
 

 

٢کاراموزی سالمند   

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

وخانم زاھدی) یکشیراحسان  (مربی اقای  سھ روز دوم ھفتھ صبح  

و١١و١٠و۵و۴و٣تاریخ  
٩٩تیر ١٢  

تاریخ 
٢٨و٢٧و٢٢و٢١و٢٠

٩٩خرداد ٢٩و  

 
 

 اسامی علی اباد
 

  ٢ 
 

 داخلی حکیم

١ 
 

 جراحی حکیم

 حسین نظری
 امیر حسین جعفری کلوکن

نوروزیمحمد رضا   
 مھدی اسفندیاری

 سید مرتضی موسوی
 

   
 

 جراحی حکیم

    
 

 داخلی حکیم

 فردین نادری
 نجم الدین احمدی
 سجاد محبوبی
 رحیم بدراقی

 ضیا الدین پاشنا
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٢کاراموزی سالمند   

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

(مربی اقای کشیر وخانم زاھدی) سھ روز دوم ھفتھ صبح  

تاریخ 
 ٢٧و٢۶و٢۵و٢٠و١٩و١٨

٩٩شھریور  

و١٢و١١و۶و۵و۴تاریخ
٩٩شھریور ١٣  

تاریخ 
٢٩و٢٨و٢٣و٢٢و٢١

٩٩مرداد ٣٠و  

تاریخ 
و٢۵و٢۴و١٩و١٨و١٧

٩٩تیر ٢۶  

 
 

 اسامی علی اباد
 

۶ ۵ ۴ 
 

 داخلی حکیم

٣ 
 

 جراحی حکیم

 محدثھ شریعتی 
 سھیال مسعودی

 ھما زمانی
 فاطمھ کرد کتولی 

 فاطمھ اردشیری
 مھدیس عبدی

 
   

 
 جراحی حکیم

    
 

 داخلی حکیم

 سبحان دائمی
 محمد مقصودلو محلی

احمدوندعارف   
 احسان مشرفی

 علیرضا بروجردی
 محمد سعدی زاده 

 
 

 داخلی حکیم

 
 

 جراحی حکیم

 لیال محمد نیا  
 فاطمھ محسنی
 فائزه باشقره
 سحر شھابی
 آمنھ نظری

 سحر حمزه ای
 فائزه احمدی**

 
 

 جراحی حکیم

    
 
حکیمداخلی   

 مھدیھ خداوردی  
 مھدیھ مرادی اول

 الھام احمدی
 ساحل فیاضی فرد

 معصومھ مصطفی لو
 منا مقصودلو

       

 

 

 

 

 



  ٣کاراموزی سالمند 

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

)(مربی خانم دلداری وخانم پاریاب سھ روز اول ھفتھ صبح   

 ٩٩خرداد ٣١تاریخ  
 ٩و٨و٧و٢و١وتاریخ 

٩٩تیر  

 ١٩و١٨و١٧تاریخ 
٩٩خرداد٢۶و٢۵و٢۴و  

 
 علی اباد

 
۴ ٢ ٣  

 
 جراحی حکیم

١  
 

 داخلی حکیم

 
 نسترن کوه نشین

 سیده فاطمھ حسینی
 معصومھ سلیاری
 کوثر اسفندیاری

 فائزه  رضایی
 محمد جواد رحیمی

 ارمیا مقصودلو
   

 
 داخلی حکیم

 
 

 جراحی حکیم

 شھاب شمسی
 امیرحسین نیازی

 موسی نوری
 جواد خواجھ 

 مصطفی قره بای
 عارف نظری

 امیرحسین صالحی
 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٣کاراموزی سالمند   

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

)پاریاب(مربی خانم دلداری وخانم  سھ روز اول ھفتھ صبح  

تاریخ 
و١۶و١۵و١٠و٩و٨

٩٩شھریور ١٧  

 ٢٧و٢۶و٢۵تاریخ 
وتاریخ  ٩٩مرداد

٩٩شھریور ٣و٢و١  

 ٣٠و٢٩و٢٨تاریخ
وتاریخ  ٩٩تیر

٩٩مرداد ٢٠و١٩و١٨  

تاریخ 
و٢٢و٢١و١۶و١۵و١۴

٩٩تیر ٢٣  

 
 علی اباد

 
۶ ۵ ۴ 

 
 

 داخلی حکیم

٣ 
 
 

 جراحی حکیم

 
 مھشید اسالمی

 معصومھ اندرامی
 نگین عبدهللا پور

 حدیثھ خواستی
 راضیھ رحمانی

میردیلمیمحدثھ   
 

 
 

 جراحی حکیم

 
 

 داخلی حکیم

   
 الھام فراھانی
 نجمھ مرادی
 عاطفھ تجری

 ھدی گل نظری
 شبنم احمدی

  ملیحھ سن سبلی
 
 

 داخلی حکیم

 
 

 جراحی حکیم

 نسترن نوربخش  
 مائده طاھری

 کتایون رحیمی
 ھاجر ابرور
 محدثھ قلیچ

 فاطمھ عابدی
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ١کاراموزی عرصھ 

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

واحد عرصھ سالمندی۴  

 مربی ناظر اقای دکتر حجتی

 
احمدیالھھ   

 فاطمھ جعفری
 مھال دوستی نوری

 نسیم دیلم
 مھشید صفر نژاد
 سیده فاطمھ عقیلی

 فاطمھ قربانی
 

 نیما اعتماد واسکسی 
 علی خدمتگزار کاشک

 علی دامغانی
 میالد زاھد

 محمدرضا عالمی  
 محمد حسین عباسی 

 علی عرب
 محمد مھدی مخدومی  
 میالد علی نژاد چگینی

  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ٢کاراموزی عرصھ 

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان 

واحد )٢اورژانس (  

 مربی ناظر اقای دکتر حجتی

 
 کامیاب ناظری
 عباس آلوستانی
 مریم مرادی کیا

 مھسا توماج
 ندا شیرازی

 احسان نظامی
 امینھ دائمی

 محمدرضا زال اقایی
 ارمینا نجفی

 رضا میر افضلی
 
 
 

 

 

  ٢کاراموزی عرصھ 

حکیم جرجانی گرگانبیمارستان   

واحد)١اورژانس(  

 مربی ناظر اقای دکتر حجتی

 
 مبینا رسول آبادی

 
 

 

 



 

 

 

  ٢کاراموزی عرصھ 

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان 

واحد)٢جراحی مردان (  

 مربی ناظر اقای دکتر حجتی

 

 
 کامیاب ناظری
 احسان نظامی

 محمدرضا زال اقایی
 
 
 

 

 

  ٢کاراموزی عرصھ 

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان 

واحد)٢مادرونوزاد(  

 مربی ناظر اقای دکتر حجتی

 
 مریم مرادی کیا

 ندا شیرازی
 امینھ دائمی
 ارمینا نجفی

 
 
 

 

 

 

 



 

 کاراموزی کودکان 

 شروع از تیر ومرداد

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

 
 محبوبھ طبرسا
 مھیا احمدی
 سحر پاریاب

 
 
 

 


