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

 98بهمن    ربانمه کارآموزي اصول ومهارتهاي رپستاري دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي 

 رد سالن    رپاتیک  دانشکده        دو روز مشخص شده   رد بیمارستان  و بقیه   روزاه  روزاهي کارآموزي:               

تحصیلي اول   نیمسال      
: بیمارستان شفا یحیائیان               99-     1400سال   30:81 الي     13عصر  -30/12الي   30/7صبح  ساعت کارآموزي             و رسول اکرم    / سالن  رپاتیک    محل کارآموزي

 1گروه      2/7/99  الي   29/6/99 2گروه     2/7/99  الي     29/6/99

 بیمارستان  شفا یحیائیان 

1/7/99 

 الي 

2/7/99 

 انم استاد :

 خانم   زبرگ ژناد

 زینب  صادق   پور .1

 کیمیا     اسماعیلي  .2

 زهرا   رشیدي  .3

 سهند    افشاري  .4

 رضا   بهمني .5

 شیخعلي سارا     .6

 امیر   حسین    توکلي .7

 مهدي    اماني  .8

 رسول   اکرمبیمارستان  

1/7/99 

 الي 

2/7/99 

 انم استاد :

 خانم  دکتر زبرگ   زاد 

 زهرا    زارع .1

زل   دلفاني  .2  غ

 مریم  تقوي   سیرت .3

 رنگس   طاهري  موسوي  .4

 محمد    تیموري  .5

 محمد    سرمستي  .6

 افطمه   احمدي .7

 زهرا  ارياني   پناه  .8

 رپاتیک   دانشکدهسالن    

 انم استاد :

 خانم   تترپور 

 

 سالن    رپاتیک   دانشکده

 انم استاد :

 خانم   زبرگ ژناد

 تماس حاصل فرمائید.   43651318   با تلفن :     رد ساعات اداري   اسم دانشجو   احتمالي      لطفا رد صورت موجود نبودن

 جهت استفاده از سرویس الزم است نمایندگان محترم لیست دانشجويان متقاضي ردب دانشکده ربقرار است ؛  سرویس نقلیه از   شفایحیائیان     مرکز ردماني جهت  

 استفاده از سرویس را هب آاقي نیکبخت مسئول محترم نقلیه اعالم فرمایند.   

 



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

 98بهمن    ربانمه کارآموزي اصول ومهارتهاي رپستاري دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي 

 اتیک  دانشکده     دو روز مشخص شده   رد بیمارستان  و بقیه   روزاه رد سالن    رپ  روزاهي کارآموزي:               

تحصیلي اول   نیمسال 
: بیمارستان شفا یحیائیان                99-     1400سال   30:81 الي     13عصر  -30/12الي   30/7صبح  ساعت کارآموزي             و رسول اکرم    / سالن  رپاتیک   محل کارآموزي

 3گروه     9/7/99  الي      5/7/99 4گروه     9/7/99  الي        5/7/99

 بیمارستان  شفا یحیائیان 

8/7/99 

 الي 

9/7/99 

 انم استاد :

 خانم   زبرگ   ژناد 

 زهرا    حسیني  .1

 مریم    حضرتي پور  .2

 زهرا    رستمي  .3

 محدهث    ذوقي  .4

 نیما     خانوريدزیاده  .5

 علي   اصغر  اسماعیلي  .6

 حسین     شاکري  .7

 رسول   اکرمبیمارستان  

8/7/99 

 الي 

9/7/99 

 انم استاد :

 خانم    دکتر خوش نظر 

 شکوفه    رسالتي  .1

 مریم    جاهدي  .2

 يلدا  ارباهیم   خلیل  افم .3

دادي  .4  نگین  خدا

 عباس    زنجاني  .5

 سبحان    شفیعي   پور .6

 امیر   محمد    بختیاري  .7

 کیان اسمعلي   خاني .8

 

 سالن    رپاتیک   دانشکده

 انم استاد :

 ژناد خانم   زبرگ   

 

 سالن    رپاتیک   دانشکده

 انم استاد :

 خانم    تترپور 

 تماس حاصل فرمائید.   43651318   با تلفن :     رد ساعات اداري   اسم دانشجو   احتمالي      لطفا رد صورت موجود نبودن

 جهت استفاده از سرویس الزم است نمایندگان محترم لیست دانشجويان متقاضي  ز ردب دانشکده ربقرار است ؛  سرویس نقلیه ا   شفایحیائیان     مرکز ردماني جهت  

 استفاده از سرویس را هب آاقي نیکبخت مسئول محترم نقلیه اعالم فرمایند.   

 



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

 98بهمن    ربانمه کارآموزي اصول ومهارتهاي رپستاري دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي 

 دو روز مشخص شده   رد بیمارستان  و بقیه   روزاه رد سالن    رپاتیک  دانشکده      روزاهي کارآموزي:               

تحصیلي   اول      نیمسال 
: بیمارستان شفا یحیائیان                   99-     1400سال   30:81 الي     13عصر  -30/12الي   30/7صبح  ساعت کارآموزي              / سالن  رپاتیک    محل کارآموزي

 5گروه     16/7/99   الي       12/7/99 6گروه     16/7/99    الي         12/7/99

 بیمارستان  شفا یحیائیان 

15/7/99 

 الي 

16/7/99 

 

 انم استاد :

 خانم    الیاسي 

 مریم    مسلمي  .1

 حانیه     کثیري  .2

 لیال     قرباني  .3

 امیر    حسین    مهراني  .4

 امیر    حسین     گائیني  .5

 مهدي     واعظي  .6

 رامین     اقرلقي  .7

 

 بیمارستان  شفا یحیائیان 

15/7/99 

 الي 

16/7/99 

 

 انم استاد :

 خانم   زبرگ   ژناد 

 هلن    امیني .1

 گیتا    ندرتي  .2

 احمد  رضا   کرمي  .3

 سجاد   گراوند .4

 مریم    قند   چي   .5

 داوود     موسوي  .6

 دانیال    عبدلي  .7

 سالن    رپاتیک   دانشکده   سعیده    مطهري 

 انم استاد :

 خانم   دکتر  زبرگ   زاد 

 سالن    رپاتیک   دانشکده

 انم استاد :

 خانم   زبرگ   ژناد 

 تماس حاصل فرمائید.   43651318   با تلفن :     رد ساعات اداري   اسم دانشجو   احتمالي      نبودنلطفا رد صورت موجود  

 جهت استفاده از سرویس الزم است نمایندگان محترم لیست دانشجويان متقاضي ردب دانشکده ربقرار است ؛  سرویس نقلیه از   شفایحیائیان     مرکز ردماني جهت  

 استفاده از سرویس را هب آاقي نیکبخت مسئول محترم نقلیه اعالم فرمایند.   



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

 98بهمن    ربانمه کارآموزي اصول ومهارتهاي رپستاري دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي 

 دو روز مشخص شده   رد بیمارستان  و بقیه   روزاه رد سالن    رپاتیک  دانشکده      روزاهي کارآموزي:               

تحصیلي اول   نیمسال 
: بیمارستان شفا یحیائیانمحل                99-     1400سال   30:81 الي     13عصر  -30/12الي    30/7صبح  ساعت کارآموزي              / سالن  رپاتیک    کارآموزي

 7گروه    23/7/99 الي       19/7/99 8گروه      23/7/99 الي        19/7/99

 بیمارستان  شفا یحیائیان 

22/7/99 

 الي 

23/7/99 

 

 انم استاد :

 خانم  الیاسي

 اه  نیه    مهمي  .1

 زهرا    کالنتري  .2

 علي    قیطاسي  .3

 محمد    نیما   مخدوم  .4

 علیرضا    نجفي  .5

 اه    نیه    وزوائي  .6

 امیر   محمد   پور سام .7

 

 بیمارستان  شفا یحیائیان 

22/7/99 

 الي 

23/7/99 

 

 انم استاد :

 خانم   زبرگ   ژناد 

 زهرا     غالمي  .1

 آرمین     صیاديان  .2

 آسترکي محمد     .3

 رتاهن     سادات    کاهه .4

 زهرا    قدرت .5

 امیر     محمد     طیب  .6

 مهدي     نیکنام .7

 سالن    رپاتیک   دانشکده 

 انم استاد :

 خانم     زبرگ   ژناد 

 سالن    رپاتیک   دانشکده

 انم استاد :

 تتر پور خانم   

 تماس حاصل فرمائید.   43651318   با تلفن :     ساعات اداري رد    اسم دانشجو   احتمالي      لطفا رد صورت موجود نبودن

 جهت استفاده از سرویس الزم است نمایندگان محترم لیست دانشجويان متقاضي ردب دانشکده ربقرار است ؛  سرویس نقلیه از   شفایحیائیان     مرکز ردماني جهت  

 استفاده از سرویس را هب آاقي نیکبخت مسئول محترم نقلیه اعالم فرمایند.   


