
 

 خوابگاه پزشکان

  :پاویون پزشکان در دو بخش

اتاق،  4)دستیاران داخلی اتاق برای دستیاران 52))) شامل ه ک  اتاق     63با  خوابگاه خواهران 

اتاق،  1اتاق، دستیاران بیهوشی  1اتاق ، دستیاران یورولوژی  3دستیاران نورولوژی  اتاق، 5دستیاران جراحی 

 1تیاران هسته ای اتاق، دس 4دستیاران کودکان اتاق ،  3اتاق، دستیاران کاردیولوژی  1دستیاران پاتولوژی 

 1فلو اطفال  )و تاق (ا 5اتاق و دستیاران رادیولوژی  1دستیاران زنان اتاق ،  1ن طب اورژانس اتاق ، دستیارا

اتاق فلو اطفال و فلو داخلی بجز  تخته می باشد 6 و فلو  تمامی اتاق های دستیاران) اتاق ( 1اتاق و فلو داخلی 

تخته همراه با سرویس بهداشتی داخل اتاق، نورولوژی  2قلب تخته می باشد با سرویس بهداشتی داخل اتاق ،  2

 تمامی اتاق ها تخته با سرویس بهداشتی داخل اتاق، 5و مغزواعصاب  تخته با سرویس بهداشتی داخل اتاق 4

اتاق برای اکسترن و  9 )و  و سرویس بهداشتی و حمام عمومی دارای فن کوئل و سیستم کامپیوتر می باشد

برای  اتاق   1)و (.تخته می باشند و دارای امکانات سیستم فن کوئل و غیره.. است 5که همگی ها  اینترن

 ((( .است تخته می باشد و دارای سیستم کامپیوتری و فن کوئل 5 کهها  نتاستیود

 وابگاه خواهران می باشد.تخت در خ 113به طور کلی 

اتاق، دستیاران  5) دستیاران داخلی اتاق برای دستیاران  52)) شامل   که  اتاق    23خوابگاه برادران  

اتاق ، دستیاران طب اورژانس  5اتاق، و یک اتاق مشترک برای داخلی و قلب ، دستیاران نورولوژی  5کاردیو 

نروسرجری اتاق، دستیاران  1اتاق، دستیاران بیهوشی  1اتاق، دستیاران ارتوپدی  3اتاق، دستیاران جراحی  1

 1) فلو اطفال و( اتاق 1 یورولوژی اتاق، دستیاران 1 رادیولوژی اتاق، دستیاران 5اتاق ، دستیاران کودکان  1



 

تخته می باشد و دارای فن کوئل،  6 و فلو  تمامی اتاق های دستیاران)اتاق (  1، فلو جراحی  اتاق

اینترن و اکسترن  تمامی اتاق های)  اتاق ( 2اکسترن و اینترن )و(  دستشویی،حمام و سیستم کامپیوتر می باشد

 8 اتاق 1 استیودنت)و   دارای فن کوئل، دستشویی،حمام و سیستم کامپیوتر می باشد تخته می باشد و 3تا  5

 .(می باشد سیستم کامپیوترتخته دارای دستشویی و حمام و 

 می باشد. برادرانتخت در خوابگاه  99به طور کلی 

 ورودی سوم طبقه سوم.: محل خوابگاه خواهران 

 ، طبقه دوم جنب بخش تشنج.خش جراحیورودی سوم طبقه اول انتهای ب محل خوابگاه برادران :

ی شام در خوابگاه سرو م ناهار، مستقر می باشد و صبحانه، خوابگاهسالن سلف سرویس فراگیران پزشکی در 

 شود.

 ساعات سرو غذا:

 همه ی روزها 9تا  7صبحانه : 

 همه ی روزها 14:32تا  15ناهار : 

 همه ی روزها 52تا  19شام : 

 و فراگیران در حال احداث می باشد.برای دانشجویان  خوابگاه جدیدو 

 


