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 با نام و یاد خدا

 87-89 دومنیمسال : اتاق عملتکنولوژی  7برنامه کارآموزی ترم 

 هالحظالت 8 7 6 5 4 3 2 1 بیوارستاى ًهن دی

-88/33 89/33-31/33 تاریخ

38/38 

31/38-88/38 

37/3/-39/3 

38/3-3/8 8/8-31/8 31/8-88/8 13/8-31/1 39/1-88/1 M 

13/38-13/7 

E 

13/39-13/31 

N/2 

13/81-13/39 

N 

13/7-13/38 

 

-چشم-زنان -اورولوژی
ENT-گوارش و غدد- 

 بیمارستان نهم دی

 نگین شاه نظری پٌر

 شیٌا قربانی

    E N N M 

 حسین علی سٌدایی

 علی رنجبر

 سمیو چراغی

   M N E E 

 زىره قمری زارع

 عالمو خٌرشاىی

 فرزانو رجب زاده

N M E N/2  E   

 رقیو شمشیری

 زینب علیدًست

 معصٌمو شیرین زاد

 E N   M N/2شمشیری  

 E علیدوست 

 شیرین زاد

 امیر قربانساده

 علی رضایی

 خسرًی

E N E قربانزاده    N/2 

 Eرضایی 

 خسروی

 فائسه اسدی

 سيیل فرزانو

 مرضیو خرم نیا

 

M E M  E اسدی M N/2  

M فرزانه 

 خرم نیا
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 87-89اتاق عمل: نیمسال دوم تکنولوژی  1رم برنامه کارآموزی ت

 هالحظالت 9 7 1 1 4 1 8 3 بیوارستاى ًهن دی

-31/33 تاریخ

89/33 

88/33-

38/38 

31/38-

88/38 

37/3/-39/3 

کارآموزی تکنیک  39/1-88/1 13/8-31/1 31/8-88/8 8/8-31/8 38/3-3/8

  -8و3

کارآموزی احیای 

 قلبی ریوی

چهارشنبه  - شنبه
 عصر/ شب

 یمارستان نهم دیب

 سامان التیام مقدم  .3
 نسترن بیگدلی .8
 زینب صیاد   .1
 یگانه جراح .4
 زهره محمودی  .1

 1تکنیک

 عصر

 1تکنیک

 شب

 2تکنیک 

 عصر

 2تکنیک

 شب

ICU 

CCU 
   

 حامد طهماسبی .1
 ملیکا عباسی .7
 مهکامه صادق زاده  .9
 پویا فرهمندنیا   .8

  
 1تکنیک

 شب

ICU 

CCU 

 1تکنیک

 عصر

 2تکنیک

 شب
  عصر2تکنیک 

 نگین میرزایی .33
 ابوالفضل بوداغی .33
 اسماء بهنام   .38
 مریم صانعی .31
 فاطمه اکبری .34

 1تکنیک

 شب

 1تکنیک

 عصر
 

تکنیک 

 عصر 2

 2تکنیک

 شب

ICU 

CCU 

  

 13/39-13/81شب 13/31-13/39عصر

 CCUروز دوم  1 -روزه  ICU 1کارآموزی 
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 87-89اتاق عمل: نیمسال دوم تکنولوژی  1برنامه کارآموزی ترم 

 هالحظالت 9 7 1 1 4 1 8 3 بیوارستاى ًهن دی

-31/33 تاریخ

89/33 

88/33-

38/38 

31/38-

88/38 

37/3/-

39/3 

38/3-3/8 8/8-31/8 31/8-

88/8 

13/8-

31/1 

39/1-

88/1 
کارآموزی رفتار در 

 اتاق عمل

 CSR کارآموزی 

شنبه تا چهارشنبه 
  صبح

بیمارستان اتاق عمل 
 نهم دی

 13/38-13/7 

هحترم حتوا با لباس داًشجَیاى *

 فرم هخصَص اتاق عول

هقٌعه ، شلَار  ،رٍپَشخاًن ها: )

  دهپایی سفیذٍ  سبز

ٍ  سبز آقایاى: پیراهي ٍ شلَار

دهپایی سفیذ( ٍ اتیکت در بخش 

 اتاق عول حضَر یابٌذ.

 نرگس بهراد .3
 ساجده حیدزاده .8
 سعید توسلی .1
 طیبه چوپان .4
 پروشات قناعت پیشه .1
 عاطفه فاطمی .1

M 

OR 
 

 M 

CSR 

    

 محمد حاجی آبادی .3
 فاطمه حسن نژاد .8
 الهام سجادی .1
 نگین سرابندی .4
 مریم تجدد .1
 مطهره احمدی .1

 M 

OR 

  M 

CSR 

   

 منصوره سهرابی .3
 مریم صالحی .8
 زینب عسگری .1
 ریحانه علیدوست .4
 رضا زرقانی .1
 الیاس ضیغمی .1

  M 

OR 

  M 

CSR 
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 جهت آموزش بالینیبرنامه حضور اساتید 

 استاد زمان مکان روز

 خانم نّیری صبح اتاق عمل نهم دی دوشنبه   –شنبه 

 آقای اربابی صبح اتاق عمل نهم دی سه شنبه و چهارشنبه 

 آقای اربابی عصر اتاق عمل نهم دی دوشنبه –شنبه 

                 ترشیزیآقای  عصر اتاق عمل نهم دی سه شنبه و چهارشنبه

 آقای سلیم -بزرگوار آقای شب اتاق عمل نهم دی چهارشنبه-شنبه 

 ICU چهارشنبه-شنبه 

CCU 

  عصر

 


