
 19اسامي و برنامه كارورزان بهمن                                                                                                        

 اسامي  

 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر 

A1  عشريعلي اثني 

 نيلوفر آذربايجاني

 متين بيدارس 

 برنا صفري كيش

ختياريا روان زنان زنان قلب داخلي داخلي داخلي جراحي جراحي طب عفوني

2 
 اختياري اطفال اطفال اطفال

9 

 مرخصي فيلد 

A2 سيمرا حيدري 

 رضا بازگير

 مينا حقاني 

 آرزو زارع پور

اختيار روان زنان زنان جراحي جراحي داخلي داخلي داخلي قلب طب عفوني

 2ي

 اختياري اطفال اطفال اطفال

9 

 مرخصي فيلد 

A3 پويا اقبال 

 محمد ايماني

 مريم فوالدي

 شهرزاد بهرامسري

اختيار زنان زنان جراحي جراحي اطفال اطفال اطفال عفوني قلب طب 

 2ي

 مرخصي اختياري فيلد  داخلي داخلي داخلي  روان

A4 مريم مختاري 

 زادهكيميااصفهاني 

 رها مهدي پور

 نگاراميني 

اختيار زنان زنان جراحي جراحي اطفال اطفال اطفال عفوني قلب طب 

 2ي

 مرخصي اختياري فيلد  داخلي داخلي داخلي  روان

A5 بهاره روح اهلل 

 هانيه صالحي 

 شهرزاد شرفي
 حورا سادات مير احمدي

اختيار داخلي  داخلي زنان زنان عفوني فلب 

 2ي 

 اختياري اطفال اطفال اطفال جراحي جراحي داخلي روان طب 

9 

 فيلد مرخصي

A6 گلناز نصوحي 

 فرزانه كريمي  

 مهسا مسلم زاده

 نوشين صفي خاني

 

اختيار داخلي  داخلي زنان زنان عفوني فلب 

 2ي 

 اختياري اطفال اطفال اطفال جراحي جراحي داخلي روان طب 

9 

 فيلد مرخصي



 

 اسامي  

 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر 

B1  امير حسين ترانه 

 امين غيبي

 اشكان مرادي 

 

اختيار زنان زنان قلب طب عفوني داخلي داخلي داخلي

 2ي

اختيار جراحي جراحي روان

 9 ي

 اطفال اطفال اطفال مرخصي فيلد

B2 يونس محمدي 

 حامد شجاعي فر 

 سامان جاني پور

 مرتضي پير علي

 

اختيار زنان زنان قلب طب عفوني داخلي داخلي داخلي

 2ي

اختيار جراحي جراحي روان

 9 ي

 اطفال اطفال اطفال مرخصي فيلد

B3   فاطمه عباسي 

 راضيه كرميان 

 مهشاد حيدريان

 شيما حسن آجيلي

 

جراح 2اختياري روان عفوني قلب طب داخلي داخلي داخلي

 ي

اختيار فيلد زنان زنان جراحي

 9ي 

 اطفال اطفال اطفال مرخصي

B4  محدثه شمس 

 شادي هاشمي 

 مرضيه لطفي

 

جراح 2اختياري روان عفوني قلب طب داخلي داخلي داخلي

 ي

اختيار فيلد زنان زنان جراحي

 9ي 

 اطفال اطفال اطفال مرخصي

B5  نيلوفرزماني 

 ريحان رحيمي  

 مهسا كبيري

 فاطمه جوكار

 محدثه شكرالهي

 

داخل داخلي قلب طب عفوني جراحي جراحي اطفال روان

 ي

اختياري  9اختياري فيلد اطفال اطفال زنان زنان داخلي

2 

 مرخصي

B6   زهره نصيري 

 زهرا سلطاني  

 نرگس محموديان

 

اختياري  قلب طب عفوني اطفال اطفال اطفال روان

2 

جراح

 ي

 اختياري فيلد داخلي داخلي داخلي زنان زنان جراحي

9 

 مرخصي


