به نام خدا

روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه
گروه 1

نيمسال دوم سال تحصيلی 1396-97

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران
برنامه کارآموزی در عرصه ( )2دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاری
ورودی مهر 93

مديريت خدمات پرستاری

پرستاری بهداشت جامعه

پرستاری در بحران و فوريتها

 96/11/14لغایت 96/12/9

 96/12/12لغایت 96/12/23

 97/2/1لغایت 97/2/26

 97/1/18لغایت 97/1/29
-1حكيم زاده-سارا
-2حيدر-ریحانه
-3طباطبائي-زهراسادات
-4شكري جوشقان-مهسا
-5آب محله-بهاره
--6حسين پور-الهام
-7سرانجام-فرشاد
-8سليماني ارفع-محمد
-9فرخي خواه جيرکویه

بيمارستان فيروزگر

مرکز بهداشتي درماني

استاد مسئول :خانم عزیز محمدي

تهرانسر

(خانم ها کبریایي ،سزاوار)

پرستاري مادران و نوزادان

پرستاری پرستاری کودکان
 97/3/26لغایت 97/4/20

 97/2/29لغایت 97/3/13
 97/3/19لغایت 97/3/23

اورژانس بيمارستان فيروزابادي

بيمارستان شهيد اکبر آبادي

بيمارستان حضرت علي اصغر
 97/3/227لغایت  97/4/11صبح

استاد مسئول :خانم بخشي

( از هفته دوم روزهاي شنبه  ،دوشنبه و

 97/4/12لغایت  97/4/20عصر

چهارشنبه صبح وعصر
سه شنبه و پنجشنبه )off

 ICUجراحي و ICUاعصاب

(اولين روز آزمون ورودي از مطالب
فراگرفته شده اخذ خواهد شد)

استاد مسئول:
استاد مسئول :خانم رضوي

بيمارستان فيروزگر

آقاي ابراهيميان
استاد مسئول:

-10صالح آبادي-سعيد

استاد مسئول :خانم محمدي

خانم گودرزی

گروه 2

پرستاری در بحران و فوريتها

پرستاري مادران و نوزادان

پرستاری بهداشت جامعه

پرستاری پرستاری کودکان

مديريت خدمات پرستاری

 96/11/14لغایت 96/12/9

 96/12/12لغایت 96/12/23

 97/2/1لغایت 97/2/26

 97/2/29لغایت 97/3/13

 97/3/28لغایت 97/4/20

بيمارستان حضرت علي اصغر

بيمارستان شهيد هاشمي نژاد

 97/1/18لغایت 97/1/29
-1ميرزاوند-نسيم

اورژانس بيمارستان فيروزگر

-2شكوفه احدي

 5نفر اول

-3محمدپور-شيوه

 96/11/14لغایت  96/11/25صبح

 -4رضایي-عصمت

 96/11/28لغایت  96/12/9عصر

-5اسدي-سيده فاطمه
 -6جاللي -شبنم

استاد مسئول :خانم تازیكي

بيمارستان لوالگر

 97/3/19لغایت 97/3/23
مرکز بهداشتي درماني کن

استاد مسئول:
خانمها جعفر جالل
(رضوي ،مدیري

استاد مسئول :خانم بابایي

( از هفته دوم روزهاي شنبه  ،دوشنبه و

ارشد اورژانس همتایار

چهارشنبه صبح وعصر

اورژانس بيمارستان فيروزگر
-7محمدي – احسان
 -8اعتماد -محمد ذکریا
-9رهنما-جالل

 5نفر دوم

 ICUجراحي و ICUاعصاب

 96/11لغایت  96/11/25عصر

بيمارستان فيروزگر

استاد مسئول :خانمها موالیي(صبح) و

استاد مسئول:

ارشد اورژانس همتایار

خانم گودرزي

 96/11/28لغایت 96/12/9صبح

سه شنبه و پنجشنبه )off

استاد مسئول  :خانم نوري
استاد مسئول :خانم سلمان یزدي

(اولين روز آزمون ورودي از مطالب فراگرفته شده

تازیكي (عصر)

.روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجویان در شيفت صبح در دانشكده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند .روز اول کارآموزي بهداشت جامعه الزاما دانشجویان در دانشكده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند

اخذ خواهد شد)

به نام خدا

نيمسال دوم سال تحصيلی 1396-97
گروه 3

ورودی مهر 93

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران
برنامه کارآموزی در عرصه ( )2دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاری
روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه

مديريت خدمات پرستاری

پرستاري مادران و نوزادان

پرستاری پرستاری کودکان

 96/11/14لغایت 96/12/9

 96/12/12لغایت 96/12/23

 97/2/1لغایت 97/2/26

 97/1/18لغایت 97/1/29
-1جهانبازي گوجاني-مهسا
-2یادگاري-فائزه
-3نجف پور-زهرا
-4کوکبي عابد-مرضيه
 -5عزیزي مزجين-زهرا

بيمارستان شهيد هاشمي نژاد

بيمارستان شهيد اکبر آبادي

پرستاری در بحران و فوريتها
 97/2/29لغایت 97/3/13

پرستاری بهداشت جامعه
 97/3/26لغایت 97/4/20

 97/3/19لغایت 97/3/23
بيمارستان حضرت علي اصغر

اورژانس بيمارستان حضرت رسول

مرکز بهداشتي درماني
تهرانسر

استاد مسئول:
خانمها جعفر جالل
(رضوي ،مدیري

استاد مسئول :خانم بخشي

 -6رشتي-زینب
( از هفته دوم روزهاي شنبه  ،دوشنبه و
 -7علي دوست-ميالد
 -8اسماعيل زاده مالواجردي-احسان
 --9فارسي-اميرمحمد

گروه 4

چهارشنبه صبح وعصر

استاد مسئول:

 ICUجراحي و ICUاعصاب

سه شنبه و پنجشنبه )off

بيمارستان فيروزگر

(اولين روز آزمون ورودي از مطالب فراگرفته

استاد مسئول:

استاد مسئول:خانم کلروزي

استاد مسئول :خانم رضوي

خانم مومني
دانشجوي دکتري

شده اخذ خواهد شد)

خانم گودرزي

پرستاری کودکان

پرستاری در بحران و فوريتها

 96/11/14لغایت 96/12/9

 96/12/12لغایت 96/12/23

مديريت خدمات پرستاری
 97/2/1لغایت 97/2/26

 97/1/18لغایت 97/1/29
بيمارستان حضرت علي اصغر
-1سليم زاده کاکرودي-نرجس

اورژانس بيمارستان فيروزگر
نفرات  1تا  6ليست

-2علي بيگي-فاطمه

پرستاري مادران و نوزادان
 97/2/29لغایت 97/3/13

پرستاری بهداشت جامعه
 97/3/26لغایت 97/4/20

 97/3/19لغایت 97/3/23
بيمارستان فيروزگر

بيمارستان لوالگر

مرکز بهداشتي درماني
کن

 96/12/12لغایت  96/12/23صبح
 97/1/18لغایت  97/1/29عصر

-3حسيني کوکمري-هدیه
-4عباسي فرد-زینب

استاد مسئول :خانم موسوي (صبح) ارشد

 -5خدابنده-افسانه

اورژانس همتایار

 -6غالمي-زهره

استاد مسئول :خانم غفراني
(خانم ها کبریایي ،سزاوار)

استاد مسئول :خانم بابایي

و آقاي حيدري دانشجوي دکتري
( از هفته دوم روزهاي شنبه  ،دوشنبه و
استاد مسئول :خانم سهرابي

اورژانس بيمارستان شهداي هفت تير

چهارشنبه صبح وعصر

-7خان بابایي -وحيد

نفرات  7تا  10ليست

سه شنبه و پنجشنبه )off

-8سجادي -سوران

عصر

(اولين روز آزمون ورودي از مطالب فراگرفته

-9خزایي-جواد

استاد مسئول :خانم عبدالهيان

شده اخذ خواهد شد)

 -10اميري فرد-ایمان

ارشد داخلي و جراحي همتایار

 ICUجراحي و ICUاعصاب
بيمارستان حضرت رسول

استاد مسئول :خانم نوري

استاد مسئول:
خانم مهرباني
ارشد داخلي و جراحي همتایار

.روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجویان در شيفت صبح در دانشكده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند .روز اول کارآموزي بهداشت جامعه الزاما دانشجویان در دانشكده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند
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دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران
برنامه کارآموزی در عرصه ( )2دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاری
نيمسال دوم سال تحصيلی 1396-97
پرستاری مادران و نوزادان
گروه 5

 96/11/14لغایت 96/12/9

ورودی مهر 93

پرستاری در بحران و فوريتها
 96/12/12لغایت 96/12/23

روزهاي کار آموزي شنبه لغایت چهارشنبه
مديريت خدمات پرستاری
 97/2/1لغایت 97/2/26

 97/1/18لغایت 97/1/29
-1حاتمي-حدیثه
-2بهبودي-ناهيد

بهداشت مادرو نوزاد
بيمارستان شهيد اکبرآبادي

 -3جليلي-سحر

 97/2/29لغایت 97/3/13

 97/3/26لغایت 97/4/20

 97/3/19لغایت 97/3/23

اورژانس بيمارستان شهداي هفت تير

بيمارستان شهيد هاشمي نژاد

صبح

استاد مسئول:

.

پرستاری بهداشت جامعه

پرستاری کودکان

مرکز بهداشتي درماني
تهرانسر

بيمارستان حضرت علي اصغر
97/3/27لغایت  97/3/30عصر
 97/4/2لغایت  97/4/20صبح

خانمها جعفر جالل
(رضوي ،مدیري

استاد مسئول:

( از هفته دوم روزهاي شنبه  ،دوشنبه
-4احمدي-محسن
-5افشار-جواد

 ICUجراحي و ICUاعصاب
بيمارستان فيروزگر

-6گل مرادي-سعيد کوده
استاد مسئول :خانم شهبازي

و چهارشنبه صبح وعصر
استاد مسئول:
آقای ابراهيميان

سه شنبه و پنجشنبه )off

استاد مسئول :خانم رضوي

استاد مسئول :خانم عابدیني

(اولين روز آزمون ورودي از مطالب
فراگرفته شده اخذ خواهد شد)

گروه 6

پرستاری مادران و نوزادان

پرستاری در بحران و فوريتها

پرستاری بهداشت جامعه

مديريت خدمات پرستاری

 96/11/14لغایت 96/12/9

 96/12/12لغایت 96/12/23

 97/2/1لغایت 97/2/26

 97/2/29لغایت 97/3/13

 97/1/18لغایت 97/1/29
-1تمجيدي-مسعود

 ICUجراحي و ICUاعصاب

اورژانس بيمارستان شهداي هفت تير

 -2افشاري-محمد

بيمارستان فيروزگر

نفرات  1تا 4ليست

تهرانسر

 -3بساطي-ميثم

 --5جعفرنژاد-فائزه

استاد مسئول :

خانم عبدالهيان

خانم شهبازی

 --8معصوم پور-تهمينه

بهداشت مادرو نوزاد

نفرات 5تا  9ليست

بيمارستان شهيد اکبرآبادي

استاد مسئول:

استاد مسئول :خانم جعفرجالل

 97/4/4لغایت  97/4/11عصر

(خانمها رضوي  ،مدیري)

 97/4/12لغتيت  97/4/20صبح

( از هفته دوم روزهاي شنبه  ،دوشنبه

اورژانس بيمارستان فيروزگر
 96/12/12لغایت  96/12/23عصر

بيمارستان حضرت علي اصغر
 97/3/27لغایت  97/3/30صبح

استاد مسئول:

 -6احمدي-طاهره
 -7اصغرتبارملكشاه-فاطمه

بيمارستان شهيد هاشمي نزاد

عصر

ارشد داخلي و جراحي همتایار

 97/3/26لغایت 97/4/20

 97/3/19لغایت 97/3/23
مرکز بهداشتي درماني

 -4ابوالحسني-مجتبي

پرستاری کودکان

و چهارشنبه صبح وعصر
استاد مسئول  :خانم رضوي

سه شنبه و پنجشنبه )off

 97/1/18لغایت  97/11/29صبح

(اولين روز آزمون ورودي از مطالب

استاد مسئول :خانم موسوي (صبح) ارشد

فراگرفته شده اخذ خواهد شد)

استاد مسئول :خانم عابدیني

اورژانس همتایار
و آقاي حيدري دانشجوي دکتري

.روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجویان در شيفت صبح در دانشكده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند .روز اول کارآموزي بهداشت جامعه الزاما دانشجویان در دانشكده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند
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