
 

 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  کاردانی فوریت پزشکی 0دانشجویان ترم 

 و روزهای تعطیل کل روزهای هفته بجز جمعه ها – ( واحد 8) در عرصه 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 کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو( در محیطرعایت کدهای اخالقی و پوشش مناسب )لباس مخصوص، کارت شناسایی الصاق به سینه،  -0

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

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

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

 

 اسامی مربیان:

 اورژانس سینا: آقای ماموری

 آقای خاک بیز )عصر و شب( –اورژانس بهشتی: خانم معقولی )صبح( 

 پایگاه ها: آقای آذریان

 دکتر احمدپورآقای مربی مسول: 

 

 

 

 

 3گروه  2گروه  1گروه  بازه زمانی

15/2/99 

 18/2/99الی 

 (صبح) بهشتی اورژانس اورژانس بهشتی )عصر و شب(

 

 )شب( 0نفر )صبح و عصر(  1: نفر 1پایگاه 

 )شب( 0)صبح و عصر( نفر  3:  نفر 0پایگاه 

 )شب( 6)صبح و عصر( نفر  5:  نفر 3پایگاه

19/2/99 

الی 

23/2/99 

 (صبح) بهشتی اورژانس

 

 )شب( 1)صبح و عصر( نفر  0: نفر 1پایگاه  اورژانس بهشتی )عصر و شب(

 )شب( 3)صبح و عصر( نفر  0:  نفر 0پایگاه 

 )شب( 5و عصر( نفر  )صبح 6:  نفر 3پایگاه

24/2/99 

الی 

21/2/99 

 )شب( 0)صبح و عصر( نفر  1: نفر 1پایگاه  اورژانس بهشتی )عصر و شب(

 )شب( 0)صبح و عصر( نفر  3:  نفر 0پایگاه 

 )شب( 6)صبح و عصر( نفر  5:  نفر 3پایگاه

 اورژانس سینا )عصر(

29/2/99 

 الی

 1/1/99 

 )شب( 1)صبح و عصر( نفر  0نفر  :1پایگاه  اورژانس سینا )عصر و شب(

 )شب( 3)صبح و عصر( نفر  0:  نفر 0پایگاه 

 )شب( 5)صبح و عصر( نفر  6:  نفر 3پایگاه

 اورژانس بهشتی )عصر و شب(

2/1/99 

 الی

2/1/99 

 )شب( 0)صبح و عصر( نفر  1: نفر 1پایگاه 

 )شب( 0)صبح و عصر( نفر  3:  نفر 0پایگاه 

 )شب( 6عصر( نفر )صبح و  5:  نفر 3پایگاه

 اورژانس سینا )عصر و شب( اورژانس بهشتی )عصر و شب(

1/1/99 

 الی

12/1/99 

 )شب( 1)صبح و عصر( نفر  0: نفر 1پایگاه 

 )شب( 3)صبح و عصر( نفر  0:  نفر 0پایگاه 

 )شب( 5)صبح و عصر( نفر  6:  نفر 3پایگاه

 اورژانس بهشتی )عصر و شب( اورژانس سینا )عصر و شب(

 مهران روحی -0رضا خسروی  -1 گروه

 مهدی خانی -0علی اسالمیان  -3

 حامد مطلبی -6 صابر رضازاده -5

 مهدی شکرزاده -0 علی طالبی -1

 علی صمدی -0 جواد دیهم -3

 محمد محمدی -6 شاهین امین نژاد -5

 جعفریصابر  -0 رحمان علیزاده -1

 بابک وحدانی -0 محمد مشهوری -3

 محمدامین شاکریان -6 حسین هاشمی -5


