
 بخش/ واحد نوع راند تاریخ ایام هفته بخش/ واحد نوع راند تاریخ ایام هفته ردیف

 مددکاری ایمنی 11/1/61 دوشنبه اورژانس مدیریتی 11/1/61 چهارشنبه  .1

 مدارک پزشکی ایمنی 12/1/61 دوشنبه جراحی زنان مدیریتی 12/1/61 چهارشنبه  .1

 اداری ایمنی 4/1/61 دوشنبه اعصاب زنان  مدیریتی 23/1/61 چهارشنبه  .2

 تجهیزات پزشکی ایمنی 11/1/61 دوشنبه جراحی مردان مدیریتی 1/1/61 چهارشنبه  .4

 پاویون ها ایمنی 12/1/61 دوشنبه اعصاب مردان مدیریتی 11/1/61 چهارشنبه  .5

 مهدکودک ایمنی 13/1/61 دوشنبه ارتوپدی مدیریتی 13/1/61 چهارشنبه  .1

 امحا ایمنی 1/2/61 دوشنبه سوختگی مدیریتی 17/1/61 چهارشنبه  .7

 تاسیسات ایمنی 2/2/61 دوشنبه اتاق عمل مدیریتی 2/2/61 چهارشنبه  .2

 آشپزخانه ایمنی 11/2/61 دوشنبه ICU1&2 مدیریتی 13/2/61 چهارشنبه  .6

 CSRلنژری و  ایمنی 16/2/61 دوشنبه درمانگاه مدیریتی 17/2/61 چهارشنبه  .13

 انبارملزومات و دارویی ایمنی 11/4/61 دوشنبه تصویربرداری مدیریتی 14/2/61 چهارشنبه  .11

 فیزیوتراپی ایمنی 16/4/61 دوشنبه آزمایشگاه مدیریتی 21/2/61 چهارشنبه  .11

 داروخانه، سردخانه ایمنی 11/4/61 دوشنبه داروخانه، سردخانه مدیریتی 7/4/61 چهارشنبه  .12

 آزمایشگاه ایمنی 1/5/61 دوشنبه فیزیوتراپی مدیریتی 14/4/61 چهارشنبه  .14

 تصویربرداری ایمنی 6/5/61 دوشنبه انبارملزومات و دارویی مدیریتی 11/4/61 چهارشنبه  .15

 ، سوختگیدرمانگاه ایمنی 11/5/61 دوشنبه CSRلنژری و  مدیریتی 12/4/61 چهارشنبه  .11

 ICU1&2 ایمنی 12/5/61 دوشنبه آشپزخانه مدیریتی 4/5/61 چهارشنبه  .17

 اتاق عمل ایمنی 23/5/61 دوشنبه تاسیسات مدیریتی 11/5/61 چهارشنبه  .12

 ارتوپدی ایمنی 1/1/61 دوشنبه امحا مدیریتی 12/5/61 چهارشنبه  .16

 جراحی مردان ، اعصاب مردان ایمنی 12/1/61 دوشنبه مهدکودک مدیریتی 15/5/61 چهارشنبه  .13

 اعصاب زنان،  جراحی زنان ایمنی 13/1/61 دوشنبه پاویون ها مدیریتی 1/1/61 چهارشنبه  .11

 اورژانس ایمنی 17/1/61 دوشنبه تجهیزات پزشکی مدیریتی 2/1/61 چهارشنبه  .11

     اداری مدیریتی 15/1/61 چهارشنبه  .12

     مدارک پزشکی مدیریتی 11/1/61 چهارشنبه  .14

     مددکاری مدیریتی 16/1/61 چهارشنبه  .15



 بخش/ واحد نوع راند تاریخ ایام هفته بخش/ واحد نوع راند تاریخ ایام هفته ردیف

 مددکاری ایمنی 2/7/61 دوشنبه اورژانس مدیریتی 5/7/61 چهارشنبه  .1

 مدارک پزشکی ایمنی 13/7/61 دوشنبه جراحی زنان مدیریتی 11/7/61 چهارشنبه  .1

 اداری ایمنی 17/7/61 دوشنبه اعصاب زنان  مدیریتی 16/7/61 چهارشنبه  .2

 تجهیزات پزشکی ایمنی 14/7/61 دوشنبه جراحی مردان مدیریتی 11/7/61 چهارشنبه  .4

 پاویون ها ایمنی 2/2/61 دوشنبه اعصاب مردان مدیریتی 2/2/61 چهارشنبه  .5

 مهدکودک ایمنی 1/2/61 دوشنبه ارتوپدی مدیریتی 13/2/61 چهارشنبه  .1

 امحا ایمنی 2/2/61 دوشنبه سوختگی مدیریتی 17/2/61 چهارشنبه  .7

 تاسیسات ایمنی 15/2/61 دوشنبه اتاق عمل مدیریتی 14/2/61 چهارشنبه  .2

 آشپزخانه ایمنی 11/2/61 دوشنبه ICU1&2 مدیریتی 1/6/61 چهارشنبه  .6

 CSRلنژری و  ایمنی 16/2/61 دوشنبه درمانگاه مدیریتی 2/6/61 چهارشنبه  .13

 و دارویی انبارملزومات ایمنی 1/6/61 دوشنبه تصویربرداری مدیریتی 11/6/61 چهارشنبه  .11

 فیزیوتراپی ایمنی 12/6/61 دوشنبه آزمایشگاه مدیریتی 16/6/61 چهارشنبه  .11

 داروخانه، سردخانه ایمنی 13/6/61 دوشنبه داروخانه، سردخانه مدیریتی 1/13/61 چهارشنبه  .12

 آزمایشگاه ایمنی 17/6/61 دوشنبه فیزیوتراپی مدیریتی 12/13/61 چهارشنبه  .14

 تصویربرداری ایمنی 4/13/61 دوشنبه انبارملزومات و دارویی مدیریتی 13/13/61 چهارشنبه  .15

 درمانگاه، سوختگی ایمنی 11/13/61 دوشنبه CSRلنژری و  مدیریتی 17/13/61 چهارشنبه  .11

 ICU1&2 ایمنی 12/13/61 دوشنبه آشپزخانه مدیریتی 4/11/61 چهارشنبه  .17

 اتاق عمل ایمنی 15/13/61 دوشنبه تاسیسات مدیریتی 11/11/61 چهارشنبه  .12

 ارتوپدی ایمنی 1/11/61 دوشنبه امحا مدیریتی 12/11/61 چهارشنبه  .16

 اعصاب مردان ایمنی 6/11/61 دوشنبه مهدکودک مدیریتی 15/11/61 چهارشنبه  .13

 جراحی مردان ایمنی 11/11/61 دوشنبه پاویون ها مدیریتی 1/11/61 چهارشنبه  .11

 اعصاب زنان،  جراحی زنان ایمنی 12/11/61 دوشنبه تجهیزات پزشکی مدیریتی 6/11/61 چهارشنبه  .11

 اورژانس ایمنی 23/11/61 دوشنبه اداری مدیریتی 11/11/61 چهارشنبه  .12

    دوشنبه مدارک پزشکی، مددکاری مدیریتی 12/11/61 چهارشنبه  .14

    دوشنبه    چهارشنبه  .15



 


