به نام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي پرستاري بزرگساالن /سالمندان  3و فارماکولوژي باليني دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري
ورودي بهمن 95
روزهاي کارآموزي :سه شنبه –چهارشنبه – پنج شنبه
نيمسال اول سال تحصيلي97-98
ساعت کارآموزي :صبح 7/30 -12/30
محل کارآموزي :بيمارستان هاي حضرت رسول ،فيروزگر ،قلب شهيد رجايي
گروه 1
.1

پیوندی -فاطمه

.2

ثابتی -محدثه

.3

سوری -پریسا

.4

آشتیانی-فاطمه

.5

بخشی-زهرا

.6

اصغری فرد-پرهام

.7

آزاد دهقان -حمید رضا

.8

رحیمی-فرشید

.9

رحمانیان-علی

 97/7/3لغايت 97/7/24
تنفس

 97/7/25لغايت 97/8/3

 97/8/9لغايت 97/8/24

زنان

قلب
بيمارستان قلب شهيد رجايي

بيمارستان حضرت رسول
غدد
بيمارستان حضرت رسول

 97/8/29لغايت97/9/20
فارماکولوژي
بيمارستان حضرت رسول

 97/8/15تعطیل

نام استاد:

نام استاد:
نام استاد :آقای دادبخش

نام استاد  :خانم شير خان

آقای مسعود رضایی

 .10سلیمی-کمیل
گروه 2
.1

علیمرادی-عاطفه

.2

عیسی زاده=فاطمه

.3

فریدونی زاده-حدیث

 97/7/3لغايت 97/7/24
تنفس

 97/7/25لغايت 97/8/3

 97/8/9لغايت 97/8/24

قلب
بيمارستان قلب شهيد رجايي

زنان

فارماکولوژي

بيمارستان فيروزگر
غدد

بيمارستان فيروزگر

بيمارستان فيروزگر

-4فاطمی-مسعود

 97/8/15تعطیل

-5کاظمی -نادر
-6قاسم نژاد-مهدی
-7آقاعلی سهیل

 97/8/29لغايت97/9/20

نام استاد:

نام استاد

خانم کفعمی

غدد
بيمارستان فيروزگر
 97/8/15تعطیل

دانشجوی دکتری

نام استاد:
خانم کفعمی
دانشجوی دکتری

نام استاد:

گروه 3

\\

.1

میرآقایی-فاطمه

.2

عبادی – فاطمه

.3

نوربخش-مرضیه

.4

سلیمان تبار -فاطمه

.5

مهرزاد -فاطمه

.6

قرجه-ماهره

-7

منتظری -حسن

-8

زنگنه-هادی

-9

چگینی -امیر

 97/7/25لغايت 97/8/24

 97/8/29لغايت 97/9/7

تنفس

قلب
بيمارستان قلب شهيد رجايي

 97/9/8لغايت 97/9/20
زنان
بيمارستان حضرت رسول

بيمارستان حضرت رسول
97/7/25لغايت  97/8/3صبح
 97/8/9لغايت  97/8/24عصر

غدد
بيمارستان حضرت رسول

 97/8/15تعطیل
نام استاد:
 :خانم ناظريان
همتايار کارشناسي ارشد داخلي و
جراحي

نام استاد:
خانم شير خان

نام استاد:
آقاي دادبخش

 97/9/21لغايت 97/10/11
فارماکولوژي
بيمارستان حضرت رسول

نام استاد:
آقای مسعود رضایی

به نام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي پرستاري بزرگساالن /سالمندان  3و فارماکولوژي باليني دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري
ورودي بهمن 95
روزهاي کارآموزي :سه شنبه –چهارشنبه – پنج شنبه
نيمسال اول سال تحصيلي97-98
ساعت کارآموزي :صبح 7/30 -12/30
محل کارآموزي :بيمارستان هاي حضرت رسول ،فيروزگر ،قلب شهيد رجايي
گروه 4

.1

جمشیدی-زهرا

.2

سیدعلی فانی-مهتاب

.3

آصفی-نغمه

.4

حجازی-زهرا

.5

کشاورزیان-هانیه

.6

حمیدی کیا -ابراهیم

.7

توکلی -علی

.8

شریعت فر -محمد

.9

ایری-محمد

.10

اسالمی-امیر محمد

گروه 5

.1

طاهری-مهسا

.2

کردزاده-زهرا

.3

گلی پور –مهدیس

.4

فامرینی-میالد

.5

علیخانی-اسماعیل

.6

قربانی -فرزاد

.7

عالیان-مجتبی

.8

فاضلی -مهدی

گروه 6

.1

کریمی -زهره

.2

فرجی -نیلوفر

.3

ملکی -فاطمه

.4

یزدانی-فاطمه

.5

فدایی اقدم -ثنا

.6

چاوشی -علیرضا

.7

کشاورز-ابوالفضل

 97/7/25لغايت 97/8/24

 97/8/29لغايت 97/9/7

 97/9/8لغايت 97/9/20

تنفس

زنان

بيمارستان فيروزگر

قلب
بيمارستان قلب شهيد رجايي

 97/9/21لغايت 97/10/11
فارماکولوژي
بيمارستان
فيروزگر

بيمارستان فيروزگر
نام استاد:

نام استاد:
خانم ماه ور

غدد

نام استاد:

بيمارستان فيروزگر
نام استاد:

نام استاد:

خانم شيرخان

دانشجوي دکتري

 97/7/3لغايت 97/7/11

 97/7/12لغايت 97/7/24

قلب
بيمارستان قلب شهيد رجايي

زنان

بيمارستان فيروزگر

 97/7/25لغايت 97/8/24

 97/9/21لغايت 97/10/12

فارماکولوژي

تنفس

بيمارستان فيروزگر

بيمارستان فيروزگر

 97/8/15تعطیل

نام استاد :خانم شيرخان

غدد

بيمارستان فيروزگر
نام استاد:

نام استاد:
خانم گودرزي

نام استاد :خانم دکتر احساني
 97/7/3لغايت 97/7/11

 97/7/12لغايت 97/7/24

 97/7/25لغايت 97/8/24

 97/9/21لغايت 97/10/12

زنان
بيمارستان حضرت رسول

قلب
بيمارستان قلب شهيد رجايي

فارماکولوژي

تنفس

بيمارستان حضرت رسول

بيمارستان حضرت رسول

غدد
بيمارستان حضرت رسول
نام استاد:
نام استاد:

نام استاد :
آقای مسعود رضایی
خانم شیر خان

نام استاد:
آقای دادبخش

به نام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي پرستاري بزرگساالن /سالمندان  3و فارماکولوژي باليني دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري
ورودي بهمن 95
روزهاي کارآموزي :سه شنبه –چهارشنبه – پنج شنبه
نيمسال اول سال تحصيلي97-98
ساعت کارآموزي :صبح 7/30 -12/30
محل کارآموزي :بيمارستان هاي حضرت رسول ،فيروزگر ،قلب شهيد رجايي
گروه 7
.1

احمدی -ویدا

.2

شنبه زاده -پردیس

.3

یزدیانی -فاطمه

.4

محمودی -دیاکو

.5

عسگری-محمد

.6

یکه روستا -سهیل

.7

مهدی نژاد -سید مهدی

.8

شفیعی -شهاب

گروه 8
.1

مراد-الله

.2

میراحمدی-مرضیه

.3

کچویی -رقیه

.4

طایفه -زهرا

.5

جاللوند-رسول

.6

نکویی -محمدرضا

.7

اکبری -رامین

.8

بابایی -مصطفی

 97/7/3لغايت 97/7/24

 97/8/29لغايت 97/9/20

 97/9/21لغايت 97/9/29

فارماکولوژي

تنفس

زنان
بيمارستان فيروزگر

بيمارستان فيروزگر

بيمارستان فيروزگر

ام استاد

نام استاد:
خانم سعيدي
دانشجوي دکتري

نام استاد:

غدد
بيمارستان فيروزگر

 97/10/4لغايت 97/10/12
قلب
بيمارستان قلب شهيد رجايي

نام استاد:
خانم شير خان

نام استاد:
 97/7/3لغايت 97/7/24

 97/8/29لغايت 97/9/20

 97/9/21لغايت 97/9/29

فارماکولوژي

تنفس

بيمارستان حضرت رسول

قلب
بيمارستان قلب شهيد رجايي

بيمارستان حضرت رسول

 97/10/4لغايت 97/10/12
زنان
بيمارستان حضرت رسول
نام استاد:

نام استاد

نام استاد:

نام استاد:

خانم دکتر بزرگ زاد

خانم شير خان

 97/7/3لغايت 97/7/11

 97/7/12لغايت 97/7/24

 97/7/25لغايت 97/8/24

زنان

قلب

بيمارستان فيروزگر

بیمارستان قلب شهید رجایی

غدد
بيمارستان حضرت رسول
نام استاد:

گروه 9
-1

پنبه ای -صنم

-2

تیموری-فاطمه

 -3چراغی-زهرا

بيمارستان حضرت رسول

نام استاد:

 -4جوراب بافان-شادی
-5

زنگنه-ساره

-6

رحمتی-حسین

-8

حیدری-پژمان

-9

زارعی -کامران

فارماکولوژي
بيمارستان حضرت رسول

97/7/25لغايت  97/8/3عصر
 97/8/9لغايت  97/8/24صبح
نام استاد :

 -7رفیعی-علی

تنفس

 97/8/29لغايت97/9/20

غدد

بيمارستان فيروزگر

نام استاد:

خانم شیر خان

 97/8/15تعطیل
نام استاد:
خانم ناظريان
همتايار کارشناسي ارشد داخلي
و جراحي

نام استاد:

