
 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین 

 دانشکده پیراپزشکی 

 گروه هوشبری  

اتاق و  بهمن 22بیمارستان   )ECT (بخش الکتروشوک درمانی هوشبری در  7برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

  96 – 97در نیمسال اول سال تحصیلی والیت و  عمل بیمارستان رجائی

 دوشنبه و سه شنبه صبح زمان ؛ 

 سه هفته اول   بخش

 تا  96/  6/  25از 

13  /7  /96  

 سه هفته دوم 

 تا  96/  7/  15از 

4  /8  /96  

  سه هفته سوم

 تا  96/  8/  6از 

25  /8  /96  

 سه هفته چهارم 

 تا  96/  8/  27از 

16  /9  /96  

  چهار هفته پنجم

 تا  96/  9/  18از 

14  /10  /96  

اتاق عمل 

 رجائی

 سپیده فراهانی 

 ساناز فخیم 

 مهدی مرادی  محسن یزدان پناه 

 سجاد نصیری 

 رخشان قاسمی 

 سحر یوسفی 

 پریسا مهدی پور

 مهتاب ترجمان 

اتاق عمل 

 والیت 

 زهرا حیدری  مهشید کریمی  جواد شهبازی  امیرحسین قدیمی  زهرا زرمحمدی 

 سمانه حیدری 

 تارا صفری  ECTبخش 

 شادی مال احمدی 

  محمد جواد فرزین

محمد رضا حاجی 

 زاده 

مهدی 

  محمدوردی

  سعید آمدی 

 زهرا همدانی 

 فاطمه همدانی 

 فائزه فدائی 

 پرستو پناهی 

      

 

*** به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اتاق عمل مراکز آموزشی و درمانی و همچنین آشنائی دانشجویان با 

 این برنامه تدوین شده است.  ( ECT )بخش الکتروشوک درمانی 

   96 /10 /14الی  96 /6 /25** تاریخ کارآموزی : از 

  ناظر ؛ دفتر پرستاری ** 

 تیکت مشخصات دانشجو الزامی است . ** برای حضور در بخش نصب ا

** غیبت بیش از یک دهم مجموع ساعات کارآموزی باعث نمره صفر ) در صورت غیبت غیر موجه ( و یا حذف کارآموزی ) در صورت 

 غیبت موجه ( خواهد شد . ) تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت بعهده دانشکده خواهد بود . 

 نین و مقررات آموزشی مصوب حاکم بر دانشگاه و مراکز آموزشی و درمانی ) بیمارستان ها ( می باشد . ** دانشجو ملزم به رعایت قوا

* مربیان محترم موظفند با توجه به سر فصل درس کارآموزی مربوطه ، مطالب را  آموزش داده و در ارزیابی ) نمره کارآموزی ( **  

 دانشجو لحاظ نمایند.  

وقع نمرات دانشجویان ، همکاران محترم موظفند حداکثر یک هفته بعداز پایان کارآموزی ها نمرات دانشجویان *** به منظور اعالم به م

 را به مدیر گروه هوشبری هوشبری اعالم نمایند .  


