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سمه تعالی                                                                                             
 دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل – بخش استریل مرکزی-  فرد اسکراب عملکردبرنامه کارآموزی 

 شهید منتظری-عیسی بن مریم-)شریعتی هابیمارستان  تمام   98-99 اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال  97ورودی مهر       

                                             (         شنبه الی دوشنبه) اولروزهای کارآموزی سه روز 

 واحد  2: داسکرابعملکرد فر                                                                                                                                               

 واحد 1:  بخش استریل مرکزی                                                                                                                                                 

 نفر   30        تعداد دانشجو =                                                                                                13الی  7:30شیفت صبح :

تهیه فرمائید. در   ه،  طبق موازین درنظر گرفته شده از طرف دانشکدقابل توجه دانشجویان محترم :روپوش وشلوار    

اتاق عمل ممانعت  بخش و حتی درروز اول کارآموزی از ورود دانشجو به وبیمه مسئولیتصورت نداشتن یونیفرم مد  نظر 

 خواهد شد . 
 

گروه 
1 

 استاد مربوطه نام بیمارستان  شیفت  نام بخش  تاریخ کارآموزی اسامی

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 راضیه  احمدی

 فاطمه براتی

 داودیرضا 

 رضا محمدی

 مرضیه خاکسار

 عاطفه هزاریان

لغایت  30/6/98

15/7/98  
 6/8/98لغایت  20/7/98
لغایت  11/8/98
27/8/98 

 CSRاتاق عمل و

     = 
     = 

 صبح
   = 

    = 

 دکتر شریعتی
  عیسی بن مریم

 منتظری نجف آباد

 خانم شاهرخی
 خانم ملک محمدی

-رضاوندخانم 
 آقای قرهمند

گروه 
2 

 استاد مربوطه نام بیمارستان شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 فاطمه سادات میراحمدی
 هانیه سادات میرلوحی

 پریسا جمشیدی
 حسین جمشیدی

 محمد حسین بابائی زاده
 محمد حسین حسینی 

  6/8/98لغایت  20/7/98
لغایت  30/6/98
15/7/98  

لغایت  23/9/98
9/10/98  

 CSRعمل واتاق 

     = 
     = 

 صبح

 صبح

 صبح

 دکتر شریعتی
 عیسی بن مریم 

 منتظری نجف آباد

 خانم شاهرخی
 خانم ملک محمدی

آقای رضاوتدخانم 
 -قرهمند 

گروه 
3 

 استاد مربوطه نام بیمارستان شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 الهام بابادی
 ساناز فورگی نژاد

 سلحشورفائز ه    
 شیوا  بهرامی

 علی امیر پرست
 حسین  یگانه

  27/8/98لغای  11/8/98

لغایت  30/6/98
15/7/98  
 18/9/98لغایت   3/9/98

 CSRاتاق عمل و

     = 
      = 

 صبح

 صبح

 صبح

 دکتر شریعتی
منتظری نجف آباد  

 منتظری نجف آباد

 خانم شاهرخی
 رضاوندخانم 
 -رضاوندخانم 

 آقای قرهمند
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 بسمه تعالی
 دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل –بخش استریل مرکزی -  فرد اسکراب عملکردبرنامه کارآموزی 

 منتظریشهید -عیسی بن مریم-تمام بیمارستان  ها )شریعتی  98-99دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال اول   97ورودی مهر       

                              (         شنبه الی دوشنبه) اولروزهای کارآموزی سه روز 

                                                                                                                                                

 واحد  2عملکرد فرداسکراب :                                                                                                                                                

 واحد 1:  بخش استریل مرکزی                                                                                                                                                   

 نفر      30تعداد دانشجو =                                                                                                     13الی  7:30شیفت صبح :

ئید. تهیه فرما  ه،  طبق موازین درنظر گرفته شده از طرف دانشکدحترم :روپوش وشلوار    توجه دانشجویان م قابل

اتاق عمل  بخش و حتی درروز اول کارآموزی از ورود دانشجو به وبیمه مسئولیت نظر  در صورت نداشتن یونیفرم مد 

 ممانعت خواهد شد . 
 

گروه 
4 

 استاد مربوطه بیمارستاننام  شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 هانیه طالبی 
 فاطمه امیدی
 زهرا ارتضائی

 درسا مومن زاده
 حسین تکبیری

 محمد حسین جلیلیان

 18/9/98لغایت   2/9/98
 6/8/98لغایت  20/7/98
لغایت  23/9/98

9/10/98 

 CSRو اتاق عمل

     = 
      = 

 صبح

 صبح

 صبح

 دکتر شریعتی
منتظری نجف آباد 

 عیسی بن مریم 
 

 خانم شاهرخی
 رضاوندخانم 

 خانم ملک محمدی

 آقای قرهمند

گروه 
5 

 استاد مربوطه نام بیمارستان شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 کیانا حیدری
 مریم پرگر

 نسیم فرامرزی
 فریبا محمدی
 حمید شفیعی

 محمد شریفیان

لغایت  23/9/98

9/10/98  
  98/ 8/ 27لغایت  11/8/98

  18/9/98لغایت  2/9/98

 CSRاتاق عمل و

     = 
      = 

 صبح

 صبح

 صبح

 دکتر شریعتی
 عیسی بن مریم 
 عیسی بن مریم 

 

 خانم شاهرخی
 خانم ملک محمدی
 خانم ملک محمدی

 آقای قرهمند

 

 حسن فرهمند                                                                                                                                                      

 مدیر گروه اتاق عمل                                                                                                                                        
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سمه تعالی                                                                                             
 دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل –بخش استریل مرکزی -  فرد اسکراب عملکردبرنامه کارآموزی 

 دکتر شریعتیبیمارستان     98-99 اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال  97مهر ورودی       

 (   شنبه الی دوشنبه) اولروزهای کارآموزی سه روز 

                                                   13الی  30/7شیفت صبح از ساعت 

 واحد  2عملکرد فرداسکراب :                                        واحد             5جمعا   واحد 1گروه هرسهم بیمارستان برای       

 واحد 1:  بخش استریل مرکزی                                                                                                                                              

 نفر   30تعداد دانشجو =        

قابل توجه دانشجویان محترم :روپوش وشلوار    طبق موازین درنظر گرفته شده از طرف دانشکد  ه،  تهیه فرمائید. در صورت نداشتن 

 یونیفرم مد  نظر وبیمه مسئولیت حتی درروز اول کارآموزی از ورود دانشجو به بخش و اتاق عمل ممانعت خواهد شد . 

 

گروه 
1 

نام  شیفت  نام بخش  تاریخ کارآموزی اسامی

 بیمارستان 

 استاد مربوطه

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 راضیه  احمدی

 فاطمه براتی

 رضا داودی

 رضا محمدی

 مرضیه خاکسار

 عاطفه هزاریان

لغایت  30/6/98

15/7/98  
 

 CSRاتاق عمل و

 
      

 

 صبح
    
 

 دکتر شریعتی
 

-خانم شاهرخی
 آقای فرهمند

گروه 
2 

     تاریخ کارآموزی اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 فاطمه سادات میراحمدی
 هانیه سادات میرلوحی

 پریسا جمشیدی
 حسین جمشیدی

 محمد حسین بابائی زاده
 محمد حسین حسینی 

  6/8/98لغایت  20/7/98
  

 CSRاتاق عمل و

 
      

 

 صبح
 

 دکتر شریعتی
 

 -خانم شاهرخی
 آقای فرهمند

گروه 
3 

     کارآموزیتاریخ  اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 الهام بابادی
 ساناز فورگی نژاد
 فائز ه    سلحشور

 شیوا  بهرامی
 علی امیر پرست

 حسین  یگانه

  27/8/98لغای  11/8/98
 

 CSRاتاق عمل و

 
      

 

 صبح
 

 دکتر شریعتی
 

 -خانم شاهرخی
 آقای فرهمند
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 بسمه تعالی
 دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل –بخش استریل مرکزی -  فرد اسکراب عملکردبرنامه کارآموزی 

  دکتر شریعتیبیمارستان   98-99 اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال  97ورودی مهر       

                              (         شنبه الی دوشنبه) اولروزهای کارآموزی سه روز 

 واحد 5واحد  جمعا  1سهم بیمارستان برای هرگروه        

 واحد  2عملکرد فرداسکراب :                                                                                                                                                

 واحد 1:  بخش استریل مرکزی                                                                                                                                                   

 نفر      30تعداد دانشجو =                                                                                                     13الی  7:30شیفت صبح :

ئید. تهیه فرما  ه،  طبق موازین درنظر گرفته شده از طرف دانشکدتوجه دانشجویان محترم :روپوش وشلوار     قابل

اتاق عمل  خش وب حتی درروز اول کارآموزی از ورود دانشجو بهوبیمه مسئولیت  نظر  در صورت نداشتن یونیفرم مد 

 ممانعت خواهد شد . 
 

گروه 
4 

نام  شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

 بیمارستان

 استاد مربوطه

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 هانیه طالبی 
 فاطمه امیدی
 زهرا ارتضائی

 درسا مومن زاده
 حسین تکبیری

 محمد حسین جلیلیان

 18/9/98لغایت   2/9/98
 

 اتاق عمل

 CSRو
      

 صبح

 

 شریعتیدکتر 
 

 -خانم شاهرخی
 آقای فرهمند

گروه 
5 

نام  شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

 بیمارستان

 استاد مربوطه

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 کیانا حیدری
 مریم پرگر

 نسیم فرامرزی
 فریبا محمدی
 حمید شفیعی

 محمد شریفیان

لغایت  23/9/98

9/10/98  
  

اتاق عمل 

 CSRو
      

 

 صبح
 

 دکتر شریعتی
 

 -شاهرخیخانم 
 آقای فرهمند

 

 حسن فرهمند                                                                                                                                                      

 مدیر گروه اتاق عمل                                                                                                                                        
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سمه تعالی                                                                                             
 دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل –بخش استریل مرکزی -  فرد اسکراب عملکردبرنامه کارآموزی 

 عیسی بن مریمبیمارستان    98-99 اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال  97ورودی مهر       

                                             (         شنبه الی دوشنبه) اولروزهای کارآموزی سه روز 

 واحد  2عملکرد فرداسکراب :                                                                                                                                                

 واحد 1:  بخش استریل مرکزی                                                   واحد5جمعا واحد    1سهم بیمارستان برای هر گروه      

 نفر  30تعداد دانشجو =                                                                                                        13الی  7:30شیفت صبح :

تهیه فرمائید. در   ه،  طبق موازین درنظر گرفته شده از طرف دانشکد   قابل توجه دانشجویان محترم :روپوش وشلوار 

اتاق عمل ممانعت  بخش و حتی درروز اول کارآموزی از ورود دانشجو بهوبیمه مسئولیت صورت نداشتن یونیفرم مد  نظر 

 خواهد شد . 
 

گروه 
1 

 استاد مربوطه نام بیمارستان  شیفت  نام بخش  تاریخ کارآموزی اسامی

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 راضیه  احمدی

 فاطمه براتی

 رضا داودی

 رضا محمدی

 مرضیه خاکسار

 عاطفه هزاریان

 6/8/98لغایت  20/7/98
 

 CSRو اتاق عمل

 
 صبح

 
 عیسی بن مریم

 

 خانم ملک محمدی

 فرهمند -

گروه 
2 

 استاد مربوطه نام بیمارستان شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 سادات میراحمدیفاطمه 
 هانیه سادات میرلوحی

 پریسا جمشیدی
 حسین جمشیدی

 محمد حسین بابائی زاده
 محمد حسین حسینی 

لغایت  30/6/98
15/7/98  

 

 CSRاتاق عمل و    

   
 صبح

 

 خانم ملک محمدی  عیسی بن مریم

 فرهمند قایآ

گروه 
3 

 مربوطهاستاد  نام بیمارستان شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

----
- 
 

-------- -------- ------ ----- ----- --- 

 حسن فرهمند                                                                                                                 

 مدیر گروه اتاق عمل                                                                                                                                        
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 بسمه تعالی
 دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل –بخش استریل مرکزی -  فرد اسکراب عملکردبرنامه کارآموزی 

  عیسی بن مریمبیمارستان  98-99 اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال  97ورودی مهر       

                              (         شنبه الی دوشنبه) اولروزهای کارآموزی سه روز 

                                                                                                                                                

 واحد  2عملکرد فرداسکراب :                                                      واحد 5جمعا واحد   1سهم بیمارستان برای هر گروه    

 واحد 1:  بخش استریل مرکزی                                                                                                                                                   

 نفر     30تعداد دانشجو =                                                                                                     13الی  7:30شیفت صبح :

ئید. تهیه فرما  ه،  طبق موازین درنظر گرفته شده از طرف دانشکدتوجه دانشجویان محترم :روپوش وشلوار     قابل

اتاق عمل  ش وبخ حتی درروز اول کارآموزی از ورود دانشجو بهوبیمه مسئولیت  نظر  در صورت نداشتن یونیفرم مد 

 ممانعت خواهد شد . 
 

گروه 
4 

نام  شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

 بیمارستان

 استاد مربوطه

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 هانیه طالبی 
 فاطمه امیدی
 زهرا ارتضائی

 درسا مومن زاده
 حسین تکبیری

 محمد حسین جلیلیان

لغایت  23/9/98
9/10/98 

 خانم ملک محمدی عیسی بن مریم صبح CSRاتاق عمل و  

 فرهمندقای آ

گروه 
5 

نام  شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

 بیمارستان

 استاد مربوطه

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 کیانا حیدری
 مریم پرگر

 نسیم فرامرزی
 فریبا محمدی
 حمید شفیعی

 محمد شریفیان

  98/ 8/ 27لغایت  11/8/98

  18/9/98لغایت  2/9/98

 CSRاتاق عمل و    

 CSRو اتاق عمل  

 صبح

 صبح

  عیسی بن مریم
 عیسی بن مریم

 خانم ملک محمدی
 خانم ملک محمدی

 فرهمند-

 

 حسن فرهمند                                                                                                                                                      

 مدیر گروه اتاق عمل                                                                                                                                        
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سمه تعالی                                                                                             
 دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل –بخش استریل مرکزی -  فرد اسکراب عملکردبرنامه کارآموزی 

  شهید منتظری نجف آبادبیمارستان   98-99 اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال  97ورودی مهر       

                                             (         شنبه الی دوشنبه) اولروزهای کارآموزی سه روز 

 واحد  2عملکرد فرداسکراب :                                              واحد      5وجمعا واحد   1سهم بیمارستان برای هر گروه     

 واحد 1:  بخش استریل مرکزی                                                                                                                                                 

 نفر   30تعداد دانشجو =                                                                                                        13الی  7:30شیفت صبح :

تهیه فرمائید. در   ه،  طبق موازین درنظر گرفته شده از طرف دانشکدقابل توجه دانشجویان محترم :روپوش وشلوار    

اتاق عمل ممانعت  بخش و حتی درروز اول کارآموزی از ورود دانشجو بهوبیمه مسئولیت صورت نداشتن یونیفرم مد  نظر 

 خواهد شد . 

گروه 
1 

 استاد مربوطه نام بیمارستان  شیفت  نام بخش  تاریخ کارآموزی اسامی

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 راضیه  احمدی

 فاطمه براتی

 رضا داودی

 رضا محمدی

 مرضیه خاکسار

 عاطفه هزاریان

  CSRاتاق عمل و   27/8/98لغایت  3/8/98
   

معصومه خانم  منتظری نجف آباد صبح    
آقای -رضاوند
 فرهمند

 گروه 
2 

  نام بیمارستان شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 فاطمه سادات میراحمدی
 هانیه سادات میرلوحی

 پریسا جمشیدی
 حسین جمشیدی

 محمد حسین بابائی زاده
 محمد حسین حسینی 

لغایت  23/9/98
9/10/98  

  CSRاتاق عمل و  
   

خانم معصومه  منتظری نجف آباد صبح
آقای -رضاوند
 فرهمند

گروه 
3 

     تاریخ کارآموزی اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 الهام بابادی
 ساناز فورگی نژاد
 فائز ه    سلحشور

 شیوا  بهرامی
 علی امیر پرست

 حسین  یگانه

لغایت  30/6/98

15/7/98  
 18/9/98لغایت   3/9/98

 csrاتاق عمل و

 CSRاتاق عمل و

 صبح
 صبح

 منتظری نجف آباد
 منتظری نجف آباد

خانم معصومه 
آقای -رضاوند
 فرهمند
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 بسمه تعالی
 دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل –بخش استریل مرکزی -  فرد اسکراب عملکردبرنامه کارآموزی 

  شهید منتظری نجف آبادبیمارستان   98-99 اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال  97ورودی مهر       

                              (         شنبه الی دوشنبه) اولروزهای کارآموزی سه روز 

                                                                                                                                                

 واحد  2عملکرد فرداسکراب : واحد                                                5واحد  وجمعا  1ر گروه سهم بیمارستان برای ه         

 واحد 1:  ل مرکزی بخش استری                                                                                                                                                  

 نفر     30تعداد دانشجو =                                                                                                     13الی  7:30شیفت صبح :

ئید. تهیه فرما  ه،  طبق موازین درنظر گرفته شده از طرف دانشکدتوجه دانشجویان محترم :روپوش وشلوار     قابل

اتاق عمل  بخش و حتی درروز اول کارآموزی از ورود دانشجو بهوبیمه مسئولیت  نظر  در صورت نداشتن یونیفرم مد 

 ممانعت خواهد شد . 
 

گروه 
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 استاد مربوطه نام بیمارستان شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 هانیه طالبی 
 فاطمه امیدی

 ارتضائیزهرا 
 درسا مومن زاده
 حسین تکبیری

 محمد حسین جلیلیان

 6/8/98لغایت  20/7/98
 

 csrاتاق عمل و
   

 صبح

 

 منتظری نجف آباد
 

خانم معصومه 
آقای -رضاوند
 فرهمند
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 استاد مربوطه نام بیمارستان شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

---- 
 

--------  --------- ------- ------ ----- ------ 

 

 حسن فرهمند                                                                                                                                                      

 مدیر گروه اتاق عمل                                                                                                                                        

 

 


