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نام و نام خانوادگی

اورژانس موسوی

اورژانس ولی عصر

اطفال بیمارستان موسوی

اینتوباسیون

.1

-1قاسم نظری

(عج)مربی :جناب آقای

مربی :خانم جاویدپور

اتاق عمل ولی عصر (عج)

.2

-2وحید قاسمی

مربی :سرکار خانم شیری و

سه روز اول

مربی :گروه بیهوشی

.3

-3یاسر حاجی وندی

دانشجوی ارشد آقای براتی

یوسفی و دانشجوی ارشد

.4

-4رسول محبی

سه روز اول

خانم آهنگری

سه روز دوم

.5

-5مهر علی ساریجلو

سه روز دوم

روز اول پراتیک :آقای تقی لو

 -6افشین اسدنژاد
 -7علی کریمی
.1

-1علی صادقیان

اورژانس موسوی

اورژانس ولی عصر (عج)

اطفال بیمارستان موسوی

اینتوباسیون

.2

-2یوسف جهانی

مربی :سرکار خانم شیری

مربی :جناب آقای

مربی :خانم جاویدپور

اتاق عمل ولی عصر (عج)

.3

-3محمدتقی محمدی

و دانشجوی ارشد خانم عزیزی

یوسفی و دانشجوی ارشد

سه روز دوم

مربی :گروه بیهوشی

.4

-4سیدمهدی حسینی

سه روز دوم

پور رضایی

سه روز اول

.5

-5نورعلی یوسفی

سه روز اول

روز اول پراتیک :آقای تقی لو

.6

-6حسین حق وردی
-7محمد جعفراحمدی

.1

-1رضا محمدی

اطفال بیمارستان

اینتوباسیون

اورژانس موسوی

اورژانس ولی عصر (عج)

.6

 -2حسین نجفی

موسوی

اتاق عمل ولی عصر

مربی :آقای ایمانی و دانشجوی

مربی :جناب آقای پور رحیمی

.2

-3مهدی نجفلو

مربی :خانم عباسی

(عج)

ارشد خانم کالنتری

سه روز دوم

.3

-4علیرضا فرشیدی

سه روز اول

مربی :گروه بیهوشی

سه روز اول

.4

 -5حسن تاره

.5

-6علی احمدی

.6

 -7حسن احمدی

سه روز دوم
روز اول پراتیک:
آقای تقی لو

.1

-1صمد باباخانی

اطفال بیمارستان

اینتوباسیون

اورژانس موسوی

اورژانس ولی عصر (عج)

.2

-2مسعود جعفری

موسوی

اتاق عمل ولی عصر

مربی :آقای ایمانی و دانشجوی ارشد

مربی :جناب آقای پور رحیمی

.3

-3هادی امانی

مربی :خانم عباسی

(عج)

خانم حسن دوست

سه روز اول

.4

-4جعفر بهرامی

سه روز دوم

مربی :گروه بیهوشی

سه روز دوم

.7

 -5اصغر دولتیاری

.8

 -6فیض ا ...عباسی

سه روز اول
روز اول پراتیک:
آقای تقی لو

