به نام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي بهداشت مادران  ،کودک سالم  ،بیماريهاي کودکان ،پرستاري در مشكالت شايع ايران دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي بهمن 94
روزهاي کارآموزي :دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه
نیمسال دوم سال تحصیلي 96-97
ساعت کارآموزي :صبح - 7/30 -12/30عصر  12/30لغايت18
محل کارآموزي :بیمارستان هاي حضرت رسول ،فیروزگر ،شهید اکبرآبادي ,علي اصغر ،شیرخوارگاه شهید ترکمان
 96/11/16لغايت 96/12/2

گروه 1
.1

رضايي –شکیال

.2

بهمن آبادي -زهرا

.3

سبزي—پريسا

.4

حسیني صفا -مهديه

.5

رضوي-سیدجواد

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت رسول
نفرات  1تا  7لیست

 96/12/7لغايت 96/12/23

 97/1/14لغايت 97/2/19

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان شهید اکبرابادي

نام استاد :خانم دکتر شوقي
نام استاد :خانم محمدي

.6

توانايي -عباس

.7

حاضري -امین

.8

جلولي-سعید

.9

کرباسچي -علي

گروه 2

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر
نفرات 8تا  10لیست

کودک سالم
مدرسه

نام استاد:خانم سلمان يزدي

نام استاد :معاونت بهداشتي

 96/11/16لغايت 96/12/2

.1

باباخانیان -کیمیا

.2

جديدي – نگار

.3

خدابخشي -پگاه

پرستاري در مشكالت شايع ايران
مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول
نام استاد:

.4

رجبي-علي اکبر

.5
.6
.7

ايزدي -حمید رضا
اسماعیلي اقدم برابري – نیما

گروه 3
.1

خالديان – حمیرا

.2

آقاجاني –زهرا

.3

حیدري سودجاني – صبا

.4

حسن وند -نسترن

.5

امیرخاني-طاهره

.6

توانا -امیرحسین

.7

رضايي -کیان

.8

ابراهیمي -علي

.9

اسدپور – امین

تذکر:

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 97/1/14لغايت  97/1/29صبح
 97/2/3لغايت  97/2/19عصر
نام استاد:خانمها مواليي(صبح)
و جعفري(عصر) ارشد اورژانس همتايار

 96/12/7لغايت 96/12/23

 97/1/14لغايت 97/1/29

 97/2/3لغايت 97/3/9

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت رسول

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان شهید اکبرابادي

نام استاد :خانم دکتر شوقي
کودک سالم
مدرسه

سروش فرد -محمدامین

نام استاد :خانمها احمدي و جان
محمدي

 97/2/24لغايت 97/3/9
پرستاري در مشكالت شايع ايران
مغزو اعصاب
بیمارستان فیروزگر
صبح
 97/2/24لغايت  97/3/1عصر
 97/3/2لغايت  97/3/9صبح
نام استاد:
آقاي نوري
ارشد داخلي و جراحي همتايار

نام استاد:خانم احمدي
نام استاد :خانم حکیمي

نام استاد :معاونت بهداشتي

96/12/23 96/11/16

 97/1/14لغايت 97/1/29

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان حضرت رسول

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

نام استاد:خانم الهي
دانشجوي دکتري

نام استاد :خانم سلمان يزدي

 97/2/3لغايت 97/2/19
بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

نام استاد :خانم محمدي
اورژانس
بیمارستان حضرت رسول
 96/11/16لغايت 96/12/2عصر
 96/12/7لغايت 96/12/23صبح
نام استاد :خانم محمدبيگي
ارشد اورژانس همتايار

کودک سالم
مدرسه

نام استاد :معاونت بهداشتي

 -1دانشجويان پسر در روز اول کودک سالم (مدرسه) به مرکز بهداشت شمال غرب تهران ،واحد آموزش سرکار معاونت بهداشتي مراجعه نمايند.
 -2جهت آمادگي براي ورود به کارآموزي کودکان  ،روز اول کارآموزي با هماهنگي اساتید در محل پراتیک برگزار خواهد شد

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
97/2/3لغايت  97/2/19صبح
 97/2/24لغايت  97/2/19عصر
نفرات  4و  5لیست
نام استاد:خانمها جعفري(صبح) و
مهرباني(عصر) ارشد اورژانس همتايار و
ارشد داخلي و جراحي
اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
97/2/3لغايت  97/2/19عصر
 97/2/24لغايت  97/2/19صبح
نفرات  6و  7لیست
نام استاد:خانم جعفري ارشد اورژانس
همتايار
 97/2/24لغايت 97/3/9
پرستاري در مشكالت شايع ايران
مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول
 97/2/24لغايت  97/3/1صبح
 97/3/2لغايت  97/3/9عصر
نام استاد:
آقاي دادبخش

به نام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي بهداشت مادران  ،کودک سالم  ،بیماريهاي کودکان ،پرستاري در مشكالت شايع ايران دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي بهمن 94
روزهاي کارآموزي :روزهاي کارآموزي :دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه
نیمسال دوم سال تحصیلي 96-97
ساعت کارآموزي :صبح - 7/30 -12/30عصر  12/30لغايت18
محل کارآموزي :بیمارستان هاي حضرت رسول ،فیروزگر ،شهید اکبرآبادي ,علي اصغر ،شیرخوارگاه شهید ترکمان ،مهد کودک دانشگاه
 96/12/7لغايت 96/12/23

 97/1/14لغايت 97/2/19

.1

فرهادي -فرناز

.2

جیريايي –مائده حاجي

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت رسول

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان شهید اکبرابادي

 96/11/16لغايت 96/12/2

گروه 4

.3
.4

شاهمرادي -الهام
نادري -سمانه

نام استاد :خانم دکتر شوقي

نفرات  1تا  7لیست

.5

تاجیک -حمید رضا

نام استاد:خانمها احمدي و جان
محمدي:

 97/2/24لغايت  97/3/1عصر
 97/3/2لغايت  97/3/9صبح

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 97/1/14لغايت  97/1/29عصر
 97/2/3لغايت  97/2/19صبح
نام استاد:خانم ها جعفري (صبح) و
مواليي (عصر) ارشد اورژانس همتايار

نام استاد:
آقاي دادبخش

نام استاد :خانم محمدي

.6

آتشک -عبداهلل

.7

عزيزي -کارزان

.8

حسن پور -سلیمان

.9

پاپي -مرتضي

.10

وطن دوست – میثم

گروه 5

نام استاد :معاونت بهداشتي

96/12/23 96/11/16

.1

کافي -سمانه

.2

دينیاري شريف آبادي -بهاره

.3
.4
.5

ساالر سرشت -مهرناز
حسیني --فائزه سادات
حبیبي – نیره

.6

جعفري دوگاهه -فاطمه

.7

رشیدي -صیاد

.8

خدايي -حامد

.9

احمدي -محمدرضا

.10

رحماني-علي

.11

علیپور -محمدرضا

تذکر:

کودک سالم
مدرسه

بهداشت مادرو نوزاد
بيمارستان شهيد اکبرابادي

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر
نفرات  8تا  10لیست

 97/2/24لغايت 97/3/9
پرستاري در مشكالت شايع ايران
مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول

نام استاد :خانم حکیمي

 97/1/14لغايت 97/1/29
پرستاري در مشكالت شايع
ايران
مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول

:

 97/2/3لغايت 97/2/19

 97/2/24لغايت 97/3/9

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت رسول حضرت
علي اصغر
نفرات  1تا  8لیست

نام استاد :خانم دکتر شوقي

نام استاد:خانم احمدي
نام استاد :خانم محمدي

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 96/11/16لغايت 96/12/2عصر
 96/12/7لغايت 96/12/23صبح
نفرات  7تا  9لیست
نام استاد:خانم محمدبيگي
ارشد اورژانس همتايار

نام استاد:

خانم دري
دانشجوي دکتري

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 96/11/16لغايت 96/12/2صبح
 96/12/7لغايت 96/12/23عصر
نفرات  10و  11لیست
نام استاد :خانمها موسوي (صبح)و
محمدبيگي (عصر) ارشد اورژانس همتايار
 -1دانشجويان پسر در روز اول کودک سالم (مدرسه) به مرکز بهداشت شمال غرب تهران ،واحد آموزش سرکار معاونت بهداشتي مراجعه نمايند.
 -2جهت آمادگي براي ورود به کارآموزي کودکان  ،روز اول کارآموزي با هماهنگي اساتید در محل پراتیک برگزار خواهد شد.

کودک سالم
مدرسه

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر
نفرات 9تا  11لیست

نام استاد :معاونت بهداشتي
نام استاد:

بنام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي بهداشت مادران  ،کودک سالم  ،بیماريهاي کودکان  ،پرستاري در مشكالت شايع ايران دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي بهمن 94
روزهاي کارآموزي :دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه
نیمسال دوم سال تحصیلي 96-97
ساعت کارآموزي :صبح - 7/30 -12/30عصر  12/30لغايت18
محل کارآموزي :بیمارستان هاي حضرت رسول ،فیروزگر ،شهید اکبرآبادي ,علي اصغر ،شیرخوارگاه شهید ترکمان
 96/11/16لغايت 96/12/2

گروه 6
.1

روزبهاني -فاطمه

.2

صیاديان -حانیه

.3

ساکي-محمد

.4

شمس آبادي -علي

.5

گراوند – ساسان

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان
نام استاد :خانم دکتر شوقي

.6

همتي -سامان

.7

نظري -متین

.8

محمدزاده هردورودي-محمد

.9

معظمي گودرزي-ستار

گروه 7

کودک سالم
مدرسه

.1

نصرتي-المیرا

.2
.3

شیراني –زهره

.4

آصفي – ثريا

.5

عباسي – امیرحجت شهباز

.6

ارشد – پوريا

.7

موسويان-سید بهزاد

.8

علیمرادي – مالک

.9

مرادي فارسي – ابوذر

.10

رضايي افرا -علیرضا

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان شهید اکبرابادي
نام استاد :خانم احمدي

 96/12/7لغايت  96/12/15صبح
 96/12/16لغايت  96/12/23عصر

نام استاد :خانم محمدي

نام استاد:

نام استاد :معاونت بهداشتي

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 97/2/3لغايت  97/2/19عصر
 97/2/24لغايت  97/3/9صبح
نام استاد :خانم جعفري
ارشد اورزانس همتايار

96/12/23 96/11/16

فالحي -آزاده

 96/12/7لغايت 96/12/23
پرستاري در مشكالت شايع ايران
مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول

 97/1/14لغايت 97/1/29

 97/2/3لغايت 97/3/9

بهداشت مادرو نوزاد
بيمارستان حضرت رسول

نام استاد:خانم الهي
دانشجوي دکتري
اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 96/11/16لغايت 96/12/2صبح
 96/12/7لغايت 96/12/23عصر
نام استاد:خانمها موسوي (صبح )و محمدبيگي
(عصر)

 97/1/14لغايت 97/1/29
پرستاري در مشكالت شايع ايران
مغزو اعصاب
بیمارستان فیروزگر

 97/2/3لغايت 97/2/19
شیرخوارگاه شهید ترکمان
نام استاد :خانم دکتر شوقي

 97/2/24لغايت 97/3/9
بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت رسول
نفرات  1تا  4لیست

نام استاد:
نام استاد :خانم دکتر بريم نژاد
مدرسه
اقاي کاشي
ارشد داخلي و جراحي
همتايار

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر
نفرات  5تا  10لیست

نام استاد :معاونت بهداشتي
عصر
نام استاد:خانم کلروزي

ارشد اورژانس همتايار
گروه 8
.1
.2
.3
.4
.5

محمدي ورنکشي – زهرا
کريمي مالک آبادي – نسیم
واحدي -نازنین
هاشمي نسب – فاطمه
منصوري گندماني– موژان

.6

زاهدي مازندراني -محمدرضا

 96/11/16لغايت 96/12/2
کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

 96/12/7لغايت 96/12/23

 97/1/14لغايت 97/2/19

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان حضرت رسول

نفرات  1تا  5لیست
نام استاد::

نام استاد :خانم دکتر شوقي
ننام استاد :خانم حکیمي

.7

صديقي -رضا

.8

نعیمي -آرمان

.9

میرزايي – سعید

کودک سالم
مدرسه

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت رسول
عصر
نفرات  6تا  9لیست

نام استاد :معاونت بهداشتي
نام استاد:خانم صالحي

تذکر:

 97/2/24لغايت 97/3/9
پرستاري در مشكالت شايع ايران
مغزو اعصاب
بیمارستان فیروزگر

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 97/1/14لغايت  97/1/29عصر
 97/2/3لغايت  97/2/19صبح
نفرات  6تا  8لیست
نام استاد:خانمها جعفري(صبح) و
مواليي(عصر) ارشد اورژانس همتايار
اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 97/1/14لغايت  97/1/29صبح
 97/2/3لغايت  97/2/19عصر
نفرات  9و  10لیست
نام استاد :خانمها جعفري(عصر) و
مواليي(صبح) ارشد اورژانس همتايار

 -1دانشجويان پسر در روز اول کودک سالم (مدرسه) به مرکز بهداشت شمال غرب تهران ،واحد آموزش سرکار معاونت بهداشتي مراجعه نمايند.

 97/2/24لغايت  97/3/1صبح
 97/3/2لغايت  97/3/9عصر
نام استاد:

 -2جهت آمادگي براي ورود به کارآموزي کودکان  ،روز اول کارآموزي با هماهنگي اساتید در محل پراتیک برگزار خواهد شد.

بنام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي بهداشت مادران  ،کودک سالم  ،بیماريهاي کودکان  ،پرستاري در مشكالت شايع ايران دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي بهمن 94
روزهاي کارآموزي :دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه
نیمسال دوم سال تحصیلي 96-97
ساعت کارآموزي :صبح - 7/30 -12/30عصر  12/30لغايت18
محل کارآموزي :بیمارستان هاي حضرت رسول ،فیروزگر ،شهید اکبرآبادي ,علي اصغر ،شیرخوارگاه شهید ترکمان
 96/11/16لغايت 96/12/2

گروه 9
.1

عباسي – مريم

.2

مرداني -معصومه

.3

کرمي –سمیه

.4

صفري -اقدس

.5

معظمي – میسون

.6

گنجي خیبري – حمیده

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

 96/12/7لغايت 96/12/23
پرستاري در مشكالت شايع ايران
مغزو اعصاب
بیمارستان فیروزگر

 97/1/14لغايت 97/1/29

 97/2/3لغايت 97/3/9

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان لوال گر

نفرات 1تا  4لیست

نام استاد:
نام استاد:

نام استاد :خانم سلمان يزدي

نام استاد:خانم سلمان يزدي
کودک سالم
مدرسه
نام استاد :معاونت بهداشتي

.7

سجادي -رامین

.8

غالمي -ابوالفضل

.9

رضايي – وحید

.10

نیکخواه -میالد

.11

صوفي احمدي -پیام

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

خانم ماه ور
دانشجوي دکتري

نفرات 5تا  11لیست
عصر
نام استاد:خانم صالحي

تذکر:

 -1دانشجويان پسر در روز اول کودک سالم (مدرسه) به مرکز بهداشت شمال غرب تهران ،واحد آموزش سرکار معاونت بهداشتي مراجعه نمايند.
 -2جهت آمادگي براي ورود به کارآموزي کودکان  ،روز اول کارآموزي با هماهنگي اساتید در محل پراتیک برگزار خواهد شد

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 97/2/3لغايت  97/2/19صبح
 97/2/24لغايت  97/3/9عصر
نام استاد :
خانمها جعفري (صبح) و مهرباني (عصر)
ارشد اورژانس و داخلي و جراحي همتايار

