به نام خدا

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران
برنامه کارآموزی در عرصه ( )2دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاری
نيمسال اول سال تحصيلی 97-98

گروه 1
-1عليپور-عليرضا
-2عبدالمحمدی-سعيد
-3فاطری-عرفان
-4زهرائی-پوريا

روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه

ورودی بهمن 93

پرستاری بهداشت جامعه

پرستاری در بحران و فوريتها

پرستاری پرستاری کودکان

 97/6/31لغایت 97/7/25

 97/7/28لغایت 97/8/23

 97/8/26لغایت 97/9/21

مرکز بهداشت تهرانسر

بیمارستان شهدای هفتم تیر

بیمارستان حضرت علی اصغر

اورژانس

عصر

-6موذن قلعه جوقی-زهره
-7نبی لو-فاطمه
-8کندی-فاطمه
-9صبح خيزميان دهی-صدف
-10لونی -مهديه

نام استاد:خانم رضوی
پرستاری مادران و نوزادان

مديريت خدمات پرستاری

پرستاری بهداشت جامعه

 97/6/31لغایت 97/7/25

 97/7/28لغایت 97/8/23

 97/8/26لغایت 97/9/21

بیمارستان لوالگر

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

مرکز بهداشت تهرانسر

نام استاد :خانم گودرزی

صبح  7:15لغایت 14

گروه 2
.1

واحدی-شلير

.2

مرادی-محدثه

.3

اکبر خواه کيسمی -فاطمه

.4

بيات-زهرا

.5

کاظمی-محمدامين

.6

محمدی-فرزين

.7

حساس-علی اکبر

.8

ميرزاپور -فرشيد

.9

رهنما-جالل(فقط مديريت

نام استاد :آقای خدایی

نام استاد :خانم کلروزی

عصر 13 :لغایت 18:30
بیمارستان حضرت رسول
 ICUاعصاب و داخلی
نام استاد :خانم هاجعفرجالل ،رضوی  ،مدیری

نام استاد:خانم خسروی

نام استاد:خانم نجف فر

وبهداشت)

.روزاول کاراموزی بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجویان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند .روز اول کارآموزی بهداشت جامعه الزاما دانشجویان در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند

بنام خدا

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران
برنامه کارآموزی در عرصه ( )2دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاری
نيمسال اول سال تحصيلی 97-98
گروه 3

.1
.2
.3
.4

صادقی-فاطمه
ارزه گر-ساراعلی رحمی-کبراکريمی -مريم

.5

قاسمی-نسيم
محبی-زهرا

.7

اله تقی -ندا(فقط کودکان)

.6

 .8رضايی -سعيد
 -9صادقی -حسن
گروه 4

.1

قلی زاده علی

.2

فيضی-اميرمحمد

.3

قربانی-مجتبی

.4

احمدی-مريم

.5

کبريائی زاده کچورستاقی فاطمه

.6

اسدزاده رکنی-پرستو

.7

احمدی-صبا

.8

فرج زاده دانالو-فرزانه

.9

نخعی -کوثر

 .10نجفی -مريم

روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه

ورودی بهمن 93
پرستاری در بحران و فوريتها

پرستاری کودکان

 97/6/31لغایت 97/7/25

 97/7/28لغایت 97/8/23

بیمارستان شهدای هفتم

بیمارستان حضرت رسول

تیر
اورژانس

پرستاری مادران و نوزادان

 97/8/26لغایت 97/9/21
بیمارستان لوالگر

عصر

نام استاد:خانم گودرزی
بیمارستان حضرت رسول
 ICUاعصاب و داخلی

نام استاد :خانم صالحی

نام استاد :خانم نجف فر

نام استاد:آقای خدایی
مديريت خدمات پرستاری

پرستاری بهداشت جامعه

پرستاری در بحران و فوريتها
پرستاری کودکان

پرستاری مادران و نوزادان

 97/6/31لغایت 97/7/25

 97/7/28لغایت 97/8/23

 97/8/26لغایت 97/9/21

 97/9/24لغایت 97/10/19

 97/10/22لغایت 97/11/17

بیمارستان شهید هاشمی

مرکز بهداشت تهرانسر

بیمارستان حضرت رسول

بیمارستان فیروزآبادی

بیمارستان حضرت علی اصغر

 ICUاعصاب و داخلی

اورژانس

نژاد

صبح
نام استاد :خانم نجف فر
صبح  7:15لغایت 14

بیمارستان شهید اکبر آبادی

عصر 13 :لغایت 18:30

نام استاد:

نام استاد:خانم خسروی

نام استاد:خانم ها جان محمدی و

خانم هاجعفرجالل ،رضوی ،

نام استاد:خانم جعفری

نام استاد :خانم نصراهلل پور

بخشی

مدیری

.روزاول کاراموزی بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجویان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند.

روز اول کارآموزی بهداشت جامعه الزاما دانشجویان در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند
به نام خدا

2

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران
برنامه کارآموزی در عرصه ( )2دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاری
نيمسال اول سال تحصيلی 97-98
گروه 5
.1

باباميری-نويد

.2

شاهرضائی-محمدرضا

.3

سليمی –حميد

.4

حسينی – مرضيه اسادات

.5

تعبدی ماليی – حديثه

.6

رئيسی عيسی ابادی-ناهيد

.7

اقچه لو-زهرا

.8

اقائی-سحر

.9

دهقانی-فاطمه

.10

خوشقدم-حليمه

روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه

ورودی بهمن 93
پرستاری مادران و نوزادان

پرستاری کودکان

مديريت خدمات پرستاری

 97/6/31لغایت 97/7/25

 97/7/28لغایت 97/8/23

 97/8/26لغایت 97/9/21

 97/9/24لغایت 97/10/19

بیمارستان حضرت رسول

بیمارستان حضرت علی اصغر

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

بیمارستان شهدای هفتم تیر

مرکز بهداشت تهرانسر

 ICUاعصاب و داخلی

اورژانس

صبح

صبح  7:15لغایت 14
عصر 13 :لغایت 18:30

نام استاد :خانم نجف فر
بیمارستان لوالگر
نفرات 4و  5در ليست
نام استاد :خانم گودرزی
بیمارستان شهید اکبرآبادی

نام استاد :خانم نصراهلل پور

نام استاد:

.1
.2

پاکدل کيکاگری-محمدرضا

.3

چراغی مفرح-مجتبی

.4

احمدی نسب-محمد

.5

رهنما-جالل(فقط مادران)

.6

پوريافر-پروانه

.7

خواجه وند-اناهيتا

.8

تنهارو-درسا

.9

زندی-مژده

نام استاد :آقای خدایی

پرستاری کودکان

پرستاری بهداشت جامعه

پرستاری مادران و نوزادان

مديريت خدمات پرستاری

پرستاری در بحران و فوريتها

 97/6/31لغایت 97/7/25

 97/7/28لغایت 97/8/23

 97/8/26لغایت 97/9/21

 97/9/24لغایت 97/10/19

 97/10/22لغایت 97/11/17

بیمارستان حضرت علی اصغر

مرکز بهداشت کن

بیمارستان حضرت رسول

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

بیمارستان شهدای هفتم تیر

 ICUاعصاب و داخلی

صبح

اورژانس

نام استاد :خانم نجف فر
بیمارستان شهید اکبر آبادی

صبح  7:15لغایت 14
عصر 13 :لغایت 18:30

نام استاد :خانم نصراهلل پور

نام استاد:
نام استاد :خانم ها جان محمدی و

.روزاول کاراموزی بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجویان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند.

3

نام استاد :خانم خسروی

خانم ها دکتر صالحی  ،رضوی  ،مدیری

نام استاد :خانمها احمدی ،بخشی

حکمتی منامن-ميثم

پرستاری در بحران و فوريتها

 97/10/22لغایت 97/11/17

نفرات  6تا  10لیست

گروه 6

پرستاری بهداشت جامعه

بخشی

نام استاد:
خانم ها دکتر صالحی  ،رضوی  ،مدیری

روز اول کارآموزی بهداشت جامعه الزاما دانشجویان در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند

نام استاد :آقای خدایی

به نام خدا

نيمسال اول سال تحصيلی 97-98
پرستاری مادران و نوزادان
گروه 7

-1اسمعيل زاده-کامران
-2سالمی ظريف-رحيم

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

پرستاری کودکان

روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه
مديريت خدمات پرستاری

 97/5/6لغایت 97/5/30

 97/6/3لغایت 97/6/27

 97/6/31لغایت 97/7/25

 97/7/28لغایت 97/8/23

 97/8/26لغایت 97/9/21

بیمارستان حضرت رسول

مرکز بهداشت المپیک

بیمارستان حضرت علی اصغر

بیمارستان فیروزگر

بیمارستان فیروزآبادی

 ICUاعصاب و داخلی

اورژانس

عصر

-3عزتی-تيمور

صبح  7:15لغایت 14

-4دشتی قلعه النی-مجيد
-5حسينی-سيددانيال
 -6عبدی -ايوب
 -7قسام –کامران

عصر 13 :لغایت 18:30

-8فرج زاده

دانالو-فرزانه(فقط اورژانس)

پرستاری در بحران و فوريتها

نام استاد:

نام استاد:خانمها شریعت پناهی و

نام استاد :خانم صالحی

نام استاد:خانم جعفری

جواهری

-9نخعی -کوثر(فقط اورژانس)
.روزاول کاراموزی بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجویان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند.

نام استاد:
خانم ها مینویی ،کبریایی  ،سزاوار
روز اول کارآموزی بهداشت جامعه الزاما دانشجویان در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند

4

