
 

  هوشبري – 982ترم 

  کاراموزي عرصه

  محل برگزاري کاراموزي  اسامی

  علی محمدخانی

  واحد 2 –اتاق عمل  –اذر گرگان  5بیمارستان 
  واحد 1 -اتاق عمل - بیمارستان حکیم گرگان
 واحد 1 –اورژانس  - بیمارستان حکیم گرگان

  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  اوش امیريیس

  واحد 2 -اتاق عمل -گنبدبیمارستان مطهري 
  واحد 1 –اتاق عمل  –بیمارستان خاتم گنبد 

  و احد 1 –اورژانس  -بیمارستان مطهري گنبد
  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  امیر احمدي

  واحد 2 -اتاق عمل -بیمارستان مطهري گنبد
  و احد 1 –اورژانس  -بیمارستان مطهري گنبد
  واحد 1 –اتاق عمل  –بیمارستان خاتم گنبد 

  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  سحر پیرسیرت
  عطیه مزرئی

  واحد 2 -اتاق عمل - بیمارستان حکیم گرگان
  واحد 2 -اتاق عمل - بیمارستان بقیه اله علی اباد
  واحد 1 –اورژانس  - بیمارستان حکیم گرگان

  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 



 

  ارسالن خوزستانی
  واحد 2 –اتاق عمل  –اذر گرگان  5بیمارستان 

  واحد 1 –اورژانس  - بیمارستان حکیم گرگان
  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  مهسا مقدم
  معصومه عظیمی

  واحد 3 -اتاق عمل -بیمارستان مطهري گنبد
  واحد 3 –اتاق عمل  –بیمارستان خاتم گنبد 

  و احد 1 –اورژانس  -بیمارستان مطهري گنبد
  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  هانیه امینی

  واحد 2 –اتاق عمل  –اذر گرگان  5بیمارستان 
  واحد 3 -اتاق عمل - بیمارستان حکیم گرگان
  واحد 1 –اورژانس  - بیمارستان حکیم گرگان

  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  زینب نبوي
  نیلوفر غالمی
  مژده کرمی

  واحد 2 -اتاق عمل - بیمارستان حکیم گرگان
  واحد 2 -اتاق عمل - بقیه اله علی ابادبیمارستان 
  واحد 2 –اتاق عمل  –اذر گرگان  5بیمارستان 

  واحد 1 –اورژانس  - بیمارستان حکیم گرگان
  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  عرفان غالم نیا
  امیر حسین قاسمی

  واحد 2 -اتاق عمل - بیمارستان بقیه اله علی اباد
  واحد 2 –اتاق عمل  –اذر گرگان  5بیمارستان 

  واحد 1 –اورژانس  - بیمارستان حکیم گرگان
  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 



 

  الهه براري
  زهرا کریمی

  زینب محمدنیا

  واحد 2 -اتاق عمل - بیمارستان حکیم گرگان
  واحد 2 –اتاق عمل  –اذر گرگان  5بیمارستان 

  واحد 1 -اتاق عمل - بیمارستان بقیه اله علی اباد
  واحد 1 –اورژانس  - بیمارستان حکیم گرگان

  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  ارمیتا شیخ ملکی
  محدثه ممشلی

  واحد 3 -اتاق عمل -بیمارستان مطهري گنبد
  واحد 2 –اتاق عمل  –بیمارستان خاتم گنبد 

  و احد 1 –اورژانس  -بیمارستان مطهري گنبد
  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  احمديمعصومه 

  واحد 2 –اتاق عمل  –اذر گرگان  5بیمارستان 
  واحد 1 -اتاق عمل - بیمارستان حکیم گرگان
  واحد 1 –اورژانس  - بیمارستان حکیم گرگان

  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 

  کبریا بخشی نژاد

  واحد 3 -اتاق عمل - بیمارستان بقیه اله علی اباد
  واحد2 -اتاق عمل -بیمارستان مطهري گنبد
  واحد 1 –اورژانس  - بیمارستان حکیم گرگان

  واحد 1 –بیمارستان قلب کردکوي 
 

 

 

 

  

  


