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هايي مبتني بر سناريوهاي موزش در حوزه بالين، شايسته است که برنامهو تأثير آن بر فرايند آموزش نظري، عملي و باليني جهت پيشگيري از اختالل در روند آ 19-با توجه به شيوع بيماري کوويد

ي کارآموزي و کارورزي ، برنامه1399-1400سناريوي محتمل در آغاز نيمسال  3هاي پزشکي با در نظر گرفتن گروه آموزشي فوريت مختلف جهت تداوم فرايند آموزش باليني دانشجويان نگاشته شود.

 تنظيم و ارائه نموده است.  Cو   A  ،Bالگوي  3در عرصه را در قالب 

 

 سناريوهاي محتمل:

با تصميم و باشد. در اين صورت برقرار مي هاي استان قزويندر شهرستان در استان فروکش نموده و وضعيت سفيد 19-در اين سناريو به حول و قوه الهي بحران اپيدمي کوويد: 1سناريو شماره 

 برگزار خواهند شد.هاي آموزشي و مبتني بر آيين نامهکارآموزي/کارورزي در عرصه دانشجويان طبق روال قانوني در دانشگاه علوم پزشکي قزوين، ونا کارگروه مديريت بحران کر

 

کاهش ميزان خطر مواجهه، تعداد دانشجويان هر  ،هتدر اين صورت ج يت زرد/هشدار قرار خواهند داشت.قزوين از نظر سطح حادثه در وضعاستان  هايدر اين سناريو شهرستان: 2سناريو شماره 

 تقليل خواهند يافت.مدت زمان موظفي مصوب در آيين نامه آموزشي  3/2و کارورزي در عرصه به  2/1همچنين ساعت کارآموزي به  ه،يافتنفر تقليل  4الي  3گروه به 

 

جهت کاهش ميزان  ،در اين صورت .د داشتنقزوين از نظر سطح حادثه در وضعيت قرمز قرار خواه هاي استانشهرستانباشد، ممکن مي -بدترين سناريوي-در اين سناريو که : 3سناريو شماره 

کاهش آموزشي ه زمان موظفي مصوب در آيين ناممدت  2/1نفره و تقليل ساعت کارورزي به ميزان  4يا  3هاي دانشجويي هاي عرصه با الگوي گروهکارورزيلغو شده و  هاخطر مواجهه، کارآموزي

 خواهد يافت.

  هاي باليني جهت توانند از ظرفيت مرکز مهارتهاي واحد کارآموزي، اساتيد و مربيان محترم ميهاي قبل از عرصه، متناسب با سرفصلهاي لغو شده در گروهموزيمنظور جبران کارآبه

 ند گردند.موزش دانشجويان با الگوهاي متعدد مانند الگوي مبتني بر سناريو بهره مآ
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 هاي سه گانه کارآموزي و کارورزي در عرصه:  برنامه

در و مبتني بر بهبود شرايط و پايدار شدن وضعيت اپيدمي در سطح استان )وضعيت سفيد( نگاشته شده است. در اين برنامه کارآموزي و کارورزي  1با محوريت سناريوي شماره  Aبرنامه  -1

 .ب برگزار خواهد گرديدمصوموظفي با تعداد واحد/ساعت عرصه 

 

يا  3گروه به تعداد و مبتني بر ناپايداري و تشديد اپيدمي در سطح استان )وضعيت زرد/هشدار( نگاشته شده است. در اين برنامه تعداد دانشجويان هر  2با محوريت سناريوي شماره  Bبرنامه  -2

 يافت خواهند تقليل آموزشي نامه آيين در مصوب موظفي زمان مدت 3/2 به عرصه در کارورزي و 2/1 به کاهش يافته و ساعت کارآموزي نفر 4

 

 

گزار و مبتني بر بدترين شرايط ممکن اپيدمي در سطح استان )وضعيت قرمز( نگاشته شده است. در اين برنامه، کارآموزي و کارورزي به شکل ذيل بر 3با محوريت سناريوي شماره  Cبرنامه  -3

 خواهند شد:

 

  هاي باليني ارائه خواهد گرديد.هاي واحد درسي در مرکز مهارت( در بالين لغو شده، فرايند آموزش بر اساس سرفصل3 و 2کارآموزي )ترم 

   کارداني و کارشناسي با شرايط لحاظ شده در برنامه  4کارورزي )کارآموزي در عرصه( دانشجويان ترمC مدت 2/1 نميزا به کارورزي ساعتو  ياندانشجونفره  4يا  3هاي با گروه 

 .يافت خواهد ادامه آموزشي نامه آيين در مصوب موظفي زمان

 انجام خواهد شد. بالين در درماني-آموزشي مراکز و پزشکي هايفوريت و حوادث مديريت مرکز توانمندي و ظرفيت افزايش بهبخش آکادميک  کمک راستاي دراين اقدام 
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 های پزشکیرشته فوريت انیمقطع کارد دوم ترمدانشجويان  برنامه کارآموزی
 دانشکده پيراپزشکي 1399-1400نيمسال اول سال تحصيلي 

  10/10/99 لغايت:    26/06/99تاريخ کارآموزي: 

 هاشنبه چهارروزهاي کارآموزي: 
   30/13لغايت  30/7؛ ساعت کارآموزي

 

 اساتيد گروه:
  ر اکبريدکت -رجايي مردان بيمارستان جراحيکارآموزي اصول و فنون؛ بخش 
 واحد  کارآموزي ارتباطات؛Dispatch يوسفيخانم   -هاي پزشکيمرکز فوريت 

 

 :اسامي دانشجويان
  گروهA: حسين بهبودي پور-علي اموري- -عليرضا آقاسي 

  گروهB :کيانوش رحماني-عليرضا حيدري -رضا حضرتي- ارجيني حسن 

  گروهC: سيد محمد حسيني -حمد رضا جعفرپورم-حسين اکبري 

 گروه D :سينا معروفي-هژير شريفي زاده-هاشم رستمي- مهران فتحي 

  گروهE: سيد نيما مدبر-کسري محمدي -علي المعي رامندي 

  گروهF :محمد رضا خيرالهي -متين حسيني پور -علي عبد نژاد-امير حسين صادق بيگي 

  گروهG: محسن صعوديان -مد رسولي اسماعيليسيد مح -مهرشاد رحيمي -ابوالفضل رازهش 

  گروهH :رضا نيکخواه مافي -احسان مددلوئي-علي غياثوند 
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 هفته          

 

 گروه

  2تا  1هفته 
تا  26/06/99

02/07/99 

 4تا  3هفته 
تا  09/07/99

16/07/99 

 6تا  5هفته 
تا  23/07/99

30/07/99 

 8تا  7هفته 
تا  07/08/99

14/08/99 

 10 تا 9هفته 

تا  21/08/99
28/08/99 

 12تا  11هفته 
تا  05/09/99

12/09/99 

  14تا  13هفته 
تا  19/09/99

26/09/99 

 16تا  15هفته 
تا  03/09/99

10/10/99 
 اصول و فنون Aگروه 

 

 ارتباطات 

 

- - - - - - 

 B گروه 

 
 ارتباطات 

 

 اصول و فنون

 

- - - - - - 

 Cگروه 

 

 اصول و فنون - -

 

 ارتباطات 

 

- - - - 

 Dگروه 

 
 ارتباطات  - -

 

 و فنوناصول 

 

- - - - 

 اصول و فنون - - - - Eگروه 

 

 ارتباطات 
 

- - 

 F گروه 

 
 ارتباطات  - - - -

 

 اصول و فنون

 

- - 

 Gگروه 
 

 ارتباطات  - - - - - -

 

 اصول و فنون

 
 H گروه 

 
 اصول و فنون - - - - - -

 

 ارتباطات 
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 های پزشکیرشته فوريت یمقطع کاردان هارمچ ترمدانشجويان  در عرصه برنامه کارآموزی
 دانشکده پيراپزشکي 1399-1400سال تحصيلي  اولنيمسال 

 08/10/99 لغايت: 22/06/99 تاريخ کارآموزي: 
 يکشنبه و دوشنبه ،روزهاي کارآموزي: شنبه

 18:30لغايت  13:30: هاعصر    30/13 لغايت 30/7: هاساعت کارآموزي: صبح

 اساتيد گروه:
 آقاي دکتر اکبري؛ وريت پزشکيهاي فپايگاهزي آموکار 
 خانم قرباني –بيمارستان واليتش اورژانس ؛ بخهاي داخليفوريت کارآموزي 
  خانم لشگري  -بيمارستان قدسنوزادان ؛ بخش و نوزادان هاي اطفالفوريتکارآموزي 

 آقاي قادر زادهو  آقاي تيموري–واليتاورژانس بيمارستان ريوي؛ بخش  –احياي قلبي  کارآموزي 

 آقاي چگيني –بيمارستان رجايياورژانس  ؛ بخشتروما ارآموزيک 

 آقاي مهدي نادري؛ تعمير و نگهداري آمبوالنس کارآموزي 

 

 :اسامي دانشجويان
  گروهA: محمد شهبازي -احمد سليماني -ادهمهدي باقرز -سعيد نجفي 

  گروهB :اميد فرزين  -محمد صفايي- وحيد حيدري 

  گروهC :سيد سجاد بابايي -ل نصيريکمي - يداهلل سوده کش 

  گروهD :لقمان صالحي -عرفان عليجانيان-پوريا طاهرخاني- حميد نوروزي 

  گروهE :کاظم محمدي-ابوالفضل قموشي -رامين آقاجاني 

  گروهF :بهنام محمدي -مهدي فرهادي -محمد ظاهر کامياب  -علي اکبر نجفي 
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                .های بالينی ارائه خواهد شد با گروه پرستاری، شيفت صبح در مرکز مهارت *به دليل تداخل

 

 هفته                                                 

 گروه

  2تا  1هفته 

تا  22/06/99

31/06/99 

 4 تا 3 هفته

 تا 05/07/99

14/07/99 

 6تا  5هفته 

تا  19/07/99

28/07/99 

 8تا  7هفته 

تا  03/07/99

12/08/99 

 10تا  9هفته 

تا  17/08/99

26/08/99 

 12تا  11هفته 

 تا 01/09/99

 10/09/99 

 14 تا 13هفته 

تا  15/09/99

24/09/99 

 16تا  15هفته 

تا  29/09/99

08/10/99 

 

 

 Bو  Aگروه 

 Aگروه 

 هاي داخليفوريت
 

 ها: صبح شنبه
 ها: صبحشنبه يک

 Bگروه 

 داخلي هايفوريت
 

 ها: صبح شنبه 
 ها: صبحشنبهيک 

 A گروه

 هاي اطفالفوريت
 ها: صبح و عصرشنبه يک

 B گروه

 هاي اطفالفوريت
 *عصرها: شنبه يک

 A گروه

 تروما
 عصر ها: شنبه يک

 B گروه

 تروما
 عصر ها: شنبه يک

 A گروه
 پزشکي فوريت هايپايگاه

 
ها و شنبهها، يکشنبه

 صبح  ها:دوشنبه

 B گروه
 پزشکي فوريت هايپايگاه

 
 و هاشنبهيک ها،شنبه

  صبح :هادوشنبه
تعمير و نگهداري 

 آمبوالنس
 ا: صبحهدو شنبه

تعمير و نگهداري 
 آمبوالنس

 ها: صبحدو شنبه

 احياي قلبي ريوي
 ها: صبح دو شنبه

 

 احياي قلبي ريوي
 ها: صبح دو شنبه

 

 

 

 Dو  C گروه 

 C گروه

 تروما
 عصرها: شنبه يک

 D گروه

 تروما
 عصر ها: شنبه يک

 Cگروه 

 هاي داخليفوريت
 

 ها: صبح شنبه  
 ها: صبحشنبهيک 

 D گروه

 داخلي هايفوريت
 

 ها: صبح شنبه  
 ها: صبحشنبهيک 

 C گروه
 پزشکي فوريت هايپايگاه

 
ها و شنبهها، يکشنبه

 صبح  ها:دوشنبه

 D گروه
 پزشکي فوريت هايپايگاه

 
 و هاشنبهيک ها،شنبه

  صبح :هادوشنبه

 C گروه

 هاي اطفالفوريت
 ها: صبح و عصرشنبه يک

 D گروه

 فالهاي اطفوريت
 ها: صبح و عصرشنبه يک

 احياي قلبي ريوي
 ها: صبح دو شنبه

 

 احياي قلبي ريوي
 ها: صبح دو شنبه

 

تعمير و نگهداري 
 آمبوالنس

 ها: صبحدو شنبه

تعمير و نگهداري 
 آمبوالنس

 ها: صبحدو شنبه

 

 

 Fو  Eگروه 

 E گروه
 فوريت هايپايگاه

 پزشکي
 

ها شنبهها، يکشنبه
 صبح  ها:و دوشنبه

 F گروه
 فوريت هايپايگاه

 پزشکي
 

 هاشنبهيک ها،شنبه
  صبح :هادوشنبه و

 E گروه

 تروما
 عصر ها: شنبه يک

 F گروه

 تروما
 عصر ها: شنبه يک

 E گروه

 هاي اطفالفوريت
 *عصرها: شنبه يک

 F گروه

 هاي اطفالفوريت
 *عصرها: شنبه يک

 Eگروه 

 هاي داخليفوريت
 

 صبح ها: شنبه
 ها: صبحشنبهيک 

 Fگروه 

 داخلي هايفوريت
 

 ها: صبح شنبه 
 ها: صبحشنبهيک 

 احياي قلبي ريوي
 ها: صبح دو شنبه

 

 احياي قلبي ريوي
 ها: صبح دو شنبه

 

تعمير و نگهداري 
 آمبوالنس

 ها: صبحدو شنبه

تعمير و نگهداري 
 آمبوالنس

 ها: صبحدو شنبه
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 های پزشکی رشته فوريت کارشناسی ناپيوسته مقطع چهارمترم دانشجويان  در عرصه برنامه کارآموزی
 دانشکده پيراپزشکي 1399-1400سال تحصيلي  اولنيمسال      

 25/10/99 ايت:لغ 25/06/99تاريخ کارآموزي: 
  چهارشنبه و پنجشنبه ،سه شنبهروزهاي کارآموزي: 

 18:30لغايت  13:30: هاعصر    30/13لغايت  30/7: هاساعت کارآموزي: صبح

 اساتيد گروه:  

 آقاي اميري -هاي پزشکيهاي پزشکي: ستاد مديريت حوادث و فوريتفوريتستاد  رآموزيکا  

  آقاي نوروزي و خانم يوسفي -هاي فوريت پزشکيباطات و پايگاهمرکز ارتعمليات اورژانس؛ کارآموزي  
 خانم مقدم –بيمارستان واليتاورژانس ؛ بخش هاي داخليفوريت کارآموزي 
 هاخانم حاجي شعبان -بيمارستان قدس  نوزادان؛ بخش و نوزادان فوريت هاي اطفال کارآموزي 

 مهدي پورآقاي و  انم ارجينيخ –بيمارستان رجايي بخش اورژانس و اتاق عملريوي؛  –احياي قلبي  کارآموزي 

 خانم نصيري –بيمارستان رجاييو اتاق عمل  اورژانس  ؛ بخشفوريت هاي جراحي کارآموزي  

 اسامي دانشجويان:

 حسين بهرامي -غبانيمجيد با - مجتبي عسگري: Aگروه 

 جواد رضي -سعيد رحمني: Bگروه 

 کيوان رخساره -رامين خوش لحن - مهدي عسگري: Cگروه  

 بهنام سيدي -ميالد سنچولي - امين عزيزي: Dگروه 

 جواد قاسمي  -مهدي فصيحي - احسان قرباني: Eگروه 

 صالحکوهي رضا شريفي -محمدرضا محمدي -امير محمد شاعري: Fگروه 
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 هفته

 گروه
 3تا  1هفته 

 10/07/99تا  99 /25/06

 6تا  4هفته 
 01/08/99تا  15/07/99

 9تا  7هفته 
 22/08/99تا  06/07/99

12تا  10هفته   

 13/09/99تا  27/08/99
15تا  13هفته   

 04/10/99تا  18/09/99

18تا  16هفته   

 25/10/99تا  09/10/99

 

 

 

 Aگروه 

 هاي پزشکيستاد فوريت
 ها: صبحسه شنبه

 هاي اطفالفوريت
 چهارشنبه و ، سه شنبه

 عصرپنجشنبه: 

 داخلي هايفوريت
 و چهارشنبه شنبه، سه

 صبح :پنجشنبه

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 هاي پزشکي عمليات فوريت

  ساعت 12ها: چهارشنبه
 ساعت 12 :هاشنبهپنج

 احياي قلبي ريوي 
 و ، چهارشنبهسه شنبه

   صبحپنجشنبه: 

 جراحي هايفوريت
   و چهارشنبه شنبه، سه

 عصر :پنجشنبه

 

 

 

 B گروه 

 داخلي هايفوريت
  و چهارشنبه ،شنبه سه

 صبح :پنجشنبه

 
 هاي پزشکيستاد فوريت
 ها: صبح سه شنبه

  

 هاي اطفالفوريت
 چهارشنبه و ، سه شنبه

 عصر: پنجشنبه

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 جراحي هايفوريت
   و چهارشنبه شنبه، سه

 عصر :پنجشنبه

 هايفوريت عمليات
  پزشکي

  ساعت 12: هاچهارشنبه
 ساعت 12: پنجشنبه

 ي ريوي احياي قلب
 و  ، چهارشنبهسه شنبه

   صبح: پنجشنبه

 

 

 Cگروه 

 هاي اطفالفوريت
 ،  چهارشنبه و سه شنبه

 عصر: پنجشنبه

 داخلي هايفوريت
  و چهارشنبه شنبه، سه

 صبح :شنبهپنج

 هاي پزشکيستاد فوريت
 ها: صبح سه شنبه

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 احياي قلبي ريوي 

 و  ، چهارشنبهسه شنبه
   صبح: نجشنبهپ

 جراحي هايفوريت
   و چهارشنبه شنبه، سه

 عصر :پنجشنبه

  پزشکي هايفوريت عمليات
  ساعت 12: هاچهارشنبه
 ساعت 12: پنجشنبه
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 Dگروه 
 
 

 

- 

  

 

- 

 

 

- 

 

 هاي پزشکيستاد فوريت
 ها: صبح سه شنبه

  

 هاي اطفالفوريت
 ،  چهارشنبه و سه شنبه
 عصر شنبه:پنج

 داخلي هايفوريت
  و چهارشنبه شنبه، سه

 صبح :پنجشنبه

   پزشکي هايفوريت عمليات
  ساعت 12: هاچهارشنبه
 ساعت 12:  پنجشنبه

 احياي قلبي ريوي 
 و  ، چهارشنبهسه شنبه

   صبحپنجشنبه: 

 جراحي هايفوريت
   و چهارشنبه شنبه، سه

 عصر :شنبه پنج

 

 

 Eگروه 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 خليدا هايفوريت
 و چهارشنبه شنبه، سه

 صبح :پنجشنبه

 هاي پزشکيستاد فوريت
 ها: صبح سه شنبه

  

 هاي اطفالفوريت
چهارشنبه و ، سه شنبه

 عصر پنجشنبه:

 جراحي هايفوريت
  و چهارشنبه شنبه، سه

 عصر :پنجشنبه

  و پزشکي هايفوريت عمليات
  ساعت 12: هاچهارشنبه
 ساعت 12: هاپنجشنبه

 ريوي  احياي قلبي
 و  ، چهارشنبهسه شنبه

   صبحپنجشنبه: 

 

 

 Fگروه 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 هاي اطفالفوريت
 ،  چهارشنبه و سه شنبه

 عصرپنجشنبه: 

 داخلي هايفوريت
  و چهارشنبه شنبه، سه

 صبح :پنجشنبه

 هاي پزشکيستاد فوريت
 ها: صبح سه شنبه

  

 احياي قلبي ريوي 
 و  ، چهارشنبهسه شنبه

   صبح شنبه:نجپ

 جراحي هايفوريت
   و چهارشنبه شنبه، سه

 عصر :پنجشنبه

  پزشکي هايفوريت عمليات
  ساعت 12: هاچهارشنبه
 ساعت 12: هاپنجشنبه


