
 1400-1401 نام و نام خانوادگی : رضا فیضی      نیمسال: دوم    سال تحصیلی :

 

  

 16-18 14-16 10-12 8-10 ایام هفته

تکنولوژی اتاق اطفال ونوزادان و   کارآموزی شنبه

هفته  8)مراقبت های آن 

 1کالس.پ(6))دوم

 -  کارآموزی یکشنبه

 - در عرصه  کارآموزی دوشنبه

تکنولوژی اتاق عمل   کارآموزی سه شنبه

گوارش وغدد 

ومراقبت های 

هفته  (8.پ(4)آن

 3کالس (اول

- 

 در عرصه  کارآموزی چهارشنبه



 1400-1401نام و نام خانوادگی : محمود فخری      نیمسال: دوم    سال تحصیلی : 

 

  

 16-18 14-16 10-12 ایام هفته

هفته  8بهداشت عمومی   شنبه

 1کالس  -)هوشبری(دوم

 8ن.فوریت پزشکی(01بهداشت عمومی)

 هفته اول

هفته  8جلسه از4مدیریت اتاق عمل ( یکشنبه

 .ا.ا.ع(2) دوم

 هفته دوم 8مدیریت بخش پزشکی هسته ای  

 )پزشکی هسته ای(1کالس

هفته  8.پ.هوشبری(06مدیریت در بیهوشی -  دوشنبه

 دوم

مدیریت بیمارستانی و رفتار  سه شنبه

هفته  8.ن.رادیولوژی(1سازمانی)

 دوم

- - 

 - -  چهارشنبه



 1400-1401 نیمسال: دوم    سال تحصیلی :      فرشته جاللوندینام و نام خانوادگی : 

  
 16-18 14-16 15/10-15/12 8-10 ایام هفته

 مشاوره کارآموزی شنبه

 - کارآموزی یکشنبه

کارآموزی در عرصه اتاق عمل  دوشنبه

 زنان

تکنولوژی اتاق عمل زنان واورولوژی  

و مراقبت های  (تناسلی -اریراد)

 1.پ( کالس 04آن

- 

کارآموزی در عرصه اتاق عمل  سه شنبه

 زنان

 - - 

جراحی های آشنایی با روش  چهارشنبه

 جلسه 4(3)اختضصاصی

روش احیاء قلبی ریوی 

 واصول و مراقبت های

 8هفته از 4.پ(4)ویژه

 هفته ی اول

آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 

 14کالس .پ(04()2)های آن 

- 



 1400-1401 نیمسال: دوم    سال تحصیلی :      پریسا ریزه وندینام و نام خانوادگی : 

 

  

 16-18 14-16 10-12 8-10 ایام هفته

 - - مشاوره - شنبه

تکنولوژی اتاق عمل  .ارشد(2سمینار مسائل) - یکشنبه

و مراقبت های  عصابا

 .پ.ا.ع(6)آن

تکنولوژی اتاق عمل 

و مراقبت های  ارتوپدی

هفته ی 8)آن

 .پ.ا.ع(6اول()

 کارآموزی در عرصه اتاق عمل دوشنبه

 توراکس

 - مشاوره

 - - (2تکنیک اتاق عمل )کارآموزی  سه شنبه

 - - (2کارآموزی تکنیک اتاق عمل ) چهارشنبه



 1400-1401سال تحصیلی : سهراب نصرتی   نیمسال:دوم:نام و نام خانوادگی

 14-16 12-14 10-12 8-10 ایام هفته

تکنولوژی جراحی گوارش و  (ره) خمینی امام چشم بیمارستان عرصه در کارآموزی شنبه

 هفته( 16.پ( )4غدد)

 (ره) خمینی امام چشم بیمارستان عرصه در کارآموزی یکشنبه

 چشم بیمارستان عرصه در کارآموزی دوشنبه

 (ره) خمینی امام

  مشاوره

  سه شنبه

  چهارشنبه

 

 



 1400-1401سال تحصیلی : دوم نیمسال:   سمیرا فتاحی:نام و نام خانوادگی

 

 

  

 14-16 12-14 10-12 8-10 ایام هفته

و  ارتوپدیتکنولوژی اتاق عمل  شنبه

هفته ی 8)مراقبت های آن

 .پ.ا.ع(6دوم()

تکنولوژی 

جراحی پوست و 

 سوختگی

 - مشاوره

حضور در  .ارشد(2سمینار مسائل) یکشنبه

 گروه

 

 مشاوره

- 

آشنایی با روش جراحی 

 2اختصاصی 

 (ره) خمینی امام بیمارستان ENT عرصه در کارآموزی دوشنبه

 (ره) خمینی امام بیمارستان ENT عرصه در کارآموزی سه شنبه

 (ره) خمینی امام بیمارستان ENT عرصه در کارآموزی چهارشنبه



 1400-1401سال تحصیلی :      نیمسال: دوم   نگین الرتی  :  نام و نام خانوادگی

 

 

 

 14-16 12-14 10-12 8-10 ایام هفته

 - مشاوره  حضور در دانشکده شنبه

   حضور در دانشکده یکشنبه

 مشاوره

- 

 طالقانی بیمارستان تروما عرصه در کارآموزی دوشنبه

 طالقانی بیمارستان تروما عرصه در کارآموزی سه شنبه

اتاق عمل تکنولوژی  مشاوره - تروما عرصه در کارآموزی چهارشنبه

در تروما و مراقبت 

 .پ(6های آن )


