
 

 

 49 - 49 اتاق عمل     نیمسال دوم 2برنامه کارآموزی اصول پرستاری ترم 

 تاریخ                     
 نام خانوادگی  

 قلب واسعی
 (سه روز اول صبح)

 تزریقات واسعی
 (سه روز دوم عصر) 

 امداد ارتوپدی
 (سه روز اول صبح)

 مینا سخایی -1
 سعیده سنگ سفیدی -2
 الهه شعبانی -3
 مهسا قزی -4
 مهرابی کوشکی  نفیسه -5
 امیر حسین صالح آبادی -6
 امیر قربانزاده -7

 

 
1/12-17/11 

 
 خانم صالح آبادی

 
21/2-1/2 

 
 خانم ده نبی

12/2- 22/1 
 

 خانم صالح آبادی
 

 ابراهیمی فاطمه -8
 ریسا حاتمیپ -2

 استیریمریم  -11
 رفیعی پور فاطمه -11
 امیر امیر آبادی -12
 محمد خلیق -13

 
16/12-2/12 

 
 

31/1- 17/1 

 
 نبی خانم ده        

 
27/2- 13/2 

 
                                                

 مهناز قربانزاده کالت -14
 اعظم کرمی  -15
 مهسا مرادی -16
 فریبا نیک روش -17
 دالرام کاظمی -18
 علی مهدوی -12

 

17/12-24/12 
22/1- 15/1 

5/3- 22/2 
 خانم نیری

17/3-1/3 

 

  ( 03/7 – 03/21)سه روز اول هفته صبح   :ساعت کارآموزی وز ور واسعی قلبو  امداد ارتوپدی

    ( 03/21 – 03/20)سه روز دوم عصر تزریقات واسعی  

 .ونصب اتیکت ضروری است رعایت فرم

  



 

 

 59-59اتاق عمل   نیمسال دوم  9برنامه کارآموزی اصول و فنون فرد اسکراب ترم 

 تاریخ                  

 

 نام خانوادگی

21/11-5/12 6/12-21/12 17/1-31/1 1/2-21/2 22/2 – 5/3 6/3- 21/3 

 ترابی پگاه -1

 سلیمانی فاطمه -2

 خیام سجاد -3

اتاق عمل 
  حشمتیه/واسعی

 
 خانم نیری

 
 
 
 

 

 اتاق عمل امداد
 
 

 آقای حسین زاده

 
 
 
 
 

 

 اتاق عمل مبینی
 

 خانم برزویی

 
 
 
 
 

 
 امداد

 پور حمیدی محدثه -4

 آبادی  دولت مریم -5

 رجبی زهرا -4

 جاللی ..ا روح -6

 اتاق عمل مبینی
 

اتاق عمل 
 حشمتیه/واسعی

  اتاق عمل امداد 

 امداد

 زاده نقی زهره -7

 دلبری زهرا -8

 معجنی زاهد -9

  اتاق عمل امداد
 اتاق عمل مبینی

 
اتاق عمل 

 حشمتیه/واسعی
 

 امداد

 فاطمه هژبر -01

 یگانه محمدی -00

 قربانی ریحانه -01

 پیام نعمتی -01

 
اتاق عمل 

 حشمتیه/واسعی
  عمل امداد اتاق 

 اتاق عمل مبینی

 امداد

 صالح مرام مریم -04

 نادیا بازیار -01

 زاده یحیی یحیی -01

 دلیلیان سروش -07

 

 اتاق عمل مبینی

 
اتاق عمل 

 حشمتیه/واسعی
 اتاق عمل امداد 

 امداد

 عابدین الهه -08

 دوست زینب -09

 اسدزاده فاطمه -11

 مرادی محسن -10

  اتاق عمل امداد 

 اتاق عمل مبینی

 
اتاق عمل 

 حشمتیه/واسعی

 امداد

 

        31/7-31/13سه شنبه لغایت پنجشنبه :  روز و ساعات کارآموزی

 .                 رعایت فرم و نصب اتیکت ضروری است

  



 

 49-49اتاق عمل   نیمسال دوم 6برنامه کارآموزی اتاق عمل اورزانس و ریکاوری ترم 

 تاریخ             
 

 نام خانوادگی
17/11-1/12 2/12-16 /12 

17/12 – 24/12 
 22/1 – 15/1و 

23/1-6/2 11/2-25/2 25/2-11/3 

 فاطمه فارسی (1

 فاطمه فالح (2

 وجیهه زرقانی (3

 مهدی جهانداری  (4

 آبادیحسین نجم (5

 مدیریت
 
 

 آقای جعفرزاده
 

 اتاق عمل امداد
 
 

 خانم برزویی

 
 
 
 

 اتاق عمل مبینی
 
 

 خانم خلیلی

 
 
 
 
 
 
 

 عمل اتاق
  حشمتیه/واسعی

 
 خانم نیری

 امداد

 حکیمه سیدی (6

 مرضیه آسیابی (7

 یگانه ایرانپور (8

 ایوب کریمی  (9

 زاده         سجاد حسن (11

 
 عمل اتاق
 حشمتیه/واسعی

 مدیریت اتاق عمل امداد 

 اتاق عمل مبینی

 امداد

 زهرا نامنی  (11

 فاطمه قزی (12

 فهیمه ایوبی  (13

 ملیحه قزی   (14

 آبادیمیالد تاج (15

 امداداتاق عمل 
 

 مدیریت
 اتاق عمل مبینی

 
 عمل اتاق
 حشمتیه/واسعی

 

 امداد

 نجمه مقیسه (16

 سمانه گرمابی (17

 الهام خسروجردی  (18

 سهیال  ترابی   (19

 مرتضی غالمی (21

 رامین رحیمی  (21

 عمل اتاق
 حشمتیه/واسعی

  اتاق عمل امداد 

 اتاق عمل مبینی

 مدیریت

 امداد

 زهرا داوری (22

 آسیه  ساده (23

 دارابی سارا (24

 طاهره خواسی  (25

 فرهاد کوشکی  (26

 اتاق عمل مبینی

 
 عمل اتاق
 حشمتیه/واسعی

  اتاق عمل امداد مدیریت

 امداد

 مطهره نصراللهی  (27

 کارهانیه شیرین (28

 راضیه خسروی (29

 حسن خزائی (31

 شاهین رضاییان (31

 

 اتاق عمل مبینی

 مدیریت
 عمل اتاق
 حشمتیه/واسعی

 اتاق عمل امداد 

 امداد

 

 31/7-31/13شنبه لغایت دوشنبه  : کارآموزیروز و ساعت 

 .رعایت فرم و نصب اتیکت ضروری است

دانشجویانی که کارآموزی مدیریت دارند، روز اول کارآموزی به دانشکده پرستاری آقای جعفرزاده :توجه توجه 

 .مراجعه نمایند



 اتاق عمل  8توراکس ترم ، اطفال، قلب و عروق، پیومدوENTبرنامه کارآموزی در عرصه چشم، فک وصورت، 

 59-59نیمسال دوم 

 تاریخ                    
 

 نام خانوادگی
17/11-8/12 

2/12-24/12 
15/1 – 18/1 

12/1 – 2/2 11/2 –  1/3 2/3 -  23/3 24/3 -  14/4 

 غالمی افسانه .1

 پرازران زینب  .2

 پور علی اعظم .3

 نورآبادی مهدی- .4

 زارچ وکیلی جالل- .5

 
اتاق عمل 

 حشمتیه /واسعی

 اتاق عمل مبینی

 
 اتاق عمل امداد

 (شب)
 اورزانس امداد

 اتاق عمل امداد
 (صبح) 

 
115 

 دالوری اطمهف .1

 حسینی کلثوم .2

 حسینی طوبی .3

 موالیی هاشم .4

 برغمدی مهدی .5

 اتاق عمل امداد
 (شب)

 اتاق عمل مبینی

 اتاق عمل امداد 
 (صبح) 

 
 

اتاق عمل 
 حشمتیه/واسعی

 اورژانس امداد

 115پایگاه 

 قمری عامر مرضیه .6

 حسینی فرزانه .7

 شاکرمنتی آمنه .8

 لطفی دانیال .9

 فاضل نوید .11

 اتاق عمل امداد اتاق عمل مبینی
 (صبح)

 

 (شب)اتاق عمل امداد 

 اورزانس امداد

 
 

اتاق عمل 
 حشمتیه /واسعی

 
 115پایگاه 

 نعیمی معصومه -11

 موالیی سکینه -12

 کرامتی ربابه -13

 پور علی امیر -14

 شاهپسندی مهدی -15

 اورژانس امداد
 اتاق عمل امداد

 (شب)
 

اتاق عمل 
 حشمتیه/واسعی

 اتاق عمل امداد
 (صبح)

 اتاق عمل مبینی

 115پایگاه 

 بشیره الهه -16

 مسکنی ساناز -17

 آبادی فیض نجمه -18

 کاکه سامان -19

 زارع محسن - -21

 اتاق عمل امداد
 (صبح)

 اورزانس امداد
اتاق عمل 

 حشمتیه/واسعی

 اتاق عمل مبینی

 اتاق عمل امداد 
 (شب)

 
 

 115پایگاه 

 رشیدپور مریم -21

 عربخزاعی آذر -22

 عربخزاعی آذین -23

 زردکوهی علی -24

 ابوالفضل خوشگل -25

اتاق عمل 
 حشمتیه/واسعی

 اورژانس امداد 
 اتاق عمل امداد

 (صبح) 

 

 اتاق عمل مبینی

 اتاق عمل امداد
 (شب)

 115پایگاه 

 (عصر)31/13-31/19و ( شب) 31-30و( صبح) 03/7-03/30:ساعت کارآموزی

 .رعایت فرم و نصب اتیکت ضروری است

 

 ساعت زمان مکان مربی ساعت زمان مکان مربی

اتاق عمل  خانم نیری 31-30 (شب)شنبه لغایت دوشنبه  اورژانس امداد  خانم فوجی 

 حشمتیه/واسعی

 31/7-31/13 شنبه لغایت پنجشنبه

 31/7-31/13 دوشنبهشنبه لغایت  اتاق عمل مبینی خانم خلیلی 31/13-31/7 (صبح)شنبه لغایت دوشنبه  اتاق عمل امداد خانم برزویی

 (صبح)سه شنبه لغایت پنجشنبه اتاق عمل امداد حسین زاده آقای

 

 

 سه شنبه لغایت پنجشنبه اتاق عمل مبینی خانم برزویی 31/13-31/7

 

31/13-31/7 

 (شب) 19 -23 (شب)پنجشنبه  سه شنبه لغایت  اتاق عمل امداد آقای دارینی  19 -23 (شب)شنبه لغایت  دوشنبه  اتاق عمل امداد حسین زاده آقای
 

( عصر )سه شنبه و چهار شنبه  اورژانس امداد آقای طبسی 

 (صبح)پنجشنبه

 

31/19-31/13 

03/30-03/7 

    


