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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري   2و   1ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه   97ورودي مهر               98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي :         د         فیروزگر، حضرت رسول ، شهيد اهشمي ژنا  محل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 28/9/98لغایت  7/9/98 6/9/98لغایت  14/8/98 9/8/98لغایت   17/7/98 16/7/98لغایت        26/6/98 1گروه                

 معصومه  آتش ربگ .1

 احالم ساعدي .2

 مهسا بهنامي .3

 مهدهی خلجي بلتیجه .4

 آريان شايان .5

 سجاد محمدي .6

 محمد مهدي رنیماني .7

 محمد سليمان پور .8

 بيمارستان فیروزگر

 1  گوارش -داخلي بخش

 استاد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکرم رسول بيمارستان

 بخش ارتوپدي

 استاد :

 رسول اکرمبيمارستان 

 1 جراحي عموميبخش 

 استاد :

 بيمارستان اهشمي ژناد

 بخش ارولوژي و نفرولوژي

 استاد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري   2و   1ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه   97ورودي مهر               98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي :       د         فیروزگر، حضرت رسول ، شهيد اهشمي ژنا  محل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح   ساعت کارآموزي

 28/9/98لغایت  7/9/98 6/9/98لغایت  14/8/98 9/8/98لغایت   17/7/98 16/7/98لغایت        26/6/98 2گروه                

 نيلوفر حاتمي زاده .1

 حورا کاشفي راد .2

 افطمه شاه حسیني .3

 رپستو  بياني .4

 رپیناز رجبعلي زادگان .5

 دانيال مرادي .6

 امیر جليليان .7

 شریف  اريي .8

  رمرسول اک  بيمارستان

 گوارش -داخليبخش 

 

 

 استاد :

 

 روزگرفی بيمارستان 

 بخش ارتوپدي

 

 

 استاد :

 بيمارستان رسول اکرم

 2 بخش جراحي عمومي

 

 

 استاد :

 

 

 بيمارستان اهشمي ژناد

 بخش ارولوژي و نفرولوژي

 

 

 استاد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

ن   ربانمه کارآموزي   دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري   2و   1رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه   97ورودي مهر               98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي :         د         فیروزگر، حضرت رسول ، شهيد اهشمي ژنا  محل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 28/9/98لغایت  7/9/98 6/9/98لغایت  14/8/98 9/8/98لغایت   17/7/98 16/7/98لغایت  26/6/98 3گروه                

 افطمه مهرابي .1

 محدهث  نوروزي .2

 مریم نوروزي .3

 زهرا  محمدي .4

 محبوهب  گندم کار .5

 امیر   مهدي  علیزاده .6

 علیرضا   قهرماني .7

 ستار کرمي .8

 

 بيمارستان اهشمي ژناد

 بخش ارولوژي و نفرولوژي

 

 

 

 

 استاد :

 زگرفیرو بيمارستان  

 بخش جراحي عمومي

 

 

 

 

 استاد :

 رمرسول اک  بيمارستان

 ارتوپديبخش 

 

 

 

 

 استاد :

 فیروزگر بيمارستان 

 1 گوارش–داخلي 

 

 

 

 

 استاد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري   2و   1ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه   97ورودي مهر               98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهيمحل  :         د         فیروزگر، حضرت رسول ، شهيد اهشمي ژنا  کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 28/9/98لغایت  7/9/98 6/9/98لغایت  14/8/98 9/8/98لغایت   17/7/98 16/7/98لغایت  26/6/98 4گروه                

 زهرا حيدري  .1

 رپيا    روشني  پور .2

 عارفه   قدياني .3

 زهرا کشوري  .4

 امین   نورمحمدي .5

 محمد رضا  خسروي .6

 امیر حسین خاهن زپا .7

 بهنام   نعمتي .8

 بيمارستان اهشمي ژناد

 بخش ارولوژي و نفرولوژي

 

 استاد :

 اکرم رسولبيمارستان  

 2 بخش جراحي عمومي

 

 استاد :

 یروزگرف بيمارستان 

 بخش ارتوپدي

 

 استاد :

 رفیروزگ بيمارستان 

 2 گوارش -داخلي بخش

 

 استاد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري   2و   1ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه   97ورودي مهر               98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي :         د         فیروزگر، حضرت رسول ، شهيد اهشمي ژنا  محل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 28/9/98لغایت  7/9/98 6/9/98لغایت  14/8/98 9/8/98لغایت   17/7/98 16/7/98لغایت  26/6/98 5گروه                

 ساحل   حقایقي .1

 ياسمن   آزاد .2

 افطمه   داروهغ .3

 نورهی     پهلواني .4

 زینب   اماميان .5

 پويا     دولت آبادي .6

 محمد اهدي    شکراللهي .7

 امیر  حسین  محمدي .8

 محمد ارسالني فر .9

 

 

 ل اکرمرسو بيمارستان

 1    عموميجراحي بخش 

 

 استاد :

 

 

 ادبيمارستان اهشمي ژن

 ارولوژي و نفرولوژي

 

 استاد :

 

 

 گرفیروزبيمارستان 

 1    گوارش–داخلي بخش 

 

 استاد :

 رسول اکرم  بيمارستان

 ارتوپدي

 

 استاد :

 

 

 

 

  



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

ن   ربانمه کارآموزي   دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري   2و   1رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه   97ورودي مهر               98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي :           د         فیروزگر، حضرت رسول ، شهيد اهشمي ژنا  محل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 28/9/98لغایت  7/9/98 6/9/98لغایت  14/8/98 9/8/98لغایت   17/7/98 16/7/98لغایت  26/6/98 6گروه                

 افطمه  رمضاني .1

 حدیثه   دوستي .2

زامي .3  زهرا  اع

 مینا   اقئم  خواه .4

 افطمه    رستم آبادي .5

 زیداني امین .6

 مهدي شیخ داراني .7

 سيد حجت  تقي ژناد .8

 حسین  سبزياني .9

 کرمرسول ابيمارستان 

 2 جراحي عمومي

 

 استاد :

 روزگرفی بيمارستان   

 1گوارش–داخلي بخش 

 

 استاد :

 اداهشمي ژنبيمارستان 

 بخش ارولوژي و نفرولوژي

 

 استاد :

 بيمارستان فیروزگر

 ارتوپديبخش 

 

 استاد :

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري   2و   1ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيلياول نيمسال 
: هس شنبه   97ورودي مهر               98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-روزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي :         د         فیروزگر، حضرت رسول ، شهيد اهشمي ژنا  محل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 28/9/98لغایت  7/9/98 6/9/98لغایت  14/8/98 9/8/98لغایت   17/7/98 16/7/98لغایت  26/6/98 7گروه                

 خادميالهه  .1

 مرضیه رباري  .2

 کيميا   حامدي .3

 روح الله بتوئي .4

 سعيد احمدي .5

 علي آاقپور .6

لسالم .7  کاميار جديدا

 محمد رضا زکي زاده .8

 رسول اکرم بيمارستان

 بخش ارتوپدي

 استاد :

 بيمارستان اهشمي ژناد

 بخش ارولوژي و نفرولوژي

 استاد :

 بيمارستان فیروزگر

 2گوارش داخلي  بخش

 استاد :

 رماک رسول  بيمارستان

 1 بخش جراحي عمومي

 استاد :

 

 


