
 بنام حق 

 دانشکده پیراپزشکی )گروه تکنولوژی اتاق عمل(

1 

 

 1401-1402سال  دومدر نیمسال  98ورودي اتاق عمل  تکنولوژیدانشجويان كارشناسي  واحد( 9)برنامه كارآموزي در عرصه

 

 

 22/12/1401  -16/11/1401 دانشجویان گروه

 شیفت 24

23/12/1401- 18/2/1402 

 شیفت 24

19/2/1402- 24/3/1402 

 شیفت 24

 المومنیناتاق عمل امیر سجادي، عموزاده، هیودي،نادريآقايان محمدي و عابدي، خانم ها عبدي،  1

 شنبه تا چهارشنبه صبح

 ولیعصراتاق عمل 

 شنبه تا چهارشنبه صبح

 يکشنبه و دوشنبه صبح امیركبیر

 شنبه،سه شنبه و چهارشنبه صبح ولیعصر

 آقاي فراهاني، خانم ها نصیري، قلي زاده،طائي،احمدلو 2

 فرخزاد، سلیماني
 امیرالمومنین دوشنبه صبح امیركبیريکشنبه و 

 شنبه تا چهارشنبه صبح

 ولیعصراتاق عمل 

 شنبه،سه شنبه و چهارشنبه صبح ولیعصر شنبه تا چهارشنبه صبح

 سوداگر،عقیلي،آسیابي،مینايي ،يآقاجان خانم ها ، قنات يآقا 3

 
 ولیعصراتاق عمل 

 شنبه تا چهارشنبه صبح

 امیرالمومنیناتاق عمل  يکشنبه و دوشنبه صبح امیركبیر

 شنبه،سه شنبه و چهارشنبه صبح ولیعصر شنبه تا چهارشنبه صبح

 عکس دار نصب گردد. ييشناسا کتیگردد و حتما ات تي( رعادیبسته سف جلو ييلباس فرم در اتاق عمل )روپوش، شلوار  سبز و مقنعه سبز و دمپا .1

 تعطیل می باشد. 14/1/1402لغایت  27/12/1401از تاریخمی باشد و  تعطیلکارآموزی در تمامی تعطیالت رسمی کشوری و  30:13لغایت   30:7ز ساعت ساعت کارآموزی ها در شیقت صبح ا .2

 دانشجو در شروع دوره موظف به مطالعه تمام صفحات الگ بوک و رفع ابهامات و سوالت خود از طريق استاد مربوطه يا مدير گروه مي باشد. .3

 باشد.  يالگ بوک م ليو تحو لیتکم، اتمام دوره اریبه عهده دانشجوست و معو يا استاد مربوطه  رگروهيآن به مد ليالگ بوک  و تحو لیتکم .4

 .مي باشدممنوع همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در ساعات كارآموزي  .5

 می باشد. CSRمی باشد و رفت و آمد به اتاق عمل فقط از آسانسور واحد  CSRرختکن بیمارستان امیرالمومنین در واحد  .6

 

 :  اساتید

 :(3/3/1402آقای پرنیخ )شنبه و چهارشنبه از تاریخ  شیفت همزمان(، 20)( 2/3/1402تا تاریخ  کاوند)شنبه و چهارشنبه صبح(، سرکار خانم صبح یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه) سرکار خانم حاجعلی بیگی  اتاق عمل ولیعصر  

 :شیفت( 36مجموعا )   جناب آقای پرنیخ)یکشنبه ،دوشنبه( اتاق عمل امیركبیر                       

 شیفت( 72)مجموعا  (صبح  ،سرکار خانم حاجعلی بیگی)شنبه و چهارشنبهروز( 45) یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه(سرکار خانم خسروانی) :اتاق عمل امیرالمومنین 

 



 بنام حق 

 دانشکده پیراپزشکی )گروه تکنولوژی اتاق عمل(

2 

 

 1401-1402سال  دومل در نیمسا 99ورودي اتاق عمل  تکنولوژیدانشجويان كارشناسي  در اتاق عمل (1)و كاراموزي اورژانس (2)اصول مراقبت در اتاق بهبوديبرنامه كارآموزي 

 

 

 

 

 شیفت(8) 2/3/1402 -5/2/1402 شیفت(8) 31/1/1402 -16/12/1401 شیفت(8) 11/12/1401 -18/11/1401 دانشجویان ردیف

عیسی وند،باقری، خانم ها فتحعلیان، 1

 آقایانرجایی،فراهانی،

 رحمانیمهرسروش،،حنیفه،افتخاری

 و چهارشنبه صبح( ق عمل امیركبیر )سه شنبهاتا ريکاوري )چهارشنبه و پنج شنبه عصر(عصریاتاق عمل ولاورژانس  عمل امیركبیر )سه شنبه و چهارشنبه صبح(ريکاوري اتاق 

 عمل  امیرالمومنین)سه شنبه و چهارشنبه صبح(ريکاوري اتاق  عمل امیركبیر )سه شنبه و چهارشنبه صبح(ريکاوري اتاق  اورژانس اتاق عمل ولیعصر)چهارشنبه و پنج شنبه عصر( ، بلوردی، کاملی، خزایی، خانم ها ایزدی 2

 عمل ولیعصر )سه شنبه و چهارشنبه صبح(ريکاوري اتاق  صادقی صحرایی، علمی، آقایان غمخوار، نجفی،

 عکس دار نصب گردد. ييشناسا کتیگردد و حتما ات تي( رعاو دمپايي جلو بسته سفید مقنعه سبز وسبز  لباس فرم در اتاق عمل )روپوش، شلوار  .1

 باشد.مي 19لغايت  13:30و  در شیفت عصر از ساعت  13:30لغايت   7:30ساعت كارآموزي ها در شیفت صبح از ساعت  .2

 تعطیل می باشد. 14/1/1402لغایت  27/12/1401تاریخ از  و   مي باشد تعطیلكارآموزي در تمامي تعطیالت رسمي كشوري  .3

 مي باشد.ممنوع همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در ساعات كارآموزي  .4

 رفع ابهامات و سوالت خود از طريق استاد مربوطه يا مدير گروه مي باشد.دانشجو در شروع دوره موظف به مطالعه تمام صفحات الگ بوک و  .5

 . به عهده دانشجوست و معیار اتمام دوره، تکمیل و تحويل الگ بوک مي باشدو يا استاد مربوطه تکمیل الگ بوک  و تحويل آن به مديرگروه  .6

 اساتید         

 شیفت(24) آقاي پرنیخ جناب :اتاق عمل امیركبیر ريکاوري 

   (همزمان شیفت 4) حاجعلي بیگي)چهارشنبه ها(سركار خانم و همزمان(  شیفت 4)خسرواني)سه شنبه ها(  سركار خانمامیرالمومنین:  اتاق عملريکاوري 

 :شیفت( 16)آقاي باقرانيجناب اورژانس دراتاق عمل ولیعصر 

  (همزمان شیفت8) ولیعصر:سركار خانم كاوند و شاهياتاق عمل ريکاوري 
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 1401-1402دومدر نیمسال  1400اتاق عمل ورودی تکنولوژی دانشجویان کارشناسی  (2)اسکراببرنامه کارآموزی اصول و فنون فرد 

 

 20/1/1402 -16/11/1401 دانشجويان رديف

 شیفت 16

21/1/1402 – 8/3/1402 

 شیفت16

ان اب،بیمحمدی، عسگری، لیال کشاورزیان، خانم هاگودرزی و معتمدی،  انآقای 1

 (در اتاق عمل شیفت کارآموزی رفتار 8)خانم عباسیان :-نشین

 

 ----------------  طالقانیاتاق عمل 

 حمزه ای، عبدلی، حسینی، داودی نژاد، عباسیان خانم ها  2

 (شیفت کارآموزی رفتار در اتاق عمل 8:ها بیابان نشین و عسگری)خانم 

 اتاق عمل طالقانی -----------

 باشد.مي 19لغايت  13:30ر شیفت عصر از ساعت د و  13:30لغايت  7:30از ساعت در شیفت صبح ساعت كارآموزي ها يکشنبه عصر ،شنبه صبح و شنبه و دويک روزهايكارآموزي  .1

 عکس دار نصب گردد. ييشناسا کتیگردد و حتما ات تي( رعاو دمپايي جلو بسته سفید لباس فرم در اتاق عمل )روپوش، شلوار و مقنعه سبز .2

 به صورت صبح و عصر مي باشد. 7/3/1402و  24/2/1402و  10/2/1402و  20/2/1402و   7/12/1401و  23/11/1401كارآموزي در تاريخ هاي  .3

 تعطیل می باشد. 14/1/1402لغایت  27/12/1401از تاریخ و  باشد يم لیتعط يكشور يرسم التیتعط يدر تمام يكارآموز .4

به  8/12/1401تا  16/11/1401از تاريخ نیز خانم عباسیان دارند وزي رفتار در اتاق عمل روز كارآمو 8به مدت 18/2/1402تا   1402 /21/1خانمها بیابان نشین و عسگري از تاريخ  .5

 دارند. روز كارآموزي رفتار در اتاق عمل 8مدت 

 .باشد يگروه م ريمد اياستاد مربوطه  قيبوک و رفع ابهامات و سوالت خود از طردانشجو در شروع دوره موظف به مطالعه تمام صفحات الگ  .6

 باشد.  يالگ بوک م ليو تحو لیتکم ،اتمام دوره اریبه عهده دانشجوست و مع و استاد مربوطه رگروهيآن به مد ليالگ بوک  و تحو لیتکم .7

 مي باشد.ممنوع همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در ساعات كارآموزي  .8

 اساتید
 شیفت( 32) نوروزيسركار خانم : طالقانيل اتاق عم 
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4 

 

 

 

 1401-1402دومدر نیمسال 1401اتاق عمل ورودی تکنولوژی دانشجویان کارشناسی  (1)بخش استریل مرکزیو  (1)،رفتار در اتاق عمل (2)برنامه کارآموزی اصول و فنون مهارتهای بالینی           

 

 22/1/1401 -18/11/1401 دانشجویان ردیف

 شیفت 8

29/1/1402- 16/3/1402 

 شیفت8

 آقایان بی پروا ،رئوفی، 1

زیلویی،نوروزی،نایبی،طالبی،کمانی،رفیعی،شرفی،یوسفی خانمها تیموری،

 ،محمدی

CSR  سه شنبه ها صبح ولیعصراتاق عمل CSR  سه شنبه ها صبح امیرالمومنیناتاق عمل 

20/11/1401-18/3/1402 

 شیفت( 18)صبحولیعصر پنج شنبه ها  و مردان جراحي زنانبخش 

 باشد.مي 19لغايت  13:30ر شیفت عصر از ساعت د و  13:30لغايت  7:30از ساعت در شیفت صبح ساعت كارآموزي ها  .1

 عکس دار نصب گردد. ييشناسا کتیگردد و حتما ات تي( رعاو دمپايي جلو بسته سفید لباس فرم در اتاق عمل )روپوش، شلوار و مقنعه سبز .2

 عکس دار نصب گردد. ييشناسا کتیگردد و حتما ات تي(  رعايساده، مقنعه مشک يكفش مشک ،يبا آرم دانشگاه، شلوار ساده مشک دی)روپوش سف يبستر يدر بخش هالباس فرم  .3

 تعطیل می باشد. 14/1/1402لغایت  27/12/1401از تاریخ و  باشد يم لیتعط يكشور يرسم التیتعط يدر تمام يكارآموز .4

 .باشد يگروه م ريمد اياستاد مربوطه  قيدانشجو در شروع دوره موظف به مطالعه تمام صفحات الگ بوک و رفع ابهامات و سوالت خود از طر .5

 باشد.  يالگ بوک م ليو تحو لیتکم ،اتمام دوره اریعهده دانشجوست و معبر ه استاد مربوطآن به  ليالگ بوک  و تحو لیتکم .6

 مي باشد.ممنوع همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در ساعات كارآموزي  .7

 (می باشد)صرفا یکبار در طول شیفت csrمی باشد و رفت و آمد به اتاق عمل فقط از آسانسور واحد  csrرختکن بیمارستان امیرالمومنین در واحد  .8

 اساتید

  شیفت( 16) خانم نوروزي: سركار بیمارستان ولیعصر و امیرالمومنیناتاق عمل 

  شیفت(18) بیمارستان ولیعصر:اساتید گروه پرستاريو مردان بخش جراحي زنان 

 


