برنامه کار آموزی نیمسال اول  97 – 98ورودی بهمن ( 96کاردانی ترم )2
و نام خانوادگی

گروه

نام

اول

-1سید محمد ابراهیمیان جلودار

بخش کارآموزی

بخش کارآموزی

مالحظات

-2مقداد احمدی لیوانی

بخش داخلیی بیمارسینان امیام

بخش جراحی بیمارسینان امیام

روزهیییای کیییارآموزی

-3رضا اسفندیاری

رضییا ( ) (نشییانه اناسییی و

رضا ( ) (اصول وفنون)

سه انبه چهارانبه

-4فرهاد ایری

معاینات بدنی)  1واحد

 1واحد

ساعت کارآموزی

-5محمد رضا ایزدی زرندینی
-6سید علی تقوی سنگدهی

7 15 -13 15
از تاریخ 1397/7/3

از تاریخ 1397/8/1

 -7رضا باسینوس
لغایت 1397/7/25

لغایت1397/8/23

مربی :آقای خوران

مربی :خانم حسینی

مربیان

-1آقای خوران
بخش داخلی بیمارسنان
امام رضا ( ) (نشانه

دوم

-1امیر حسین جوانی

اناسی و معاینات بدنی)

-2سید مهدی خسروی

بخش جراحیی بیمارسینان امیام

بخش داخلیی بیمارسینان امیام

-3اسعد رحیمی راد

رضا ( )

رضا ( )

-4محمد رزاقی کمرودی

از تاریخ 1397/7/3

از تاریخ 1397/8/1

 -5جواد سناری
-6عرفان ااکری خوارودی

 1واحد
 -2خانم حسینی
بخش جراحی بیمارسنان

لغایت 1397/7/25

لغایت 1397/8/23

-7حسن عامریان

امااارض (عااار
وفنون)
 1واحد

سوم

-1فرزاد عبدالهی
-2صدرا فنحی توانی

بخش داخلیی بیمارسینان امیام

بخش جراحی بیمارسینان امیام

-3محمد فضلعلی

رضا ( )

رضا ( )

-4رجبعلی قدرت آبادی
-5مصطفی قوامی

از تاریخ 1397/8/29

از تاریخ 1397/9/27

-6محمد حسین کمال غریبی
-7علی محسنی گوکی
چهارم

لغایت 1397/9/21

لغایت 1397/10/19

-1هادی مرادی
-2محمدرضا ملکی خواجه کالئی

بخش جراحیی بیمارسینان امیام

بخش داخلیی بیمارسینان امیام

-3سید نصراهلل موسوی فرد

رضا ( )

رضا ( )

-4سید حسین میرعرب رضی
-5سید مهدی میرکریم پور

از تاریخ 1397/8/29

از تاریخ 1397/9/27

دیوکالئی
 -6محمد رضا میرنژاد

لغایت 1397/9/21

-7علی نجفی قادری
-8سید مصطفی نسل موسوی
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لغایت 1397/10/19

(اصیییول

برنامه کار آموزی در عرصه نیمسال اول  97-98فورینهای پزاکی ورودی بهمن ( 95کاردانی ترم چهارم)

نام و نام خانوادگی

-1مسعود پهم لی

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

97/7/3

97/7/24

97/8/15

97/9/6

لغایت 97/7/18

لغایت 97/8/9

لغایت 97/8/30

لغایت 97/9/21

پریگره شمر(ه 1

پریگره شمر(ه 2

پریگره شمر(ه 3

پریگره شمر(ه 4

مربی:

مربی:

مربی:

مربی:

-2محمد امین آرخی
-3سید محمد حسین
حسینی
-4محسن خلیلیان
پریگره شمر(ه 3

-1پویا خنار
-2عارف دادپور مغانلو
-3جواد

پریگره شمر(ه 2

پریگره شمر(ه 1

پریگره شمر(ه 4

رحمانی

-1رضا
-2محمد

قریشی

-3مهدی

کامفر

-1مصطفی

کمی

-2مرتضی

محمودی

-3مهدی

یدالهی

-4ااکان

یزدانی

کارآموزی در عرصه
پایگاههای فورینهای
مربیرن:
پریگره شمر(ه  1و 2

سالکی
قربانی پطرودی

(وزهری کر(آموزی
سه شنبه /چهر(شنبه
سرعت کر(آموزی:
 7/30لغریت 13/30

پزاکی  3واحد

فیروزجایی
-4مصطفی

مالحظات

پریگره شمر(ه 3

پریگره شمر(ه 4

پریگره شمر(ه 1

پریگره شمر(ه 2

علی پور
پریگره شمر(ه  3و 4
قادری

پریگره شمر(ه 2

پریگره شمر(ه 1

2

پریگره شمر(ه 4

پریگره شمر(ه 3

برنامه کار آموزی در عرصه نیمسال اول  97-98فورینهای پزاکی ورودی بهمن ( 95کاردانی ناپیوسنه ترم چهارم)
نام و نام خانوادگی

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

1397/6/31

1397/7/21

1397/8/12

1397/9/03

لغایت 1397/7/16لغایت 1397/8/07
-1مسعود پهم لی
-2محمد امین آرخی
-3سید محمد حسین
حسینی
-4محسن خلیلیان

بخش او(ژانس
بیمر(سترن امرض (عر

بخش او(ژانس
بیمر(سترن
17شهریو(
ترومری 2
 1واحد

فو(یت داخلی
 1/5واحد

مالحظات

لغایت 1397/8/28لغایت1397/09/19
بخش او(ژانس
بیمر(سترن امرض علی
اطفرل  1واحد

بخش اترق عمل
بیمر(سترن  17شهریو(
احیری قلبی (یوی
 1واحد

مربی :خرنم حسینی

مربی :خرنم کیر

مربی :علی (عریی

مربی :آقری قنبری

بخش او(ژانس
بیمر(سترن
17شهریو(
ترومری 2
 1واحد

بخش او(ژانس
بیمر(سترن امرض (عر

بخش اترق عمل
بیمر(سترن 17
شهریو(
احیری قلبی (یوی
 1واحد

بخش او(ژانس
بیمر(سترن امرض علی

(وزهری کر(آموزی
انبه – یکشنبه –
دوانبه

سرعت کر(آموزی:
 7/30لغریت 13/30
مربیرن:

-1پویا خنار
-2عارف دادپور مغانلو
-3جواد

رحمانی

فیروزجایی
-4مصطفی

سالکی

فو(یت داخلی
 1/5واحد

اطفرل  1واحد

توعیح  :فوریت داخلی
یک (وز د( هفته بصو(ت
صبح وعصر می برشد

-1رضا

قربانی پطرودی

-2محمد

قریشی

-3مهدی

کامفر

-1مصطفی

کمی

-2مرتضی

محمودی

-3مهدی

یدالهی

-4ااکان

یزدانی

بخش اترق عمل
بخش او(ژانس
بیمر(سترن امرض علی بیمر(سترن 17
شهریو(
احیری قلبی (یوی
اطفرل  1واحد
 1واحد
بخش اترق عمل
بیمر(سترن 17
شهریو(
احیری قلبی (یوی
 1واحد

بخش او(ژانس
بیمر(سترن امرض (عر

بخش او(ژانس
بیمر(سترن 17شهریو(
ترومری 2
 1واحد

بخش او(ژانس
بیمر(سترن
17شهریو(
ترومری 2
 1واحد

بخش او(ژانس
بیمر(سترن امرض (عر

فو(یت داخلی
 1/5واحد

بخش او(ژانس
بیمر(سترن امرض علی
اطفرل  1واحد

3

فو(یت داخلی
 1/5واحد

اسامی کارآموزی در عرصه تعمیر نگهداری آمبوالنس دانشجویان کاردانی فوریت های پزاکی ترم  3ورودی

مالحظات

نام و نام خانوادگی

 -1سید محمد حسین

تعمیر نگهداری آمبوالنس

حسینی

 0/5واحد

(وزهری کر(آموزی

 -2محسن خلیلیان
 -3پویا خنار

پنج انبه

 -4جواد رحمانی

از تر(یخ 97/7/5

 -5رضا قربانی پطرودی

لغریت 97/7/26

سرعت کر(آموزی:
صبح هر از سرعت  8لغریت 14

 -6مهدی یدالهی
 -7ااکان یزدانی
 -1محمد قریشی

آقری حبیبی
تعمیر نگهدا(ی آمبوالنس

 -2مهدی کامفر
 -3مصطفی کمی

از تر(یخ

97/8/3

 -4مرتضی محمودی
 -5محمد امین آرخی

لغریت

97/9/01

 -6مسعود پهم لی
 -7عارف دادپور مغانلو
 -8مصطفی سالکی
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بر نامه کار آموزی نیمسال اول  97 – 98فوریت های پزاکی ورودی  96بهمن (کاراناسی ناپیوسنه ترم )2
نام و نام خانوادگی

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

1397/7/1

1397/7/29

1397/8/27

1397/9/25

لغایت 1397/9/19

لغایت 1397 10/17

بخش جراحی
اعصرب 17شهریو(

بخش داخلی
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه
(کارآموزی نشانه

لغایت 1397/7/23لغایت 1397/8/21
-1کوهسار اداک
-2حبیب ادینه وند
-3غفار اسمعیل زاده اقدام
-4احسان ایکدری
-5انصار بیابانی
-6مهدی بیرانوندی
-7حامد توغدری
 -8کیوان صیدی (کارآموزی زنان)

 -1نورالدین جان زمین
-2محمد رضا حدادی نیاسر
-3محمدرضا حسن زاده کالریکال
-4سعید حسینی
-5عباس حسینی

بخش او(ژانس
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه

بخش ICU
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه

کارآموزی جراحی

( کارآموزی زنان(

کارآموزی جراحی 1

 1واحد

 1واحد

واحد

اناسی(  ./5واحد

مربی  :آقری فالح

مربی :آقری ملکشره

مربی  :آقری فالح

مربی:
دکتر طهمرسبی

بخش داخلی
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه
کر(آموزی نشرنه
شنرسی(

بخش جراحی
اعصرب 17شهریو(

بخش ICU
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه
) کر(آموزی زنرن(

بخش جراحی
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه

مالحظات

(وزهری کر(آموزی
یکشنبه  -دوانبه
سرعت کر(آموزی:
 7/30لغریت 13/30

مربیرن:
بخش : ICU
آقری ملکشره
بخش جراحی
اعصرب 17شهریو(
آقری حسین فالح
مربی کر(آموزی
نشرنه شنرسی :
دکتر طهمرسبی

-6رضا خالدیان
 -7بهداد ضیاپور(کارآموزی زنان)
 -8محمود علیپور(ک نشانه و جراحی)
-1حامد سهرابی
-2سید منصور سید محمودی
-3عبداهلل اکری
-4مسعود عااوری

بخش ICU
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه
) کر(آموزی زنرن(

بخش جراحی
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه

-5مرتضی عندلیب نشلجی

بخش داخلی
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه
کر(آموزی نشرنه
شنرسی(

بخش جراحی
اعصرب 17شهریو(

-6سید وفا کمالی فرد
 -7فرید والینی (کارآموزی زنان)
-1مجنبی محمدی کیا
 -2مخنار گودرزی مکی آبادی
-3مهرداد مقیمی
-4سید هادی مهدویان
-5حامد یزدانی
-6محمد یوسفی
-7یونس هداینی (کارآموزی زنان)
-8سیداحمد حسینی

بخش جراحی
اعصرب 17شهریو(

بخش داخلی
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه
کر(آموزی نشرنه
شنرسی(

بخش جراحی
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه

بخش ICU
بیمر(سترن امرض
خمینی (ه
) کر(آموزی زنرن(

توعیح:
کر(آموزی نشرنه
شنرسی
یک (وز د( هفته
می برشد.
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برنامه کار آموزی در عرصه نیمسال اول  97-98فورینهای پزاکی ورودی بهمن ( 95کاراناسی ترم چهارم)

نام و نام خانوادگی

-1ناصح امینی
-2حکیم ایران دوست
-3رضا پناهی
-4علی رضایی

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

1397/7/3

1397/8/1

1397/8/29

1397/9/27

لغایت

لغایت

لغایت

لغایت

1397/7/26

1397/8/24

1397/9/22

1397/10/20

 C P Rتکمیلی
 1/5واحد
بخش اترق عمل
 17شهریو(

اطفرل و نوزادان
 1/5واحد
بخش هری اطفرل و
او(ژانس امرض (عر

او(ژانس
بیمر(سترنی
داخلی  2واحد
او(ژانس امرض
(عر

او(ژانس بیمر(سترنی
جراحی
 2واحد
او(ژانس  17شهریو(

-5پیمان رحیمی

مربی :خرنم کیر

مربی:آقری قنبری

مالحظات

(وزهری کر(آموزی
سه انبه-
چهارانبه-
پنجشنبه
سرعت کر(آموزی:
 7/30لغریت 13/30

مربی :خرنم مجیدی
مربی :آقری فالح

-1مهدی حسن پور بریجانی
 -2حسن رحمانی گلسنان
-3سید مصطفی رضایی موارم کالیی
-4هادی اهمیری اور مسنی
 -5حمزه سان احمدی
-6قباد سهرابی نیا
 -1فراید ااه مرادی
-2مصیب ااویسی
-3جلیل صداقت
-4کیوان صیدی
-5بهداد ضیاپور

او(ژانس
بیمر(سترنی
جراحی
 2واحد
او(ژانس 17
شهریو(
او(ژانس
بیمر(سترنی داخلی
 2واحد
او(ژانس امرض
(عر

او(ژانس بیمر(سترنی
داخلی  2واحد
او(ژانس امرض (عر

اطفرل و نوزادان
 1/5واحد
بخش هری اطفرل
و او(ژانس امرض
(عر

مربیرن:

 C P Rتکمیلی
 1/5واحد
بخش اترق عمل 17
شهریو(

-1مهدی قربانی اسبوکالیی
-2سروش کاظمی
-3یونس هداینی چرمهینی
 -4فرید والینی
-5محمد یزدانی ینگجه
 -6مالک دادخواه

اورژانس
بیمارسنانی داخلی
و جراحی یک روز
در هفنه به صورت

او(ژانس بیمر(سترنی
جراحی
 2واحد
او(ژانس  17شهریو(

 C P Rتکمیلی
 1/5واحد
بخش اترق عمل
 17شهریو(

اطفرل و نوزادان
 1/5واحد
بخش هری اطفرل و
او(ژانس امرض (عر

-6رضا عابدینی لیسه رودی
اطفرل و نوزادان
 1/5واحد
بخش هری اطفرل
و او(ژانس امرض
(عر

تو عیح:

 C P Rتکمیلی
 1/5واحد
بخش اترق عمل 17
شهریو(

او(ژانس
بیمر(سترنی
جراحی
 2واحد
او(ژانس 17
شهریو(

او(ژانس بیمر(سترنی
داخلی  2واحد
او(ژانس امرض (عر

صبح و عصر می
بااد
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برنامه کار آموزی در عرصه نیمسال اول  97-98فورینهای پزاکی ورودی بهمن  95کاراناسی ناپیوسنه ترم چهارم
نام و نام خانوادگی

ا-ناصح امینی

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

از تاریخ

97/7/1

97/7/29

97/8/27

97/9/25

لغایت 93/7/23

لغایت 97/8/21

لغایت 97/9/19

لغایت 97/10/17

پریگره شمر(ه 1

پریگره شمر(ه 2

پریگره شمر(ه 3

پریگره شمر(ه
EMS

-2حکیم ایران دوست
-3رضا پناهی
-4علی رضایی

مربی:

مربی:

مربی:
مربی:

-5پیمان رحیمی
-1مهدی حسن پور بریجانی
 -2حسن رحمانی گلسنان

پریگره شمر(ه
EMS

پریگره شمر(ه 3

پریگره شمر(ه 2

پریگره شمر(ه 1

مالحظات

(وزهری کر(آموزی
یکشنبه /دوانبه
سرعت کر(آموزی:
 7/30لغریت 13/30
مربیرن :پریگرههر
-1آقری علی پو(
-2آقری قرد(ی

-3سید مصطفی رضایی موارم
کالیی
-4هادی اهمیری اور مسنی
 -5حمزه سان احمدی
-6قباد سهرابی نیا
 -1فراید ااه مرادی

پریگره شمر(ه 3

-2مصیب ااویسی

پریگره شمر(ه
EMS

پریگره شمر(ه 1

پریگره شمر(ه 2

-3جلیل صداقت
-4کیوان صیدی
-5بهداد ضیاپور
-6رضا عابدینی لیسه رودی
-1مهدی قربانی اسبوکالیی
-2سروش کاظمی
-3یونس هداینی چرمهینی
 -4فرید والینی
-5محمد یزدانی ینگجه
 -6مالک دادخواه

پریگره شمر(ه 2

پریگره شمر(ه 1

پریگره شمر(ه
EMS

پریگره شمر(ه 3

مربی : EMS
آقری جواد (مضرنی
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