
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی

 89نیمسال اول  – 98ورودی مهر  ،کارشناسی پیوسته هوشبریبخشهای ویژه، ( 2کارآموزی در عرصه ) برنامه
 

 تاریخ                             

 محل ، روز و ساعت

شهریور  لغایت  1

 شهریور22
 شهریور  لغایت 22

 مهر 12 

 مهر لغایت  12

 آبان 1

 آبان لغایت 9

 آبان 22 

 آبان لغایت  22

 آذر 19

 آذر لغایت 11

 دی 2 

ICU 

 شنبه لغایت دوشنبه

 11-9 

 سارا مبرهنی

 نرگس مالنوری

 نیما ضرابی

 حسین رنجبر

 مرضیه صالحی

 شعله فرازمند

 آیدا اصغری

 سارا سیمرغ

 سامان جمالی

 نیوشا میرزاخانی

 لیلی شریف موسوی

  مهرناز پزشکپور

 مهرداد والیی

 محسن جودت

 شیرین کدخداوند

 زهرا شتابی

 ملیحه حسینی

 کبری سماوی

 ریحانه نوریها

 بهاره نظری

 سپیده نیک فرجام

 مهسا راجی الهیجی

 مهرناز پزشکپور

 مصطفی علیشاهی

 ربابه عزیزی

 فرناز سلطانی

  ندا عموزاده

 مریم محمدی راد

 بهنام گل محمدی

 اورژانس

 لغایت دوشنبه شنبه

 11-9 

 نیوشا میرزاخانی

 لیلی شریف موسوی

 مهرناز پزشکپور 

 مهرداد والیی

 محسن جودت

 سارا مبرهنی

 نرگس مالنوری

 نیما ضرابی

 حسین رنجبر

 مرضیه صالحی

 شعله فرازمند

 آیدا اصغری

 سارا سیمرغ

 سامان جمالی

 

 ربابه عزیزی

 فرناز سلطانی

  ندا عموزاده

 بهنام گل محمدی

 محمدی رادمریم 

 

 شیرین کدخداوند

 زهرا شتابی

 ملیحه حسینی

 کبری سماوی

 ریحانه نوریها

 بهاره نظری

 سپیده نیک فرجام

 مهسا راجی الهیجی

 مهرناز پزشکپور

 مصطفی علیشاهی

Pain 

 شنبه لغایت سه شنبه

 12-9 

 مرضیه صالحی

 شعله فرازمند

 آیدا اصغری

 سارا سیمرغ

 سامان جمالی

 نیوشا میرزاخانی

 لیلی شریف موسوی

 مهرناز پزشکپور 

 مهرداد والیی

 محسن جودت

 سارا مبرهنی

 نرگس مالنوری

 نیما ضرابی

 حسین رنجبر

 بهاره نظری

 سپیده نیک فرجام

 مهسا راجی الهیجی

 مهرناز پزشکپور

 مصطفی علیشاهی

 ربابه عزیزی

 فرناز سلطانی

  ندا عموزاده

 بهنام گل محمدی

 مریم محمدی راد

 کدخداوندشیرین 

 زهرا شتابی

 ملیحه حسینی

 کبری سماوی

 ریحانه نوریها

 



 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی

 89نیمسال اول  – 98ورودی مهر  ،عمل ، کارشناسی پیوسته هوشبری های ( در اتاق2برنامه کارآموزی در عرصه )

 تاریخ                                                

 محل ، روز و ساعت
 دی 2آذر لغایت  1 آبان 28آبان لغایت  9 آبان 1مهر لغایت  1 مهر 9شهریور لغایت  1

 بیمارستان قلب شهید رجایی

 شنبه لغایت سه شنبه

 12-9 

 ربابه عزیزی

  ندا عموزاده

 شیرین کدخداوند

 زهرا شتابی

 محمدی رادمریم 

 

 فرناز سلطانی

 ملیحه حسینی

 کبری سماوی

 ریحانه نوریها

 مهسا راجی الهیجی

 مهرناز پزشکپور

 بهاره نظری

 سپیده نیک فرجام

 مصطفی علیشاهی

 بهنام گل محمدی

 مرضیه صالحی

 شعله فرازمند

 سارا سیمرغ

 آیدا اصغری

 سامان جمالی

 مهرداد والیی

 محسن جودت

 

 

 فاطمه)س(بیمارستان حضرت 

 شنبه لغایت سه شنبه

 12-9 

 فرناز سلطانی

 ملیحه حسینی

 کبری سماوی

 ریحانه نوریها

  مصطفی علیشاهی

 بهنام گل محمدی

 ربابه عزیزی

  ندا عموزاده

 شیرین کدخداوند

 زهرا شتابی

 مریم محمدی راد

 نرگس مالنوری

 نیما ضرابی

 حسین رنجبر

 لیلی شریف موسوی

 نیوشا میرزاخانی

 فرازمندشعله 

 ربابه عزیزی

 مریم محمدی راد

 مهرداد والیی

 محسن جودت

 آیدا اصغری

 بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 شنبه لغایت سه شنبه

 12-9 

 بهاره نظری

 سپیده نیک فرجام

 مهسا راجی الهیجی

 نرگس مالنوری سارا مبرهنی 

 مرضیه صالحی

  سارا سیمرغ

 حسین رنجبر

 سامان جمالی

 رسول اکرم)ص(بیمارستان حضرت 

 شنبه لغایت سه شنبه

12-9 

 چشمسارا مبرهنی                      

 نیما ضرابی               

 ENTنیوشا میرزاخانی              

 لیلی شریف موسوی

 


