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 های پزشکیدانشجویان رشته فوریت برنامه کارآموزی
 مقطع کاردانی مدوترم 

 دانشکده پیراپزشکی 98-99 سال تحصیلی اولنیمسال 
 کارآموزی ارتباطات  -هانبهیکشروزهای کارآموزی:        8/10/1398لغایت:       23/06/1398 : تاریخ کارآموزی

 و عصر کارآموزی اصول و فنون   صبح -هاشنبهیک

 18:30لغایت  13:30عصر:    30/13لغایت  30/7ساعت کارآموزی: صبح:     

 

          اساتید گروه: 

 هاضیائی خانم سرکار -بیمارستان رجایی -)صبح(و جراحی مردان )عصر(بخش ارتوپدی -کارآموزی اصول و فنون مراقبت -

 سرکار خانم یوسفی  -های پزشکیمرکز فوریت Dispatchکارآموزی ارتباطات، واحد  -

 

 

 ابوالفضل قموشی -محمد صفایی -محمد شهبازی -احمد سلیمانی -مهدی باقرزاده -سعید نجفی :Aگروه 

 حمید نوروزی -مهدی فرهادی -امید فرزین -عرفان علی جانیان -رامین آقاجانی :Bگروه 

 پوریا طاهرخانی -سید سجاد بابایی -کمیل نصیری -بهنام محمدی -یداهلل سوده کش: Cگروه 

 لقمان صالحی -محمد ظاهر کامیاب -علی اکبر نجفی -کاظم محمدی -وحید حیدری :Dگروه 

 

 هفته               

 گروه

 4تا  1

 14/7/98تا  23/6/98

 8تا  5

 12/8/98تا  21/7/98

   12تا 9

 10/9/98تا  19/8/98

 16تا  13

 8/10/98تا  17/9/98

 ارتباطات  - - اصول و فنون Aگروه 

  - اصول و فنون    ارتباطات B  گروه

 - اصول و فنون  ارتباطات - C گروه

 اصول و فنون ارتباطات - - D  گروه
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 )کارآموزی در عرصه( ترم چهارم مقطع کاردانی
 دانشکده پیراپزشکی 98-99 سال تحصیلی نیمسال اول

  شنبهچهارشنبه تا روزهای کارآموزی:        11/8139/ 9لغایت:       32/06/8139تاریخ کارآموزی:  

 18:30لغایت  13:30عصر:   30/13لغایت  30/7ساعت کارآموزی: صبح:  

 دکتر اکبریجناب آقای  -کارآموزی پایگاه اورژانس و نگهداری و تعمیر آمبوالنس      -                      

 خمسهسرکار خانم  -قدسبیمارستان  نوزادان بخش  -اطفالهای فوریتکارآموزی       -                      

  جناب آقای امیر تیموری -بوعلیبیمارستان   CCU و  ICUبخش  -کارآموزی احیای قلبی ریوی  -

 سرکار خانم مقدم -والیتبخش اورژانس  -های داخلیکارآموزی فوریت  -

 جناب آقای چگینی -بخش اورژانس رجایی -کارآموزی تروما -

 امیرمحمد سازنده – ابراهیمی مهدی -محمدی محمدرضا -عسگری علی -حسینی امیرحسین -شهسواری محسن A : گروه

 موسیوند مهدی -نصری حمید -ترکمنی امیرحسن -نوروزی مهدی -پورحسن امیرحسین -جهانگیری محمد B : گروه

 منتظری امیرحسین -ذوالقدر امیر -طاهرخانی امید -علیزاده وحید -نوری دانیال -عظیمی امیر ، C : گروه

 رستمی عمران -حداد حسن -هشومرز مهران -کرمی ارمین -پورسان علیرضا -فرد اکبری رسول ، D : گروه

  کارآموزی                        

 گروه

 پایگاه و تعمیر آمبوالنس
 (صبح و عصر) ها شنبه

 ساعت( 24)ها یکشنبه

 (صبح)ها دوشنبه

 اطفال
 (عصر)سه شنبه و چهارشنبه 

 تروما
 (عصر)سه شنبه و چهارشنبه 

 فوریت های داخلی
 سه شنبه )صبح و عصر( 

 (عصر)چهارشنبه 

 احیای قلبی ریوی
 (عصر)سه شنبه و چهارشنبه 

 5تا  1 هفته Aگروه 

 
 5تا  1هفته 

 

 10تا  6هفته 
 

 15تا 11هفته 
 

 20تا  16هفته
 

 10تا  6هفته  B گروه 

 
 10تا  6هفته 

 

 15تا  11هفته 
 

 20تا  16هفته 
 

 5تا  1هفته 
 

 15تا  11 هفته Cگروه 

 
 15تا   11هفته

 

 20تا  16هفته 
 

 5تا  1هفته 
 

 10تا  6هفته 
 

 20تا  16هفته  Dگروه 

 
 20تا  16هفته 

 

 5تا  1هفته 
 

 10تا  6هفته 
 

 15تا  11هفته 
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 ترم دوم مقطع کارشناسی ناپیوسته
 دانشکده پیراپزشکی 98-99نیمسال اول سال تحصیلی 

 روزهای کارآموزی: دوشنبه صبح        2/10/1398لغایت:      25/6/1398تاریخ کارآموزی:  

        30/13لغایت  30/7ساعت کارآموزی: صبح:  

 

 

 

 

 

 

 

     .حضور خواهند داشت Labor ( در بخشپیوستیفر از دانشجویان)بر اساس لیست کارآموزی زنان و زایمان هر هفته یک ندر  توضیحات:

     اساتید گروه:
 زاهدی فردکتر سرکار خانم  -بوعلیبیمارستان بخش داخلی  -کارآموزی نشانه شناسی -

 گروه مامایی -بیمارستان کوثر Laborبخش  -کارآموزی زنان و زایمان -

 

 بندی دانشجویان:گروه

 جواد رضی -حسین احمدی -مجتبی عسگری -سعید رحمنی -حسین بهرامی -مجید باغبانی: Aگروه 

 مهدی عسگری -امین عزیزی -بهنام سیدی -میالد سنچولی -کیوان رخساره -رامین خوش لحن :Bگروه  

 محمدرضا محمدی -احسان قربانی -جواد قاسمی -امیر محمد شاعری -مهدی فصیحی: Cگروه 

 هفته                                           

 

 گروه

 5تا  1

 22/7/98تا  25/6/98

 10تا  6 

 27/8/98تا  29/7/98

 

 15تا 11

 2/10/98تا  4/9/98

 نشانه شناسی Aگروه 

 

 - زنان و زایمان

 نشانه شناسی - B گروه 

 

 زنان و زایمان

 
  نشانه شناسی  - زنان و زایمان Cگروه 
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 های پزشکی در کارآموزی زنان و زایمانطع کارشناسی ناپیوسته رشته فوریتبرنامه حضور دانشجویان مق

 
 نام ونام خانوادگی دانشجو تاریخ ردیف

 فصیحی مهدی 25/06/98 1

 شاعری محمد امیر 01/07/98 2

 قاسمی جواد 08/07/98 3

 قربانی احسان 15/07/98 4

 محمدی محمدرضا 22/07/98 5

 باغبانی مجید 29/07/98 6

 بهرامی حسین 06/08/98 7

 رحمنی سعید 13/08/98 8

 عسگری مجتبی 20/08/98 9

 احمدی حسین 27/08/98 10

 لحن خوش رامین 04/09/98 11

 رخساره کیوان 11/09/98 12

 سنچولی میالد 18/09/98 13

 سیدی بهنام 25/09/98 14

 عزیزی امین 02/10/98 15

 رضی جواد 09/10/98 16

 عسگری مهدی 16/10/98 17
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 های پزشکیبرنامه کارآموزی دانشجویان رشته فوریت
 )کارآموزی در عرصه( مقطع کارشناسی ناپیوستهچهارم ترم 

 دانشکده پیراپزشکی 98-99سال تحصیلی اول نیمسال 

 صبح و عصر شنبهدوشنبه و یکشنبه، روزهای کارآموزی:        23/10/1398لغایت: 23/6/98تاریخ کارآموزی:  

 18:30لغایت  13:30عصر:         30/13لغایت  30/7ساعت کارآموزی: صبح:  

 ها()صبح حسن دوستسرکار خانم  -والیتبخش اورژانس  -کارآموزی داخلی -

 )عصرها(حاجی شعبانپور سرکار خانم  -بیمارستان قدس -های نوزادان و اطفالکارآموزی فوریت -

 سلطانیجناب آقای  سرکارخانم احمدی و -اورژانس کارآموزی مدیریت ستاد و عملیات -

 ها()صبحسرکار خانم دشتی -بیمارستان بوعلی   ICUبخش  -کارآموزی احیای قلبی ریوی -

 )عصرها(سرکار خانم نصیری  -رجایی بیمارستان -مردان جراحیبخش  -کارآموزی اورژانس جراحی -

 

 دانشجویان:بندی گروه
 سهرابی حمید -احمدی حسین -لطفی بهمن -اردوخانی محمدسمیع -چگینی میرخوند ایمان -کریمی حسین علی:  A گروه

 وردی علی اسماعیل -حیات اوالد امیر -حیدری خلیل -مرادی اله امید -میرمحمدلو یعقوب -نوروزی حسن:  B گروه 

  دشتکی اکبر -پاکدهی احدی عیسی -زارعی اشکان -مومنی نامدار -رودیرشته صفری مرتضی -رامندی درزی هادی:  C گروه

 هفته               

 گروه

 6 تا 1هفته 

 29/7/98تا 23/6/98

 12تا 7هفته 

 11/9/98تا  4/8/98

 18تا 13هفته 

 23/10/98تا  16/9/98

 صبحداخلی  Aگروه 
 جراحی عصر

 مدیریت ستاد و عملیات 
 صبح و عصر

 

 احیای قلبی ریوی صبح
 عصر فوریت های اطفال و نوزادان

 16/10/98تا  16/9/98

 
 تعطیل 18هفته 

  B گروه 
 تعطیلهفته اول  

 

 احیای قلبی ریوی
 فوریت های اطفال و نوزادان

 729/98تا  30/6/98

 داخلی
 جراحی
 

 مدیریت ستاد و عملیات
 

 مدیریت ستاد و عملیات Cگروه 
 

 احیای قلبی ریوی
 فوریت های اطفال و نوزادان

 4/9/98تا  4/8/98

 داخلی تعطیل 12هفته
  جراحی
 


