
برنامه کارآموزی در عرصه اتاق عمل ۹۳ ویژه نیمسال دوم ۹۶-۹۷  سه روز دوم (صبح از ساعت ۷:۳۰  الی ۱۳  / عصر از ساعت ۱۳:۳۰  الی ۱۹)

دانشجویان آقا یگ هفته قبل از شروع واحد زنان جهت گرفتن معرفی نامه ی بیمارستان دیگر به آقای یوسفی(مسئول بالینی) مراجعه نمایند

۹۷/۴/۵  الی ۹۷/۴/۲۱ ۹۷/۳/۸  الی ۹۷/۳/۳۱ ۹۷/۲/۱۸  الی ۹۷/۳/۳ ۹۷/۱/۲۲  الی ۹۷/۲/۱۱ ۹۶/۱۲/۹  الی ۹۷/۱/۲۱ ۹۶/۱۱/۱۷  الی ۹۶/۱۲/۸
سه روز 
دوم هفته

 روز
گروهبندی

اعصاب  سوختگی ارتوپدی اعصاب اورولوژی زنان نام کارآموزی
نکویی نکویی نکویی نکویی کامکار ایزدی نام بیمارستان
صبح عصر صبح عصر صبح صبح شیفت 

آقای سعادتمند آقای سعادتمند - آقای سعادتمند آقای سحری خانم محمدی  نوروزی نام مربی

A گروه
حمامی،اسماعیل نژاد، چراغی، قاصد، 

ولمزیاری، صالح

سوختگی اعصاب  اعصاب ارتوپدی زنان اورولوژی نام کارآموزی
نکویی نکویی نکویی نکویی ایزدی کامکار نام بیمارستان
عصر صبح عصر صبح صبح صبح شیفت 

آقای سعادتمند نهاوندیان- آقای سعادتمند آقای سحری - آقای سعادتمند جیریایی خانم محمدی  نام مربی

B گروه
صدفی، عسگرپور، قربانی، غالمی، 

صراف

قلب ارتوپدی اورولوژی زنان ارتوپدی اعصاب نام کارآموزی
بهشتی کامکار کامکار ایزدی نکویی نکویی نام بیمارستان
صبح صبح صبح صبح صبح عصر شیفت 

کاشانی آرزومندی خانم محمدی  همایی پور - آقای سعادتمند آقای سحری نام مربی

C گروه
میرزایی، نظری، خزایی، سعادت، 

حسینی  

ارتوپدی قلب زنان اورولوژی اعصاب ارتوپدی نام کارآموزی
بهشتی بهشتی ایزدی کامکار نکویی نکویی نام بیمارستان
عصر صبح صبح صبح عصر صبح شیفت 

آرزومندی صنیعی زینب احمدی خانم محمدی  آقای  سحری زکیه آفتابی- آقای سعادتمند نام مربی

D گروه
رضوانی، رجایی، اشفعی،  جاویدنوری، 

عارفی، لطفی



برنامه کارآموزی در عرصه اتاق عمل ۹۳ ویژه نیمسال دوم ۹۶-۹۷  سه روز اول (صبح از ساعت ۷:۳۰  الی ۱۳ ، عصر از ساعت ۱۳:۳۰  الی ۱۹)

دانشجویان آقا یگ هفته قبل از شروع واحد زنان جهت گرفتن معرفی نامه ی بیمارستان دیگر به آقای یوسفی(مسئول بالینی) مراجعه نمایند 

۹۷/۳/۲۸الی۹۷/۴/۱۷ ۹۷/۳/۵الی۹۷/۳/۲۷ ۹۷/۲/۱۵  الی 
۹۷/۲/۳۱

۹۷/۱/۲۰  الی 
۹۷/۲/۱۰

۹۶/۱۲/۷  الی 
۹۷/۱/۱۹

۹۶/۱۱/۱۴  الی 
۹۶/۱۲/۶

سه روز 
اول هفته

روز
گروهبندی

ارتوپدی قلب زنان سوختگی قلب اورولوژی نام کارآموزی
بهشتی بهشتی الزهرا نکویی بهشتی کامکار نام بیمارستان
عصر صبح صبح عصر عصر عصر شیفت

آقای اسکندری پیروزمنش شکاری آقای سعادتمند آقای اسکندری طالبی - آقای بهشتی نام مربی

A گروه
حمامی،اسماعیل نژاد، چراغی، 

قاصد، ولمزیاری، صالح

قلب ارتوپدی سوختگی زنان اورولوژی قلب نام کارآموزی
بهشتی بهشتی نکویی الزهرا کامکار بهشتی نام بیمارستان
صبح عصر عصر صبح عصر عصر شیفت 

پیروزمنش آقای اسکندری آقای سعادتمند شکاری عمادی-آقای بهشتی آقای اسکندری نام مربی

B گروه
صدفی، عسگرپور، قربانی، غالمی، 

صراف

سوختگی اعصاب  قلب اورولوژی سوختگی زنان نام کارآموزی
نکویی نکویی بهشتی کامکار نکویی الزهرا نام بیمارستان
عصر صبح عصر عصر عصر صبح شیفت 

آقای سعادتمند آقای سعادتمند آقای اسکندری آقای بهشتی آقای سعادتمند عمادی نام مربی

C گروه
میرزایی، نظری، خزایی، سعادت، 

حسینی  

اعصاب  سوختگی اورولوژی قلب زنان سوختگی نام کارآموزی
نکویی نکویی کامکار بهشتی الزهرا نکویی نام بیمارستان
صبح عصر عصر عصر صبح عصر شیفت 

آقای سعادتمند آقای سعادتمند آقای بهشتی آقای اسکندری عمادی آقای سعادتمند نام مربی

D گروه
رضوانی، رجایی، اشفعی،  جاویدنوری، 

عارفی، لطفی



توجه :

تاریخ۹۶/۱۱/۲۱ بین التعطیلی است وتعطیل در نظر گرفته شده است .

پایان کارآموزی های  سه روز اول هفته  در سال ۹۶ در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ میباشد.
شروع کارآموزی سه روز اول هفته  در سال ۹۷  از روزشنبه مورخ  ۱/۱۸/ ۹۷   میباشد.



پایان کاراموزی سه روز دوم هفته   در سال ۹۶ در روز پنجشنبه مورخ  ۹۶/۱۲/۲۴ میباشد.
شروع کارآموزی سه روز اول هفته  در سال ۹۷  از روزسه شنبه مورخ  ۱/۲۱/ ۹۷   میباشد.





تاریخ ۱۴ و۱۵  و ۱۶ فروردین و ۱۳ اردیبهشت  ۱۳۹۷ برای گروههای سه روز دوم هفته  تعطیل می باشد. 



برنامه کارآموزی اتاق عمل ۹۴ ویژه نیمسال اول ۹۶-۹۷ سه روز اول (صبح از ساعت ۷:۳۰  الی ۱۳: ۱۹)

نکته:کارآموزی مورخ۹۷/۳/۵ الی۹۷/۳/۱۳ بصورت(۵و۶و۷ خردادبصورت تمام وقت و۱۲و۱۳ فقط صبح میباشد.

۹۷/۳/۵ الی 
۹۷/۳/۱۳

۹۷/۲/۱۵  الی 
۹۷/۲/۳۱

۹۷/۱/۲۰  الی 
۹۷/۲/۱۰

۹۶/۱۲/۷  الی 
۹۷/۱/۱۹

۹۶/۱۱/۱۴  الی 
۹۶/۱۲/۶

روز 
گروهبندی

- تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل نام کارآموزی
- نکویی ایزدی بهشتی کامکار نام بیمارستان
- ارتوپدی زنان اعصاب اورولوژی توضیحات
- آقای سعادتمند شادمانی طالبی آقای نصیری نام مربی

A گروه
پیرهادی، حاتمی، قلی وند، غالمی سیانی، آقاکریمی، 

اکبری، بهادری

تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل نام کارآموزی
نکویی کامکار بهشتی نکویی ایزدی نام بیمارستان
زنان اورولوژی اعصاب ارتوپدی زنان توضیحات

خانم نوروزی آقای نصیری خانم کاشانی آقای سعادتمند نام مربی

B گروه
جوشقانی، موحدی، اصفهانیان، رضایی، یوسفی، 

امانی، قلی پور

- تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل نام کارآموزی
- ایزدی نکویی کامکار بهشتی نام بیمارستان
- زنان ارتوپدی اورولوژی اعصاب توضیحات

شادمانی آقای سعادتمند آقای نصیری طالبی نام مربی

C گروه
رحیمی، داسار، لطفی، غالمی، محمودآبادی، 

سلیمی، امیری

- تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل تکنیک در اتاق عمل نام کارآموزی
- بهشتی کامکار ایزدی نکویی نام بیمارستان
- اعصاب اورولوژی زنان ارتوپدی توضیحات

نوروزی آقای نصیری شکاری آقای سعادتمند نام مربی

D گروه
پرنلو، عابدینی، فاطمه یوسفی، گرایی، ستوده، 

رسولی،  سعادت



        توجه :

تاریخ۹۶/۱۱/۲۱ بین التعطیلی است وتعطیل در نظر گرفته شده است .

پایان کارآموزی های  سه روز اول هفته  در سال ۹۶ در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ میباشد.
شروع کارآموزی سه روز اول هفته  در سال ۹۷  از روزشنبه مورخ  ۱/۱۸/ ۹۷   میباشد.



پایان کاراموزی سه روز دوم هفته   در سال ۹۶ در روز پنجشنبه مورخ  ۹۶/۱۲/۲۴ میباشد.
شروع کارآموزی سه روز اول هفته  در سال ۹۷  از روزسه شنبه مورخ  ۱/۲۱/ ۹۷   میباشد.





تاریخ ۱۴ و۱۵  و ۱۶ فروردین و ۱۳ اردیبهشت  ۱۳۹۷ برای گروههای سه روز دوم هفته  تعطیل می باشد. 



برنامه کارآموزی اتاق عمل ۹۵ ویژه نیمسال دوم ۹۶-۹۷ سه شنبه الی پنجشنبه {صبح از ساعت ۷:۳۰  الی ۱۳ }

توجه :

تاریخ۹۶/۱۱/۲۱ بین التعطیلی است وتعطیل در نظر گرفته شده است .      
پایان کارآموزی های  سه روز اول هفته  در سال ۹۶ در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ میباشد.   و   شروع کارآموزی سه روز اول هفته  در سال ۹۷  از روزشنبه مورخ  ۱/۱۸/ ۹۷   میباشد. 

پایان کاراموزی سه روز دوم هفته   در سال ۹۶ در روز پنجشنبه مورخ  ۹۶/۱۲/۲۴ میباشد.        و    شروع کارآموزی سه روز اول هفته  در سال ۹۷  از روزسه شنبه مورخ  ۱/۲۱/ ۹۷   میباشد. 
                                                             تاریخ ۱۴ و۱۵  و ۱۶ فروردین و ۱۳ اردیبهشت  ۱۳۹۷ برای گروههای سه روز دوم هفته  تعطیل می باشد.

۹۷/۲/۱۸  الی ۹۷/۳/۳ ۹۷/۱/۲۲  الی ۹۷/۲/۱۱ ۹۶/۱۲/۹  الی ۹۷/۱/۲۱ ۹۶/۱۱/۱۷  الی ۹۶/۱۲/۸ سه روزدوم روز
گروهبندی

- سیار سیار رفتار در اتاق عمل نام کارآموزی
- الزهرا بهشتی خرمی نام بیمارستان
- صبح صبح صبح توضیحات
- خانم شاکری خانم خلیلی شادمانی نام مربی

A گروه
خلیفه هاشمی، علیزاده، انصاری، یحیایی، اعتمادی، 

علوی

سیار  رفتار در اتاق عمل - سیار نام کارآموزی
الزهرا خرمی - بهشتی نام بیمارستان
صبح صبح - صبح توضیحات

خانم کاشانی جیریایی - خانم راحتی نام مربی

B گروه
نقی پور، شادمانی، جباری، رمضانی، مصیبی، 

مبارکی، صفریان

رفتار در اتاق عمل سیار  سیار - نام کارآموزی
خرمی بهشتی الزهرا - نام بیمارستان
صبح صبح صبح - توضیحات

خانم جباری پیروزمنش خانم معارفوند - نام مربی

C گروه
مفیدی، فراهانی، میرزایی، ارومند، ایرانی، خنجری

سیار - رفتار در اتاق عمل سیار نام کارآموزی
بهشتی - خرمی الزهرا نام بیمارستان

آقای آرزومندی - جیریایی سمیرا سلمانیان توضیحات

D گروه
پورمسعودی، جعفری، حسن پور، اصغری، حوائجی، 

احمدیان



برنامه کارآموزی اتاق عمل ۹۶ناپیوسته ویژه نیمسال دوم ۹۶-۹۷ دوشنبه ها( از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰)

توجه :

تاریخ۹۶/۱۱/۲۱ بین التعطیلی است وتعطیل در نظر گرفته شده است . 
پایان کارآموزی های  سه روز اول هفته  در سال ۹۶ در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ میباشد. 

شروع کارآموزی سه روز اول هفته  در سال ۹۷  از روزشنبه مورخ  ۱/۱۸/ ۹۷   میباشد. 

پایان کاراموزی سه روز دوم هفته   در سال ۹۶ در روز پنجشنبه مورخ  ۹۶/۱۲/۲۴ میباشد. 
شروع کارآموزی سه روز اول هفته  در سال ۹۷  از روزسه شنبه مورخ  ۱/۲۱/ ۹۷   میباشد. 

تاریخ ۱۴ و۱۵  و ۱۶ فروردین و ۱۳ اردیبهشت  ۱۳۹۷ برای گروههای سه روز دوم هفته  تعطیل می باشد.  

۹۷/۳/۷-۹۷/۲/۱۷ ۹۷/۲/۱۰-۹۷/۱/۲۰
روز 

گروهبندی
ریکاوری نام کارآموزی

شهیدبهشتی نام بیمارستان
صبح و عصر توضیحات

خانم شاکری نام مربی

B گروه
سلمانیان- شاکری- صنیعی- جباری 

خلیلی- آفتابی

ریکاوری نام کارآموزی
شهیدبهشتی نام بیمارستان
صبح و عصر توضیحات

خانم شاکری نام مربی

C گروه
معارف وند- نهاوندیان- احمدی - همایی- راحتی


