به نام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي اصول ومهارتهاي پرستاري دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي بهمن 96
روزهاي کارآموزي :شنبه  ،يکشنبه

نيمسال اول سال تحصيلي 97-98

محل کارآموزي :بيمارستان شفا يحيائيان و فيروزگر ،حضرت رسول،شهيد هاشمي نژاد

ساعت کارآموزي 7/30 - 12/30

 97/8/5لغايت 97/9/4

 97/9/10لغايت 97/10/9

بيمارستان فيروزگر

بيمارستان شفا يحيائيان

گروه :1
 -1احمدی نیلوفر
 -2پاشازاده فاطمه
 -3غالمعلی نگین
 -4جالل زاده سیده هاجر
 -5جعفری زهرا
 -6نظری محمد جواد
 -7صفری کیوان
 -8جعفر نژاد محراب
 -9سعیدی احسان

گروه 5
 .1بهنامی -مهسا
 .2رفعتی -نگین
 .3مهری -ملیکا
 .4سلیمانی -سپیده
 .5نادعلینی -محمدعلی
 .6برغمدی -سیدجواد
 .7معدنی -محمد
 .8میرزاآقایی -امیرحسین
 .9ایمانی -علی

نام استاد :خانم گودرزي

نام استاد:

بيمارستان شفايحيا ئيان

بيمارستان حضرت رسول
گروه 6

گروه 2
 -1افشار نیا نسیم
 -2خداپناه سیمین
 -3شهبازی مهدیه
 -4ویسی گلناز اهلل
 -5حقیقی محمدرضا
 -6شیرخانلو علیرضا
 -7محمدی پویا
 -8اصغری اصل حسین
 -9فرامرزی حمیدرضا

نام استاد :خانم بزرگ نژاد

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

عرفانی -کرد -نرگس
موسوی عزیز -فاطمه
فتحی -فرشته
فالح – رعنا
حیدری -یاسمن
والشجردی -سجاد
عاشوری -محمدمهدی
فاتحی -کیهان
شجاعی -محسن

نام استاد :خانم بزرگ نژاد

به نام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي اصول ومهارتهاي پرستاري دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي بهمن 96
روزهاي کارآموزي :شنبه  ،يکشنبه

نيمسال اول سال تحصيلي 97-98

محل کارآموزي :بيمارستان شفا يحيائيان و فيروزگر ،حضرت رسول،شهيد هاشمي نژاد

ساعت کارآموزي 7/30 - 12/30

 97/6/31لغايت 97/7/29

 97/9/10لغايت 97/10/9

بيمارستان فيروزگر

بيمارستان فيروزگر
گروه7

گروه 3

 -1فراشی محبوبه
 -2مراد معصومه
 -3جعفری مریم
 -4معظمی فاطمه
 -5نظری زهرا
 -6حسینی سپیده
 -7واله رسول
 -8محمدزاده محمود
 -9راشدی مهران
 -10محمدلو ابوالفضل
نام استاد :خانم گودرزي

بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
گروه 4
 -1حسن پور نسرین
 -2یوسفی ثمین
 -3یکتا منش مریم
 -4مختاری جواد
 -5قادری مسلم
 -6قیاسی محمد مهدی
 -7قلمبران مصطفی
 -8جسمانی امیر
 -9صف شکن پرهام

نام استاد :آقاي زارعي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

حسینی -عاطفه
مزیدی -فخریه
غزالی ورذنجانی – مهدی
جاونده -محمدرضا
محمدی تبار -محمدرضا
درویش – محمدرضا
سجادی – سد محمد مبین
فالح  -حسین

نام استاد :خانم گودرزي

بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
گروه 8
 -1پاشایی هانیه
 -2علی تبارز هرا
 -3قاسمی نیلوفر
 -4مرادی فاطمه
 -5قانع باقری امیرحسین
 -6صادق زاده کامیاب
 -7حجتی علیرضا
 -8ایری شریف
 -9دهقانی علی
 -10حاجی حسین لو حسین
نام استاد :آقاي زارعي

