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 گروه بندی: آقایان

 یبایزید ،یسخنور، موسو ،يچوپان زاده، حفيظ ،یمهر :( 1گروه) 

 شجاع پور ،يمزارع ،ينوشاد، رحيم ،يتراب (:2) گروه

 یعبداهلل زاده، گنجه، ایزد ،يزارع ،يجهان ،یاحمد (:3)گروه

 يراست ،جمال زاده ،ی، پيرایش، کاتب نيا، منصور یشنبد(: 4) گروه

 نيا، ثمن، دانش دوست ینوروز ،يزادیان، اسماعيل (:5) گروه

نيکنام ،يدرود، خلف ،یبازوبند ،یدهقان، نصير(: 6) گروه        
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 بيمارستان شهدای خليج

 اورژانس بزرگسال

 رضا باغبانيآقای مربي:

 6گروه 

 

 5 گروه 

 
 1گروه  4 گروه

 3گروه 

 

  2 گروه

 

بيمارستان قلب بخش 
CCU 

 رضا نعمتي آقای مربي:

  5 گروه

 

   4 گروه

 

  6 گروه

 

 2گروه 

 

 1گروه

 

 3گروه 

 

بيمارستان شهدای خليج 

اورژانس اطفال

 مربي: سرکار خانم حاجيان

 1 گروه 2 گروه 3 گروه 5 گروه 6 گروه 4 گروه

کاراموزی پایگاه اورژانس 
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در  محترممربي: مربيان 

 پایگاه اورژانس 

کاراموزی به صورت تک نفره با حضور مربي انجام خواهد شد. برنامه به صورت هفتگي مشخص خواهد شد و به 

 اطالع دانشجو مي رسد.
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 نکات مهم

  در سطح شهر بوشهر 115پایگاه های اورژانس  – شهدای خليج فارسمکان کارآموزی: بيمارستان 

  مي باشد. 20الي  14و عصر  13الي  7:30زمان کارآموزی: صبح 

  باشد.در کاراموزی پایگاه های اورژانس با هماهنگي مربيان  ساعت کاراموزی قابل تغيير مي 

 .دانشجو وسایل حفاظت فردی را همراه خود داشته باشد 

 .دانشجو موظف است که راس ساعت و با آراستگي کامل در محل کارآموزی حاضر باشد 

 .هيچگونه تغييری در برنامه بدون هماهنگي مدیر گروه و مربي مربوطه قابل قبول نمي باشد 

  .به غببت موجه با تشخيص مربي مربوطه یک روز جبراني، ودر صورت وجود هر گونه مشکل به مربي خود اطالع دهد 

 نمره از نمره کسر ميگردد . 2ازاء هر روز غيبت غير موجه

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

 

 

 
 


