برنامه (skill labنیمسال دوم )88-89

مرکز مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی اسداباد

برنامه زمان بندی پراتیک رشته کارشناسی پرستاری(ترم )6با توجه به شرایط کرونا
 .1واحد اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه
مربی

گروه بندی

برنامه

تاریخ
88/40/40

صبح و عصر از ساعت 49:44-10:44

خانم محمدی

گروه A

88/40/11

عصر از ساعت 10:44-19:44

خانم محمدی

گروه B

88/40/22

صبح و عصر از ساعت 49:44- 10:44

خانم محمدی

گروه c

.1علیرضا شهریاری متین

گروه A

.2عاطفه محمد بیگی

.1رضا یاری

گروه B

.2محمد عابری

.1نفیسه رضایی

گروه C

 .2علی لعلی

.0سهیل نجفی

.0حمید احمدی

.0سحررحیمی

.0مهران سلطانیان

.0امیر عالی بیگی

.5مینا بیگلری

.5پریسا امیری

.5محمد رضا اسالمی

.6پرستو سلطان

 .6شاهین پشوتن

 .6حدیث عقیقی

..1سپیده سادات حسینی

 .1زهرا قهرمانی

.1فاطمه میرزایی

.9عدنان اسماعیلی

 .9حسین جاللوند

.9فاطمه مرادی

.8بهادر منصوریان

 .8محمد رضا فهلی

.8.فرهاد خزایی

.14یادگار ازغ

 .14امیر حسین نجفی

.10بهنام بخشی پور

.11محدثه طاهرابادی

 .11معصومه عبدالملکی

11مهران محمودی

.12کوثر نقشبندی

 .12پوران گنجی پور

.12میثم مرادی

.13رائده احمد پور

.13ارمین عبداهلل
.14فاطمه ورمقانی
 ..15نرگس احمدی
 .16زهرا بشیری

مرکز مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی اسداباد

برنامه (skill labنیمسال دوم )88-89

برنامه زمان بندی پراتیک رشته کاردانی فوریت های پزشکی (ترم )0با توجه به شرایط کرونا
.1واحد احیای قلبی

ریوی(4/5واحد )

.2فوریت در بالیا(4/5واحد)
تاریخ

مربی

برنامه

88/40/20

صبح و عصر از ساعت  49:44-16:44فوریت در بالیا

اقای ناوخاصی

88/40/20

صبح و عصر از ساعت  49:44-19:44احیای قلبی ریوی

اقای ناوخاصی

88/40/25

صبح و عصر از ساعت  49:44-10:44احیای قلبی ریوی

اقای ناوخاصی

88/40/26

صبح ازساعت 49:44- 12:44تروما 2

خانم اصالنی

88/40/29

صبح و عصر از ساعت  49:44-16:44فوریت در بالیا

اقای ناوخاصی

88/40/28

صبح و عصر از ساعت  49:44- 19:44احیای قلبی ریوی

اقای ناوخاصی

88/40/04

صبح و عصر از ساعت  49:44-10:44احیای قلبی ریوی

اقای ناوخاصی

88/40/01

صبح ازساعت 49:44- 12:44تروما 2

خانم اصالنی

.1ارمان کیانی
گروه A

.2مهدی عربی

گروه B

..1امیر عادل شمس
 .2سعید ظهوری

.0سعید محمدی

.0رسول کریمیان

.0محمد امین کریمی

سید امیر حسین حسین نجاتی.4

.5مهران محمودی

.5فرزاد رضایی

.6صهیب عزیزی

.6وحید چهار دولی

.1محسن سلطانیان

.1پوریا گلزار

.9محمد فیاض

.9محراب عبادی

.8محمد انصاری

.8شاهین عنوانی

14میثم طاهری

.14احمد سلیمان اختیاری

.11محمد صدیق شهبازی

.11صالح الوند پور

.12داریوش حشمتی

.12احمد عسگری

گروه بندی

گروه A

گروه B

برنامه (skill labنیمسال دوم )88-89

مرکز مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی اسداباد

برنامه زمان بندی پراتیک رشته کاردانی فوریت های پزشکی (ترم )1با توجه به شرایط کرونا
.1واحد اصول و فنون مراقبت های

پرستاری(1واحد )

.2میکروب شناسی (4/5واحد)
.0فرایند عملیاتی و اطالعات فنی (4/5واحد)
تاریخ

برنامه

گروه بندی

مربی

88/45/41

صبح و عصر از ساعت  49:44-16:44اصول و فنون مراقبت های پرستاری

خانم نجفی

88 /45/42

صبح و عصر از ساعت  49:44-16:44اصول و فنون مراقبت های پرستاری

خانم نجفی

88/45/40

صبح از ساعت  49:44-12:44فرایند عملیاتی و اطالعات فنی-عصر از ساعت  10:44- 19:44میکروب شناسی

88 /45/45

صبح و عصر از ساعت  49:44-16:44اصول و فنون مراقبت های پرستاری

خانم نجفی

88 /45/46

صبح و عصر از ساعت  49:44- 16:44اصول و فنون مراقبت های پرستاری

خانم نجفی

88/45/41

صبح از ساعت  49:44-12:44فرایند عملیاتی و اطالعات فنی-عصر از ساعت  10:44- 19:44میکروب شناسی

گروه A

.1میثم اتله خانی
.2محمد حسام اسماعیلی

گروه B

اقای

دکتر عفت

پشوتن

پناه

اقای

دکتر عفت

پشوتن

پناه

.1انصار شبرند
.2علیرضا شهسواری

.0رضا افشاری

.0سروش صالحی

 .0عبدالسالم بابا ِیی

.0افشین فالحی

.5رسول بابایی

.5حسین قبادی

.6سعید برزویی

.6عرفان قپانوری

.1محمد ترکاشوند

.1سید مرتضی کورشی طباطبایی

 .9احمد رضا حیدری

.9حسین گودرزی

.8علی خلوصی

.8مهدی مالمیر

.14سجاد داوری

.14ابراهیم مرادی

.11سامان رستم زاده

.11ابوبکر مصطفی نژاد

 .12رضا رستمی

.12امیر حسین منصوری شادان

.10امین زارعی

.10مجید نجفی

.10سید ارش سجادی

.10محمد نظری

.15حمزه سهرابی ویژنانی

.15سیامک سرابی

.16فرحان سیاه چقایی

.16سیاوش متقی

.11کامیار سیف پناهی

.11حسین وناییان

گروه A

گروه B

