باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان
دانشکده پرستاری و مامایی ( گروه اتاق عمل )

دانشجویان ترم  4اتاق عمل

برنامه كارآموزی تکنیک  1و CSR
روزهای كارآموزی :شنبه الی دو شنبه

نیمسال دوم 98-99

ساعت كارآموزی7/30-12/30 :

مسئول درس تکنیک  1و  CSRبه ترتیب خانم شفیعی -آقای امینی
گروه اسامي
-1فاطمه محمدی
1
-2زهرا محمدی
-3زهرا طهماسبی
-4عاطفه مختاری

اسامي

 -5مریم کامکاری
 -6محمد تقی
عسگرزاده

2

-1ساناز یوسف زاده
-2مهشاد کمالی
-3صبا امینی
-4معین توانا

-5علیرضا مجیدی
-6اکبری بیگی نژاد
-7میالد قادری

3

-1نسیم امجدیان
-2نرگس سواری
-3محدثه صابری
 -4شقایق کنعانی

-5محمد حکیمی
-6محمد امین کشاورز
-7نیلوفر محبی

4

-5مهرانه ناظمی
-1محمد ابراهیمی
-2سید امیرعباس حسینی -6فاطمه یاوری
 -3علی جوزی
 -7نگین عزیز
 -4احمد رحیمی

تاريخ كارآموزي

بخش

نام بیمارستان

استاد مربوطه

 99/3/17الی 99/3/25

اتاق عمل

کاشانی

خانم شفیعی

جراحی
 99/3/26الی 99/4/5

CSR

الزهرا(س)

خانم شفیعی

 99/3/17الی 99/3/25

اتاق عمل

عیسی بن

خانم هایرابدیان

مریم
 99/4/7الی 99/4/15

CSR

 99/3/26الی 99/4/5

اتاق عمل

 99/4/7الی99/4/15

اتاق عمل

الزهرا

آقای امینی

عیسی بن

آقای امینی

مریم
کاشانی

خانم شفیعی

جراحی
 99/3/17الی 99/3/25

CSR

الزهرا(س)

خانم اکبری

 99/3/26الی 99/4/5

اتاق عمل

کاشانی

خانم نیک نژاد

جراحی
 99/4/7الی99/4/15

اتاق عمل

عیسی بن
مریم

1

خانم برادران

باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان
دانشکده پرستاری و مامایی ( گروه اتاق عمل )

دانشجویان ترم  6اتاق عمل

برنامه كارآموزی تکنیک 2
روزهای كارآموزی :سه شنبه الی پنج شنبه

نیمسال دوم 98-99

ساعت كارآموزی 7/30-12/30 :صبح و  13:30-18:30عصر

مسئول درس  :خانم هایرابدیان
گروه اسامي
-1مهشاد ایزدان
1
-2عطیه ملکوتی
-3فرمهر یزدچی
-4ساره الترکی

اسامي

-5فاطمه نجفی تبار
-6زهرا کریمی
-7علی توحیدی

2

-1الهام سلیمانی
-2زهرا صائبی
-3مهسا شمس
-4فاطمه عابدی
-5زهرا فقیهی

-6عطیه هدایی
-7سمیرا فرامرزی
-8حورا صادقی

3

-1فائزه هرمزی
-2محمد حسین دهاقین
-3زهرا پیرعلی
-4خاطره جوانبخت

-5مرضیه میرزاعلیان
-6نیما بابایی
 -7محمد نقدی

4

-1فاطمه نادمی
-2مهدی ذوالفقاری
-3سارا شکاریان
-4غزل علی آبادیان

-5مرضیه یلمه ها
-6ابراهیم حسن پور
-7ساالر هاشمی پور

5

-1فاطمه صفرنژاد
-2یلدا چمپیری
-3زهرا حسین پور
 -4مسعود خان محمدی

-5علیرضا عسگری
-6محمد مهدی وکیلی
-7علی ایمانی
 -8ثریا شریعتی

تاريخ كارآموزي

بخش

نام بیمارستان

استاد مربوطه

 99/4/17الی

اتاق عمل

کاشانی

خانم شفیعی

99/4/25

جراحی

 99/4/31الی

اتاق عمل

99/5/9

جراحی

 99/5/7الی

اتاق عمل

99/5/16

 98/4/17الی

اتاق عمل
اتاق عمل

عیسی بن

خانم برادران

مریم(صبح)

 99/5/7الی

اتاق عمل

99/5/16

جراحی

99/4/25

عیسی بن

خانم برادران

مریم (عصر)

99/5/9

 98/4/17الی

عیسی بن

خانم مصلح

مریم(صبح)

99/4/25
 99/4/31الی

کاشانی

خانم هایرابدیان

اتاق عمل

کاشانی

عیسی بن

خانم هایرابدیان

خانم دکتر اعرابی

مریم(صبح)

توجه  :در روزهای چهارشنبه كارآموزی در مراكز درمانی الزهرا و كاشانی در شیفت صبح و عصر به صورت النگ دی برگزار می گردد.

2

باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان دانشکده پرستاری و مامایی ( گروه اتاق عمل )
برنامه كارآموزی در عرصه اتاق عمل

ترم  8كارشناسی پیوسته اتاق عمل

روزهای كارآموزی :شنبه الی چهارشنبه
گروه

اسامي

1

-1مائده کریمی
-2مهسا کریمی
-3مهسا نوری
-4مریم منصوری
-5زهرا رحیمی
-6زهرا معافی
-7محمد امین عزتی

2

-1عهدیه جمشیدیان
-2مریم یزدانی
 -3مونس گوجانی
-4سمانه جمالی
 -5محمد صادق کاوه زاده
-6محمد حسین دوازده امامی
 -7محمد نقدی

3

-1نگار مصلحی
-2ملیکا ذکریا
 -3ریحانه سلیمی
-4ریحانه نادی
-5فاطمه قلمزن
-6محمد جواد شفیعی
 -7محمد امیری

نیمسال دوم 98-99

ساعت كارآموزی 7/30 – 13/5 :صبح و  13-19عصر

تاريخ كارآموزي

نام عرصه اتاق عمل

نام بیمارستان

استاد مربوطه

 98/11/12الی 98/11/23

اعصاب

الزهرا (س)

خانم دکتر بختیاری

 98/11/26الی 98/12/7

اعصاب

کاشانی

خانم شفیعی

 99/3/17الی 99/3/25

چشم

فیض

خانم مصلح

 99/3/26الی 99/4/5

قلب

چمران

آقای دكتر قدمی

 99/4/7الی99/4/15

توراكس

چمران-الزهرا

خانم نیک نژاد

 99/4/16الی 99/4/24

اطفال

امام حسین ع -الزهراس

خانم اكبری

 99/4/25الی 99/5/2

ترمیمی

موسی كاظم

آقای امینی

 99/5/4الی 99/5/12

انتخابی

الزهرا

خانم برادران

 99/5/13الی 99/5/21

مدیریت

-

گروه بهداشت

 99/5/22الی 99/5/30

مدیریت

-

گروه بهداشت

 98/11/12الی 98/11/23

ترمیمی

امام موسی کاظم

 98/11/26الی 98/12/7

مدیریت

-

آقای امینی
گروه بهداشت

 99/3/17الی 99/3/25

مدیریت

-

گروه بهداشت

 99/3/26الی 99/4/5

اعصاب

الزهرا

خانم دكتر بختیاری

 99/4/7الی99/4/15

اعصاب

كاشانی

خانم شفیعی

 99/4/16الی 99/4/24

چشم

فیض

خانم برادران

 99/4/25الی 99/5/2

قلب

چمران

خانم مصلح

 99/5/4الی 99/5/12

توراكس

چمران-الزهرا

خانم مصلح

 99/5/13الی 99/5/21

اطفال

امام حسین ع -الزهراس

خانم اكبری

 99/5/22الی 99/5/30

انتخابی

الزهرا

خانم هایرابدیان

 98/11/12الی 98/11/23

اطفال

امام حسین ع -الزهراس

 98/11/26الی 98/12/7

ترمیمی

امام موسی کاظم

خانم برادران
آقای امینی

 99/3/17الی 99/3/25

انتخابی

الزهرا

آقای امینی

 99/3/26الی 99/4/5

مدیریت

-

گروه بهداشت

 99/4/7الی99/4/15

مدیریت

-

گروه بهداشت

 99/4/16الی 99/4/24

اعصاب

الزهرا

خانم نیک نژاد

 99/4/25الی 99/5/2

اعصاب

كاشانی

خانم شفیعی

 99/5/4الی 99/5/12

قلب

چمران

آقای دكتر قدمی

 99/5/13الی 99/5/21

چشم

فیض

خانم هایرابدیان

 99/5/22الی 99/5/30

توراكس

چمران(عصر)-الزهرا

خانم مصلح

توجه :
حضوراستاد  2-3روز در هفته
اساتید محترم دانشجویان در كارآموزی عرصه اطفال به  2گروه تقسیم شوند  5روز در مركز الزهرا و  5روز در مــــركز
امام حسین و سپس جابه جا شوند.

3

باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان دانشکده پرستاری و مامایی ( گروه اتاق عمل )
برنامه كارآموزی در عرصه اتاق عمل

ترم  8كارشناسی پیوسته اتاق عمل

روزهای كارآموزی :شنبه الی چهارشنبه
گروه

اسامي

4

-1سوگل خاتون آبادی
-2مرضیه سلطانیان
 -3مریم شریعتی
 -4هادی مرادیان
 -5محمد علی شفیعی
-6آرین یوسفیان
 -7علی توحیدی

5

-1سارا اسدی
 -2زهرا امامی
 -3مریم مطهری
 -4پروانه فرهادی فر
 -5امیرحسین شریفی
-6پیام بازپور
-7امیر آزادی

نیمسال دوم 98-99

ساعت كارآموزی 7/30 – 12/5 :صبح و  13-19عصر

تاريخ كارآموزي

نام بخش

نام بیمارستان

استاد مربوطه

 98/11/12الی 98/11/23

جشم

فیض

 98/11/26الی 98/12/7

توراکس

چمران-الزهرا

خانم دکتر اعرابی
آقای دکتر قدمی

 99/3/17الی 99/3/25

اطفال

امام حسین ع-

خانم برادران

 99/3/26الی 99/4/5

ترمیمی

امام موسی كاظم

خانم برادران

 99/4/7الی99/4/15

انتخابی

الزهرا(س)

خانم

 99/4/16الی 99/4/24

مدیریت

-

گروه بهداشت

 99/4/25الی 99/5/2

مدیریت

-

گروه بهداشت

 99/5/4الی 99/5/12

اعصاب

الزهرا

خانم دكتر

 99/5/13الی 99/5/21

اعصاب

كاشانی

خانم نیک نژاد

 99/5/22الی 99/5/30

قلب

چمران

خانم برادران

 98/11/12الی 98/11/23

قلب

چمران

 98/11/26الی 98/12/7

چشم

فیض

آقای دکتر قدمی
خانم دکتر اعرابی

 99/3/17الی 99/3/25

توراكس

چمران-الزهرا

آقای دكتر قدمی

 99/3/26الی 99/4/5

اطفال

امام حسین ع-

خانم اكبری

 99/4/7الی99/4/15

ترمیمی

امام موسی كاظم

خانم نیک نژاد

 99/4/16الی 99/4/24

انتخابی

الزهرا

خانم

 99/4/25الی 99/5/2

مدیریت

-

گروه بهداشت

 99/5/4الی 99/5/12

مدیریت

-

گروه بهداشت

 99/5/13الی 99/5/21

اعصاب

الزهرا

آقای امینی

 99/5/22الی 99/5/30

اعصاب

كاشانی

خانم شفیعی

الزهراس

هایرابدیان

اعرابی

الزهراس

هایرابدیان

توجه :
حضوراستاد  2-3روز در هفته
اساتید محترم دانشجویان در كارآموزی عرصه اطفال و توراكس به  2گروه تقسیم شوند  5روز در مركز الزهرا و  5روز در
مــــركز امام حسین و سپس جابه جا شوند.

4

باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان
دانشکده پرستاری و مامایی ( گروه اتاق عمل )
برنامه كارآموزی

دانشجویان ترم  8پرستاری

روزهای كارآموزی :شنبه الی چهارشنبه

ساعت كارآموزی 7/30-12/30 :صبح عصر 13/30- 17/30

نیمسال دوم 98-99

مسئول درس  :خانم شفیعی
گروه اسامي
-1امیرشاه زیدی
1
-2فردین نوری
-3سعید رمضانی
-4سینا شریفی
 -5مهدی پزنده

اسامي

تاريخ كارآموزي

بخش

نام بیمارستان

استاد مربوطه

 -6محمد امین قربانی
 -7هاجر باباییان
 -8نگین دخت عقدک
-9فاطمه نکویان
-10فاطمه کریمی
-11رقیه خلیلی

 99/4/31الی

اتاق عمل

عیسی بن

خانم مصلح

99/5/8

(صبح)

مریم

 99/5/20الی

اتاق عمل

عیسی بن

99/5/29

(صبح)

مریم

99/4/1

اتاق عمل

عیسی بن

الی

(عصر)

مریم

2

-1میالد اصغری
-2علی کریمیان
 -3محسن غالمی
 -4داووددوشانی
 -5نگین حیدری

 -6مریم توانگر
 -7مرضیه علیدادی
 -8فاطمه موسوی
 -9خدیجه رحیمی
 -10محمد دهستانی
-11داود هزاردستان

3

-1محمدرضا عباسی
-2سجاد داوری
-3حسین رحمتیان
-4حسین اخوان
-5طاهره معمارآزاد

-6فاطمه مشفق
 -7شیرین طهماسبی
-8فاطمه زهرا سالمی
-9ترانه بهمن جاه
-10فائزه جباری

4

-1فاطمه جوالیی
-2فاطمه چراغی
-3فاطمه زهرا قاسمی
-4زهرا سلیمانی
-5صدیقه امیری

خانم شفیعی

خانم مصلح

99/4/9

-11محمدرضا پورقدرت

-6روح اهلل صفری
 -7فیروز نعمتی
 -8مهری مکارم
-9محمد شریعتی
-10میالد حمامی
-11مریم امینی

99/4/16

اتاق عمل

الی

(عصر)

99/4/23

5

خورشید

خانم برادران

باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان
دانشکده پرستاری و مامایی ( گروه اتاق عمل )
برنامه كارآموزی

دانشجویان ترم  8پرستاری

نیمسال دوم 98-99
ساعت كارآموزی 7/30-12/30 :صبح

روزهای كارآموزی :شنبه الی چهارشنبه

مسئول درس  :خانم شفیعی
گروه اسامي
-1حسین مهرابی
5
-2میالد شکرالهی
-3امیرحسین کمالی
-4سعید محمودی
 -5پریسا عمادی

اسامي

-6طاهره سوادکوهی
-7زهرا احمدی
-8اکرم ایمانیان
-9فاطمه جاری
-10پروین عزیزی
 -11عشرت آصفی

6

-1حسین عزیزی
-2حسین آقاعبدالهیان
-3علی حیدریان
 -4ابراهیم قربانی
 -5کوروش سلیمانخانی

 -6فرزانه بافرانی
 -7فاطمه فروزش
 -8سارا قنبری
 -9عاطفه صباغ
 -10فاطمه گرجی

7

-1امیرحسین شفیعی
 -2علیرضا فالح زاده
 -3عباسعلی حیدری
 -4مرتضی شاهین
 -5عبدالصمد یلمه

-6صادق تیموری

8

-1محمد راکی
-2میالد رستمی
 -3محمد جلیلی
-4فرید خضری
 -5پژمان حسام

 -7زهرا سادات موسی کاظمی

تاريخ كارآموزي

بخش

نام بیمارستان

استاد مربوطه

99/4/31

اتاق عمل

عیسی بن

خانم شفیعی

الی

(عصر)

مریم

99/5/8

99/5/20

اتاق عمل

عیسی بن

الی

(صبح)

مریم

آقای امینی

99/5/29

99/4/1

اتاق عمل

الی

(عصر)

 -8رباب اعتدالی خواه
 -9فرشته برزکار
-10مریم ناصحی

99/4/9

 -6مریم پهلوان
 -7سارا لطیفی
 -8ام البنین بیابانکی
 -9مائده خلیلی
 -10ریحانه علیان
-11اعظم محمدی

99/4/16

اتاق عمل

الی

(صبح)

99/4/23

6

عیسی بن

خانم نیک نژاد

مریم

خورشید

خانم هایرابدیان

