
 

 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  کارشناسی فوریت پزشکی 4دانشجویان 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 محیط( در رعایت 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 نامه،بر در تغییر گونه هر الزمه -0

 

 اسامی مربیان:

 آقای ماموریاورژانس سینا: 

 آقای خاک بیز -دکتر احمدپورآقای : اورژانس بهشتی

 آقای آذریان پایگاه ها:

 دکتر احمدپورآقای مربی مسول: 

 

 3گروه  2گروه  1گروه  بازه زمانی

12/1/99 

 15/1/99الی 

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

 

 )شب( 7)صبح و عصر( نفر  1: نفر 1پایگاه 

 )صبح و عصر(  0:  نفر 0پایگاه 

 )صبح و عصر(  3:  نفر 3پایگاه

19/1/99 

الی 

22/1/99 

 (صبح) بهشتی اورژانس

 

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

 )شب( 7)صبح و عصر( نفر  5:  نفر 0پایگاه 

 )صبح و عصر(  6:  نفر 3پایگاه

23/1/99 

الی 

28/1/99 

 )شب( 7)صبح و عصر( نفر  1: نفر 1پایگاه  اورژانس بهشتی )عصر و شب(

 )شب( 8)صبح و عصر( نفر  0:  نفر 0پایگاه 

 )صبح و عصر(  3:  نفر 3پایگاه

 اورژانس سینا )عصر(

29/1/99 

 الی

 3/8/99 

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

 )شب( 7)صبح و عصر( نفر  5:  نفر 0پایگاه 

 )شب( 8)صبح و عصر( نفر  6:  نفر 3پایگاه

 اورژانس بهشتی )عصر و شب(

5/8/99 

 الی

8/8/99 

 )شب( 7)صبح و عصر( نفر  1: نفر 1پایگاه 

 )شب( 8)صبح و عصر( نفر  0:  نفر 0پایگاه 

 )صبح و عصر(  3:  نفر 3پایگاه

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

12/8/99 

 الی

14/8/99 

 )صبح و عصر(  0: نفر 1پایگاه 

 )شب( 7)صبح و عصر( نفر  5:  نفر 0پایگاه 

 )شب( 8)صبح و عصر( نفر  6:  نفر 3پایگاه

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

 پدرام فرزین فر -0مسعود بهلولی  -1 گروه

 کریم مالپور -0حیدر امینی   -3

 ابراهیم فرجی -6کیوان  مالمحمد امینی  -5

 مهران صالحی -8داود حسامی  -7

 طاهر رسولپور -0ساالر پاکزاد  -1

 محمد قنبری -0وحید سلیمان پور  -3

 احد شیخ لو -6حامد تنها  -5

 علیرضا مداحی -8نادر محرم زاده  -7

 اصغر عابدالهی -0وحید رسول نیا  -1

 جالل محمودزاده -0جمال قادرپور  -3

 فرشاد گل محمدی -6سینا حاجی پور  -5

 یونس امینی راد -8 زانیار خوش قشالقی-7


