
 

 ودوشنبه شنبه ویکشنبه                                          4100-104  اولپزشکی               نیمسال فوریتهای  شناسی ناپیوستهکار 4 برنامه کارآموزی دانشجویان ترم       

رد
 یف

 /8/9الی  /41/8از /40/8/ الی  47/7از 40/7/100الی  00/6/100از  اسامی                  تاریخ

 40الی هفته  9 هفته 8 هفته تا 1هفته  1 هفتهتا 4هفته
 روز(6)رازیو روز(6)والیت   ICU سجاد        نوروزی نژاد دیوشلی 4

 روزه(صبح40)
 غالمیها پیاب نما وسمیه مدرس:خانم 

.................... 
 اورژانس اطفال ونوزادان

 روز(40عصر)
 مدرس:خانم مرجان

 40/7/100الی  00/6/100از 

 (VIP)بخش جراحی فک والیت

 صبح روزه(8)
 مدرس: خانم معصومه قربانی

........... 
 اورژانس قلب حشمت

 روزه(عصر 8)
 مدرس:آقای فغانی

 /0/8/ الی 47/7از

 بخش اعصاب وروان 
 بیمارستان شفا

 روزه(صبح8)
 توکلیخانم  مدرس:

......... 
 جراحی اعصاب پورسینا

 روزه(عصر8)
 مدرس:آقای جوبنه

 /00/8/ الی 41/8از

 حمیدرضا      علی خواه اهندانی 0

 محمد          جاهدی 0

 ابوالفضل       جهانی 1

 امیررضا          اسماعیل زاده 1

 حمزه         سلیمان زاده 6

 محمود           علیجانی 7

 ساجد                پورمومن 8

 بخش اعصاب وروان  سیدمحسن            شفیعی 9
 بیمارستان شفا

 روزه(صبح8)
 خانم توکلی  مدرس:

......... 
 جراحی اعصاب پورسینا

 روزه(عصر8)
 مدرس:آقای احسان عزیزی

 /1/7/ تا 00/6از

ICUرازی 

 روزه(صبح40)
 مدرس:خانم غالمی
.................... 

 اورژانس اطفال ونوزادان
 روز(40عصر)

 مدرس:خانم مرجان

 40/8/100الی  47/7/100از 

 (VIP)بخش جراحی فک والیت

 صبح روزه(8)
 مدرس: خانم معصومه قربانی

........... 
 اورژانس قلب حشمت

 روزه(عصر 8)
 مدرس:آقای فغانی

 /00/8/ الی 41/8از

 ابراهیم          ماله چگینی 40

 رضا         محمدی 44

 موسویسید احمد      40

 مرتضی    زمانی پره ئی 40

 مهدی         فتحی 41

 نورالدین       بروکی میالن 41

 حسین         رضائی گوفلی 46

 سعداله       حاصلی ظفرآباد 47

 (VIP)بخش جراحی فک والیت یوسف        محمدی پیرقوام 48

 صبح روزه(8)
 سمانه میرزاییخانم مدرس: 

........... 
 اورژانس قلب حشمت

 روزه(عصر 8)
 مدرس:آقای زهیر یزدانی

 /1/7/ تا 00/6از

 بخش اعصاب وروان 
 بیمارستان شفا

 روزه(صبح8)
 خانم توکلی مدرس:

......... 
 جراحی اعصاب پورسینا

 روزه(عصر8)
 مدرس:آقای قنبری نیکو

 /0/8/ الی 47/7از

ICUرازی 

 روزه(صبح40)
 مدرس:خانم غالمی
.................... 

 اورژانس اطفال ونوزادان
 روز(40عصر)

 مدرس:خانم مرجان

 /8/9/ الی 41/8از

 مجتبی درویش عجمی 49

امیرحسین پورحسن  00
 بارکوسرایی)میهمان به قزوین(

 حمزه        نظری 04

 مهیار    عبدالکریمی 00

 علیرضا    صمدی  شال 00

 فتاحی عباس        01

  

 شهریور47واحد،اورژانس  1/4کارآموزی در عرصه اطفال ونوزادان:-                                    واحد، واحدهای اداری مرکز فوریتها                     EMS :4کارآموزی درعرصه مدیریت ستاد -

 441واحد:پایگاههای  0کارآموزی در عرصه عملیلت اورژانس:-                اورژانس قلب حشمت(      اعصاب وروان شفا،واحد)بخشهای  0کارآموزی در عرصه اورژانس بیمارستانی داخلی: -

              رازی( ICU)واحد 1/4تکمیلی:CPRکارآموزی در عرصه-               صاب پورسینا(             واحد)جراحی فک والیت،جراحی اع 0کارآموزی در عرصه اورژانس بیمارستانی جراحی: -

 

                                                


