
 

 سلیمانی علی دکتر                                                                                                                چراغی پروین                                                                                                 احمدپور                        دکتر

 آموزشی و پژوهشی معاون                                                                                                       آموزش رئیس                                                                                                      عمل اتاق و فوریت گروه مدیر

 

 در تبریز 0911-0011سالتحصیلی  اولدر نیمسال مراغه اتاق عمل  7دانشجویان ترم 
کارآموزی در عرصه  -واحد(  2کارآموزی در عرصه اعصاب ) -واحد(  1کارآموزی در عرصه ارولوژی ) -واحد(  1کارآموزی در عرصه ترمیمی ) -واحد(  1کارآموزی در عرصه چشم )  

 واحدENT (1 )کارآموزی در عرصه  -واحد(  1کارآموزی در عرصه قلب و عروق ) -واحد(  1اطفال )

 می باشد. 41-02و در شیفت عصر  8-41کارآموزی در شیفت صبح توجه: برنامه کارآموزی از شنبه تا پنجشنبه و ساعت 

 

  :اتاق عمل اسامی مربیان

ضا )آقای امام ر –جنرال سینا )خانم علمشاهی(  –کودکان )خانم موسویان(  –نیکوکاری )شیفت صبح: خانم غالمی؛ شیفت عصر: آقای آقاپور(  –سوختگی سینا )آقای آقاپور(  –قلب مدنی )آقای سوزنده( 

  شهدا )خانم علمی و آقای اسکندری( –حسن زاده( خرده فروش و آقای 
 آقای رحمانیمربی مسئول: 

 1گروه  3گروه  0گروه  4 گروه بازه زمانی

5/7/99 

 42/7/99الی 

 کل هفته –اتاق عمل کودکان )صبح(  کل هفته – )صبح( اتاق عمل قلب مدنی

 

 کل هفته – )عصر( اتاق عمل قلب مدنی هفته)صبح( دومسه روز  - اتاق عمل سوختگی سینا

40/7/99 

 47/7/99الی 

 کل هفته –اتاق عمل کودکان )صبح(  سه روز دوم هفته)صبح( -سوختگی سینا اتاق عمل  کل هفته –اتاق عمل قلب مدنی )عصر( 

 

 کل هفته –اتاق عمل قلب مدنی )صبح( 

49/7/99 

 01/7/99الی 

 هفته)صبح( دومسه روز  - اتاق عمل سوختگی سینا

 )صبح(هفته  اولسه روز  -اتاق عمل نیکوکاری 

 کل هفته – (صبح) اتاق عمل قلب مدنی

 سه روز دوم هفته )عصر( -نیکوکاری اتاق عمل 

  هفته کل –( عصر) مدنی قلب عمل اتاق

 هفته )صبح( دومسه روز  -اتاق عمل نیکوکاری 

 کل هفته –اتاق عمل کودکان )صبح( 

سه روز اول هفته )عصر( -اتاق عمل نیکوکاری   

02/7/99 

 4/8/99الی 

 کل هفته –اتاق عمل کودکان )صبح( 

 سه روز اول هفته )عصر( -اتاق عمل نیکوکاری 

 کل هفته  –اتاق عمل قلب مدنی )عصر( 

 هفته )صبح( دومسه روز  -اتاق عمل نیکوکاری 

 کل هفته  –اتاق عمل قلب مدنی )صبح( 

 سه روز دوم هفته )عصر( -اتاق عمل نیکوکاری 

 هفته )صبح( دومسه روز  -اتاق عمل سوختگی سینا 

هفته )صبح( اولسه روز  -اتاق عمل نیکوکاری   

  

01/8/99 

 2/9/99الی 

 سه روز اول هفته )صبح( -اتاق عمل نیکوکاری 

 

 سه روز اول هفته )صبح( –اتاق عمل امام رضا  سه روز اول هفته )صبح( -اتاق عمل شهدا 

 سه روز آخر هفته )عصر( –اتاق عمل امام رضا 

سه روز اول هفته )صبح و  –اتاق عمل جنرال سینا 

 عصر(

8/9/99 

 02/9/99الی 

سه روز اول هفته )صبح و  –اتاق عمل جنرال سینا 

 عصر(

 سه روز اول هفته )صبح( –اتاق عمل امام رضا  سه روز اول هفته )صبح( -اتاق عمل شهدا  سه روز اول هفته )صبح( -اتاق عمل نیکوکاری 

سه روز آخر هفته )عصر( –اتاق عمل امام رضا   

00/9/99 

 1/42/99الی 

 سه روز اول هفته )صبح( –اتاق عمل امام رضا 

 سه روز آخر هفته )عصر( –اتاق عمل امام رضا 

سه روز اول هفته )صبح و  –اتاق عمل جنرال سینا 

 عصر(

سه روز اول هفته )صبح( -اتاق عمل شهدا  سه روز اول هفته )صبح( -اتاق عمل نیکوکاری   

2/42/99 

 48/42/99الی 

 سه روز اول هفته )صبح( –اتاق عمل امام رضا  روز اول هفته )صبح(سه  -اتاق عمل شهدا 

 سه روز آخر هفته )عصر( –اتاق عمل امام رضا 

سه روز اول هفته )صبح و  –اتاق عمل جنرال سینا 

 عصر(

سه روز اول هفته )صبح( -اتاق عمل نیکوکاری   

 مرتضی عطایی -1 گروه

 احسان علی اصغری -2

 محمد رحیمی -3

 ساناز ارجمند -4

 پریا تمجیدی فر -1

 پریسا پوررضا -2

 فریده جاللی -3

 شادی قویدل -4

 زهرا بیدقدار -1

 فرزانه احمدی زاده -2

 هدی نوروزی -3

 زهرا سیدحسین زاده -4

 مریم کرمی -1

 مهسا طباخی -2

 شیرین حبیبی -3

 احسان مکرمی -4


