بسمه تعالی

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل – دوره 3
کارشناسی پیوسته  -دانشکده علوم پزشکی آبادان -نیمسال اول1396-9 7
اسامی

نگار قربانی
وحید دهقان
بهروز محمدی
زهرا علی محمدی

7/1تا 7/24
سه روز اول

 7/4تا 7/25
سه روز دوم

 7/29تا 8/20
سه روز اول

 7/26تا 8/17
سه روز دوم

 8/21تا 9/12
سه روز اول

 8/23تا 9/14
سه روز دوم

 9/13تا
10/4
سه روز اول

 9/16تا 10/7
سه روز دوم

 10/9تا 10/11

ریکاوری ولیعصر
اتاق عمل اورژانس

اتاق عمل ولی عصر

صبح

نفت-صبح

صبح

خانم موسوی

آقای عباسی زاده

خانم بدری

(+مینا خنیفرو عقیل

ریکاوری

مدیریت

ریکاوری بهشتی صبح

صبح

خانم براتی

اتاق عمل اورژانس

مدیریت

اتاق عمل ولی عصر

نفت-صبح

صبح

صبح

نفت-صبح

خانم اسدی

خانم جعفری

کرباسیون)

مینا خنیفر
دانیال شتلی زاده
عقیل کرباسیون
صبا فتحی
فاطمه محمدی
لیال صادقی واال
آمنه آلبوخنفر
صابر کوثری
گلیار دهقانی زاده
حسین زارعی

آقای عباسی زاده

ریکاوری نفت

اتاق عمل اورژانس

مدیریت

صبح

ولی عصر-صبح

صبح

خانم مقدسی

خانم اسدی

اتاق عمل ولی عصر

اتاق عمل اورژانس

ریکاوری نفت

صبح

نفت-صبح

صبح

خانم بدری

آقای عباسی زاده

خانم مقدسی

مدیریت

ریکاوری

صبح

نفت-صبح

ریکاوری نفت
اتاق عمل بهشتی صبح

صبح

خانم عیدانی

خانم مقدسی

فوزیه حموله طهماسبی

مرتضی شهرکانی
مریم ترابی
مهتاب محمدی
طاها خوش بین
حدیث عزیزی
رویا حسینی
عصمت حاجی زاده
الناز آخوند نژاد

خانم جعفری

ریکاوری بهشتی
مدیریت

صبح

صبح

خانم بان

اتاق عمل اورژانس
اتاق عمل بهشتی صبح

نفت-صبح

خانم عیدانی

آقای عباسی زاده

ریکاوری بهشتی
عصر
آقای فیوضی
(+صبا فتحی و
فاطمه محمدی)
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برنامه کارآموزی مدیریت دانشکده علوم پزشکی آبادان
رشته اتاق عمل-دوره -3نیمسال اول 96-97
ردیف

تاریخ

اسامی دانشجویان
بیمارستان/بخش

1

نگار قربانی
 96/7/4تا
96/7/25
صبح -12:30
7:30

اتاق عمل شهید بهشتی( 5روز اول)
خانم چاروسایی بیمارستان شهید بهشتی ( 5روز دوم)
وحید دهقان

خانم چاروسایی بیمارستان شهید بهشتی ( 5روز اول)
اتاق عمل شهید بهشتی ( 5روز دوم)
بهروز محمدی

اتاق عمل بیمارستان بهشتی ( 5روز اول)
خانم جوکار بیمارستان طالقانی( 5روز دوم)
زهرا علی محمدی

خانم جوکار بیمارستان طالقانی( 5روز اول)
اتاق عمل بیمارستان ولیعصر ( 5روز دوم)
2

حدیث عزیزی
 96/7/4تا
96/7/25
صبح -12:30
7:30

اتاق عمل ولی عصر ( 5روز اول)
سوپروایزر ولی عصر ( 5روز دوم)
رویا حسینی

اتاق عمل ولی عصر( 5روز دوم)
سوپروایزر ولی عصر( 5روز اول)
عصمت حاجی زاده

اتاق عمل بیمارستان نفت ( 5روز اول)
سوپروایزر بیمارستان نفت ( 5روز دوم)

الناز آخوند نژاد
اتاق عمل بیمارستان نفت( 5روز دوم)
سوپروایزر بیمارستان نفت( 5روز اول)
3

مینا خنیفر

اتاق عمل شهید بهشتی( 5روز اول)
 96/7/26لغایت
96/8/17
صبح -12:30
7:30

خانم چاروسایی بیمارستان شهید بهشتی ( 5روز دوم)
دانیال شتلی زاده

خانم چاروسایی بیمارستان شهید بهشتی ( 5روز اول)
اتاق عمل شهید بهشتی ( 5روز دوم)
عقیل کرباسیون

اتاق عمل بیمارستان نفت ( 5روز اول)
خانم جوکار بیمارستان طالقانی( 5روز دوم)
صبا فتحی

خانم جوکار بیمارستان طالقانی( 5روز اول)
اتاق عمل بیمارستان نفت ( 5روز دوم)
فاطمه محمدی

اتاق عمل ولی عصر ( 5روز اول)
سوپروایزر ولی عصر ( 5روز دوم)
 96/8/23لغایت

لیال صادقی واال

 96/9/14صبح

اتاق عمل شهید بهشتی( 5روز اول)

7:30-12:30

خانم چاروسایی بیمارستان شهید بهشتی ( 5روز دوم)
آمنه آلبو خنفر

خانم چاروسایی بیمارستان شهید بهشتی ( 5روز اول)
اتاق عمل شهید بهشتی ( 5روز دوم)

گلیار دهقانی زاده

اتاق عمل بیمارستان نفت ( 5روز اول)
خانم جوکار بیمارستان طالقانی( 5روز دوم)
صابر کوثری

خانم جوکار بیمارستان طالقانی( 5روز اول)
اتاق عمل بیمارستان نفت ( 5روز دوم)
حسین زارعی

اتاق عمل ولی عصر ( 5روز اول)
سوپروایزر ولی عصر ( 5روز دوم)
5

مرتضی شهرکانی

اتاق عمل بیمارستان نفت ( 5روز اول)
خانم جوکار بیمارستان طالقانی( 5روز دوم)
 96/9/16لغایت
96/10/7

مریم ترابی

صبح -12:30

اتاق عمل شهید بهشتی( 5روز اول)

7:30

خانم چاروسایی بیمارستان شهید بهشتی ( 5روز دوم)
فوزیه حموله طهماسبی

اتاق عمل شهید بهشتی( 5روز دوم)
خانم چاروسایی بیمارستان شهید بهشتی ( 5روز اول)
مهتاب محمدی

اتاق عمل ولی عصر ( 5روز اول)
سوپروایزر ولی عصر ( 5روز دوم)
طاها خوش بین

اتاق عمل ولی عصر ( 5روز دوم)
سوپروایزر ولی عصر ( 5روز اول)

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل– دوره 4
کارشناسی پیوسته  -دانشکده علوم پزشکی آبادان -نیمسال اول 1396-97
اسامی

7/1تا 7/24
سه روز اول

 7/4تا 7/25
سه روز دوم

خلود قارونی
فاطمه وشاحی طرفی
فرزاد دانش
اشکان میرانی
احمد کوتی
بهرخ صادقی

احیا
اسکراب بهشتی
صبح

 5روز اول CCU
off

آقای عوض زاده

حدیث طاهری

ولیعصر

فاطمه وهابی

 5روز دوم ICU

میالد داوودی

بهشتی

غرل اخترنسب

احیا

غزاله نیک منش

 5روز

الهام حیدری

اولICUبهشتی

سارا صادقی

5روز دوم CCU

خشایار امامی

ولیعصر

 5روز دوم ICU

خانم کرمی

اسکراب بهشتی
off

صبح

off

off

off

آقای عوض زاده

off

صبح

اسکراب ولی عصر
صبح

off

خانم کرمی

اسکراب ولی عصر

اسکراب بهشتی
off

off

off

خانم کرمی

منیژه سروروی

الیاس سالمات

off

صبح

off

OFF

off

احیا

نسترن عباسی لرکی

زهره بهارلوئی

ولیعصر

اسکراب ولی عصر

بهشتی

 5روز اول CCU

معصومه رضایی

 7/29تا 8/20
سه روز اول

 7/26تا 8/17
سه روز دوم

 8/21تا 9/12
سه روز اول

 8/23تا 9/14
سه روز دوم

 9/13تا 10/4
سه روز اول

 9/16تا 10/7
سه روز دوم

صبح

off

خانم پورنعمتی

احیا
اسکراب ولی عصر
صبح
خانم کرمی

 5روز
off

اولICUبهشتی
5روز دوم CCU

اسکراب بهشتی
off

صبح
خانم دراری

ولیعصر
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برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل – دوره5
کارشناسی پیوسته  -دانشکده علوم پزشکی آبادان -نیمسال اول 1396-97
اسامی
فاطمه سعادت
نیلوفر کشاورزی
مینا کردونی
کوثر بیت الهی
میالد ارزانی
عبدالرحمن عثمانی
احالم عساکره
فاطمه دریس
ملیکا صالحی
آتنا کهن سال
مریم قایدی
آناهیتا عبدلی
حسین حسینی
موسی خنافری
آرش عباسی
میمنت دشتی
عاطفه مرادی
محدثه جهانگیری
پریسا شاهین
فاطمه حسینی
سهراب کاظمی
حمید نجفی
عاطفه گرگوسیان
عاطفه موسوی

 7/29تا 8/20

 8/21تا 9/12

رفتار نفت

 CSRولی عصر

صبح

صبح

خانم بحرانی

آقای مهرابی

off

off

 9/13تا 10/4

off

رفتار نفت

 CSRولی عصر

صبح

صبح

خانم خواجات

آقای مهرابی

 CSRبهشتی

رفتار نفت

صبح

صبح

خانم پورنعمتی

خانم خواجات
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برنامه کارورزی مهرماه -96اتاق عمل دوره 2

اسامی

موژان طبرزدی
فرخنده صادقی
میالد سبز علی
ادیبه ظاهری
عاطفه
زادعبداله

مهسا شمس
ساره محمدی
حسین خضری

فروزان
خسروی
ابتسام عنافچه
لیال آلبوغبیش
مینا باغبانی
شیرین گلستان
ایمان خیرآبادی

/1
7

7/2

/3
7

7/4

7/5

7/6

شیفت صبح بیمارستان بهشتی

/10
7

7/11

7/12

7/13

7/15

7/16

شیفت عصر بیمارستان بهشتی

17
7/

7/18

7/19

7/20

7/22

شیفت صبح بهشتی

7/23

7/24

7/25

/26
7

7/27

/29
7

شیفت عصر ولیعصر

شیفت عصر بهشتی

شیفت صبح بهشتی

شیفت عصر ولیعصر

نفت

شیفت صبح ولی عصر

شیفت عصر ولی عصر

نفت

شیفت صبح بهشتی

شیفت عصر ولیعصر

شیفت صبح نفت

شیفت صبح ولیعصر

شیفت عصر بهشتی

شیفت صبح نفت

شیفت صبح ولیعصر

شیفت عصر بهشتی

شیفت صبح ولیعصر

/30
7

برنامه کارآموزی در عرصه آبان -96اتاق عمل دوره 2
اسامی
موژان طبرزدی
فرخنده صادقی
میالد سبز علی

ادیبه ظاهری
عاطفه
زادعبداله

8/1

8/2

شیفت عصر
ولیعصر
نفت

/3
8

8/4

8/6

8/7

8/8

صبح ولیعصر

ولیعصر عصر

8/9

8/10

8/11

8/13

8/14

8/15

8/16

نفت

بهشتی صبح

OFF
مهسا شمس
ساره محمدی
حسین خضری

فروزان
خسروی
ابتسام عنافچه
لیال آلبوغبیش
مینا باغبانی
شیرین گلستان
ایمان خیرآبادی

شیفت صبح
بهشتی

نفت

بهشتی عصر

بهشتی عصر

ولیعصر صبح

شیفت عصر
بهشتی
شیفت صبح
ولیعصر

شیفت صبح بهشتی

ولیعصر عصر

8/17

