باسمه تعالي
برنامه كارآموزي دانشجويان
ترم  2اتاق عمل
ساعت كارآموزي  :صبح :
عصر :

روزهاي كارآموزي :
سه روز اول هفته

7:30 -12:30
13:30 -18:30

ورودي :مهر 99ـ  23نفر
میزان واحد 1 :
گروه :

واحد

تکنولوژي اتاق عمل

کارآموزی اصول و مهارت ها
گروه رديف

1

اسامي

1

سید محمدمهدی مدنی

2

عرفان عنایتی

3
4

نرگس رسولی

شبنم باقری
5
مریم راعی
6
نسترن پیرزاد
اسامي
گروه رديف

2

1

میثاق مظاهری

2

حسن رئیس محمدی

3

حانیه رحیمی

4

ملیکا خوب رو

فرشته رادمنش
5
اسامي
گروه رديف

3

1

پوریا برهانی

2

سید حمیدرضا هاشمی

3

فاطمه براتی

4

فاطمه مشهدی

5

زهرا حقیقی

ملیکا درویشی
6
اسامي
گروه رديف

4

1

جواد افقری

2

امید طالبی

3

زهرا جوانی

4

عرفانه چمالنیان

سارا نادری
5
اسامي
گروه رديف

5

1

محمدجوادعلیخانی

2

ایلیا اشتر

3

مرتضی باقری

4

محمد مسعودی

تاريخ كارآموزي

نام بخش ـ شيفت

نام بيمارستان

استاد مربوطه

 00/1/14تا 00/1/16

مركز مهارتهاي باليني-صبح

-

خانم دكتر رادمهر

تاريخ كارآموزي

نام بخش ـ شيفت

نام بيمارستان

استاد مربوطه

 00/4/26تا 00/4/28

تاريخ كارآموزي

 00/3/8تا 00/3/10

تاريخ كارآموزي

 00/2/25تا 00/2/27

تاريخ كارآموزي

 00/3/10عصر
 00/3/17صبح و عصر

مركز مهارتهاي باليني-صبح

نام بخش ـ شيفت

مركز مهارتهاي باليني-صبح

نام بخش ـ شيفت

مركز مهارتهاي باليني-صبح

نام بخش ـ شيفت

مركز مهارتهاي باليني-صبح

-

نام بيمارستان

-

نام بيمارستان

-

نام بيمارستان

-

خانم دكتر رادمهر

استاد مربوطه

خانم دكتر رادمهر

استاد مربوطه

خانم دكتر رادمهر

استاد مربوطه

خانم دكتر رادمهر

باسمه تعالي
برنامه كارآموزي دانشجويان
ترم  2اتاق عمل
ساعت كارآموزي  :صبح :
عصر :

روزهاي كارآموزي :
سه روز اول هفته

7:30 -12:30
13:30 -18:30

ورودي :مهر 99ـ  23نفر
میزان واحد 1 :
گروه :

واحد

تکنولوژي اتاق عمل

کارآموزی اصول و مهارت ها
گروه رديف

1

اسامي

1

سید محمدمهدی مدنی

2

عرفان عنایتی

3
4

نرگس رسولی

شبنم باقری
5
مریم راعی
6
نسترن پیرزاد
اسامي
گروه رديف

2

1

میثاق مظاهری

2

حسن رئیس محمدی

3

حانیه رحیمی

4

ملیکا خوب رو

فرشته رادمنش
5
اسامي
گروه رديف

3

1

پوریا برهانی

2

سید حمیدرضا هاشمی

3

زهرا حقیقی

4

فاطمه براتی

5

فاطمه مشهدی

ملیکا درویشی
6
اسامي
گروه رديف

4

1

جواد افقری

2

امید طالبی

3

زهرا جوانی

4

عرفانه چمالنیان

سارا نادری
5
اسامي
گروه رديف

5

1

محمدجوادعلیخانی

2

ایلیا اشتر

3

مرتضی باقری

4

محمد مسعودی

تاريخ كارآموزي

 00/3/1تا 00/3/10

تاريخ كارآموزي

 00/5/23تا 00/6/1

تاريخ كارآموزي

 00/3/22تا 00/3/31

تاريخ كارآموزي

 00/4/26تا 00/5/4

تاريخ كارآموزي

 00/5/9تا 00/5/18

نام بخش ـ شيفت

نام بيمارستان

استاد مربوطه

-ENTصبح

كاشاني

خانم علي شيرازي

نام بخش ـ شيفت

نام بيمارستان

استاد مربوطه

-ENTصبح

نام بخش ـ شيفت

-ENTصبح

نام بخش ـ شيفت

-ENTصبح

نام بخش ـ شيفت

-ENTصبح

كاشاني

نام بيمارستان

كاشاني

نام بيمارستان

كاشاني

نام بيمارستان

كاشاني

خانم علي شيرازي

استاد مربوطه

خانم علي شيرازي

استاد مربوطه

خانم علي شيرازي

استاد مربوطه

خانم علي شيرازي

باسمه تعالي
برنامه كارآموزي دانشجويان
ترم  2اتاق عمل
ساعت كارآموزي  :صبح :
عصر :

روزهاي كارآموزي :
سه روز اول هفته

7:30 -12:30
13:30 -18:30

ورودي :مهر 99ـ  23نفر
میزان واحد 1 :
گروه :

واحد

تکنولوژي اتاق عمل

کارآموزی رفتار در اتاق عمل
گروه رديف

1

اسامي

1

سید محمدمهدی مدنی

2

عرفان عنایتی

3
4

نرگس رسولی

شبنم باقری
5
مریم راعی
6
نسترن پیرزاد
اسامي
گروه رديف

2

1

میثاق مظاهری

2

حسن رئیس محمدی

3

حانیه رحیمی

4

ملیکا خوب رو

فرشته رادمنش
5
اسامي
گروه رديف

3

1

پوریا برهانی

2

سید حمیدرضا هاشمی

3

زهرا حقیقی

4

فاطمه براتی

5

فاطمه مشهدی

ملیکا درویشی
6
اسامي
گروه رديف

4

1

جواد افقری

2

امید طالبی

3

زهرا جوانی

4

عرفانه چمالنیان

سارا نادری
5
اسامي
گروه رديف

5

1

محمدجوادعلیخانی

2

ایلیا اشتر

3

مرتضی باقری

4

محمد مسعودی

تاريخ كارآموزي

نام بخش ـ شيفت

نام بيمارستان

استاد مربوطه

 00/5/16تا 00/5/18

اتاق عمل دانشکده-صبح

-

آقاي جزيني

تاريخ كارآموزي

نام بخش ـ شيفت

نام بيمارستان

استاد مربوطه

 00/5/2تا 00/5/4

تاريخ كارآموزي

 00/1/14تا 00/1/16

تاريخ كارآموزي

 00/3/8تا 00/3/10

تاريخ كارآموزي

 00/3/29تا 00/3/31

اتاق عمل دانشکده-صبح

نام بخش ـ شيفت

اتاق عمل دانشکده-صبح

نام بخش ـ شيفت

اتاق عمل دانشکده-صبح

نام بخش ـ شيفت

اتاق عمل دانشکده-صبح

-

نام بيمارستان

-

نام بيمارستان

-

نام بيمارستان

-

آقاي جزيني

استاد مربوطه

آقاي جزيني

استاد مربوطه

آقاي جزيني

استاد مربوطه

آقاي جزيني

باسمه تعالي
برنامه كارآموزي دانشجويان
ترم  2اتاق عمل
ساعت كارآموزي  :صبح :
عصر :

روزهاي كارآموزي :
شش روز هفته

7:30 -12:30
13:30 -18:30

ورودي :مهر 99ـ  23نفر
میزان واحد 1 :
گروه :

واحد

تکنولوژي اتاق عمل

کارآموزی رفتار در اتاق عمل
گروه رديف

1

اسامي

1

سید محمدمهدی مدنی

2

عرفان عنایتی

3
4

نرگس رسولی

شبنم باقری
5
مریم راعی
6
نسترن پیرزاد
اسامي
گروه رديف

2

1

میثاق مظاهری

2

حسن رئیس محمدی

3

حانیه رحیمی

4

ملیکا خوب رو

فرشته رادمنش
5
اسامي
گروه رديف

3

1

پوریا برهانی

2

سید حمیدرضا هاشمی

3

زهرا حقیقی

4

فاطمه براتی

5

فاطمه مشهدی

ملیکا درویشی
6
اسامي
گروه رديف

4

1

جواد افقری

2

امید طالبی

3

زهرا جوانی

4

عرفانه چمالنیان

سارا نادری
5
اسامي
گروه رديف

5

1

محمدجوادعلیخانی

2

ایلیا اشتر

3

مرتضی باقری

4

محمد مسعودی

تاريخ كارآموزي

نام بخش ـ شيفت

نام بيمارستان

استاد مربوطه

 00/5/23تا 00/5/31

اتاق عمل-صبح

سيدالشهداء

آقاي جزيني

تاريخ كارآموزي

نام بخش ـ شيفت

نام بيمارستان

استاد مربوطه

 00/5/9تا 00/5/14

تاريخ كارآموزي

 00/3/1تا 00/3/6

تاريخ كارآموزي

 00/3/22تا 00/3/27

تاريخ كارآموزي

 00/4/26تا 00/4/31

اتاق عمل-صبح

نام بخش ـ شيفت

اتاق عمل-صبح

نام بخش ـ شيفت

اتاق عمل-صبح

نام بخش ـ شيفت

اتاق عمل-صبح

سيدالشهداء

نام بيمارستان

سيدالشهداء

نام بيمارستان

سيدالشهداء

نام بيمارستان

سيدالشهداء

آقاي جزيني

استاد مربوطه

آقاي جزيني

استاد مربوطه

آقاي جزيني

استاد مربوطه

آقاي جزيني

باسمه تعالي
برنامه كارآموزي دانشجويان
ترم  2اتاق عمل
ساعت كارآموزي  :صبح :
عصر :

روزهاي كارآموزي :
شش روز هفته

7:30 -12:30
13:30 -18:30

ورودي :مهر 99ـ  24نفر
میزان واحد 1 :
گروه :

واحد

تکنولوژي اتاق عمل

کارآموزی استریل مرکزی
گروه رديف

1

1

سید محمدمهدی مدنی

2

عرفان عنایتی

3

نرگس رسولی

4

شبنم باقری
مریم راعی

5
گروه رديف

2

اسامي

اسامي

1

میثاق مظاهری

2

حسن رئیس محمدی

3

حانیه رحیمی

4

ملیکا خوب رو

فرشته رادمنش
5
اسامي
گروه رديف

3

1

پوریا برهانی

2

سید حمیدرضا هاشمی

3

زهرا حقیقی

4

فاطمه براتی

5

فاطمه مشهدی

ملیکا درویشی
6
اسامي
گروه رديف

4

1

جواد افقری

2

امید طالبی

3

زهرا جوانی

4

عرفانه چمالنیان

سارا نادری
5
اسامي
گروه رديف

5

1

محمدجوادعلیخانی

2

ایلیا اشتر

3

مرتضی باقری

4

محمد مسعودی

5

محسن سینائی فر

تاريخ كارآموزي

 00/3/22تا 00/3/31
سه روز اول هفته
تاريخ كارآموزي

 00/5/16تا 00/5/21

تاريخ كارآموزي

 00/4/26تا 00/4/31

تاريخ كارآموزي

 00/5/9تا 00/5/14

تاريخ كارآموزي

 00/5/2تا 00/5/7

نام بخش ـ شيفت

-CSRعصر

نام بخش ـ شيفت

-CSRصبح

نام بخش ـ شيفت

-CSRصبح

نام بخش ـ شيفت

-CSRصبح

نام بخش ـ شيفت

-CSRصبح

نام بيمارستان

غرضي

نام بيمارستان

ميالد

نام بيمارستان

ميالد

نام بيمارستان

ميالد

نام بيمارستان

ميالد

استاد مربوطه

آقاي قاسم بندي

استاد مربوطه

خانم نظري

استاد مربوطه

خانم نظري

استاد مربوطه

خانم نظري

استاد مربوطه

خانم نظري

