
 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری 2ربانمه کارآموزی رد ع

 18:30 لغایت  13و عصر 12:30لغایت  7:30صبح 

تحصيلی                                                 
شتی(                                                                  -اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -)بيمارستان اهی اهشمی ژناد        98-99نيمسال  اول سال   کار آموزی شنبه لغایت چهارشنبهروزاهی                                                                                                                                                                                                                                                                94ورودی بهمن مراکز بهدا

 1گروه 

 

شت جامعه مدريیت خدمات رپستاری  رپستاری رد بحران و فوریتها  رپستاری ماردان و نوزادان رپستاری كودکان رپستاری بهدا

 8/11/98لغایت  14/10/98 11/10/98لغایت  16/9/98 13/9/98لغایت  18/8/98 15/8/98لغایت 20/7/98 17/7/98لغایت  23/6/98

 شکيال رضایی -1

 زهرابهمن آبادی -2

 مهدهی حسینی صفا  -3

  مائده حاجی جیريایی -4

 رسول اکرمبيمارستان 

 اورژانس

 

 

 استاد :انم 

 اهشمی ژناد بيمارستان

 اه چهارهفته  صبح

 دوشنبه -يکشنبه  –شنبه 

 هفته دوم و سوم 

 شنبه اه عصر چهارشنبه وهس 

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 استاد : انم 

 جعفرجالل خانم

 رضوی -مدريی اه :  خانم

شت تهرانسر  مرکز بهدا

 

 

 

 استاد :انم 

 حضرت علی اصغربيمارستان 

 ) صبح (  دوهفته اول

 )عصر ( دوهفته دوم

 

 استاد :انم 

 خانم بنازاده

 بيمارستان شهيد اکبرآبادی  

 استاد :

 

 رسول اکر مبيمارستان 

 نفرولوژی

 انم استاد:

 

 

 

 

 

 امین حاضری  -5

 سعيد جلولی -6

 علی کرباسچی -7

 سيدجواد رضوی -8

 عباس تواانیی -9

شت جامعه  الزاما"دانشجويان رد شيفت صبح  آروزاول کار                     شت ماردان و نوزادان  و بهدا  رد دانشکده جهت هماهنگی با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت موزی بهدا

 اهر خوواهند داشت.صبحاهن و انازه خروج از بيمارستان جهت تهیه تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اج  M/Eدانشجويان کارآموزی مدريیت توجه داشته باشند که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت              

 

 

 

 

  



 

شتی ردمانی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  ارياندانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری 2ربانمه کارآموزی رد ع

 18:30 لغایت  13و عصر 12:30لغایت  7:30صبح 

تحصيلی                                                 
شتی(                                                                  -اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -)بيمارستان اهی اهشمی ژناد        98-99نيمسال  اول سال   روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنبه                                                                                                                                                                                                                                                               94ورودی بهمن مراکز بهدا

 2گروه 
شت جامعه رپستاری رد بحران و فوریتها مدريیت خدمات رپستاری   رپستاری كودکان رپستاری ماردان و نوزادان رپستاری بهدا

 8/11/98لغایت  14/10/98 11/10/98لغایت  16/9/98 13/9/98لغایت  18/8/98 14/8/98لغایت 20/7/98 17/7/98لغایت  23/6/98

 کيمياباباخانيان .1

گارجديدی   .2  ن

بخشی .3 گاه خدا  پ

گار ولی پور .4    ن

 اهشمی ژنادبيمارستان 

 چهارهفته  صبح اه

 دوشنبه -يکشنبه  –شنبه 

 هفته دوم و سوم 

 هس شنبه وچهار شنبه اه عصر

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 استاد :

 خانم جعفرجالل

 رضوی -خانم اه :  مدريی

 فیروزگربيمارستان 

 )اورژانس (

 (صبح)   دوهفته اول

 (عصر) دوهفته دوم

 

 

 

 انم استاد:

 

شت    مرکز بهدا

 المپيک

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 

 بيمارستان اکبرآبادی

 استاد: انم

 

 

بيمارستان حضرت علی 

 اصغر

 (عصر)  دوهفته اول

 (صبح) دوهفته دوم

 

 

 

 انم استاد: 

 خانم تجلی

 فیروزگربيمارستان 

 جراحی

 

 انم استاد :

 علی اکبر رجبی .5

 محمد امین سروش فرد   .6

 حميد رضا ازیدی .7

نيما اسماعيلی اقدم  .8

 رباربی

للهی دهزريی .9  نويد عبدا

 علیرضا زیوری  .10

 

 

شت جامعه  الزاما"دانشجويان رد شيفت صبح  آروزاول کار                     شت ماردان و نوزادان  و بهدا  رد دانشکده جهت هماهنگی با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت موزی بهدا

 اهر خوواهند داشت.صبحاهن و انازه خروج از بيمارستان جهت تهیه تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اج  M/Eدانشجويان کارآموزی مدريیت توجه داشته باشند که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت                           

 



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری 2ربانمه کارآموزی رد ع

 18:30 لغایت  13و عصر 12:30لغایت  7:30صبح 

تحصيلی                                                 
شتی(                                                                  -اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -)بيمارستان اهی اهشمی ژناد        98-99نيمسال  اول سال   روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنبه                                                                                                                                                                                                                                                               94ورودی بهمن مراکز بهدا

 3گروه 
شت جامعهرپستاری  رپستاری ماردان و نوزادان  رد بحران و فوریت اه رپستاری  رپستاری كودکان مدريیت خدمات رپستاری  بهدا

 8/11/98لغایت  14/10/98 11/10/98لغایت  16/9/98 13/9/98لغایت  18/8/98 14/8/98لغایت 20/7/98 17/7/98لغایت  23/6/98

 ورنکشیمحمدی  زهرا  .1

 نسيم کریمی مالک آبادی .2

 انزنین واحدی .3

 افطمه اهشمی نسب .4

 بيمارستان اکبرآبادی

 

 

 انم استاد : 

شت   تهرانسرمرکز بهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 

 فیروزگربيمارستان 

 چهارهفته  صبح اه

 دوشنبه -يکشنبه  –شنبه 

 هفته دوم و سوم 

 هس شنبه وچهار شنبه اه عصر

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 

 انم استاد:

 مهربان دکتر عادلخانم  

 و

 آخوندی– رضازادهاه :  خانم 

 حضرت علی اصغربيمارستان  

 اول عصردو  هفته 

 دو هفته دوم صبح

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 خانم علی ژناد

 رسول اکرم بيمارستان

 اورژانس

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد: 

 محمدرضازاهدی مازندرانی .5

 رضا صدیقی .6

 آرمان نعيمی .7

 سعيد میرزایی .8

 رسول اکرم  بيمارستان 

 نفرولوژی

 3/7/98ات23/6/98

 صبح

 17/7/98ات6/7/98

 عصر

 انم استاد :

شت جامعه  الزاما"دانشجويان رد شيفت صبح  آروزاول کار                     شت ماردان و نوزادان  و بهدا  رد دانشکده جهت هماهنگی با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت موزی بهدا

 اهر خوواهند داشت.صبحاهن و ان ازه خروج از بيمارستان جهت تهیه تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اج  M/Eدانشجويان کارآموزی مدريیت توجه داشته باشند که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت                           

 
 

 

 

  



 

شتی ردمانی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  ارياندانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری 2ربانمه کارآموزی رد ع

 18:30 لغایت  13و عصر 12:30لغایت  7:30صبح 

تحصيلی                                                 
شتی(                                                                  -اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -)بيمارستان اهی اهشمی ژناد        98-99نيمسال  اول سال   روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنبه                                                                                                                                                                                                                                                               94ورودی بهمن مراکز بهدا

 4گروه 
شت جامعه مدريیت خدمات رپستاری  رپستاری رد بحران و فوریت اه رپستاری كودکان رپستاری ماردان و نوزادان  رپستاری بهدا

 8/11/98لغایت  14/10/98 11/10/98لغایت  16/9/98 13/9/98لغایت  18/8/98 14/8/98لغایت 20/7/98 17/7/98لغایت  23/6/98

 فرانز فراهدی .1

 الهام شاهمرادی .2

 انردی سماهن  .3

 

 بيمارستان اکبرآبادی

 

 انم استاد : 

 حضرت علی اصغربيمارستان 

 

 ) صبح (  دوهفته اول

 )عصر ( دوهفته دوم

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم علی اکبری 

 رسول اکرم  بيمارستان 

 اورژانس

 (عصر)   دوهفته اول

 ( صبح) دوهفته دوم

 

 

 

 

 

 انم استاد: 

 اهشمی ژناد بيمارستان 

 

 چهارهفته  صبح اه

 دوشنبه -يکشنبه  –شنبه 

 هفته دوم و سوم 

 هس شنبه وچهار شنبه اه عصر

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 انم استاد :

 صالحیدکتر  خانم 

 و

 رضوی-مدريی اه خانم 

شت تهرانسر  مرکز بهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد: 

لله آتشک .4  عبدا

ززیی .5  کارزان ع

 سليمان حسن پور .6

 وطن دوست میثم .7

 حميدرضا اتجيک .8

 محمد امانی .9

 رسول اکرمبيمارستان 

 نفرولوژی

 3/7/98ات23/6/98

 عصر

 17/7/98ات6/7/98

 صبح

 استاد :انم 

شت جامعه  الزاما"دانشجويان رد شيفت صبح  آروزاول کار                    شت ماردان و نوزادان  و بهدا  رد دانشکده جهت هماهنگی با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت موزی بهدا

 اهر خوواهند داشت.صبحاهن و ان ازه خروج از بيمارستان جهت تهیه تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اج  M/Eدانشجويان کارآموزی مدريیت توجه داشته باشند که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت                           

 

 

 

 

  



 

شتی ردمانی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  ارياندانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری 2ربانمه کارآموزی رد ع

 18:30 لغایت  13و عصر 12:30لغایت  7:30صبح 

تحصيلی                                                 
شتی(                                                                  -اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -)بيمارستان اهی اهشمی ژناد        98-99نيمسال  اول سال   روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنبه                                                                                                                                                                                                                                                               94ورودی بهمن مراکز بهدا

 5گروه 

 

شت جامعه رپستاری كودکان  مدريیت خدمات رپستاری  رپستاری ماردان و نوزادان رپستاری رد بحران و فوریت اه رپستاری بهدا

 9/11/98لغایت  14/10/98 11/10/98لغایت  16/9/98 13/9/98لغایت  18/8/98 14/8/98لغایت 20/7/98 17/7/98لغایت  23/6/98

 سماهن کافی .1

 بهاره دینياری شریف آبادی .2

 ساالر سرشت مهرانز .3

 حسینی افزئه سادات .4

 نیره حبیبی .5

 جعفری دوگاهه افطمه   .6

علی حضرت بيمارستان 

 اصغر

 

 

 ) صبح (  دوهفته اول

 )عصر ( دوهفته دوم

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم محمدی

شت  مرکز بهدا

 المپيک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 

 رسول اکرمبيمارستان 

 اورژانس

 ) صبح (  دوهفته اول

 )عصر ( دوهفته دوم

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 رسول اکرمبيمارستان  

 انم استاد:

 ژنادشهيد اهشمی  بيمارستان

 چهارهفته  صبح اه

 دوشنبه -يکشنبه  –شنبه 

 هفته دوم و سوم 

 هس شنبه وچهار شنبه اه عصر

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 

 

 انم استاد:

 دکتر صالحی خانم  

 رضوی-مدريیاه :خانم 

 

 رسول اکرم بيمارستان 

 نوروسرجری

 دوهفته اول صبح

 دوهفته دوم عصر

 

 انم استاد:

 رشيدی صياد          .7

یی حامد       .8  خدا

 احمدی محمد رضا    .9

 رحمانی علی         .10

 علیپور محمد رضا     .11

شت جامعه  الزاما"دانشجويان رد شيفت صبح  آروزاول کار                                شت ماردان و نوزادان  و بهدا  رد دانشکده جهت هماهنگی با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت موزی بهدا

 داشت. اهر خوواهندصبحاهن و انازه خروج از بيمارستان جهت تهیه تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اج  M/Eدانشجويان کارآموزی مدريیت توجه داشته باشند که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت                           

 

 

  



 

 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری 2ربانمه کارآموزی رد ع

 18:30 لغایت  13و عصر 12:30لغایت  7:30صبح 

تحصيلی                                                 
شتی(                                                                  -اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -)بيمارستان اهی اهشمی ژناد        98-99نيمسال  اول سال   روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنبه                                                                                                                                                                                                                                                               94ورودی بهمن مراکز بهدا

 6گروه 
شت جامعهرپستاری بهد  مدريیت خدمات رپستاری  ماردان و نوزادانرپستاری  رپستاری كودکان رپستاری رد بحران و فوریت اه ا

 9/11/98لغایت  14/10/98 11/10/98لغایت  16/9/98 13/9/98لغایت  18/8/98 14/8/98لغایت 20/7/98 17/7/98لغایت  23/6/98

 صياديان     اهنیه  .1

 روزبهانی افطمه    .2

 موسوی    سيده زهرا  .3

شت        تهرانسرمرکز بهدا

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 

 

 

 رسول اکرمبيمارستان  

 اورژانس

 ( عصر)   دوهفته اول

 ( صبح) دوهفته دوم

 

 

 انم استاد:

 

 حضرت علی اصغربيمارستان 

 كودکان

 ) صبح (  دوهفته اول

 )عصر ( دوهفته دوم

 

 

 انم استاد: 

 خانم محمدی

 

 

 

 

 اکرم رسولبيمارستان 

 و زایمان زانن

 :انم استاد 

 

 

 

 فیروزگر بيمارستان 

 چهارهفته  صبح اه

 دوشنبه -يکشنبه  –شنبه 

 هفته دوم و سوم 

 هس شنبه وچهار شنبه اه عصر

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 

 انم استاد: 

 مهربان عادلخانم دکتر

 و

 آخوندی-رضا زاده اه :  خانم

         ساکی     محمد  .4

 شمس آبادی  علی  .5

 گراوند    ساسان .6

 معظمی گوردزی  ستار  .7

 رهنما     جالل  .8

 محمد زاده هردورودی    محمد  .9

 همتی  سامان  .10

 رسول اکرمبيمارستان 

 نفرولوژی

 همه  روز اه   عصر

 انم استاد:
 

شت جامعه  الزاما"دانشجويان رد شيفت صبح  آروزاول کار                                   شت ماردان و نوزادان  و بهدا  رد دانشکده جهت هماهنگی با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت موزی بهدا

 اهر خوواهند داشت.صبحاهن و انازه خروج از بيمارستان جهت تهیه تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اج  M/Eت دانشجويان کارآموزی مدريیت توجه داشته باشند که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صور                                   

 

 

 

 

 

  



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری 2ربانمه کارآموزی رد ع

 18:30 لغایت  13و عصر 12:30لغایت  7:30صبح 

تحصيلی                                                 
شتی(                                                   -اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -)بيمارستان اهی اهشمی ژناد        98-99نيمسال  اول سال   آموزی شنبه لغایت چهارشنبه روزاهی کار                                                                                                                                                                                                                                                               94ورودی بهمن                مراکز بهدا

 7گروه 
شت جامعه مدريیت خدمات رپستاری  رپستاری رد بحران و فوریت اه رپستاری كودکان شت   رپستاری بهدا  ماردان و نوزادان بهدا

 8/11/98لغایت  14/10/98 11/10/98لغایت  16/9/98 13/9/98لغایت  18/8/98 14/8/98لغایت 20/7/98 17/7/98لغایت  23/6/98

 مریم عباسی .1

 معصومه مردانی .2

 سمیه کرمی .3

 اقدس صفری .4

 میسون معظمی .5

 حميده گنجی خیبری  .6

 حضرت علی  اصغربيمارستان 

 

 همه روزاه عصر

 

 

 

 انم استاد:

 خانم کلروزی

 

 فیروزگر بيمارستان  

 اورژانس

 ( عصر)   دوهفته اول

 (صبح) دوهفته دوم

 

 

 انم استاد:

 

 اهشمی ژنادبيمارستان 

 چهارهفته  صبح اه

 دوشنبه -يکشنبه  –شنبه 

 هفته دوم و سوم 

 هس شنبه وچهار شنبه اه عصر

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 انم استاد: 

 جعفرجاللخانم 

 رضوی -مدريی اه:  خانم

 

 

 

 

 

 

 

 

شت تهرانسر  مرکز بهدا

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 

 

 بيمارستان شهيد اکبرآبادی

 

  انم استاد:

 

 

 

 رسول اکرمبيمارستان 

 نفرولوژی

 انم استاد:

 

 

 رامین سجادی .7

 ابوالفضل غالمی .8

 ميالد نيکوواه .9

 پيام صوفی احمدی .10

شت جامعه  الزاما"دانشجويان رد شيفت صبح  آروزاول کار                     شت ماردان و نوزادان  و بهدا  رد دانشکده جهت هماهنگی با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت موزی بهدا

 خوواهند داشت.اهر صبحاهن و انازه خروج از بيمارستان جهت تهیه تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اج  M/Eدانشجويان کارآموزی مدريیت توجه داشته باشند که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت                                 

  



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری 2ربانمه کارآموزی رد ع

 18:30 لغایت  13و عصر 12:30لغایت  7:30صبح 

تحصيلی                                                 
شتی(                                                                  -اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -)بيمارستان اهی اهشمی ژناد        98-99نيمسال  اول سال   آموزی شنبه لغایت چهارشنبه روزاهی کار                                                                                                                                                                                                                                                               94ورودی بهمن مراکز بهدا

 8گروه 
شت جامعه  رپستاری كودکان رپستاری ماردان و نوزادان رپستاری رد بحران و فوریتها مدريیت خدمات رپستاری  رپستاری بهدا

 8/11/98لغایت  14/10/98 11/10/98لغایت  16/9/98 13/9/98لغایت  18/8/98 14/8/98لغایت 20/7/98 17/7/98لغایت  23/6/98

 حمیرا خالديان .1

 زهرا آاقجانی .2

 صبا حيدری سودجانی .3

 اقسم پور محدهث .4

 نسترن حسنوند .5

 رپیسا سبزی  .6

 

شت       مرکز بهدا

 کن

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 

 بيمارستان فیروزگر

 

 چهارهفته  صبح اه

 دوشنبه -يکشنبه  –شنبه 

 هفته دوم و سوم 

 هس شنبه وچهار شنبه اه عصر

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 استاد: انم

 عادل مهربانخانم دکتر 

 و

 آخوندی-رضازاده اه : خانم

 

 

 

 

 

 فیروزگر   بيمارستان

 اورژانس

 ) صبح (  دوهفته اول

 )عصر ( دوهفته دوم

 

 

 

 انم استاد: 

  اکبرآبادیبيمارستان 

 زانن و زایمان

 

 انم استاد:

 

 

 

بيمارستان حضرت علی 

 اصغر

 كودکان

 (صبح)  دوهفته اول

 (عصر) دوهفته دوم

 

 

 انم استاد:  

 خانم محمدی

 رسول اکرمبيمارستان 

 نوروسرجری

 دوهفته اول عصر

 دوهفته دوم صبح

  انم استاد:

 امیرحسین تواان .7

 پاپی مرتضی    .8

 کيان رضایی .9

 علی ارباهيمی .10

 امین اسدپور .11

شت جامعه  الزاما"دانشجويان رد شيفت صبح  آروزاول کار                                         شت ماردان و نوزادان  و بهدا  رد دانشکده جهت هماهنگی با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت موزی بهدا

 اهر خوواهند داشت.صبحاهن و ان ازه خروج از بيمارستان جهت تهیه تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اج  M/Eموزی هب صورت دانشجويان کارآموزی مدريیت توجه داشته باشند که رد صورت  ربقراری کارآ                                              

  



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری 2ربانمه کارآموزی رد ع

 18:30 لغایت  13و عصر 12:30لغایت  7:30صبح 

تحصيلی                                                 
شتی(                                                                  -اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -)بيمارستان اهی اهشمی ژناد        98-99نيمسال  اول سال   روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنبه                                                                                                                                                                                                                                                               94ورودی بهمن مراکز بهدا

 9گروه    
شت جامعه رپستاری ماردان و نوزادان رپستاری كودکان رپستاری رد بحران و فوریتها مدريیت خدمات رپستاری   رپستاری بهدا

 8/11/98لغایت  14/10/98 11/10/98لغایت  16/9/98 13/9/98لغایت  18/8/98 14/8/98لغایت 20/7/98 17/7/98لغایت  23/6/98

 نصرتی المیرا       .1

 فالحی    آزاده   .2

 .زهره      شیرانی3

 

 فیروزگربيمارستان 

 چهارهفته  صبح اه

 دوشنبه -يکشنبه  –شنبه 

 هفته دوم و سوم 

 هس شنبه وچهار شنبه اه عصر

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 انم استاد: 

 دکتر عادل مهربانخانم 

 و

  اه : خانم

 آخوندی-رضازاده

 ن رسول اکرمبيمارستا

 اورژانس

 ( صبح)   دوهفته اول

 (عصر) دوهفته دوم

 

 

 

 

 انم استاد:

 

 بيمارستان حضرت علی اصغر

 (عصر)   دوهفته اول

 ( صبح) دوهفته دوم

 

 

 

 

 

 انم استاد:  

 خانم اه  کيانی و اثبتی

 اکبرآبادیبيمارستان 

 زانن و زایمان

 انم استاد: 

 

 

 

شت :  مرکز بهدا

 کن

 

 

 

 

 

 

 انم استاد: 

 

 

 عباسی امیر حجت  .1

 شهباز ارشد      پوريا  .2

 موسويان   سيد بهزاد  .3

 عليمرادی مالک  .4

 مرادی افرسی ابورذ  .5

 نظری متین  .6

 رضایی     وحيد  .7

 رسول اکرم  بيمارستان 

 2جراحی 

 انم استاد:

شت جامعه  الزاما"دانشجويان رد شيفت صبح  آروزاول کار                                         شت ماردان و نوزادان  و بهدا  رد دانشکده جهت هماهنگی با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت موزی بهدا

 اهر خوواهند داشت.صبحاهن و انازه خروج از بيمارستان جهت تهیه تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اج  M/Eدانشجويان کارآموزی مدريیت توجه داشته باشند که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت                                                  

 


