
 

 

59کی شبرنامه چرخش بخش دوره کارورزی دانشجویان پز  

 

F E D C B A ردیف تاریخ 
 

11/0/1142تا 02/1/1142 چشم/ENT ارو/ارتو پوست/بیهوشی چشم/ENT پوست/بیهوشی اطفال  1 
 

11/1/1142تا 11/0/1142 پوست/بیهوشی روان /نورو ارو/ارتو ارو/ارتو روان/نورو اطفال  2 
 

12/4/1142تا14/1/1142 روان/نورو پوست/بیهوشی روان/ نورو طب چشم/ENT اطفال  3 
 

1/5/1142تا 11/4/1142 پزشکی اجتماعی اطفال قلب روان /نورو ارو/ارتو پزشکی اجتماعی  4 
 

4/1/1142تا 8/5/1142 طب اطفال چشم/ENT داخلی داخلی قلب  5 
 

1/1/1142تا  5/1/1142 جراحی اطفال طب داخلی داخلی زنان  6 
 

 
نزنا  

02/1/1142تا 0/1/1142 جراحی قلب اطفال داخلی داخلی  7 
 

01/8/1421تا12/1/1421 زنان جراحی اطفال داخلی داخلی روان/نورو  8 
 

ENT/05/2/1421تا08/8/1421 زنان جراحی اطفال پزشکی اجتماعی پزشکی اجتماعی چشم  9 
 

01/12/1421تا01/2/1421 داخلی طب زنان اطفال جراحی داخلی  11 
 

01/11/1421تا04/12/1421 داخلی چشم/ENT زنان اطفال جراحی داخلی  11 
 

12/10/1421تا00/11/1421 داخلی زنان جراحی اطفال طب داخلی  12 
 

18/1/1420تا02/10/1421 داخلی زنان جراحی قلب اطفال داخلی  13 
 

15/0/1420تا12/1/1420 ارو/ارتو داخلی داخلی زنان اطفال جراحی  14 
 

10/1/1420تا11/0/1420 قلب داخلی داخلی زنان اطفال جراحی  15 
 

2/4/1420تا11/1/1420 اطفال داخلی داخلی جراحی زنان طب  16 
 

1/5/1420تا12/4/1420 اطفال داخلی داخلی جراحی زنان ارو/ارتو  17 
 

1/1/1420تا1/5/1420 اطفال پزشکی اجتماعی پزشکی اجتماعی پوست/بیهوشی قلب پوست/بیهوشی  18 
 

اینترنهای هم گروهی تا انتها در گروه انتخابی قرار دارند و امکان جدایی . برنامه چرخش بخش  گروه ها به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد

 از گروه و انتقال به گروه دیگر وجود ندارد.

 محدثه مهران پور-6زهرا زحمتکش -5علیزاده سارا -4محمد حقانی -3امین نژادی -2علیرضا شهریاری -A: 1 گروه



 

 

محمدرضا  -7امیر رضا سلیمی -6)امیرعلی واعظی -5علیرضا نجف زاده -4پریسا پور امینی -3ناهید خیرآبادی -2اویس یلمه -B  :1گروه 

 (عسکری

 علی خدادادی  (-5امید محمدزاده -4احمدرضا عطاردی -3)اصالن عزیزی -2فاطمه آبدار -C  :1گروه 

 مینا نورائی -5لیال نوری نژاد -4شایان تمیمی -3سید محمد طباطبایی -2محمدرضا مجیدی -D  :1گروه 

 سید رضا میری ( -5محمد باعقیده -4هدی منزه )-3سعیده سقایی -2پریسا سادات علوی -E  :1گروه 

 فاطمه خواجه نظر -6عی سیما سمی-5سپیده سلطانی -4فاطمه صفری -3ابراهیم پناهی -2حسن اسحلقیان -F  :1گروه 


