به نام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي بهداشت مادران  ،کودک سالم  ،بیماريهاي کودکان ،پرستاري در مشكالت شايع ايران دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي مهر95
روزهاي کارآموزي :دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه
نیمسال آول سال تحصیلي 97-98
ساعت کارآموزي :صبح - 7/30 -12/30عصر  12/30لغايت18
محل کارآموزي :بیمارستان هاي حضرت رسول ،فیروزگر ،شهید اکبرآبادي ,علي اصغر ،شیرخوارگاه شهید ترکمان
 97/7/2لغايت 97/7/18

گروه 1

.1

ستوده شکیال

.2

امیدوار نازنین

.3

بني الحسیني شقايق

.4

رحمتي جیران

.5

خان محمدي هادي

.6

بخشي مهدي

.7

پاک منش مهدي

.8

رمضانیان محمد حسین

.9

دهنادي امیر حسین

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

 97/7/23لغايت 97/8/9
پرستاري در مشكالت شايع ايران
جراحي و داخلي مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول

 97/8/14لغايت 97/8/30

 97/9/5لغايت 97/10/12

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان حضرت رسول
نام استاد:خانم ملک زاده

نام استاد :دکتر شوقي

کودک سالم
مدرسه

نام استاد :معاونت بهداشتي

 97/7/23لغايت  97/8/1عصر
 97/8/2لغايت  97/8/9صبح

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
نام استاد :دکتر شوقي

نام استاد:
خانم سیما هاشمي
دانشجوي دکتري

 97/9/5لغايت 97/9/13عصر
 97/9/14لغايت 97/10/12صبح

نام استاد:
 97/7/2لغايت 97/7/18

گروه 2

.1

آقاجاني فرناز

.2

اشکوريان زهره

.3

دولتي ياسمین

.4

باي زهرا

.5

حسیني زهرا

.6

توکلي هانیه

.7

بهرامي نويد

.8

شريفي میالد

.9

کرمي دانش

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

.1

صمد پور مبینا

.2

جعفري شقايق

.3

برقني زينب

.4

حشمدار شکیال

.5

آزاد فالح محمد

.6

سلماني محمد

.7

تدين امیر محمد

.8

اقبالي رامین

.9

رحیم زاده مهدي

پرستاري در مشكالت شايع ايران
جراحي و داخلي مغزو اعصاب
بیمارستان فیروزگر

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان فیروزگر

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

نام استاد :خانم سلمان يزدي
نام استاد:خانم گودرزي

نام استاد :خانم محمدي

گروه 3

 97/7/23لغايت 97/8/9

 97/8/14لغايت 97/9/21

 97/9/26لغايت 97/10/12

نام استاد:
خانم دکتر احساني

اورژانس
بیمارستان حضرت رسول
 97/8/14لغايت  97/9/13صبح
 97/9/14لغايت  97/9/21عصر

کودک سالم
مدرسه

نام استاد :معاونت بهداشتي

نام استاد:
 97/7/2لغايت 97/7/18
پرستاري در مشكالت شايع ايران
جراحي و داخلي مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول

نام استاد:
آقاي سحر خيز
دانشجوي دکتري

 97/7/23لغايت 97/8/9

 97/8/14لغايت 97/8/30

 97/9/5لغايت 97/10/12

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت رسول

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان حضرت رسول
 2نفر اول
نام استاد:خانم ملک زاده

نام استاد :دکتر شوقي
نام استاد :خانم حکیمي

کودک سالم
مدرسه

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان لوالگر
 2نفردوم
نام استاد:خانم گودرزي
اورژانس
بيمارستان حضرت رسول
 97/9/5لغايت 97/9/13عصر
 97/9/14لغايت 97/10/12صبح

نام استاد :معاونت بهداشتي
نام استاد:
تذکر:

دانشجويان پسر در روز اول کودک سالم (مدرسه) به مرکز بهداشت شمال غرب تهران ،واحد آموزش سرکار معاونت بهداشتي مراجعه نمايند.
جهت آمادگي براي ورود به کارآموزي کودکان  ،روز اول کارآموزي با هماهنگي اساتید در محل پراتیک برگزار خواهد شد
روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجويان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگي با اساتید حضور داشته باشند.

به نام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي بهداشت مادران  ،کودک سالم  ،بیماريهاي کودکان ،پرستاري در مشكالت شايع ايران دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي مهر95
روزهاي کارآموزي :دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه
نیمسال آول سال تحصیلي 97-98
ساعت کارآموزي :صبح - 7/30 -12/30عصر  12/30لغايت18
محل کارآموزي :بیمارستان هاي حضرت رسول ،فیروزگر ،شهید اکبرآبادي ,علي اصغر ،شیرخوارگاه شهید ترکمان
گروه 4
.1

فدايي فايزه

.2

سويزي آسیه

.3

خزايي ساناز

.4

رياحي ثريا

.5

حیدري -طاهره

.6

رضايي -فاطمه

.7

ايماني عاطفه

.8

رمضاني اسماعیل

.9

منتظريان محمد مهدي

.10

رسولي ابوالفضل

گروه5
.1

نظري زاده ويدا

.2

لطفي زهرا

.3

کريمي فیروزه

.4

کريمي معصومه

.5

محمديان سجاد

.6

ياري وحید

.7

عسگري امیر

.8

نورالديني محمد رضا

.9

قانعي محمد هژير

 97/7/2لغايت 97/8/9

 97/8/14لغايت 97/8/30

بهداشت مادرو نوزاد
بيمارستان شهيد اکبرابادي

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

نام استاد:خانم ها جان محمدي و بخشي
اورژانس
بيمارستان حضرت رسول

 97/9/5لغايت 97/9/21
پرستاري در مشكالت شايع ايران
جراحي و داخلي مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

عصر

نام استاد:خانم محمدي
کودک سالم
مدرسه

نام استاد:
آقاي سحر خیز

نام استاد :خانم کلروزي

دانشجوي دکتري

نام استاد :معاونت بهداشتي
نام استاد :خانم دکتر بزرگ زاد

:

 97/7/2لغايت 97/7/18

 97/7/23لغايت 97/8/9

 97/8/14لغايت 97/9/21

 97/9/26لغايت 97/10/12

پرستاري در مشكالت شايع ايران
جراحي و داخلي مغزو اعصاب
بیمارستان فیروزگر

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

بهداشت مادرو نوزاد
بيمارستان شهيد اکبرابادي

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت رسول

نام استاد :دکتر شوقي

نام استاد :خانمها احمدي و بخشي

 97/7/2لغايت  97/7/10صبح
 97/7/11لغايت 97/7/18عصر

نام استاد:
خانم دکتر احساني

نام استاد :خانم حکیمي

کودک سالم
مدرسه
اورژانس
بیمارستان حضرت رسول
نام استاد :معاونت بهداشتي
 97/8/14لغايت 97/9/13
صبح
 97/9/14لغايت 97/9/21
عصر
نام استاد:

تذکر:

 97/9/26لغايت 97/10/12

دانشجويان پسر در روز اول کودک سالم (مدرسه) به مرکز بهداشت شمال غرب تهران ،واحد آموزش سرکار معاونت بهداشتي مراجعه نمايند.
جهت آمادگي براي ورود به کارآموزي کودکان  ،روز اول کارآموزي با هماهنگي اساتید در محل پراتیک برگزار خواهد شد.
روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجويان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگي با اساتید حضور داشته باشند.

بنام خدا

دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
برنامه کارآموزي بهداشت مادران  ،کودک سالم  ،بیماريهاي کودکان ،پرستاري در مشكالت شايع ايران دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي مهر95
روزهاي کارآموزي :دوشنبه  ،سه شنبه  ،چهارشنبه
نیمسال آول سال تحصیلي 97-98
ساعت کارآموزي :صبح - 7/30 -12/30عصر  12/30لغايت18
محل کارآموزي :بیمارستان هاي حضرت رسول ،فیروزگر ،شهید اکبرآبادي ,علي اصغر ،شیرخوارگاه شهید ترکمان
گروه 6
.1

مرادي ياسمن

.2

قاسم پور محدثه

.3

هاشمي زهرا

.4

مالکي اکرم

 97/7/2لغايت 97/7/18
پرستاري در مشكالت شايع ايران
جراحي و داخلي مغزو اعصاب
بیمارستان فیروزگر

 97/7/23لغايت 97/8/9

 97/8/14لغايت 97/9/21

 97/9/26لغايت 97/10/12

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

بهداشت مادرو نوزاد
بيمارستان شهيد اکبرابادي

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

نام استاد :خانمها احمدي و بخشي
نام استاد :خانم محمدي

.5

فرهنگ جعفر

.6

رحمتي مهدي قايد

.7

عبداللهي نويد

.8

خداشناس محمد

.9

رضي ابوالفضل

.10

شهسواري مهران

گروه 7

1

فرد پیمانه

2

اصغري-بتول

3

قاسمي زهرا

4

کیاني حديث

5

کرباليي رضا

6

ملکي محمد

7

محمدي علي

8

قرباني امید

9

مقدم –رضا

10

نامداري امیر محمد

 97/7/2لغايت  97/7/10عصر
 97/7/11لغايت 97/7/18صبح

اورژانس
بیمارستان فیروزگر
 97/8/14لغايت 97/8/30
عصر
 97/9/5لغايت 97/9/21
صبح

نام استاد:
خانم ماه ور
دانشجوي دکتري

نام استاد :خانم سلمان يزدي

کودک سالم
مدرسه

نام استاد:

نام استاد :معاونت بهداشتي

 97/7/2لغايت 97/7/18

 97/7/23لغايت 97/8/9

 97/8/14لغايت 97/8/30

 97/9/5لغايت 97/10/12

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

پرستاري در مشكالت شايع ايران
جراحي و داخلي مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان لوالگر

نام استاد:

 97/7/23لغايت  97/8/1صبح
 97/8/2لغايت  97/8/9عصر

عصر

نام استاد:
خانم سیما هاشمي
دانشجوي دکتري

نام استاد :خانم کلروزي

کودک سالم
مدرسه

نام استاد:خانم گودرزي

اورژانس
بيمارستان فیروزگر
 97/9/5لغايت  97/9/13عصر
 97/9/14لغايت 97/10/12صبح

نام استاد :معاونت بهداشتي

نام استاد:
 97/7/2لغايت 97/8/9

گروه 8

بهداشت مادرو نوزاد
بیمارستان فیروزگر

.1

گنجي حنانه

.2

عابدي زهرا

.3

میرتقي سودابه

.4

طاهري مهسا

.5

بابکي فايزه

نام استاد:خانم ملک زاده

.6

مختاري آرش

.7

امیرحسین حسن زاده

.8

صیدي میالد

اورژانس
بيمارستان حضرت رسول

.9

کشاورز قاسمي-ابوالفضل

 97/8/14لغايت 97/8/30
پرستاري در مشكالت شايع ايران
جراحي و داخلي مغزو اعصاب
بیمارستان حضرت رسول

کودک سالم
شیرخوارگاه شهید ترکمان

بیماريهاي کودکان
بیمارستان حضرت علي اصغر

نام استاد:خانم محمدي

نام استاد:
خانم عبدالعلي زاده

کودک سالم
مدرسه

نام استاد :معاونت بهداشتي

 .10پور منفرد -ابوالفضل
نام استاد:
تذکر:

 97/9/5لغايت 97/9/21

 97/9/26لغايت 97/10/12

دانشجويان پسر در روز اول کودک سالم (مدرسه) به مرکز بهداشت شمال غرب تهران ،واحد آموزش سرکار معاونت بهداشتي مراجعه نمايند.
جهت آمادگي براي ورود به کارآموزي کودکان  ،روز اول کارآموزي با هماهنگي اساتید در محل پراتیک برگزار خواهد شد.
روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان الزاما"دانشجويان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگي با اساتید حضور داشته باشند.

نام استاد :خانم محمدي

