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 بسمه تعالی
 دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل  واحیاء قلبی ریوی( 2تکنیک اتاق عمل )برنامه کارآموزی  

 )آیت اهلل کاشانی وشهید منتظری(تمام بیمارستان ها 98-99  اول  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال96مهر  ورودی                               

    

 واحد 2:(2کارآموزی تکنیک اتاق عمل )                                                                                                                                 

  واحد1:قلبی ریوی احیاءکارآموزی                        (         چهار شنبه– سه شنبه ) 30/14الی  7:30شیفت صبح :

 نفر20تعداد=                                                                                                                                30/19الی  13شیفت عصر :     

تهیه فرمائید. در   ه، از طرف دانشکدطبق موازین درنظر گرفته شده 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 
A  

 استاد مربوطه نام بیمارستان  شیفت  نام بخش  تاریخ کارآموزی اسامی

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 پریسا پیراسته

 مرضیه راعی

 نازنین نظری

 زهره قاسم خانی

 محمد جواد سورانی

 امیر زارعی
 

لغایت  26/6/98

24/7/98 

 20/9/98لغایت  5/9/98

لغایت  30/7/98

29/8/98 

 اتاق عمل 
 اتاق عمل 

 )اورژانس(بخش احیاء

 صبح 
 صبح 
 عصر

شهید منتظری نجف آباد 
 نجف آبادشهید منتظری 

 آیت اله کاشانی

 رضاوندمعصومه خانم 
 رضاوندخانم 
 مریم نظریخانم 

 آقای فرهمند

گروه 
B 

 مربوطه استاد بیمارستان نام شیفت بخش نام کارآموزی تاریخ اسامی

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 فاطمه پوربافرانی
 شادان آشتی جو

 پریناز صادقی
 غزل کیانی

 شادی بید هندی
 محمد صادقی فرد
 محمد رضا سالمی

لغایت  26/6/98

15/8/98 
 4/10/98لغایت  5/9/98

 اتاق عمل 
 بخش احیاء)اورژانس(

 صبح 
 عصر

 شریعتیدکتر
 آیت اله کاشانی

 آقای سعید جزینی
 مریم نظریخانم 

 آقای فرهمند

گروه 
C 

 مربوطه استاد بیمارستان نام شیفت بخش نام کارآموزی تاریخ اسامی

1 

2 

3 

 
4 

5 

6 
7 

 گلناز وهاب  
 فائزه ظرافت کار

 بصیرالهه باغبان 
 زهرا امین الرعایا

 مریم حاجی بایائی
 سید پوریا احمدی

 محمد هاشمی نژاد

21/8/98 

  11/10/98لغایت

اغایت  98/ 26/6

24/7/98 

 اتاق عمل 
 بخش احیاء)اورژانس(

 صبح 
 عصر

 شریعتیدکتر
 آیت اله کاشانی

 آقای سعید جزینی
 مریم نظریخانم 

 آقای فرهمند
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 بسمه تعالی
           دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل ( 2تکنیک اتاق عمل )برنامه کارآموزی                        

 تیدر بیمارستان دکتر شریع 98-99شگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال اول   دان96مهر  ورودی              

 واحد 2(:2کارآموزی تکنیک اتاق عمل )                                                                                                                                 

 چهار شنبه(        –)سه شنبه    30/14الی  7:30شیفت صبح :

                                                                                                                                           نفر14تعداد=                                                       واحد  4واحد وجمعا  2م بیمارستان برای هرگروه سه

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

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

گروه 
A  

 استاد مربوطه نام بیمارستان  شیفت  نام بخش  تاریخ کارآموزی اسامی

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

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

 مربوطه استاد بیمارستان نام شیفت بخش نام کارآموزی تاریخ اسامی Bگروه 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
7 

 فاطمه پوربافرانی
 شادان آشتی جو

 پریناز صادقی
 غزل کیانی

 شادی بید هندی
 فردمحمد صادقی 

 محمد رضا سالمی

لغایت  26/6/98
15/8/98 

 

 اتاق عمل 
 

 صبح 
 

 دکترشریعتی
 

 سعید جزینی انآقای
 وحسن فرهمند

 مربوطه استاد بیمارستان نام شیفت بخش نام کارآموزی تاریخ اسامی Cگروه 

1 

2 

3 

 
4 

5 

6 
7 
 

 گلناز وهاب 
 فائزه ظرافت کار
 الهه باغبان بصیر
 زهرا امین الرعایا

 حاجی بایائیمریم 
 سید پوریا احمدی

  محمد هاشمی نژاد

21/8/98 

  11/10/98لغایت
 

 اتاق عمل 
 

 صبح 
 

 سعید جزینی انآقای دکترشریعتی
 وحسن فرهمند
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 بسمه تعالی
         دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل   ( 2تکنیک اتاق عمل )برنامه کارآموزی                        

 در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد 98-99شگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال اول   دان96مهر  ورودی             

 

 واحد 2(:2کارآموزی تکنیک اتاق عمل )                                                                                                                                  

سهم                                                                                                             چهار شنبه(   –)سه شنبه    30/14الی  7:30شیفت صبح :

 6تعداد=                                                                                                               واحد 2جمعا واحد  2برای هرگروه  بیمارستان 

                                                                                                                         نفر

تهیه فرمائید. در صورت   طبق موازین درنظر گرفته شده از طرف دانشکده،ن محترم :روپوش وشلوار   قابل توجه دانشجویا

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

 شد . 
 

گروه 
A  

 استاد مربوطه نام بیمارستان  شیفت  نام بخش  تاریخ کارآموزی اسامی

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 پریسا پیراسته

 مرضیه راعی

 نازنین نظری

 زهره قاسم خانی

 محمد جواد سورانی

 امیر زارعی
 

لغایت  26/6/98

24/7/98 

 20/9/98لغایت  5/9/98
 

 اتاق عمل
= 

 صبح
= 

 شهید منتظری 
= 

 معصومه رضاوندخانم 
 وحسن فرهمند

گروه 
B 

 استاد مربوطه نام بیمارستان شیفت نام بخش کارآموزیتاریخ  اسامی

---- ------- 
 

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

گروه 
C 

 استاد مربوطه نام بیمارستان شیفت نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی

7 ------- ------ -- -- ---- ----- 

 

 حسن فرهمند                                                                                                                         

 ی اتاق عمل                                      مدیر گروه کارشناسی تکنولوژ                                                                                                  
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 بسمه تعالی
           دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل )اورژانس ( احیاء قلبی ریویبرنامه کارآموزی                        

 آیت اهلل کاشانی در بیمارستان  98-99شگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیمسال اول   دان96مهر  ورودی              

                                                                                                                                  

  واحد1)اورژانس(کارآموزی احیاء قلبی ریوی                       چهار شنبه(         –)سه شنبه    30/19الی  13: عصرشیفت 

 نفر20تعداد=                      واحد                                   3جمعا    سهم بیمارستان برای هر گروه یک واحد    

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

 اتاق عمل ممانعت خواهد شد .  بخش و حتی درروز اول کارآموزی از ورود دانشجو بهوبیمه مسئولیت رم مد نظر نداشتن یونیف
 

گروه 
A  

 استاد مربوطه نام بیمارستان  شیفت  نام بخش  تاریخ کارآموزی اسامی

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 پریسا پیراسته

 مرضیه راعی

 نازنین نظری

 زهره قاسم خانی

 محمد جواد سورانی

 امیر زارعی
 

لغایت  30/7/98

29/8/98 

بخش 

 ()اورژانساحیاء
 مریم نظریخانم  آیت اله کاشانی عصر

 آقای فرهمند–

 مربوطه استاد بیمارستان نام شیفت بخش نام کارآموزی تاریخ اسامی Bگروه 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
7 

 فاطمه پوربافرانی
 شادان آشتی جو

 پریناز صادقی
 غزل کیانی

 شادی بید هندی
 محمد صادقی فرد
 محمد رضا سالمی

بخش  4/10/98لغایت  5/9/98

 (احیاء)اورژانس
 مریم نظریخانم  آیت اله کاشانی عصر

 آقای فرهمند–

 مربوطه استاد بیمارستان نام شیفت بخش نام کارآموزی تاریخ اسامی Cگروه 

1 

2 

3 

 
4 

5 

6 
7 
 

 گلناز وهاب 
 فائزه ظرافت کار
 الهه باغبان بصیر

 امین الرعایازهرا 
 مریم حاجی بایائی
 سید پوریا احمدی

 محمد هاشمی نژاد 

اغایت  98/ 26/6

24/7/98 

بخش 

 (احیاء)اورژانس
 مریم نظریخانم  آیت اله کاشانی عصر

 آقای فرهمند–

 حسن فرهمند                                                                                                                                        

 مدیر گروه کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل                                                                                                                                                   


