
 

 

 سلیمانی علی دکتر           چراغی پروین                        گشایی حق الهه دکتر و افسری علی دکتر  و محمدی امیر دکتر                       احمدپور دکتر            

 یژوهشو پ آموزشی معاون         آموزش رئیس               بهشتی شهید و سینا و امیرالمومنین درمانی آموزشی مرکز آموزشی معاونین       عمل اتاق و فوریت گروه مدیر   

 

 0311-0011سالتحصیلی  اولاتاق عمل در نیمسال   3دانشجویان ترم 
 واحد( 2سیار ) فرد عملکرد فنون و اصول کارآموزی – واحد( 2بالینی ) مهارتهای کارآموزی

 

 های مهم برای اساتید و دانشجویان:پیام

 خواهد بود. 11الی  13:31از ساعت و در شیفت عصر  13:31تا  8ساعات کارآموزی در شیفت صبح  از ساعت  .1

 جراحی مردان، جراحی زنان، ارتوپدی(بخش پرستاری بیمارستان سینا خواهد بود. )کارآموزی مهارتهای بالینی صرفا در  .2

ن رتب و آراسته در شأرعایت کدهای اخالقی و پوشش مناسب )لباس مخصوص در اتاق عمل و بخش پرستاری، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر م .3

 است. اساتید محترم از ورود دانشجویانی که موارد را رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.دانشجو( در محیط های کارآموزی الزامی 

 دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند. .4

 

 :اسامی مربیان

 جراحی مردان: آقای برادرانبخش پرستاری 

 عالی شانجراحی زنان: خانم بخش پرستاری 

 خانم قربانیانارتوپدی: بخش پرستاری 

 : دکتر احمدپوربخش پرستاری ولئمربی مس

 مربی مسئول اتاق عمل: آقای رحمانی

 5 گروه 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  بازه زمانی

11/6/11 

 22/6/11الی

 جراحی مردان )صبح( جراحی مردان )عصر(

 

 ارتوپدی )عصر( جراحی زنان )صبح(

 

 ارتوپدی )صبح(

 جراحی زنان )عصر(

22/6/11 

 26/6/11 الی

 )صبح( اتاق عمل سینا

 آقای رحمانی

-- 
 

 (صبح) اتاق عمل بهشتی

 خانم باب الحوائجی

 )صبح( اتاق عمل سینا

 خانم زیبایی

-- 

26/6/11 

 22/6/11 الی

 جراحی مردان )صبح(

 

 ارتوپدی )صبح(

(جراحی مردان )عصر  

 ارتوپدی )عصر(

 

 جراحی زنان )عصر(

 

 جراحی زنان )صبح(

21/6/11 

 2/2/11 الی

 مهر 1شهریور و  31

 ارتوپدی سینا )صبح(

 اتاق عمل سینا )عصر(

 آقای رحمانی

-- 
 

 اتاق عمل بهشتی )صبح(

 خانم باب الحوائجی

 )صبح( اتاق عمل سینا

 خانم زیبایی

2/2/11 

 3/2/11 الی

 جراحی مردان )عصر(

 

 جراحی مردان )صبح( ارتوپدی )صبح(

 ارتوپدی )عصر(

 جراحی زنان )عصر( جراحی زنان )صبح(

5/2/11 

 1/2/11 الی

 اتاق عمل سینا )عصر(

 آقای رحمانی

 (صبح) اتاق عمل سینا

 آقای رحمانی

 )صبح( اتاق عمل سینا

 خانم زیبایی

 )صبح( اتاق عمل بهشتی --

 خانم باب الحوائجی

1/2/11 

 12/2/11 الی

 ارتوپدی )صبح(

 

 جراحی مردان )عصر(

 

 جراحی زنان )صبح(

 

 جراحی مردان )صبح(

 جراحی زنان )عصر(

 ارتوپدی )عصر(

 

 رضا پرچکانی گروه

 حمیدرضا ترابی

 حسین عزیزی

 عطا آسال

 علی موسالو

  علی فرج زاده

 پهلوان حسن

 پیمان رستم خانی

 علیرضا کاظمی

 امیرمحمد یزدان پسند

 علی باحجب

 خسرو مهرنور

 محمدرضا دیندار

 مرتضی یوسفی

 ثنا نصیری

 حنانه علیزاده

 فهیمه سلطانی

 ثنا محرم زادامجدی

 نازیالالسادات میراحمدی

 رقیه مردانه

 صبا هاشمی

 محدثه غیبی

 فاطمه حمزه پور

  مرضیه حسین زاده

 سبک دستیفاطمه 

 پری عربی

 نسیم مهدوی

 دنیا محمدی

 سعیده انصافی

 اعظم اشرفی

 مریم یحیوی

 پریا کبیری

 



 

 

 سلیمانی علی دکتر           چراغی پروین                        گشایی حق الهه دکتر و افسری علی دکتر  و محمدی امیر دکتر                       احمدپور دکتر            

 یژوهشو پ آموزشی معاون         آموزش رئیس               بهشتی شهید و سینا و امیرالمومنین درمانی آموزشی مرکز آموزشی معاونین       عمل اتاق و فوریت گروه مدیر   

 

 0311-0011سالتحصیلی  اولاتاق عمل در نیمسال  5دانشجویان ترم 
 ( واحد 2) 2 عمل اتاق تکنیک کارآموزی - واحد ( 2) 1تکنیک اتاق عمل  کارآموزی

 

 و دانشجویان:های مهم برای اساتید پیام

 خواهد بود. 11الی  13:31از ساعت و در شیفت عصر  13:31تا  8ساعات کارآموزی در شیفت صبح  از ساعت  .1

ن رتب و آراسته در شأرعایت کدهای اخالقی و پوشش مناسب )لباس مخصوص در اتاق عمل و بخش پرستاری، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر م .2

 و( در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتید محترم از ورود دانشجویانی که موارد را رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.دانشج

 دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند. .3

 است رسمی نامه نامه،بر در تغییر گونه هر الزمه .4

 

 ول: آقای رحمانیئمربی مس

 

 

 

 

 

 

 

 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  بازه زمانی

12/2/11 

 16/2/11الی 

  اتاق عمل سینا

 (و عصر صبح)

 آقای رحمانی و خانم نعمتی

 اتاق عمل بهشتی  --

 )صبح(

 پرهخانم 

 اتاق عمل سینا 

 )صبح(

 دکتر عاشق وطن

11/2/11 

 23/2/11الی 

 اتاق عمل سینا 

 )صبح(

 وطندکتر عاشق 

 اتاق عمل سینا 

 )صبح و عصر(

 آقای رحمانی و خانم نعمتی

 اتاق عمل بهشتی  --

 )صبح(

 خانم پره

26/2/11 

 1/8/11الی 

 اتاق عمل بهشتی 

 )صبح(

 خانم پره

 اتاق عمل سینا 

 )صبح(

 دکتر عاشق وطن

 اتاق عمل سینا 

 )صبح و عصر(

 آقای رحمانی و خانم نعمتی

-- 

3/8/11 

 8/8/11الی 

 اتاق عمل بهشتی  --

 )صبح(

 خانم پره

 اتاق عمل سینا 

 )صبح(

 دکتر عاشق وطن

 اتاق عمل سینا 

 )صبح و عصر(

 آقای رحمانی و خانم نعمتی
 علیرضا غفارلو  گروه

 امیرمحمد محمودی

 عبداله همدمی

 امیر سرسرا

  نیما نوروزی

 سجاد انصارنهند

 زهرا مقصودی

 مهدیه سردار

 عاطفه ذوالقدری

 پور مهسا زینال

 فاطمه پورجمال

 میرمحمدرضا موسوی

 مهسا فتائی

 مهدیه سلیمانی

 سینا پاکمرام

 علی بدری

 رضا حکمت

 امیرمحمد زیدی

 زهرا نیک نفس

 شیرین احمدخانی

 معصومه دین پرست

 سهند وهاب زاده

 حانیه نصیری

 آیسان اکبری

 هانیه کهنسال

 فاطمه عباس نژاد

 کوثر عابدی

 



 

 

 سلیمانی علی دکتر           چراغی پروین                        گشایی حق الهه دکتر و افسری علی دکتر  و محمدی امیر دکتر                       احمدپور دکتر            

 یژوهشو پ آموزشی معاون         آموزش رئیس               بهشتی شهید و سینا و امیرالمومنین درمانی آموزشی مرکز آموزشی معاونین       عمل اتاق و فوریت گروه مدیر   

 

 0311-0011سالتحصیلی  اولاتاق عمل در نیمسال  7دانشجویان ترم 
 ( واحد 8)در عرصه  کارآموزی

 

 های مهم برای اساتید و دانشجویان:پیام

 خواهد بود. 11الی  13:31از ساعت و در شیفت عصر  13:31تا  8ساعات کارآموزی در شیفت صبح  از ساعت  .1

مخصوص در اتاق عمل و بخش پرستاری، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن رعایت کدهای اخالقی و پوشش مناسب )لباس  .2

 دانشجو( در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتید محترم از ورود دانشجویانی که موارد را رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.

 زی را ندارند و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند.دانشجویان حق غیبت از کارآمو .3

 است رسمی نامه برنامه، در تغییر گونه هر الزمه .4

 

 

 مربی مسئول: آقای رحمانی

 

 1گروه  بازه زمانی

 (و عصر اتاق عمل سینا )صبح 21/8/11الی  12/8/11

 آقای رحمانی –دکتر عاشق وطن 

 (و عصر صبح) بهشتی عمل اتاق 13/1/11الی  1/1/11

 صدقی خانم
 سینا قنبری -1 دانشجو

 وحید احمدیان -2

 مژگان عونی -3


