
پیوسته رشته اتاق عمل دانشکده پیراپزشکیپنجم برنامه کار اموزی دانشجویان ترم   

دانشکده پیراپزشکی96-97نیمسال اول   

 30/13-30/7ساعت کارآموزی:                                     21/10/96   لغایت25/6/96تاریخ کاراموزی:                                              

 روزهای کارآموزی:سه شنبه وچهارشنبه(

 

 

 

 

 

برنامه کار اموزی 

دانشجویان ترم 

پنجم پیوسته رشته 

 اتاق عمل د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود. همراه توجه : کلیه دانشجویان موظفند رأس ساعت در محل کارآموزی حضور داشته باشند. در غیر اینصورت آن روز غیبت محسوب می

توجه : کلیه دانشجویان موظفند رأس ساعت در محل باشد.داشتن ماژیك، خودکار، دفترچه یادادشت و رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی می

اسالمی الزامی  شود. همراه داشتن ماژیك، خودکار، دفترچه یادادشت و رعایت حجاب و شئوناتکارآموزی حضور داشته باشند. در غیر اینصورت آن روز غیبت محسوب می

باشدمی  

هفته4  

28/9/96 

 21/10/96لغایت 

هفته4  

30/8/96 

 23/9/96لغایت

هفته4  

2/8/96 

 25/8/96لغایت

هفته5  

28/6/96  

 27/7/96لغایت

 روزها و هفته ها

 

 

 

 اسامی دانشجویان

شهید رجایی اتاق عمل اتاق عمل والیت قدساتاق عمل   بخش اورژانس شهید  

 رجایی

حمیدیمنا   

 کیمیا کاظمی

 سمیه یعقوبی 
 حسام طاهرخانی

 محمد رضا کاوه

 سعید ناصر  لویی

 

 

قدساتاق عمل  والیتاتاق عمل   بخش اورژانس شهید  

 رجایی

  مجتبی طاهرخانی اتاق عمل رجایی

  سعید طاهرخانی

 سامان استواره

 فاطمه ا شکوریان

 محدثه عبدی 

 حدیثه عباسی نیارکی

 

بخش اورژانس شهید  اتاق عمل رجایی

 رجایی 

والیت اتاق عمل قدس اتاق عمل   پارساافتخاری 

 علی  باقر ابادی

 فرنازحاجی ولی پور

 محدثه پور نصراله زیده

 مایده حسن پور فالح

الهه صفری ایر محله    

 

بخش  شهید رجایی 

 اورژانس

قدساتاق عمل   محمد مهدی محسنی اتاق عمل والیت اتاق عمل  شهید رجایی 

 میالد سمیعی

 عاطفه یعقوبی

 مریم فرج پور

 الهام حیدری چگینی

 

 

 



 

 انشکده پیراپزشکی

رشته اتاق عمل دانشکده پیراپزشکیچهارم ناپیوسته برنامه کار اموزی دانشجویان  پزشکی  

دانشکده پیراپزشکی96-97نیمسال اول   

 30/13-30/7ساعت کارآموزی:          21/10/96  لغایت 25/6/96تاریخ کاراموزی:

یکشنبه-شنبه: روزهای کارآموزی  

هفته4  

25/9/96 

 17/10/96لغایت 

هفته4  

27/8/96 

 19/9/96لغایت

 روزها و هفته ها

 

 

 اسامی دانشجویان

هفته4  

29/7/96 

 21/8/96لغایت

هفته5  

52/6/96  

 23/7/96لغایت

 روزها و هفته ها

 

 

 اسامی دانشجویان

 یکشنبه-شنبه یکشنبه -شنبه
 زهرابهرامی
 محمودبیدار

 علیرضا سینا
 

 میناسعادتی حسن کهل یکشنبه-شنبه  یکشنبه-شنبه 

 اکرم بشارتی

 حسین کریمی

 فاطمه پره

 سهیال علی نژاد

 رجایی اتاق عمل اتاق عمل والیت اتاق عمل والیت رجاییاتاق عمل 

 یکشنبه-شنبه یکشنبه-شنبه
  سمانه رکوعی

 محبوبه کریمی

 مهدی خلیلی تبریزی
 

 

 یکشنبه-شنبه یکشنبه-شنبه
 

 احمدقاسمی

قاسم زادهامین   

 انور میرزایی

 مهدی رضا مهتر

 

 رجاییاتاق عمل  اتاق عمل والیت
 اتاق عمل والیت رجاییاتاق عمل 

 

شود. همراه داشتن ماژیك، توجه : کلیه دانشجویان موظفند رأس ساعت در محل کارآموزی حضور داشته باشند. در غیر اینصورت آن روز غیبت محسوب می

باشد.یادادشت و رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی می خودکار، دفترچه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم هفتم مقطع کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل

دانشکده پیراپزشکی 59-69نیمسال اول  

 30/13-30/7کارآموزی: ساعت                                     21/10/96  لغایت 25/6/96تاریخ کاراموزی:

صبح وعصر( ها) ودوشنبه ها شنبه    -دوشنبه-یکشنبه-روزهای کارآموز ی : شنبه  

هفته3  

 18/10/96لغایت2/10/96

 

هفته3  

 27/9/96لغایت11/9/96

هفته3  

 6/9/96لغایت20/8/96

هفته4  

 15/8/96لغایت22/7/96

هفته4  

 

17/7/96لغایت25/6/96  

 روزها و هفته ها

 

 

دانشجویاناسامی   

 

قدساتاق عمل  بخش تخصصی  

 

 اتاق عمل والیت

 

 

 اتاق عمل کوثر
 اتاق عمل رجایی

 

 پروین خدابنده

 سهیال سادات خضویی

 حانیه نیکویان

 زینب هراینی

 سرو ناز نیکجو  همدانی

 
 

 اتاق عمل کوثر
 

 اتاق عمل رجایی اتاق عمل قدس بخش تخصصی
 

گندمکار قهرودیآرمین  اتاق عمل والیت  

 حسین المعی رامندی

 مه سیما حاجی

 بهاره رضایی

 فازه شهسواری 

 

 

 اتاق عمل والیت

 

کوثراتاق عمل  اتاق عمل رجایی  

 

قدساتاق عمل  بخش تخصصی  

 
 

 زهرا نظری

 معصومه بازیار

ارسالن ابنیکی    

 اسماعیل حیدری

 فاطمه محمد علیا

 

کوثر اتاق عمل اتاق عمل قدس  

 

 

رجاییاتاق عمل   
والیتاتاق عمل   

 

 ایسودا محمدی برزگر بخش تخصصی

 رویا احمدی

 طلیعه ازاد

 رضا خادم نیارکی

 حسین دارابی شامانی

 

 اتاق عمل رجایی

 

 اتاق عمل والیت

 

کوثراتاق عمل  اتاق عمل قدس بخش تخصصی  نسرین کشاورز افشار 

 مهسا حیدری

 الهام همایونی راد

 محمد رضاقربانی یکتا

 حامد رمضانی

 
 



شود. همراه داشتن ماژیك، خودکار، دفترچه کلیه دانشجویان موظفند رأس ساعت در محل کارآموزی حضور داشته باشند. در غیر اینصورت آن روز غیبت محسوب میتوجه : 

باشدیادادشت و رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی می  

 

 رشته اتاق عمل برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم هفتم مقطع کارشناسی پیوسته

 دانشکده پیراپزشکی 95-96نیمسال اول

 13/ 30-30/7ساعت کارآموزی:                                     21/10/96  لغایت 25/6/96تاریخ کاراموزی:

 روزهای کارآموزی:شنبه لغایت دوشنبه

17/7/96لغایت15/7/69  
 

10/7/96لغایت8/7/69 3/7/69لغایت52/6/96  خانوادگینام و نام    

  ایسودا محمدی برزگر اتاق عمل قلب   اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی

 رویا احمدی اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی

 طلیعه ازاد اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب

  رضا خادم نیارکی اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب

 حسین دارابی شامانی اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم

51/8/69لغایت13/8/69 8/8/69لغایت6/8/69  1/8/69لغایت22/7/69    

 تاریخ

 معصومه بازیار اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی

 زهرانظری اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی

عمل چشم اتاق اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب  الهام همایونی راد 

 ارسالن ابنیکی اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب

 اسماعیل حیدری اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم

 فاطمه محمدعلیا اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم

 

شود. همراه داشتن ماژیك، خودکار، دفترچه حضور داشته باشند. در غیر اینصورت آن روز غیبت محسوب میتوجه : کلیه دانشجویان موظفند رأس ساعت در محل کارآموزی 

 باشدیادادشت و رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی می

 

 

 



 

 

 

 برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم هفتم مقطع کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل

 پیراپزشکیدانشکده  95-96نیمسال اول

 13/ 30-30/7ساعت کارآموزی:                                     21/10/96  لغایت 25/6/96تاریخ کاراموزی:

 روزهای کارآموزی:شنبه لغایت دوشنبه

 

6/9/69لغایت4/9/69 29/8/69لغایت27/8/69    

22/8/69لغایت20/8/69  

 تاریخ

 
 نسرین کشاورز افشار اتاق عمل قلب   اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی

 مهسا حیدری اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی

 محمد رضاقربانی یکتا اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب

 حامد رمضانی اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم

 الهام همایونی راد اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم

 

27/9/69لغایت25/9/96 20/9/69لغایت18/9/69  13/9/69لغایت11/9/69   تاریخ 

 
رمین گندمکار قهرودیآ اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی  

 حسین المعی رامندی اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی

 مه سیما حاجی اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب

عمل قلباتاق   بهاره رضایی اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی 

شهسواری فائزه  اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم  

18/10/96لغایت16/10 11/10/96لغایت9/10/96  4/10/96لغایت2/10/96   تاریخ 

 پروین خدابنده اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی

چشم اتاق عمل اتاق عمل سوختگی  سهیال سادات خضویی اتاق عمل قلب 

 حانیه نیکویان اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب

 زینب هراینی اتاق عمل چشم اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب



 سرو ناز نیکجو  همدانی اتاق عمل سوختگی اتاق عمل قلب اتاق عمل چشم

شود. همراه داشتن ماژیك، خودکار، دفترچه یادادشت و رعایت حجاب و محل کارآموزی حضور داشته باشند. در غیر اینصورت آن روز غیبت محسوب میتوجه : کلیه دانشجویان موظفند رأس ساعت در 

باشدشئونات اسالمی الزامی می  

 

 مقطع کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل سوم برنامه کارآموزی دانشجویان ترم

    پیراپزشکیدانشکده 96-97نیمسال ا ول

   :30/13-30/7ساعت کارآموزی:                     21/10/69لغایت25/6/96تاریخ کاراموزی  

 :پنجشنبه-شنبههارچ–سه شنبه روزهای کارآموزی  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماژیك، شود. همراه داشتن توجه : کلیه دانشجویان موظفند رأس ساعت در محل کارآموزی حضور داشته باشند. در غیر اینصورت آن روز غیبت محسوب می

باشدخودکار، دفترچه یادادشت و رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی می  

 

 

 

هفته4  

28/9/96 

 21/10/96لغایت 

هفته4  

30/8/96 

 23/9/96لغایت

 

 روزها و هفته ها

 

 اسامی دانشجویان

هفته4  

2/8/96 

 25/8/96لغایت

هفته5  

28/6/96  

 27/7/96لغایت

 روزها و هفته ها

 

 اسامی دانشجویان

عمل والیت تاق  مریم محمدی اتاق عمل کوثر 

 فاطمه نیکویه

 معصومه اقا محمدی

 مهرنازکشاورز محمدیان

 مریم السادات جوادی

 صغری زارعی

 

 

  اتاق عمل کوثر اتاق عمل کوثر
 نرگس قربانی دهکا

 الهه اسدی

 فاطمه مرادی

ازاد منششقایق   

 فاطمه حسینی

 هانیه کمالی چراغ

 

  اتاق عمل رجایی تاق عمل کوثر

 ندا پور نصیر

 سپیده سیدی

 سمیرا افتخاری

 الهه شیرکوند

 صغری بابایی

 

 ابوالفضل احمد سلطانی اتاق عمل والیت تاق عمل رجایی

 کیارش احمدی

 هادی احمدی شور بالغ

 پرهام امیری شیراز

 احمد بهرامی

 نیما شکری

عمل والیت اتاق  محسن شعبانی اتاق عمل رجایی 

 احمد قربانی اال تیموری

 علی مقدم

 پیمان موسی پور

 عنایت اهلل شامخی کجیدی

 



 

 

 

 

 اسامی مربیان:

 خانم هاشمی: اتاق عمل قدس

 خانم سلطانی: اتاق عمل رجایی

 خانم مهناز عابدی :اتاق عمل رجایی روزهای دوشنبه

کشاورز:اتاق عمل قدس روزهای دوشنبه خانم زینب  

اتاق عمل کوثر : خانم شفیع خانی   

دوشنبه-خانم لیال شفیع خانی:  اتاق عمل کوثر روزهای یکشنبه  

پنج شنبه -چهارشنبه-بخش اورژانس شهید رجایی روزهای سه شنبه اقای فرمانی  

شنبه هس اتاق عمل والیت   :خانم نوروزی  

چهارشنبه-دوشنبه-یکشنبه-اقای کاربرو:اتاق عمل والیت روزهای شنبه  

)شنبه  و  دوشنبه ( عصراتاق عمل رجاییاقای شفیعی:    

 

توجه : کلیه دانشجویان موظفند رأس ساعت در محل کارآموزی حضور داشته باشند. در غیر اینصورت آن روز غیبت 

نمره کسر خواهد شدو همراه داشتن ماژیك، خودکار، دفترچه  2جه شود. وبه ازای هر  غیبت غیر مومحسوب می

باشد. کاراموزی بخشهای تخصصی تحت نظارت مسول بخش شئونات اسالمی الزامی مییادادشت و رعایت حجاب و 

 روزهای شنبه لغایت دوشنبه برگزار میگردد.

 

 



 

 

 

 

 


