز:   7:31-13:31ساػات واراهَسی:صثح 

 1         2       3       4 5      6       8        9 11       11       12      13 14      15      16      17 

A  تارداری طثیؼیوارآهَسی    

B   تارداری طثیؼیوارآهَسی   

C    تارداری طثیؼیوارآهَسی  

D     تارداری طثیؼیوارآهَسی 

 
 

 

  اساتیذ:
  (8-05)خانم معافی ( و 0-7)دکتز آص 9 مینودرمزکش سالمت 
  9(0-05)هفته  معافی یکشنبه عصز خانم/ دکتز آصیکشنبه صبح خانم پذیزش بیمارستان کوثز 
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 98-99دٍم  وسالیرٍساًِ  در ً( 4)تزم  97ساهی داًطدَیاى هاهایی پیَستِ ا

A  رٍیا یَسفی -هْسا خثاری -ویویا حاخی رفیؼی -سّزاسادات تی ًیاس -تْارُ ًظزی  -سیذُ فاطوِ طاّزی 

B سیذُ فاطوِ هَسَی خَضذل -فاطوِ ٍاػظی -سحز ًصیزی اٍاًىی -هؼزٍفی صثا  - -حاًیِ هلىی -سّزا گَدرسًٍذچگیٌی 

C  َّستی خادهی -سواًِ رهضاًی -ًگیي آتزٍهٌذ -فزیثا رسَلی -ًستزى تزسگزساوی -هاخذُ احوذل 

D فاطوِ فمیْی -فاطوِ یاحمی  -هؼصَهِ گزٍسی  -سیٌة وطاٍرسرضا -سواًِ رخائی فز -هزضیِ اصفْاًی 
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 98-99دٍم  وسالیًدر ( 6)تزم  96وارآهَسی داًطدَیاى وارضٌاسی هاهایی تزًاهِ 

 دٍضٌثِ، سِ ضٌثِ، چْارضٌثِ صثح / ػصز: لیثز تیوارستاى وَثز :ٍ غیز طثیؼیرٍسّای وارآهَسی سایواى طثیؼی 

 لذستیوارستاى  دٍضٌثِ ٍ سِ ضٌثِ صثحرٍسّای  وارآهَسی وَدواى: 

 تیوارستاى ٍالیت صثح چْارضٌثِ ٍ پٌح ضٌثِخزاحی:  -رٍسّای وارآهَسی داخلی

 دٍضٌثِ، سِ ضٌثِ، چْارضٌثِ ٍ پٌح ضٌثِ هزوش تْذاضت+ دٍضٌثِ ػصز پذیزش تیوارستاى وَثزٍ وَدن:  ی تْذاضت هادروارآهَس یرٍسّا

 دٍضٌثِ ٍ سِ ضٌثِ ع / تخص خزاحی سًاىظ  ٍ چْارضٌثِ ٍ سِ ضٌثِوَثز دٍضٌثِ سًاى  یاتاق ػول خزاحٍ رٍسّای وارآهَسی تیواریْای سًاى: درهاًگاُ سًاى 

 13:31  -19:31ساػت وارآهَسی ع ؛  7:31 -13:31ساػت وارآهَسی ظ :  ؛ 7:31-19:31ع سایواى :  ساػات وارآهَسی ظ/

 1         2       3       4 5      6       8        9 11       11       12      13 14      15      16      17 

A  تْذاضت هادر ٍ وَدن سًاى یْایواریت خزاحی -/ داخلیوَدواى ٍ غیز طثیؼیسایواى طثیؼی 

B تیواریْای سًاى خزاحی -/ داخلیوَدواى ٍ غیز طثیؼیسایواى طثیؼی  تْذاضت هادر ٍ وَدن 

C خزاحی -/ داخلیوَدواى ٍ غیز طثیؼیسایواى طثیؼی  تْذاضت هادر ٍ وَدن تیواریْای سًاى 

D غیز طثیؼیسایواى طثیؼی  تْذاضت هادر ٍ وَدن تیواریْای سًاى خزاحی -/ داخلیوَدواى ٍ 

 : تیذاسا

 :( و دکتاز  0-3آص ) دکتاز  صبح خاانم  چْارضٌثِ؛  (0-05)هفته  فالح ، عصز خانم(0-05)هفته  طاهزپورخانم صبح  سِ ضٌثِ ؛(0-05)هفته  باجالن / عصز خانم (0-05)هفته  الفتی زدکتخانم  صبح دٍضٌثِ اتاق سایواى

 (0-05)هفته  سرآبادی پور ، عصز خانم(8-05( و دکتز آص )4-7علیمزادی )هفته 

  (3-05) دکتز بهزامی( و 0-2معافی )خانم  خانم دکتز جورابچی؛ سه شنبه دوشنبه :ًَابهزوش سالهت 

  :(0-05)هفته   نصیزیحاج  ؛ پنج شنبه خانمها طاهزپور  چهارشنبه خانمهزوش سالهت هیٌَدر 

 :(0-05)هفته  حاج نصیزیخانم  دوشنبه عصز پذیزش وَثز 

 :(0-05)هفته  + اتاق عمل جزاحی سنان بیمارستان کوثز معافی/ چهارشنبه صبح خانم حاج نصیزیسه شنبه صبح خانم / خانم طاهزپور دوشنبه درهاًگاُ سًاى 

 (0-05)هفته  معافیو سه شنبه عصز خانم (0-05)هفته   صفزعلی نضاددوشنبه عصز خانم  :تخص خزاحی سًاى 

  : (0-05)هفته  خانم سرآبادی پوردوشنبه و سه شنبه تیواریْای وَدواى 

 :(8-05( و خانم فالح )هفته 0-7خانم طاهزپور )هفته   و پنج شنبه (0-05)هفته  خانم فالحچهارشنبه  داخلی خزاحی 
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 98-99دٍم  وسالیرٍساًِ  در ً( 6)تزم  96ساهی داًطدَیاى هاهایی پیَستِ ا

A فْیوِ لاراهحوذ -وتایَى لصاتاًی -ّاًیِ هزداًی  -ّاًیِ ًظزی -حذیثِ ضاهلَ -ًستزى آلاسادُ -سّزا حاخی اصغزی 

B فاطوِ ػشیشی –فاطوِ درٍیص پَر  -سیوا ضاّوزادی -آسادُ سارٍخاًی  -اوزم هحوذی  -سّزا تفضلی                                                                  

C هزین هلىی-فائشُ اتزاّیوی-سیٌة تیگذلی-ًزگس صفزی-الِْ چل تیگی-ضمایك رضایی ًیه 

D هزین خْاًوحوذی-هزضیِ خْاًوحوذی-الْام لدز-خزتاى ػطیِ ػلی-آهٌِ لثادیْا-سحز ػثاسی-افطار پزستَ تیات 
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 98-99دٍم  وسالیًدر ( 8)تزم  95هْز  داًطدَیاى وارضٌاسی هاهایی 2درػزصِ  وارٍرسیتزًاهِ 
  اتاق سایمان و یکشنبه صبح و عصز / دوشنبه شب / چهارشنبه شبشنبه  :1سایواى طثیؼی ٍ غیز طثیؼی رٍسّای وارٍرسی در ػزصِ 

  و پنج شنبه شب شب و یکشنبه شب شنبه: 2وارٍرسی در ػزصِ سایواى طثیؼی ٍ غیز طثیؼی 

 درمانگاه سنان و یکشنبه مزاکش سالمتو چهارشنبه و دوشنبه و سه شنبه شنبه : ٍ وَدن تْذاضت هادررٍسّای وارٍرسی در ػزصِ 

 شنبه و یکشنبه و دوشنبه صبح بخش نوسادان + سه شنبه شب و پنج شنبه صبح و عصز اتاق سایمان: ًَساداىوارٍرسی در ػزصِ رٍسّای 

 صبح سه شنبهروسهای   وارآهَسی درػزصِ رادیَلَصی ٍ اٍلتزاسًَذ: سًََگزافی وَثز:رٍسّای 
 08921 -6921؛ کاراموسی شب  02921  -08921؛ ساعت کارآموسی ع  6921  -02921ساعت کارآموسی ص 9 ؛  6921-08921ساعات کارآموسی ص/ع سایمان 9 

 1         2       3       4 5      6       8        9 11       11       12      13 14      15      16      17 

A 1 یؼیطث زیٍ غ یؼیطث واىیػزصِ سا  
/ 2ػزصِ سایواى طثیؼی ٍ غیز طثیؼی 

 سًََگزافی
 ًَساداىػزصِ  تْذاضت هادر ٍ وَدنػزصِ 

B  ِ1 یؼیطث زیٍ غ یؼیطث واىیػزصِ سا ًَساداىػزص 
/ 2ػزصِ سایواى طثیؼی ٍ غیز طثیؼی 

 سًََگزافی
 تْذاضت هادر ٍ وَدنػزصِ 

C  ِ1 یؼیطث زیٍ غ یؼیطث واىیػزصِ سا ًَساداىػزصِ  تْذاضت هادر ٍ وَدنػزص 
/ 2ػزصِ سایواى طثیؼی ٍ غیز طثیؼی 

 سًََگزافی

D 
/ 2ػزصِ سایواى طثیؼی ٍ غیز طثیؼی 

 سًََگزافی
 1 یؼیطث زیٍ غ یؼیطث واىیػزصِ سا ًَساداىػزصِ  تْذاضت هادر ٍ وَدنػزصِ 

 

 : تیذاسا

 :عصز ،(3-05) بهزامی( و دکتز 0-2علی مزادی )دکتز ؛ یکشنبه صبح (0-05) سرآبادی پور خانم و شب (0-05) حاج نصیزیخانم عصز و  (8-05) بهزامی ( دکتز0-7)هفته  علی مزادیدکتز  شنبه صبح اتاق سایواى وَثز 

 گل علیشادهخانم عصز  (و0-05سرآبادی پور )صبح خانم  پنج شنبه ؛(0-05)بهشتیشنبه شب خانم چهار؛ (0-05)سه شنبه شب خانم یعقوبی؛ (0-05)موسویشنبه شب خانم دو؛ (0-05خانم بهشتی)و شب ( 0-05)معافی خانم 
 (0-05) شب خانم یعقوبی( و 05-0)

 :شنبه ص خانم مجیذیسه  رادیَلَصی ٍ سًََگزافی 

  (8-05( و خانم سرآبادی پور )0-7چهارشنبه خانم رنجکش ) ؛ (0-05) دکتز الفتیشنبه  :ًَابهزوش سالهت 

 :(0-05) طاهزپوریکشنبه خانم  درهاًگاُ سًاى تیوارستاى وَثز 

 :(؛01-05) خانم معافی( و 0-00و سه شنبه خانم دکتز آص )هفته  (0-05)هفته معافی خانم دوشنبه  هزوش سالهت هیٌَدر 

 (0-05)هفته  صبح خانم حاج نصیزیدوشنبه و  یکشنبه؛ (0-05)هفته  فالح خانم صبحو دوشنبه شنبه  اداى وَثز:ًَس 
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 98-99دٍم  وسالیدر ً (8)تزم  رٍساًِ 95ساهی داًطدَیاى هاهایی پیَستِ ا

A یصالح آتاد یضاد -سادُ یزػلیض يیًاسً -یلَت ِیهزض - ییرضا ایهح - یفاطوِ لطگز -  یسّزا تذر 

B تزووي  مِیصذ  -یهْسا ّاضو - یفاطوِ هحوذ -یفاطوِ واظو -سّزا وارگز -یتالز زسایه ذُیسپ 

C ِت    زاًذٍسیفاطوِ ا -خیسّزا ض -یهْسا اسذالْ - یذریسّزا ح- یٌیسّزا حس - ییػوَ یػل فاطو 

D ْیطاّز ِیهْذ -ی ؼتوذاریضز ػاطفِ -فتاح ثیحذ - طًَذیفاطوِ درٍ - یحٌاًِ سلطاً -یدرسا اهاهمل -یاٍتاد وِیف 
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 98-99دٍم  وسالی( در 8ً)تزم  95هْز  ییهاها یوارضٌاس اىیداًطدَتزًاهِ تىویل آهار سایواى 

  A B C D E F 

 1ّفتِ 
الی  24/3/99

29/3/99 

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

یىطٌثِ ضة/ چْارضٌثِ 

 الًگ

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 ضٌثِ ضة پٌح

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ

 2ّفتِ 
الی  31/3/99

5/4/99 

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

یىطٌثِ ضة/ چْارضٌثِ 

 الًگ

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 پٌح ضٌثِ ضة

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

 3ّفتِ 
الی  7/4/99

12/4/99 

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 ضٌثِ ضةپٌح 

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

یىطٌثِ ضة/ چْارضٌثِ 

 الًگ

 4ّفتِ 
الی  14/4/99

19/9/99 

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

یىطٌثِ ضة/ چْارضٌثِ 

 الًگ

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 پٌح ضٌثِ ضة

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ

 5ّفتِ 
الی  21/4/99

26/4/99 

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

یىطٌثِ ضة/ چْارضٌثِ 

 الًگ

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 پٌح ضٌثِ ضة

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

 6ّفتِ 
الی  28/4/99

2/5/99 

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 پٌح ضٌثِ ضة

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

یىطٌثِ ضة/ چْارضٌثِ 

 الًگ

 7ّفتِ 
الی  4/5/99

9/5/99 

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

چْارضٌثِ یىطٌثِ ضة/ 

 الًگ

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 پٌح ضٌثِ ضة

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ

 8ّفتِ 
الی  11/5/99

16/5/99 

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

یىطٌثِ ضة/ چْارضٌثِ 

 الًگ

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 پٌح ضٌثِ ضة

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

 9ّفتِ 
الی  18/5/99

23/5/99 

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 پٌح ضٌثِ ضة

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

یىطٌثِ ضة/ چْارضٌثِ 

 الًگ

ّفتِ 

11 

الی  25/5/99

31/5/99 

 ضٌثِ الًگ/ 

 سِ ضٌثِ ضة

 ضٌثِ ضة/ 

 سِ ضٌثِ الًگ

یىطٌثِ الًگ/ 

 چْارضٌثِ ضة

یىطٌثِ ضة/ چْارضٌثِ 

 الًگ

 دٍضٌثِ الًگ/ 

 پٌح ضٌثِ ضة

 دٍضٌثِ ضة/ 

 پٌح ضٌثِ الًگ
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  98-99دٍم  وسالیدر ً (8)تزم  رٍساًِ 95داًطدَیاى هاهایی پیَستِ  تزًاهِ هزتیاى در تىویل آهار سایواى

0-4هفته  صبح عصز شب  

 شنبه دکتز الفتی خانم حاج نصیزی خانم بهشتی

 یک شنبه دکتز بهزامی خانم باجالن خانم فالح

 دوشنبه دکتز آص خانم معافی خانم موسوی

 سه شنبه خانم طاهزپور خانم فالح خانم سرآبادی پور

 چهارشنبه دکتز علیمزادی خانم گل علیشاده خانم بهشتی

گل علیشادهخانم  خانم یعقوبی  پنج شنبه خانم سرآبادی پور 

5-01هفته      

بهشتیخانم   شنبه خانم سرآبادی پور خانم گل علیشاده 

 یک شنبه خانم سرآبادی پور خانم گل علیشاده  خانم یعقوبی

 دوشنبه خانم سرآبادی پور خانم بهشتی خانم موسوی

 سه شنبه خانم باجالن خانم بهشتی خانم یعقوبی

 چهارشنبه خانم باجالن خانم گل علیشاده خانم بهشتی

صفزعلی نضادخانم  خانم یعقوبی  پنج شنبه خانم باجالن 
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 تزًاهِ تىویل آهار سایواى – 98-99دٍم  وسالیدر ً (8)تزم  رٍساًِ 95ساهی داًطدَیاى هاهایی پیَستِ ا

A یهْسا ّاضو - یفاطوِ هحوذ -یفاطوِ واظو -سّزا وارگز -یتالز زسایه ذُیسپ 

B ػاطفِ ضزیؼتوذاری -فْیوِ اٍتادی– طًَذیفاطوِ درٍ -یدرسا اهاهمل 

C هْذیِ طاّزی -تزووي مِیصذ - یحٌاًِ سلطاً -یلَت ِیهزض 

D ضادی صالح آتادی  -سادُ یزػلیض يیًاسً - ییرضا ایهح - یاطوِ لطگزف 

E یٌیسّزا حس - ییػوَ یػل فاطوِ - یذریسّزا ح -  یسّزا تذر 

F ْفاطوِ ایزاًذٍست -فتاح ثیحذ  -خیسّزا ض -یهْسا اسذال 

 

 

 


