
 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

 دانشکده پيراپزشکي

 

 3اتاق عمل ترمتکنولوژی دانشجویان رشته  بخش استریل مرکزی و رفتار در اتاق عمل برنامه کارآموزی

 مقطع کارشناسي در 1400ورودی 

 اولنيمسا ل  1140-1402سال تحصيلي 

 

 نوروزی -بقایي -درویشي:  انیآقا  جمالي                             -فوالدی -حيدری -آرمند ها :گروه) الف ( خانم 

 

 عباسي -حبيبي -مرادی : انآقایزارعي                    -آقایي -بردستاني -کردوانيب ( خانم ها :  گروه )

 

 گویایي -ناصحيآقایان : شهریاری          -پویا -مرضيه کرمي -زینب کرمي گروه )ج( خانم ها :

 

 
 

 

 

 

 

                               

 
 
 
 

 تاریخ                  

 محل کارآموزی 

لي 12/7/1401

3/8/1401 

الي  4/8/1401

24/8/1401 

 الي 25/8/1401

15/9/1401 
 مربي

بيمارستان شهدای  اتاق عمل

 خليج فارس
 گروه    ) الف (

 

 گروه    ) ب (
 گنجو خانم گروه )ج(

 بخش استریل مرکزی

 خليج فارسشهدای بيمارستان 
 گروه    ) ج (

 

 گروه    ) الف (
 خانم جليلي گروه)ج(

امير يمارستان ب اتاق عمل 

 المؤمنين
 گروه   )ب(

 آقای ابراهيمي گروه )الف( گروه    )ج (

 خانم دکتر معصومي

 مي باشد. 30/13الي  30/7ساعت از   سه شنبه و چهارشنبهآموزي *روزهاي کار

 ون هماهنگي مدير گروه و مربي مربوطه قابل قبول نمي باشد.**هيچگونه تغييري در برنامه بد

 نمره از نمره کلکسر ميگردد . 2غببت موجه با تشخيص مربي مربوطه يک روز جبراني ، وبه ازاء هر روز غيبت غير موجه***

 واحد کارآموزي حذف ميگردد . ل واحد (ک %10غيبت بيش از حد )بيشتر از ****

 
  



 
 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

 دانشکده پيراپزشکي

 

اصول و فنون فرد سيار، اصول و فنون فرد اسکراب، روشهای احيای قلبي وریوی  برنامه کارآموزی

  در1399ورودی  5اتاق عمل ترم تکنولوژی دانشجویان رشته (1وتکنيک اتاق عمل )

 مقطع کارشناسي

 اول نيمسا ل 1401-0214سال تحصيلي 

 

 اکابری: انیآقا            حياتي زاده، ویسي، جعفری، مریدیان، اوجي ها :گروه) الف ( خانم 

 

 شهبازی، داشاد :انآقای                   محمدی، شوکت، گل محمدی، آرام  ب (  خانم ها : گروه )

 

 سلماني نژاد: آقایان    قاسمي، کشاورز، وزیری، شهبازی، فارسي     گروه ) ج (  خانم ها : 

 

   برازجاني، زارعي :آقایان                      نگهداری، عليپور، حسيني، دیلمي خانم ها : گروه   ) د ( 
 

 

 

 

 

                               

 تاریخ                  
 محل کارآموزی 

 لغایت 9/7/1401

30/7/1401 

 لغایت 1/8/1401

22/8/1401 

 لغایت 23/8/1401

14/9/1401 

 لغایت 15/9/1401

6/10/1401 
 مربي

اتاق عمل بيمارستان 

 شهدای خليج فارس
 گروه    ) الف (

 

 گروه    ) ب (
 منيخانم مؤ گروه        )د( گروه     ) ج (

 

 بيمارستان  اورژانس

 فارس شهدای خليج
 گروه        )د(

 

 گروه    ) الف (
 معصومي دکتر خانم گروه    ) ج ( گروه     ) ب (

اتاق عمل بيمارستان  

 اميرالمؤمنين
 گروه    ) ج (

 ابراهيمي آقای گروه     ) ب ( گروه     ) الف ( گروه       )د(

اتاق عمل بيمارستان قائم 

 هر(عدازظ)ب
 گروه     ) ب (

 خانم ویسي گروه     ) الف ( گروه        )د( گروه    ) ج (

 مي باشد. 30/13الي  30/7از  ساعت  تا سه شنبهشنبه  آموزير*روزهاي کا

 **هيچگونه تغييري در برنامه بدون هماهنگي مدير گروه و مربي مربوطه قابل قبول نمي باشد.

 نمره از نمره کلکسر ميگردد . 2غببت موجه با تشخيص مربي مربوطه يک روز جبراني ، وبه ازاء هر روز غيبت غير موجه***

 کل واحد ( واحد کارآموزي حذف ميگردد . %10از حد )بيشتر از ت بيش غيب****

 
  



 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

 دانشکده پيراپزشکي

 

  در1398ورودی 7اتاق عمل ترم تکنولوژی دانشجویان رشته در عرصه  برنامه کارآموزی

 مقطع کارشناسي

 اولنيمسا ل  0114-1402سال تحصيلي 

 بوستاني، حاج حسينيآقایان:                                    اکبری، غالميخانمها:   گروه الف(

 نژاد حسين آقایان:                      شکيبا، سليماني، بانشي خانمها:  گروه ب(

 سهرابي آقایان:                  رضازاده، خواجه ای، آبادی خانمها:  گروه ج( 

 عليپورفرض، بنياني آقایان:                                      نظری، جوکار خانمها:    ( گروه د

 دهقانآقایان:                        قتداری، گرامي، قيوميا ا:خانمه   گروه ه( 

 مرادی، فقيه آقایان:                                   نصيری، موسویخانمها:   ( گروه و

 روستایيآقایان:                      سعادت مصباحي،روستا، روه ز(    خانمها: گ

 
 

 تاریخ                  

 محل کارآموزی 

9/7/1401 

23/7/1401 

24/7/1401 

8/8/1401 

9/8/1401 

23/8/1401 

24/8/1401 

8/9/1401 

9/9/1401 

23/9/1401 

26/9/1401 

10/10/1401 

11/10/1401 

25/10/1401 
 مربي

اتاق عمل بيمارستان 

  () الفگروه (1)شهدای خليج فارس

 

 ) ب (گروه 
 

 ) ج (گروه 

 

 گروه)د(

 

 گروه)ه(

 

 گروه)و(

 

 گروه )ز(

 

 خانم مومني

 

اتاق عمل بيمارستان 

 (2)خليج فارسشهدای 
 (گروه)ز   

 

 (گروه) الف

 

 ) ب (گروه 

 

 ) ج (گروه 

 

 گروه)د(

 

 گروه)ه(

 

 گروه )و(

 

 خانم یاعلي مدد

بيمارستان  اورژانس 

 خليج فارسشهدای 
 (گروه)و

 

 (گروه)ز
 

  (الف) گروه

 

 () بگروه 

 

 ) ج (گروه 

 

 گروه)د(

 

 گروه )ه(

 

 خانم 

 قائماتاق عمل بيمارستان 
 (گروه)ه

 (گروه)ز ()وگروه
 (الف)گروه 

 م زادهیآقای کر گروه )د( ) ج (گروه  ) ب (گروه 

اتاق عمل بيمارستان  

 اميرالمؤمنين
 (گروه)د

 آقای دشتپور گروه )ج( ) ب (گروه  (الفگروه ) (گروه)ز (گروه)و (گروه)ه

 قلباتاق عمل بيمارستان 
 ( ج) گروه 

 

 (گروه)د
 

 (گروه)ه
 

 (گروه)و

 

 (گروه)ز

 

 لف(اگروه )

 

 گروه )ب(

 فوالدی آقای

بيمارستان  اتاق عمل

 سشهدای خليج فار

 ) بعدازظهر(

 گروه )ب(
 

 گروه )ج(

 

 گروه )د(

 

 گروه )ه(

 

 گروه ) و(

 

 گروه )ز(

 

 گروه )الف(

 

 خانم 

 مي باشد. 30/13الي  30/7عت از  سا نبهچهارشآموزي شنبه تا *روزهاي کار

 **هيچگونه تغييري در برنامه بدون هماهنگي مدير گروه و مربي مربوطه قابل قبول نمي باشد.

 نمره از نمره کلکسر ميگردد . 2غببت موجه با تشخيص مربي مربوطه يک روز جبراني ، وبه ازاء هر روز غيبت غير موجه***

 واحد ( واحد کارآموزي حذف ميگردد .کل  %10از غيبت بيش از حد )بيشتر ****

 
  


