
تابستان  هوشبري  كارآموزي
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  14/٧/٩٨ -6/25/٩٨  24/٦/٩٨ -٣/٦/٩٨  2/6/٩٨ -١٢/٥/٩٨ ٧/٥/٩٨ – ٢٢/٤/٩٨  بيمارستان  كارآموزي  روز

شنبه الي دوشنبه
  

  كارآموزي اورژانس
 A B  D C  نكوئي (عصر)

 خانم علي مددي  آقاي شاهي  خانم علي مددي   مربي

  CCUكارآموزي 

 B  C  A D  بهشتي(عصر)

  خانم كريمي  مربي
  C  D  B A  )عصر(بهشتي 

 آقاي كرداري  مربي

  كارآموزي بيهوشي 
  

    ECT  + A B+ ECT  C+ ECT  (صبح ) نكوئي
     آقاي  نعيمي   محمدي + خانم شريفي  خانم فرقانيان   مربي

  +  آندوسكوپي  + قلبA  +  آندوسكوپي+ قلبB + آندوسكوپي+ قلبD + آندوسكوپيقلب + C  )صبحبهشتي(
  خانم شاكري  خانم موحدي  خانم زماني+ قاي بيدگليآ  شاكري شمسخانم   مربي

     G G  بهشتي(عصر)
     خانم زماني+ قاي بيدگليآ  شاكري شمسخانم   مربي

  F C  مواليي   +  F  نكوئي (عصر)

   آقاي نعيمي محمدي + خانم شريفي  خانم فرقانيان  مربي

   G  دياليز+   D  كامكار(صبح )

   خانم عسگري   پرگم خانم + خانم اميدي   مربي

  ١٧/٧/٩٨ -٢٨/٦/٩٨  27/6/٩٨ -6/٦/٩٨ 5/٦/٩٨ -١٥/٥/٩٨  ١٠/٥/٩٨ -٢٥/٤/٩٨  بيمارستان  كارآموزي  روز

سه شنبه الي پنج شنبه
  

  كارآموزي اورژانس
 A D   C B  )عصربهشتي(

 آقاي نمازيان  مربي

  كارآموزي بيهوشي 
  

   دياليز  + B دياليز  + A  دياليز   +   C  كامكار(صبح )

    پرگم خانم + خانم اميدي  خانم موحدي خانم قناعتي  مربي
  F  F D  بهشتي (صبح)

   آقاي كيكاووسي رباني سياحي  خانم خانم خاني  مربي

 D+ ECT    A G  نكوئي(صبح )

  خانم  سياحي  خانم خاني  آخوندي +معماريان انآقاي  مربي 
      B  نكوئي(عصر )

       آخوندي + آقاي معماريان  مربي 



  

  : ٨٩گروه بندي دانشجويان در ترم تابستاني 

 :٤٩هوشبري 

  فاطه والي  - زهرا عاصم آبادي –زهرا سائلي  - رضا تقوايي - مجيد مباركي: A گروه 

  نرگس عبدي نژاد  –ساجده ناصريان  - نجمه عليجاني –زهرا خلجي  - زهرا مهدوي نيا  - امير رضا كافي :B گروه

  هانيه تنهايي -زهرا موحدي  –الهام تاجميري  - الهه سادات مير حبيبي - مهري آقا جاني –سيد ابوالفضل كرامتي  :C گروه

  ساجده ايمني فر  - الهه علي اكبري –شيرين شكرزاده  –محمد سعيد پورحسيني  - هادي زينلي –سيد امين الدين موسوي نژاد : Dگروه

  

در اتاق عمل    CPRدر نظر گرفته و به تكنسين مسئول   CPRمربيان محترم مي بايست  در برنامه ريزي روزانه دانشجويان در عرصه در تمامي مراكز  يك نفر را به عنوان كارآموز كد ********** 

  مراكز درماني اعالم كنند.

 :٩٥هوشبري 

  فاطمه  غائبي - زكيه گل محمدي –فاطمه كامراني  - صادقي - گلستانيمحمد  - انصاريفاطمه : Fگروه 

  

  :٩٦هوشبري 

  امير زينلي  –آروين طباطبائي  - مريم رضائي - مهدي مجيدي  –فاطمه تنها  - پريسا زينلي - : هانيه موالييGگروه 

  

  

  



  

  دياليز  (شنبه تا پنج شنبه )آندوسكوپي
ECT   
 

 چهارشنبه)- دوشنبه - ( شنبه

  اتاق عمل قلب
  چهارشنبه ) –سه شنبه  )(يكشنبه  –(شنبه 

 
  آقاي مختارپور  آقاي مولودي    خانم ذاكري   خانم دروديان 

  سيد ابوالفضل كرامتي  ٣١/٤/٩٨

١٢/٦/٩٨  
  

  امير رضا كافي
  عبدي نژاد 

  نجمه عليجاني
  ناصريان ساجده

  زهرا مهدوي نيا
  زهرا خلجي

12/١٤/٥/٩٨ - ٥/٩٨  
  

  مهدوي نيا  ٩/٦/٩٨  امير رضا كافي
  خلجي  ١٠/٦/٩٨  عبدي نژاد  الهه سادات مير حبيبي  ٩٨/5/٧
  مهري آقا جاني  ٩٨/5/٥

١٩/٥/٩٨ - 26/٥/٩٨  
  عليجاني  ١٦/٦/٩٨  نجمه عليجاني

  ناصريان  ١٧/٦/٩٨  ساجده ناصريان  الهام تاجميري ٢٢/٤/٩٨

  زهرا موحدي  ٢٣/٤/٩٨
28/٢ - ٥/٩٨/6/٩٨  

  كافي  ٢٣/٦/٩٨  زهرا مهدوي نيا
  عبدي نژاد   ٢٤/٦/٩٨  زهرا خلجي  تنهايي  ٢٤/٤/٩٨
  امين الدين موسوي نژاد  ١٤/٥/٩٨

٢٥/٤/٩٨  

  سيد ابوالفضل كرامتي
  الهه سادات مير حبيبي

  مهري آقا جاني
  الهام تاجميري
  زهرا موحدي

  تنهايي 

٩/٦/٩٨ - ٤/٦/٩٨  
  كرامتي  ٢٢/٤/٩٨  سيد ابوالفضل كرامتي

  مير حبيبي  ٢٣/٤/٩٨  الهه سادات مير حبيبي  هادي زينلي  ٢٨/٥/٩٨
  محمد سعيد پورحسيني  ٢/٦/٩٨

١٦/٦/٩٨ - ١١/٦/٩٨  
  آقا جاني  ٢٩/٤/٩٨  مهري آقا جاني

  تاجميري  ٣٠/٤/٩٨  الهام تاجميري  شيرين شكرزاده ١٣/٦/٩٨
  اكبريالهه علي  ١٩/٦/٩٨

٢٣/٦/٩٨  
  موحدي  ٥/٥/٩٨  زهرا موحدي

  تنهايي  ٦/٥/٩٨  تنهايي  ساجده ايمني فر ٢٠/٦/٩٨
  مهدوي نيا  ٣/٦/٩٨

١٥/٥/٩٨  

  مجيد مباركي
  رضا تقوايي
  زهرا سائلي

  زهرا عاصم آبادي
  فاطه والي

٢٤/٤/٩٨ - ٢٢/٤/٩٨  
  زهرا سائلي  ٣٠/٦/٩٨  مجيد مباركي

  عاصم آبادي  ٣١/٦/٩٨  رضا تقوايي  خلجي  ٤/٦/٩٨
  عليجاني  ٢٣/٦/٩٨

٣١/٤/٩٨ - ٢٩/٤/٩٨  
  والي  ٦/٧/٩٨  زهرا سائلي

  مباركي  ٧/٧/٩٨  زهرا عاصم آبادي  ناصريان ٢٤/٦/٩٨
  تقوائي  ١٣/٧/٩٨  فاطه والي  ٥/٥/٩٨  كافي ٩/٦/٩٨

  عبدي نژاد  ١١/٦/٩٨

٢٤/٤/٩٨ 

  امين الدين موسوي نژاد
  هادي زينلي

  محمد سعيد پورحسيني
  شكرزادهشيرين 

  الهه علي اكبري
  ساجده ايمني فر

98/4/26   
  موسوي نژاد  ١٢/٥/٩٨  امين الدين موسوي نژاد

  زينلي  ١٣/٥/٩٨  هادي زينلي  مجيد مباركي  ٨/٧/٩٨
  رضا تقوايي  ٣١/٦/٩٨

98/5/2   
  پورحسيني  ١٩/٥/٩٨  محمد سعيد پورحسيني

  شكر زاده  ٢٠/٥/٩٨  شيرين شكرزاده  زهرا سائلي ١٣/٧/٩٨
  زهرا عاصم آبادي  ١٤/٧/٩٨

98/5/9  
  ايمني فر  ٢٦/٥/٩٨  الهه علي اكبري

  علي اكبري  ٢٧/٥/٩٨  ساجده ايمني فر  فاطه والي  ١/٧/٩٨


