
 

منصوره شاکری  

 سوپروایسر آموزشی 

 
(  اجببری )جهت شرکت در کالس کسورات  لیست کل منشی هبی بیمبرستبن شهیذ بهشتی

. به صورت مجسا در سه هفته برگسار می گردد( سرپرستبران و منشی هبی محترم بخش هب )بب گروه هذف  کسورات بیمبرستبنیکبرگبه آموزشی 

 درس طبقه ششمدر کالس  16الی  14سبعت از  23/11م  شذه و از تبریخ گروه منشی هبی مرکس بب همبهنگی مسئول منشی هب در سه گروه تقسی

 . غیر موجه می ببشذ    ، قببل رکر می ببشذ شرکت در کبرگبه هب السامی می ببشذ و در صورت غیبت. بیمبرستبن برگسار می گردد

عصر  4-2ساعت   تاریخ   23/11ٍ 25/11 
 

عصر 4-2ساعت    30/11ٍ  28/11تاریخ  
 

عصر 4-2ساعت    5/12ٍ  2/12تاریخ   

 بخش M1 ردیف
 

 بخش M2 ردیف
 

 بخش M3 ردیف

 1جراحی هرداى  هْذی آقاتاتایی 1
 

 اتاق عول قلة زّرا اسواعیلی 1
 

 پاتَلَشی علیرضا رسَل 1

 آزهایشگاُ فرشتِ آهرُ ای 2
 

 آًصیَگرافی فاطوِ ًجفی 2
 

 دفتر پرستاری هیترا حذادی 2

 ىجراحی زًا سارا الیاسی 3
 

 2جراحی هرداى  هحثَتِ آقازیارتی 3
 

 ccu ًرگس سعادتوٌذ 3

 اٍرشاًس زّرا اسواعیل گل 4
 

 آزهایشگاُ فاطوِ اشدر 4
 

 جراحی قلة علی ترزٍ زادُ 4

 درهاًگاُ ًذا آزادی 5
 

 اٍرشاًس هحوذ پادُ تاى 5
 

 اٍرشاًس زّرا سلطاًی 5

 اتاق عول ًسریت تشردٍست 6
 

 درهاًگاُ تْارُ رحیوی 6
 

 درهاًگاُ علی کاظوی 6

 درهاًگاُ ًرگس کاهراًی 7
 

 درهاًگاُ هرین فْیوی 7
 

 آًذٍسکَپی هلیحِ پاکذاهي 7

 p.ccu سواًِ سلیوی 8
 

 ICU1 شْاب صفایی 8
 

 ICU3 علی هالیی 8

 آزهایشگاُ زّرا غٌی پَر 9
 

 MRI زلیخا فرّادی 9
 

 2داخلی زًاى  هعصَهِ قاسولَ 9

 سًََگرافی ًرگس لطیفاى 10
 

 درهاًگاُ پیگیری پری قرًلی 10
 

 درهاًگاُ هرین هحوذی اهیي 10

 1داخلی زًاى  کثری هحوذی 11
 

 اتاق عول اشرف هرادی 11
 

 تصَیرترداری شالِ هعسز 11

 MRI طیثِ هعلوی 12
 

 MRI پرٍیي ًائیٌی 12
 

 MRI تَراى یَسفی 12

 هٌشی جایگسیي زیٌة ًوازی 13
 

 سًََگرافی اکرم ًادرخاًی 13
 

 داخلی هرداى اکرم ًٍارجی 13

 اکَ ًاّیذ یسداًی 14
 

 هرخصی فاطوِ گلشٌی 14
 

 سًََگرافی (سًََ)هرین هحوذی 14


