
 

  

 69-69 ديمًم كارشىاسي پيًستٍ اتاق عمل در ويمسال سترم  شتمَبروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ديرٌ 

 ( صثح  ي عصر اتاق عمل تيمارستان امام حسيه)ع شىثهپىجشىثه الي چهار ريزهاي                  ياحذ2اصًل ي فىًن عملكرد فرد سيار :     ياحد كارآمًزي: 

                          تيمارستان امام حسيه)ع(  CSR  عصرپىجشىثه شىثه الي چهار ريزهاي     ياحذ                                1: تخش استریل مركسي                                     

 33/13 – 45/11عصر:  - 33/7-45/13ساعت كارآمًزي: صثح:                               

  فاطوِ زّرا کثیریاى خاًن -1

  هٌا حسٌی خاًن -2

 خاًن صذیمِ خاى رهکی  -3

  خاًن ًیلَفر هجاٍر-4

  خاًن فاطوِ تالری -5

 هحوذ رضا شیرازیآلای -6

 زّرا زریي للوی خاًن-1

 خاًن سحر علی زادُ  -2

 خاًن زیٌة ارم-3

    خاًن سویرا عارفی-4

  هرکثاتیخاًن سرًٍاز -5

 آلای هحوذ اسذی-6

 فاطوِ عجن خاًن -1 

  زّرُ هرشذی خاًن -2

  فاطوِ دارخال خاًن-3

   خاًن هلیحِ گرزالذیي-4

 خاًن زّرا چگٌی-5

 4تهِ ههذ      55/12/95 تیلغا 13/11/95از تاریخ  ِ  صهر ع ّفته

CSR )تیوارستاى اهام حسیي)ع 

 عصهر ّفتهِ   4تهِ ههذ     17/51/96لغایت  11/12/95از تاریخ 

 اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 4تهِ ههذ     14/52/96لغایهت   23/51/96از تاریخ  ِ  صهث   ّفته

 اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 ّفتهِ   4تهِ ههذ      55/12/95 تیه لغا 13/11/95از تاریخ  

 اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع( صث 

 ّفتههِ  4تههِ هههذ   17/51/96لغایههت  11/12/95از تههاریخ 

 تیوارستاى اهام حسیي)ع( CSR عصر

 ّفتهِ   4تهِ ههذ     14/52/96لغایهت   23/51/96 از تاریخ 

 اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع( عصرچْارشٌثِ الی پٌج شٌثِ 

 ّفتهِ   4تهِ ههذ      55/12/95 تیه لغا 13/11/95از تاریخ 

 اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع( عصر

 ّفتههِ  4تههِ هههذ   17/51/96لغایههت  11/12/95از تههاریخ 

 اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع( صث  چْارشٌثِ الی پٌج شٌثِ

 ّفتهِ   4تهِ ههذ     14/52/96لغایهت   23/51/96 از تاریخ

 تیوارستاى اهام حسیي)ع( CSR عصر
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  تيمارستان امام حسيه)ع( ICU3 تخش شىثه صثحیكياحذ             ريزهاي شىثه الي 1ريشهاي احياء قلثي ریًي :   ياحدكارآمًزي :

 تيمارستان امام حسيه)ع( تخش هاي مختلف ي اتاق عملريزهاي شىثه الي یكشىثه صثح          ياحذ         1مذیریت در اتاق عمل:                                

       45/11الي  33/13عصر    -  45/13الي  33/7صثح  :ساعت كارآمًزي    

          ًسترى                    ًَرٍزی  خاًن-1

            هثارکی                      فاطوِ  خاًن-2

 اىیشکَر            سواًِ            خاًن-3

 آلای هیالد                        ًادعلی        -4

         خاًن سویِ                  شفمتی-1

 خاًن آفاق                   صذیك-2

 خاًن زّرُ                  اتراّیوی                                           -3

 آلای هْذی                 عرب سرٌّگی        -4

 گٌجَئی                        حسٌیِ  خاًن-1

            یکتاپرست                         فاطوِ  خاًن-2

 خاًن سیذُ فاطوِ                 هیرغٌی          -3

 خاًن زّرا                            اتراّیوی-4

 آلای اهیر                            گراهیاى-5

       اهیر احوذی                              اعظن خاًن-1

           حسیٌی             خاًن هرضیِ السادا  -2

  عجن                             خاًن ًیلَفر-3

          آرزٍ                            ًیازهٌذ   خاًن-4

   آلای هحوذ                          لسٍیٌی       -5

  57/53/96 تیههلغا 16/52/96از تههاریخ 

 تخه     صث   شٌثِیکشٌثِ الی  ّفتِ 4تِ هذ  

ICU3 

  29/12/95 تیههلغا 57/12/95از تههاریخ 

هههذیریت اتههاق عوههل   صههث شههٌثِ الههی یکشههٌثِ 

ًفهر اٍل   2ّفتهِ اٍل   2)تیوارستاى اهام حسیي)ع( 

ّفتهِ   2ًفر دٍم تخ  ّهای تسهتری ٍ    2 -اتاق عول

 دٍم تالعکس(

  15/52/96 تیلغا 19/51/96 از تاریخ 

 تخ    صث  شٌثِیکشٌثِ الی  ّفتِ 4تِ هذ  

ICU3 

  51/12/95 تیه لغا 59/11/95از تاریخ  

هذیریت اتاق عول  تیوارستاى  صث الی یکشٌثِ 

 -ًفر اٍل اتاق عوهل  2ّفتِ اٍل  2)اهام حسیي)ع( 

ّفتههِ دٍم  2ًفههر دٍم تخهه  ّههای تسههتری ٍ     2

 تالعکس(

  تهِ   29/12/95 تیه لغا 57/12/95از تاریخ

ِ یکشهٌثِ الهی    ّفتِ  4هذ    تخه      صهث    شهٌث

ICU3 

  57/53/96 تیهههلغا 16/52/96از تهههاریخ 

هههذیریت اتههاق عوههل     صههث شههٌثِ الههی یکشههٌثِ  

ًفههر اٍل  2ّفتههِ اٍل  2)تیوارسههتاى اهههام حسههیي)ع( 

ّفتهِ دٍم   2ًفر دٍم تخ  ّای تستری ٍ  3 -عول اتاق

 تالعکس(

  تهِ    51/12/95 تیلغا 59/11/95از تاریخ

ِ یکشهٌثِ الهی    ّفتهِ   4ههذ     تخه     صهث   شهٌث

ICU3 

  15/52/96 تیهههلغا 19/51/96از تهههاریخ 

هههذیریت اتههاق عوههل     صههث شههٌثِ الههی یکشههٌثِ  

ًفههر اٍل  2ّفتههِ اٍل  2)تیوارسههتاى اهههام حسههیي)ع( 

ّفتهِ دٍم   2ًفر دٍم تخ  ّای تستری ٍ  3 -عول اتاق

 تالعکس(
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 اولصفحه                          69-69 ديمويمسال  كارشىاسي پيًستٍ در  َفتمترم  مششرشتٍ اتاق عمل ديرٌ  بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان                                  

  تهارشة  اتاق عمل امام حسيه ) ع( ي   -ريزهاي شىثه الي یكشىثه صثح                                                      ياحذ 2=  سًختگي ي ترميمي        كارآمًزي در عرصٍ ياحد
               33/24الي  33/11شة   - 45/13الي  33/7صثح :  ساعت كارآمًزي                                                                                                   ياحذ 1= زوان                                    

                                                                                    ياحذ 1= اريلًشي                                                  

 خاًن سارا                                  اًصاری             -1

 خاًن هاًا                                    اهیری             -2

 واًی          خاًن هیٌا                                   جس -3

 ًَرٍزی                      فرحٌاز                   خاًن -4

 خاًن هٌصَرُ                             هْراتی            -5

 خاًن فردٍس                            لادری             -6

 خاًن  ّاًیِ                                هیاى آتادی        -7

 آلای ّادی                                جعفری                      -8

 آلای  هسلن                               هٌیعی -9

 رتیعی                             خاًن عصوت           -1

 آشَری                             خاًن زّرا               -2

 کرین آتادی                          خاًن زّرُ            -3

 اتَالماسوی                         خاًن هیترا              -4

 حسٌی                   خاًن هْسا             -5

 کریوی                            خاًن آیذا               -6

 یعمَتی                         خاًن فائسُ                 -7

 کثیریاى                   ی                آلای  ّاد -8

 هصطفَی                   هحوَد                 آلای -9

 صادلی                         خاًن افساًِ                -1

 هَسَی                           خاًن سیذُ فاطوِ      -2

 صَلتی                               سارا             خاًن -3

   دیٌار                 خاًن هحثَتِ             -4

 اهذادی                               خاًن هرین            -5

 عسکری                               خاًن هًَا              -6

 زهاًی                                خاًن هْذیِ             -7

 شریعتی                                آلای حویذ            -8

 کرین هجٌی                        آلای همذاد              -9

 

 ّفتهِ صهث     4تهِ ههذ     51/12/95 تیلغا 59/11/95از تاریخ

  }ٍاحذسَختگی ٍ ترهیوی{   -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 ّفتهِ شهة    4تهِ ههذ      29/12/95 تیلغا 57/12/95از تاریخ

}ٍاحذسههَختگی ٍ  -اتههاق عوههل ٍ اٍرشاًههس تیوارسههتاى اهههام حسههیي)ع( 

 ترهیوی{

 ّفتهِ صهث     4تهِ ههذ      15/52/96 تیلغا 19/51/96از تاریخ

  }ٍاحذ زًاى{   -اتاق عول تیوارستاى تْار

 ّفتهِ صهث     4تهِ ههذ     57/53/96 تیلغا 16/52/96از تاریخ

  }ٍاحذ ارٍلَشی{    -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 ّفتههِ  4تههِ هههذ     51/12/95 تیههلغا 59/11/95از تههاریخ

  }ٍاحذ زًاى{   -تْارصث  اتاق عول تیوارستاى 

 صث  ّفتِ 4تِ هذ   29/12/95 تیلغا 57/12/95از تاریخ 

  }ٍاحذسَختگی ٍ ترهیوی{   -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 ّفتههِ  4تههِ هههذ    15/52/96 تیههلغا 19/51/96از تههاریخ

 -شهههة اتهههاق عوهههل ٍ اٍرشاًهههس تیوارسهههتاى اههههام حسهههیي)ع( 

  }ٍاحذسَختگی ٍ ترهیوی{  

 ّفتههِ  4تههِ هههذ    57/53/96 تیههلغا 16/52/96از تههاریخ

  }ٍاحذ ارٍلَشی{    -صث  اتاق عول تیوارستاى تْار

 ّفتههِ  4تههِ هههذ    51/12/95 تیههلغا 59/11/95از تههاریخ

 -تیوارسهههتاى اههههام حسهههیي)ع( ٍ اٍرشاًهههس شهههة اتهههاق عوهههل

  {  سَختگی ٍ ترهیوی}ٍاحذ

 ّفتههِ  4تههِ هههذ    29/12/95 تیههلغا 57/12/95از تههاریخ

  }ٍاحذ زًاى{   -تْارصث  اتاق عول تیوارستاى 

 ّفتههِ  4تههِ هههذ    15/52/96 تیههلغا 19/51/96از تههاریخ

 }ٍاحذسَختگی ٍ ترهیوی{ -صث  اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 ّفتههِ   4تههِ هههذ    57/53/96 تیههلغا 16/52/96از تههاریخ

}ٍاحهذ   -شة اتهاق عوهل ٍ اٍرشاًهس تیوارسهتاى اههام حسهیي)ع(      

  {   ارٍلَشی

دوم صفحه  
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 تهارشىثه صثح اتاق عمل امام حسيه ) ع( ي چهارشىثه الي ديريزهاي                            ياحذ 2= اعصاب       عرصٍ كارآمًزي در ياحد
 تهارشىثه صثح اتاق عمل امام حسيه ) ع( ي چهارشىثه الي ديريزهاي                           ياحذ 1= اريلًشي                                    

   33/13 – 45/11عصر :   - 45/13الي  33/7صثح :  ساعت كارآمًزي                   امام حسيه ) ع(  ايرشاوس ي عصر شىثه صثحچهارشىثه الي ديريزهاي                   ياحذ 1قلة ي عريق=                                                      

 خاًن سارا                                  اًصاری             -1

 خاًن هاًا                                    اهیری             -2

 خاًن هیٌا                                    جسواًی           -3

 خاًن   فرحٌاز                            ًَرٍزی           -4

 هْراتی                                        خاًن هٌصَرُ -5

 خاًن فردٍس                            لادری             -6

 خاًن  ّاًیِ                                هیاى آتادی        -7

 آلای ّادی                                جعفری                      -8

 هٌیعی                 آلای  هسلن               -9

 خاًن عصوت                           رتیعی             -1

 خاًن زّرا                               آشَری             -2

 خاًن زّرُ                              کرین آتادی        -3

 خاًن  هیترا                             اتَالماسوی        -4

 خاًن هْسا                              حسٌی  -5

 خاًن آیذا                                کریوی            -6

 خاًن   فائسُ                            یعمَتی             -7

 آلای  ّادی                            کثیریاى         -8

 فَی        آلای هحوَد                           هصط -9

 خاًن افساًِ                              صادلی           -1

 خاًن سیذُ فاطوِ                      هَسَی           -2

 خاًن   سارا                               صَلتی           -3

 خاًن هحثَتِ                             دیٌار   -4

 خاًن هرین                                اهذادی           -5

 خاًن هًَا                                  عسکری           -6

 خاًن هْذیِ                               زهاًی              -7

 آلای حویذ                                شریعتی            -8

 کرین هجٌی                           آلای همذاد           -9

 صههث رٍز  9تههِ هههذ    27/11/95لغایههت  11/11/95از تههاریخ 

  {  رٍلَشی}ٍاحذ ا -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 صههث رٍز  9تههِ هههذ    18/12/95لغایههت  52/12/95از تههاریخ 

  }ٍاحذ اعصاب{  -اتاق عول تیوارستاى تْار

  عصهر رٍز  9تهِ ههذ      23/51/96لغایهت   23/12/95از تهاریخ 

  } ٍاحذ للة ٍ عرٍق{  -اٍرشاًس تیوارستاى اهام حسیي)ع(

  صهث  رٍز  9تِ هذ    27/11/95لغایت  11/11/95از تاریخ 

  { ٍاحذ للة ٍ عرٍق } -تیوارستاى اهام حسیي)ع( اٍرشاًس

 صهث  رٍز  9تِ ههذ     18/12/95لغایت  52/12/95از تاریخ 

  }ٍاحذ ارٍلَشی{   -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 صهث  رٍز  9تِ ههذ     23/51/96لغایت  23/12/95از تاریخ 

  }ٍاحذ اعصاب{  -اتاق عول تیوارستاى تْار

 

 صهث   رٍز 9تِ ههذ    27/11/95لغایت  11/11/95از تاریخ 

  {  ارٍلَشی}ٍاحذ  -تْاراتاق عول تیوارستاى 

 صهث  رٍز  9تِ ههذ     18/12/95لغایت  52/12/95از تاریخ 

 } ٍاحذ للة ٍ عرٍق{ -اٍرشاًس تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 صهث  رٍز  9تِ ههذ    23/51/96لغایت  23/12/95از تاریخ 

  }ٍاحذ اعصاب{  -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 

دوم صفحه  
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               تهاراتاق عمل امام حسيه ) ع( ي  ريزهاي ديشىثه الي چهارشىثه صثح                 ياحذ     2=   ارتًپذي :  كارآمًزي در عرصٍ ياحد

 اتاق عمل امام حسيه ) ع( شة  شىثه چهار اليريزهاي ديشىثه    ياحذ           1=  قلة ي عريق                                                    

       33/11 -24شة :     -7: 33–45/13عت كارآمًزي= صثح : سا                                                                                                                                                                                                                                     

 خاًن سارا                                  اًصاری           -1

 خاًن هاًا                                    اهیری             -2

 خاًن هیٌا                                    جسواًی           -3

 خاًن   فرحٌاز                            ًَرٍزی           -4

 خاًن هٌصَرُ                             هْراتی            -5

 خاًن فردٍس                            لادری             -6

 خاًن  ّاًیِ                                هیاى آتادی        -7

 جعفری                  آلای ّادی               -8

 آلای  هسلن                               هٌیعی -9

 خاًن عصوت                           رتیعی             -1

 خاًن زّرا                               آشَری             -2

 خاًن زّرُ                              کرین آتادی        -3

 اتَالماسوی                               خاًن  هیترا      -4

 خاًن هْسا                              حسٌی  -5

 خاًن آیذا                                کریوی            -6

 خاًن   فائسُ                            یعمَتی             -7

 آلای  ّادی                            کثیریاى       -8

 آلای هحوَد                           هصطفَی         -9

           یخاًن افساًِ                              صادل -1

           یفاطوِ                      هَسَ ذُیخاًن س -2

           یخاًن   سارا                               صَلت -3

   ٌارید    خاًن هحثَتِ                          -4

           یاهذاد                                نیخاًن هر -5

           یخاًن هًَا                                  عسکر -6

              یزهاً                               ِیخاًن هْذ -7

            یعتیشر                                ذیحو یآلا -8

      یهجٌ نیهمذاد                                کر یآلا -9

 رٍز  9تههِ هههذ   13/52/96لغایههت  28/51/96از تههاریخ

 }ٍاحذ ارتَپذی{   -اتاق عول تیوارستاى  اهام حسیي)ع( صث 

 رٍز  9تهِ ههذ      53/53/96لغایهت   18/52/96از تاریخ

 }ٍاحذ ارتَپذی{   -تیوارستاى تْاراتاق عول   صث 

 شهة  9تهِ ههذ     24/53/96لغایت  58/53/96از تاریخ 

 }ٍاحذ للة ٍ عرٍق{    -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 شهة   9تِ ههذ    13/52/96لغایت  28/51/96از تاریخ 

 } ٍاحذ للة ٍ عرٍق{    -اتاق عول  اهام حسیي)ع(

 رٍز  9تهِ ههذ      53/53/96لغایهت   18/52/96از تاریخ

 }ٍاحذ ارتَپذی{ -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع( صث 

 رٍز  9تههِ هههذ   24/53/96لغایههت  58/53/96از تههاریخ

 }ٍاحذ ارتَپذی{   -اتاق عول تیوارستاى تْار صث 

 رٍز  9تهِ ههذ     13/52/96لغایت  28/51/96از تاریخ

 }ٍاحذ ارتَپذی{   -اتاق عول تیوارستاى تْار صث 

 شهة  9تِ هذ    53/53/96ایت لغ 18/52/96از تاریخ 

 } ٍاحذ للة ٍ عرٍق{ -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 رٍز  9تهِ ههذ     24/53/96لغایت  58/53/96از تاریخ

 }ٍاحذ ارتَپذی{   -اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع( صث 

دوم صفحه  



 اتاق عمل بيمارستان امام حسيه حضًر داشتٍ باشىد.شيفت صبح در  ،داوشجًيان پسر 

 

 

  سومصفحه                          69-69در  ويمسال ديم  ًستٍيپ يداوشجًيان رشتٍ اتاق عمل ديرٌ ششم ترم َفتم كارشىاس يبروامٍ كارآمًز                                               

   33/13 – 45/11ساعت كارآمًزي=  عصر :                                                                تيمارستان تهاراتاق عمل   عصرشىثه یكريزهاي شىثه الي          ياحذ     1=   زوان :  عرصٍكارآمًزي در  ياحد

 خاًن هْسا                       حسٌی  -1

 خاًن آیذا                        کریوی       -2

 خاًن فردٍس                  لادری             -3

 خاًن  ّاًیِ                      هیاى آتادی        -4

 خاًن   فائسُ                     یعمَتی             -5

 آلای  ّادی                     کثیریاى       -6

 یصادل   خاًن افساًِ                 -1

 یَسَه  فاطوِ         ذُیخاًن س -2

 یصَلت  اًن   سارا                 خ -3

 ٌارید  خاًن هحثَتِ                -4

 یاهذاد                    نیخاًن هر -5

 یعتیشر                   ذیحو یلاآ -6

      یهجٌ نیکر  همذاد                  یآلا -7

 خاًن زّرا                  آشَری             -1

 خاًن عصوت              رتیعی             -2

 خاًن زّرُ                 کرین آتادی        -3

         یزهاً                ِیخاًن هْذ -4

 خاًن  هیترا                 اتَالماسوی        -5

     یخاًن هًَا                    عسکر -6

 لای هحوَد               هصطفَی       آ -7

 خاًن سارا                     اًصاری             -1

 خاًن هاًا                       اهیری             -2

 خاًن هیٌا                       جسواًی           -3

 خاًن   فرحٌاز                ًَرٍزی           -4

 خاًن هٌصَرُ                 هْراتی            -5

 آلای ّادی                    جعفری -6

 آلای  هسلن                   هٌیعی -7

  تههِ  57/53/96 تیههلغا 16/52/96از تههاریخ

اتهاق عوهل     عصهر   شٌثِیکشٌثِ الی  ّفتِ 4هذ  

  تیوارستاى تْار

  تیههههههههلغا 19/51/96 از تههههههههاریخ 

شههٌثِ الههی   ّفتههِ 4تههِ هههذ    15/52/96

  اتاق عول تیوارستاى تْار عصر شٌثِیک

  29/12/95 تیه لغا 57/12/95از تاریخ 

ِ یکشهٌثِ الهی    ّفتهِ   4تهِ ههذ        عصههر  شهٌث

   اتاق عول تیوارستاى تْار

  51/12/95 تیههلغا 59/11/95از تههاریخ  

اتهاق    عصهر   شٌثِیکشٌثِ الی  ّفتِ  4تِ هذ  

   عول تیوارستاى تْار


