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 1400-99 اول نیمسال 96برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل ورودی  –ستاری حضرت زینب )س( ( شت درمانی الرستان  )دانشکده پربهدا خدماتدانشکده علوم پزشکی و 

 تاریخ هفته

 اتاق عمل حافظ صبح

 نفر( 2) 
 ارتوپدی

 رجایی عصر

 اتاق عمل جنرال و فک صورت

 رجایی

 اتاق عمل

 نمازی عصر

 اتاق عمل 

 عصر خلیلی

 اتاق عمل

 نمازی

 صبح

 اتاق عمل 

 خلیلی

 صبح

 ارتوپدی

 رجایی

 صبح

 بخش نروسرجری

 نمازی

ش  5ش عصرو4ش و3ش و2 ش 4یک ش تا  روز 

 عصر

 ش عصر4ش تا     ش عصر4ش و3ش و2 ش عصر4ش و3ش و2 ش عصر4ش و3ش و2

 خانم موسوی آقای حسینی آقای بازیار خانم ناظم زادگان آقای بازیار خانم ناظم زادگان آقای همتی آقای حسینی خانم قاسمی مربی 

     5 4  3 )دو نفر( 2گروه  3/7/99الی  29/6 1

     5 4  3 )دو نفر(  2گروه  10/7/99الی  5/7 2

     4 3    17/7/99الی  12/7 3

      3  2 )خانم ها( 4 24/7/99الی  19/7 4

       3 2 )خانم ها(1 1/8/99الی  26/7 5

ش 4ش تا  صبحش 4ش تا  ش عصر4ش تا  ش عصر4ش تا  ش عصر4ش تا  ش عصر4ش تا    

 صبح

  ش صبح4ش تا 

  5 6 1 3 2  4  8/8/99الی  3/8 6

  6 4 2 3 1    15/8/99الی  10/8 7

   1 4 2 3    22/8/99الی  17/8 8

   1 5  4   2و3مدیریت  99/ 29/8الی  24/8 9

    5 4 3 2  1مدیریت  5/9/99الی  1/9 10

  2    4  1  13/9/99الی  8/9 11

     1 2 3 4  20/9/99 الی 15/9 12

شنبه و دو ش و چهار ش    

 ش صبح5عصر و

شنبه و دو ش و چهار ش 

 عصر

شنبه و دو ش و چهار 

 ش عصر

شنبه و دو ش و چهار 

 ش عصر

    

     2 3  1  27/9/99الی  22/9 13

      6 1 3  4/10/99الی  29/9 14

      6  1  11/10/99الی  6/10 15

 6و5     2  1  18/10/99الی  13/10 16

        )آقایان( 4و1  25/10/99الی  20/10 17

        3و2گروه   2/11/99الی   27/10 18

          9/11/99الی  4/11 19
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 99-98سال  اولدر نیمسال  69دانشجویان اتاق عمل ورودی  مدیریتگروه بندی كارآموزي در عرصه و 
 

 شش گروه پنجگروه  چهارگروه  گروه سه گروه دو گروه یک

 ابوالفضل ذوالفقارنژاد اسماعیل کیش خواه گرمنجانیشقایق  محمد شفیعی مینا حمیدی فاطمه جمالی
 مرضیه بابایی گلسان توکلی شکوه کشاورز علیرضا کریمی زهرا زارعیان فاطمه اجتماعی

 زهرا نکویی سارا رضایی علی خلوتی احمد منفرد مهسا شیخی راضیه آزادی فکر
    علیرضا ارمکان سارا غضنفری مهدی سبزی

      مرادی حمید رضا

      

 خانم آبشرشریسرکار : کارآموزی  هماهنگ کننده 

 

 عصر می باشد.   وسه شنبه و چهارشنبه دوشنبه هفته اول ترم ( 5) در  1/8/99الی  29/6از تاریخ جنرال و فک و صورت رجایی خلیلی و و نمازی بیمارستان های  اتاق عملکارآموزی در

 می باشد  و پنج شنبه صبحعصر  و چهارشنبهشنبه    سهو  نبهروزهای دوش هفته اول ترم (در 5) در 99/ 1/8الی   29/6از تاریخ ارتوپدی رجایی کارآموزی در اتاق عمل 

می  مینا حمیدی و سارا غضنفریخانم ها  7/ 10الی  5/7و از تاریخ  زهرا زارعیان و مهسا شیخیخانم ها  3/7 الی 29/6از هفته  می باشد. صورت دو نفر هبه  شنبه تا چهارشنبه صبح  یک کارآموزی در اتاق عمل حافظ از

 باشند.

 .از شنبه تا چهارشنبه می باشدهفته اول ( 7) در  99/ 20/9الی  3/8از تاریخ کارآموزی 

 شنبه  و دوشنبه وچهارشنبه   عصر می باشد. 2/11/99الی  22/9نمازی و خلیلی و جنرال و فک و صورت رجایی از تاریخ کارآموزی دراتاق عمل بیمارستان های 

 می باشد  شنبه  و دوشنبه وچهارشنبه   عصر و پنج شنبه صبح2/11الی  22/9ارتوپدی رجایی در روزهای کارآموزی در اتاق عمل 

 رجایی عصر دارند.کارآموزی اتاق عمل ارتوپدی 3از گروه  و آقایان محمد شفیعی و احمد منفرد 2زهرا زارعیان و مهسا شیخی از گروه سرکار خانم ها  2/11الی  27/10در هفته 
  کارآموزی به صورت تک شیفت می باشد.

 کارآموزی حذف خواهد شدمطابق با قوانین آموزشی با دانشجو برخورد خواهد شد.ع هماهنگ کننده هرگونه جابجایی بایستی با اطالع هماهنگ کننده باشد. در صورت تغییر بدون اطال

 در صورت غیبت مطابق با قوانین آموزشی با دانشجو برخورد خواهد شد.

 الزامی است.  dress codeرعایت 

 
 .18الی 13عصرها  13الی  30/7ساعت کاراموزی : 

 حسینی  ، همتی  –بازیار –و اقایان  قاسمی   –: خانم ها : ناظم زادگان در شیراز مربیان کارآموزی 
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 1400-99نیمسال اول  96برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل ورودی  -(دانشکده پرستاری حضرت زینب)س() دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هماهنگ کننده  کارآموزی :  سرکارخانم آبشرشری

 . می باشد شنبه 4از شنبه تا شیفت صبح   5مدیریت شامل کارآموزی 

 الی می باشد.   7زی در شیفت صبح   کارآموشروع  عتسا

 در ضمن دانشجویان بدون هماهنگی با مسئول شیفت حق ترک اتاق عمل را نخواهند داشت..  صورت تک شیفت می باشد. هبمدیریت  کارآموزی 

 کارآموزی حذف خواهد شدمطابق با قوانین آموزشی با دانشجو برخورد خواهد شد.هرگونه جابجایی بایستی با اطالع هماهنگ کننده باشد. در صورت تغییر بدون اطالع هماهنگ کننده 

 الزامی است.   dress codeرعایت   در صورت غیبت مطابق با قوانین آموزشی با دانشجو برخورد خواهد شد.

99/ 29/8الی  24/8 مربیان 5/9/99الی  1/9 مربیان  گروه اسامی دانشجویان  

 1 حمید رضا مرادی   بیمارستان رجایی اتاق عمل ارتوپدی جناب آقای همتی

 2 مهدی سبزی   بیمارستان رجایی اتاق عمل جنرال جناب آقای همتی

 3 راضیه آزادی فکر   بیمارستان رجایی اتاق عمل فک و صورت جناب آقای همتی

 4 فاطمه اجتماعی   بیمارستان خلیلی جناب آقای بازیار

  فاطمه جمالی   بیمارستان حافظ سر کار خانم قاسمی

 5  2/11/99الی   27/10 

  

 عصر ارتوپدی رجایی

)دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 

 عصر و پنج شنبه صبح(

بیمارستان رجایی اتاق عمل  جناب آقای همتی

 ارتوپدی

 6 احمد منفرد

البیمارستان رجایی اتاق عمل جنر جناب آقای همتی  7 محمد شفیعی 

و  بیمارستان رجایی اتاق عمل فک جناب آقای همتی

 صورت

 8 مهسا شیخی

 9 زهرا زارعیان بیمارستان خلیلی جناب آقای بازیار
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