
 

 به نام خدا

 
  دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 دانشجويان كارشناسي پیوسته پرستاري پرستاري بهداشت جامعه، ويژه  پرستاري ، وبیماريهاي روان  كارآموزي پرستاري بهداشت روانبرنامه 

                                             دوشنبه -شنبهيک -شنبه روزهاي كارآموزي:  95مهر ورودي                    97-98سال تحصیلي  دومنیمسال 

  18 لغايت   30/12عصر  -30/7 -30/12ساعت كارآموزي: صبح  مراكز بهداشتي    ،ايران ،حضرت رسول، فیروزگر، شهید هاشمي نژاد بیمارستان هاي يمحل كارآموز
 1گروه 

 4/12/97لغايت  13/11/97
 20/12/97لغايت  5/12/97

 2/2/98لغايت  17/1/98

 13/3/98لغايت  7/2/98

 الیستوده شک .1

 نیدوار نازنیام .2

  قيشقا ينیالحس يبن .3

 رانیج يرحمت .4

  يهاد يمحمد خان .5

  يمهد يبخش .6

  يمهد پاک منش .7

 ان محمدیرمضان .8

  نیحس

  نیحس ریام يدهناد .9

  رضا ييكربال .10

 ويژهپرستاري 

 هموديالیز 

 بیمارستان حضرت رسول

 صبح

و لیال  نام استاد:خانم شیرین کام

 بهمنی

 و  بیماريهاي روان بهداشت روان

 بیمارستان ايران
 

 

 نام استاد: اقای خوشنویسان
 

 

 

 
 

 

 بهداشت جامعه

 

 فاضل مركز بهداشتي :
 

 

 

 

 نام استاد: 

 2گروه 
 13/3/98لغايت  28/2/98 23/2/98لغايت  17/1/98 20/12/97لغايت  13/11/97

 فرناز يآقاجان .1

  ان زهرهياشکور .2

  نیاسمي يدولت .3

  زهرا يبا .4

  زهرا ينیحس .5

 هیهان يتوكل .6

 دينو يبهرام .7

  الدیم يفيشر .8

 دانش يكرم .9

 

 و  بیماريهاي روان بهداشت روان

 بیمارستان ايران

 نام استاد :

 آقاي خوشنويسان

   

 بهداشت جامعه

 

  مركز بهداشتي :
 

 

 

  نام استاد: 

 پرستاري ويژه 

 هموديالیز 

 بیمارستان حضرت رسول

 

 صبح

 

خانم ها شیرین کام و لیال نام استاد:

 بهمنی

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 به نام خدا

 
  دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 دانشجويان كارشناسي پیوسته پرستاري پرستاري بهداشت جامعه، ويژه  پرستاري ،  برنامه كارآموزي پرستاري بهداشت روان

دوشنبه                                              -يکشنبه -شنبه روزهاي كارآموزي:  95مهر ورودي                    97-98سال تحصیلي دوم نیمسال 

  18لغايت    30/12عصر  -30/7 -30/12ساعت كارآموزي: صبح  مراكز بهداشتي    ،ايران ،رسول، فیروزگرشهید هاشمي نژاد ،حضرت  بیمارستان هاي يمحل كارآموز
 3گروه

 4/12/97لغايت  13/11/97
 20/12/97لغايت  5/12/97

 2/2/98لغايت  17/1/98

 13/3/98لغايت  7/2/98

  نایمب صمد پور .1

  قيشقا يجعفر .2

  نبيز يبرقن .3

 الیشک حشمدار .4

 آزاد فالح محمد  .5

 محمد  يسلمان .6

 محمد رین اميتد .7

  نیرام ياقبال .8

 يمهد زاده میرح .9

 پرستاري ويژه

 هموديالیز 

 بیمارستان شهید هاشمي نژاد

 صبح 21/11/97لغايت  13/11/97

 عصر4/12/97لغايت  27/11/97

 یزبرجدنام اساتید: خانمها 

  ،محمودیه

 

 و  بیماريهاي روان بهداشت روان

 بیمارستان ايران

 

 

 

نام استاد: نیمه اول آقای 

صابر و نیمه دوم خانم 

 اینانلو 

 

 

 

 

 

 بهداشت جامعه

 

 مركز بهداشتي  : سعادت آباد

 

 

 

 

 
 

 :  نام استاد

 

 4گروه 

 4/12/97لغايت  13/11/97

 20/12/97لغايت  5/12/97 13/3/98لغايت  7/2/98

 2/2/98لغايت  17/1/98
 

 

  زهيفا ييفدا .1

  هیآس يزيسو .2

  ساناز ييخزا .3

 ايثر ياحير .4

 طاهره -حیدري .5

 فاطمه -رضايي .6

 پرستاري ويژه

 هموديالیز

 فیروزگربیمارستان 

 عصر((

 خانم سمیعی د:اتینام اس

 17لغایت  12ساعت 
 

 

 بهداشت جامعه

 

 : فاضل مركز بهداشتي
 

 

 

 

 

 

 نام استاد:

 خانم مجد آبادی

 دانشجوی دکترا

 و  بیماريهاي روان بهداشت روان

 بیمارستان ايران

 

 

 

 

 

 

خانم دکتر نام استاد: 

 مردانی

 

  لیاسماع يرمضان .7

  يمهد ان محمديمنتظر .8

  ابوالفضل يرسول .9

 پیام-باطني .10

 پرستاري ويژه

 هموديالیز

 فیروزگربیمارستان 

 صبح((

 خانم صحرایینام اساتید: 

 12تا  7ساعت 

 



 

 به نام خدا

 
  بهداشتي درماني ايران دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 

 دانشجويان كارشناسي پیوسته پرستاري پرستاري بهداشت جامعه،  ويژه پرستاري ،  برنامه كارآموزي پرستاري بهداشت روان

دوشنبه                                              -يکشنبه -شنبه روزهاي كارآموزي:  95مهر ورودي                    97-98سال تحصیلي دوم نیمسال 

  18لغايت    30/12عصر  -30/7 -30/12ساعت كارآموزي: صبح  مراكز بهداشتي    ،ايران ،شهید هاشمي نژاد ،حضرت رسول، فیروزگر بیمارستان هاي يمحل كارآموز
 5گروه 

 13/3/98لغايت  7/2/98 2/2/98لغايت  17/1/98 20/12/97لغايت  13/11/97

  دايو زاده ينظر .1

 زهرا يلطف .2

 روزهیف يميكر .3

 معصومه يميكر .4

 سجاد  انيمحمد .5

 دیوحي اري .6

 ریام يعسگر .7

 رضا  محمد ينينورالد .8

 ريهژ محمد يقانع .9

 

 بهداشت جامعه

 

 مركز بهداشتي  : كن

 

 

 

 

 

 نام استاد: 

 خانم دکتر پاشایی

 

 پرستاري ويژه

 هموديالیز 

  شهید هاشمي نژادبیمارستان 

 صبح 24/1/98لغايت  17/1/98

 عصر2/2/98لغايت  25/1/98

ی ، زبرجدنام اساتید: خانمها 

 محمودیه

 و  بیماريهاي روان بهداشت روان

 بیمارستان  ايران
 

 

 

 

 

 خانم دکتر مردانی نام استاد:

  

 6گروه 
 13/3/98لغايت  7/2/98 2/2/98لغايت  17/1/98 20/12/97لغايت  13/11/97

  اسمني يمراد .1

  محدثه قاسم پور .2

  زهرا يهاشم .3

 اكرمي مالک .4

  جعفر فرهنگ .5

  ديقا يمهد يرحمت .6

  محمد خداشناس .7

 ابوالفضل يرض .8

 مهران يشهسوار .9

 بهداشت جامعه

 

 مركز بهداشتي : سعادت آباد

 

 

 
 

 نام استاد:

 دانشجوی دکترا خانم معصومی

 پرستاري ويژه

 هموديالیز 

 بیمارستان حضرت رسول

 

 صبح

 

  نام استاد:خانم شیرین کام

  

 و  بیماريهاي روان بهداشت روان

 بیمارستان ايران

 

 

 نام استاد: خانم اینانلو

 

 

 

 

 

 به نام خدا



 
  دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 دانشجويان كارشناسي پیوسته پرستاري پرستاري بهداشت جامعهويژه  ، پرستاري ،  برنامه كارآموزي پرستاري بهداشت روان

دوشنبه                                              -يکشنبه -شنبه روزهاي كارآموزي:  95مهر ورودي                    97-98سال تحصیلي دوم نیمسال 

  18لغايت    30/12عصر  -30/7 -30/12ساعت كارآموزي: صبح  مراكز بهداشتي    ،فیروزگر ايرانشهید هاشمي نژاد ،حضرت رسول،  بیمارستان هاي يمحل كارآموز
 13/3/98لغايت  28/2/98 23/2/98لغايت  17/1/98 20/12/97لغايت  13/11/97 7گروه 

  مانهیپ فرد .1

 بتول-اصغري .2

  زهرا يقاسم .3

  ثيحد يانیك .4

  محمد يملک .5

  يعل يمحمد .6

  دیام يقربان .7

 رضا–مقدم  .8

 محمد ریام ينامدار .9

 

 و  بیماريهاي روان بهداشت روان

 بیمارستان ايران

 

 

 

 

 خانم رنجبر  نام استاد:

  

 بهداشت جامعه

 

 مركز بهداشتي  : آزادي

 

 

 
 

   : نام استاد

 خانم سلحشوريان

 پرستاري ويژه

 هموديالیز 

 شهید هاشمي نژادبیمارستان 

 عصر 4/3/98لغايت  28/2/98

 صبح13/3/98لغايت  6/3/98

ی ، زبرجدنام اساتید: خانمها 

 محمودیه

 13/3/98لغايت  7/2/98 2/2/98لغايت  17/1/98 20/12/97لغايت  13/11/97 8گروه 

  حنانه يگنج .1

  زهرا يعابد .2

 سودابه يرتقیم .3

 طاهري مهسا .4

 زهيفا يبابک .5

 و  بیماريهاي روان بهداشت روان

 بیمارستان ايران

 

 

 

 

 

 

 

 خانم دکترنام استاد: 

 مردانی

 

 پرستاري ويژه

 هموديالیز 

 بیمارستان فیروزگر

 عصر((

 نام اساتید: خانم سمیعی

                   17لغایت  12ساعت 

 بهداشت جامعه 

 

 : شهر زيبامركز بهداشتي 

 

 
 

 

 

 
 

 : نام استاد

 آرش يمختار .6

 امیرحسین حسن زاده  .7

  الدیم يدیص .8

 ابوالفضل-كشاورز قاسمي .9

 ابوالفضل -پور منفرد .10

 

 پرستاري ويژه

 هموديالیز 

 بیمارستان فیروزگر

 صبح((

 نام اساتید: خانم صحرایی

 12تا  7ساعت 

 

 


