
شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبهروزاهي   96بهمن   ورودي                      98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-کارآموزي

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :  صبح                                                                                                                     قلب رجایي محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12ساعت کارآموزي

 23/8/98لغایت  8/8/98 2/8/98لغایت  16/7/98 11/7/98لغایت  26/6/98 1گروه  

 نيلوفر احمدي .1

 افطمه پاشازاده .2

 نگین غالمعلي .3

 سيده اهجر جالل زاده .4

 زهرا جعفري .5

 محمدجواد نظري .6

 کيوان صفري .7

 محراب جعفر ژناد .8

 احسان سعيدي .9

 بيمارستان رسول اکرم

 تنفس -داخلي 

  3/7/98ات  26/6/98

 صبح

  7/98/ 11    ات 4/7/98

 عصر

 

 استاد :

 بيمارستان قلب شهيد رجایي

 قلب–داخلي 

 24/7/98لغایت  16/7/98

 رسول اکرم

 2/8/98لغایت  25/7/98

 رجایي

 

 استاد :

 بيمارستان فیروزگر

 افرماکولوژي

  16/8/98ات  8/8/98

 صبح

  23/8/98ات  21/8/98

 عصر

 

 استاد :

 

 و استرس اکو (  آموزش خواهند داشت . کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو مريرد 

 تست ورزش و نوارقلب ( مربيان مربوطه بایستي  از سورپوازیر آموزشي انمه رديافت نمایند. –کارآموزي قلب بيمارستان رسول اکرم جهت استفاده از بخش اهي پاراکلینيک ) اکو  رد 

کثر   نفر مستقر خواهند بود  که بترتیب  توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد. 2رد هر واحد پاراکلینيک  حدا

 

 

 

 

  



گاه علوم زپشکي و خدمات  شتي ردماني ارياندانشکده رپستاري و مامائي دانش  بهدا

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه  96بهمن   ورودي                      98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :                                                                                                                     قلب رجایي محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12صبح  ساعت کارآموزي

 23/8/98لغایت  8/8/98 2/8/98لغایت  16/7/98 11/7/98لغایت  26/6/98 2گروه  

 .نسيم افشار نيا1

پناه2  . سيمین خدا

 . مهدهی شهبازي 3

 . گلناز اله  ویسي 4

 . محمد رضا حقیقي5

 . علیرضا شیرخانلو6

 . پويا محمدي7

 . حسین اصغري اصل8

 . حميد رضا فرامرزي 9

 

 بيمارستان فیروزگر

 تنفس –داخلي 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 بيمارستان فیروزگر

 افرماکولوژي

  24/7/98ات16/7/98

 صبح

  2/8/98ات25/7/98

 عصر

 

 انم استاد :

 بيمارستان قلب شهيد رجایي

 قلب –داخلي 

 14/8/98لغایت8/8/98

 رسول اکرم 

  23/8/98لغایت  16/8/98

 رجایي

 

 انم استاد :

 ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو مري و استرس اکو (  آموزش خواهند داشت . رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست

 ت نمایند.تست ورزش و نوارقلب ( مربيان مربوطه بایستي  از سورپوازیر آموزشي انمه ردياف  –رد  کارآموزي قلب بيمارستان رسول اکرم جهت استفاده از بخش اهي پاراکلینيک ) اکو 

کثر   نفر مستقر خواهند بود  که بترتیب  توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد. 2رد هر واحد پاراکلینيک  حدا

 

 

 

 



شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه  96بهمن   ورودي                      98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :                                                                                                                     قلب رجایي محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12صبح  ساعت کارآموزي

 23/8/98لغایت  8/8/98 2/8/98لغایت  16/7/98 11/7/98لغایت  26/6/98 3گروه 

 معصومه مراد .1

 جعفريمریم  .2

 حسین فالح  .3

 زهرا نظري .4

 سپيده حسیني .5

 رسول واله .6

 محمود محمد زاده .7

 مهران راشدي .8

 ابوالفضل محمدلو .9

 بيمارستان فیروزگر

 افرماکولوژي

 3/7/98ات26/6/98

 صبح

  7/98/ 11ات4/7/98

 عصر

 

 انم استاد :

 بيمارستان  قلب شهيد رجایي

 قلب –داخلي 

 24/7/98لغایت  16/7/98

 رجایي

 2/8/98لغایت  25/7/98

 سول اکرمر 

 

 انم استاد :

 بيمارستان  رسول اکرم

 تنفس –داخلي 

 14/8/98لغایت8/8/98

 صبح 

  23/8/98لغایت  20/8/98

 عصر

 

 انم استاد :

 کاردیوگرافي ) اکو مري و استرس اکو (  آموزش خواهند داشت .رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو 

 تست ورزش و نوارقلب ( مربيان مربوطه بایستي  از سورپوازیر آموزشي انمه رديافت نمایند. –رد  کارآموزي قلب بيمارستان رسول اکرم جهت استفاده از بخش اهي پاراکلینيک ) اکو 

کثر   مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد. مستقر خواهند بود  که بترتیب  توسط مربياننفر  2رد هر واحد پاراکلینيک  حدا

 

 

 

 

  



شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه  96بهمن   ورودي                      98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :                                                                                                                     قلب رجایي محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12صبح  ساعت کارآموزي

 23/8/98لغایت  8/8/98 2/8/98لغایت  16/7/98 11/7/98لغایت  26/6/98 4گروه 

 نسرین حسن پور .1

 یوسفيثمین  .2

 مریم يکتامنش .3

 جواد مختاري  .4

 مسلم اقردي .5

 محمد مهدي قياسي .6

صطفي قلمبران .7  م

 امیر جسماني .8

 رپاهم صف شکن .9

 بيمارستان شهيد رجایي

 قلب –داخلي 

  3/7/98لغایت  26/6/98

 رسول اکرم

  11/7/98لغایت  4/7/98

 رجایي

 انم استاد :

 بيمارستان  رسول اکرم

 تنفس –داخلي 

 

 

 

 

 انم استاد :

 بيمارستان رسول اکرم

 افرماکولوژي

 14/8/98لغایت8/8/98

 صبح 

  23/8/98لغایت  20/8/98

 عصر

 انم استاد :

 داشت .مري و استرس اکو (  آموزش خواهند رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو 

 تست ورزش و نوارقلب ( مربيان مربوطه بایستي  از سورپوازیر آموزشي انمه رديافت نمایند. –رد  کارآموزي قلب بيمارستان رسول اکرم جهت استفاده از بخش اهي پاراکلینيک ) اکو 

کثر   يم و نظارت خواهند شد.نفر مستقر خواهند بود  که بترتیب  توسط مربيان مربوطه تقس  2رد هر واحد پاراکلینيک  حدا

 

 

 

 

  



شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه  96بهمن   ورودي                      98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :                                                                                                                     قلب رجایي محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12صبح  ساعت کارآموزي

 23/8/98لغایت  8/8/98 2/8/98لغایت  16/7/98 11/7/98لغایت  26/6/98 5گروه   

 مهسا بهنامي .1

 نگین رفعتي .2

کا مهري .3  ملی

 سپيده سليماني .4

 محمدعلي اندعلیني .5

 سيد جواد ربغمدي .6

 محمد معدني .7

 امیرحسین میرزاآاقیي .8

 علي ایماني .9

 رسول اکرم بيمارستان 

 افرماکولوژي

 

  3/7/98لغایت  26/6/98

 صبح

  11/7/98لغایت  4/7/98

 عصر

 انم استاد :

 فیروزگر  بيمارستان

 تنفس–داخلي 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 بيمارستان شهيد رجایي

 قلب–داخلي 

 14/8/98لغایت8/8/98

 رجایي 

  23/8/98لغایت  21/8/98

 رسول اکرم

 

 انم استاد :

 اهند داشت .رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو مري و استرس اکو (  آموزش خو  رد کارآموزي قلب  دانشجويان

 تي  از سورپوازیر آموزشي انمه رديافت نمایند.تست ورزش و نوارقلب ( مربيان مربوطه بایس  –رد  کارآموزي قلب بيمارستان رسول اکرم جهت استفاده از بخش اهي پاراکلینيک ) اکو 

کثر    نفر مستقر خواهند بود  که بترتیب  توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد. 2رد هر واحد پاراکلینيک  حدا



شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه  96بهمن   ورودي                      98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضر :                                                                                                                     قلب رجایي ت رسول ، محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12صبح  ساعت کارآموزي

 23/8/98لغایت  8/8/98 2/8/98لغایت  16/7/98 11/7/98لغایت  26/6/98 6گروه  

رافني کرد .1  رنگس ع

ززی .2  افطمه موسوي ع

 فرشته فتحي .3

 رعنا فالح  .4

 ياسمن حيدري  .5

 محبوهب فراشي .6

 سجاد والشجردي .7

 محمد مهدي عاشوري  .8

 کیهان افتحي .9

 محسن شجاعي .10

 بيمارستان شهيد رجایي

 قلب–داخلي 

 3/7/98لغایت  26/6/98

 رجایي

  11/7/98لغایت  4/7/98

 رسول اکرم

 

 انم استاد :

 اکرمرسول بيمارستان  

 افرماکولوژي

 24/7/98لغایت  16/7/98

 صبح

 2/8/98لغایت  25/7/98

 عصر

 

 انم استاد :

 بيمارستان   فیروزگر

 تنفس–داخلي 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 مري و استرس اکو (  آموزش خواهند داشت .رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو 

 تست ورزش و نوارقلب ( مربيان مربوطه بایستي  از سورپوازیر آموزشي انمه رديافت نمایند. –رد  کارآموزي قلب بيمارستان رسول اکرم جهت استفاده از بخش اهي پاراکلینيک ) اکو 

کثر   که بترتیب  توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد.نفر مستقر خواهند بود   2رد هر واحد پاراکلینيک  حدا

 

 

 

  



شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيليسال اول نيمسال 
: هس شنبه  96بهمن   ورودي                      99-98        پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :                                                                                                                     قلب رجایي محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12صبح  ساعت کارآموزي

 14/9/98لغایت  28/8/98 2/8/98لغایت  16/7/98 11/7/98لغایت  26/6/98 7گروه  

 عاطفه حسیني .1

 فخرهی مزيدي .2

زالي وردنجاني .3  مهدي غ

 محمد رضا جاونده .4

 محمد رضا مهدي تبار .5

 محمد رضا ردویش .6

 سيد محمدمبین سجادي .7

 افطمه معظمي .8

رافن جعفري .9  ع

 بيمارستان  رسول اکرم

 تنفس–داخلي 

 3/7/98ات  26/6/98

 عصر

 11/7/98ات  4/7/98

 صبح

 

 انم استاد :

 گربيمارستان فیروز

 افرماکولوژي

 24/7/98ات16/7/98

 عصر

 2/8/98ات25/7/98

 صبح

 

 انم استاد :

 بيمارستان شهيد رجایي

 قلب–داخلي 

 6/9/98لغایت28/8/98

 اکرمرسول 

 14/9/98لغایت  7/9/98

 رجایي

 هب اتریخ کارآموزي توجه فرمائيد.

 انم استاد :

خل کارآموزي قلببدلیل     توجه :   رد اتریخي متفاوت با ساري گروه اه ربگزار مي گردد .  8و   7گروه اهي  قلب و همپوشاني آن با ساري گروه اه ، کارآموزي  تدا

 مري و استرس اکو (  آموزش خواهند داشت .رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو                                                                                          

 تست ورزش و نوارقلب ( مربيان مربوطه بایستي  از سورپوازیر آموزشي انمه رديافت نمایند. –رد  کارآموزي قلب بيمارستان رسول اکرم جهت استفاده از بخش اهي پاراکلینيک ) اکو 

کثر   ارت خواهند شد.نفر مستقر خواهند بود  که بترتیب  توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظ 2رد هر واحد پاراکلینيک  حدا

 

 

 

  



شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه  96بهمن   ورودي                      98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :                                                                                                                     قلب رجایي محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12صبح  ساعت کارآموزي

 23/8/98لغایت  8/8/98 14/9/98لغایت  28/8/98 11/7/98لغایت  26/6/98 8گروه   

 اهنیه پاشایي .1

 زهرا علي تبار .2

 نيلوفر اقسمي .3

 افطمه مرادي .4

 امیرحسین اقنع باقري .5

 کامياب صادق زاده .6

 علیرضا حجتي .7

 شریف اريي .8

 علي دهقاني .9

 حسین حاجي حسین لو .10

 فیروزگربيمارستان 

 افرماکولوژي

 3/7/98ات26/6/98

 عصر

  7/98/ 11ات4/7/98

 صبح

 

 

 انم استاد :

 بيمارستان شهيد رجایي

 قلب–داخلي 

 6/9/98لغایت28/8/98

 رجایي

  14/9/98لغایت  7/9/98

 رسول اکرم

 هب اتریخ کارآموزي توجه فرمائيد.

 

 انم استاد :

 بيمارستان  رسول اکرم

 تنفس–داخلي 

  16/8/98ات  8/8/98

 عصر

 23/8/98ات  21/8/98

 صبح 

 

 

 انم استاد :

خل کارآموزي قلببدلیل      توجه :   رد اتریخي متفاوت با ساري گروه اه ربگزار مي گردد .  8و   7گروه اهي  قلب و همپوشاني آن با ساري گروه اه ، کارآموزي  تدا

 مري و استرس اکو (  آموزش خواهند داشت .رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو                                                                          

 تست ورزش و نوارقلب ( مربيان مربوطه بایستي  از سورپوازیر آموزشي انمه رديافت نمایند. –مارستان رسول اکرم جهت استفاده از بخش اهي پاراکلینيک ) اکو رد  کارآموزي قلب بي 

کثر   نفر مستقر خواهند بود  که بترتیب  توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد. 2رد هر واحد پاراکلینيک  حدا

 


