
 

 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  اولدر نیمسال  فوریت پزشکی کارشناسی 2دانشجویان ترم 

 کل روزهای هفته  – ( واحد 1) CPRواحد(؛ کارآموزی  0جراحی ) کارآموزی

 های مهم برای اساتید و دانشجویان:پیام

 خواهد بود. 00:00الی  11و در شیفت شب  11الی  13:30از ساعت و در شیفت عصر  13:30تا  8ساعات کارآموزی در شیفت صبح  از ساعت  -1

های کارآموزی حیط( در مرعایت کدهای اخالقی و پوشش مناسب )لباس مخصوص، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو -0

 الزامی است. اساتید محترم از ورود دانشجویانی که موارد را رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.

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

 است. رسمی نامه برنامه، در تغییر گونه هر الزمه -0

 

 آقای رحمانی: مسول مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  بازه زمانی

8/9/99 

 12/9/99الی 

 پراتیک دانشکده )صبح(

 آقای رحمانی

 پراتیک دانشکده )عصر(

 خانم احمدزاده

-- -- 

11/9/99 

 13/9/99الی 

 پراتیک دانشکده )عصر(

 خانم احمدزاده

 پراتیک دانشکده )صبح(

 آقای رحمانی

-- -- 

15/9/99 

 11/9/99الی 

 اتاق عمل سینا )صبح(

 آقای رحمانی

 ریکاوری اتاق عمل سینا )صبح(

 دکتر ارجمند

 پراتیک دانشکده )صبح(

 آقای رحمانی

 پراتیک دانشکده )عصر(

 خانم احمدزاده

18/9/99 

 22/9/99الی 

 ()صبح ی اتاق عمل سینارریکاو

 دکتر ارجمند

 اتاق عمل سینا )صبح(

 آقای رحمانی

 پراتیک دانشکده )عصر(

 خانم احمدزاده

 پراتیک دانشکده )صبح(

 آقای رحمانی

22/9/99 

 24/9/99الی 

 اتاق عمل سینا )صبح( -- --

 آقای رحمانی

 ریکاوری اتاق عمل سینا )صبح(

 ارجمنددکتر 

25/9/99 

 21/9/99الی 

 ریکاوری اتاق عمل سینا )صبح( -- --

 دکتر ارجمند

 اتاق عمل سینا )صبح(

 آقای رحمانی

 –صمد بابازاده  –یونس اعمی  گروه

 –هادی پاشایان -پارسا سهراب 

 علیرضا تندرو 

علی حسنی  –امیر حاجی محمدی 

سجاد خمیرگیر  –علی خضری  –

 نجیب شبان –رامین درویشی  –

محمد شیخه  –حامد شجاعی 

 –حسام الدین عبدی  –پور 

نیما  –عبیداهلل فقه رسول 

 علمداریقراجه

مهدی  –بنیامین منصورخیاوی 

  -رامین یاقوتی لکی  –ولیزاده 

 پرویز جاویدفر  –حسن محمدی 


