
 

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

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

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

تحصيلی  دوم نيمسال 
       98-99سال 

ی    هفتم تیر        و          –اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -اهشمی ژناد شهيد )بيمارستان اهی              95مهر   ورودی  شتی(          شهدا  ه      روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنب      مراکز بهدا

 1گروه 
شت جامعه مدريیت خدمات رپستاری  رپستاری رد بحران و فوریتها  رپستاری ماردان و نوزادان رپستاری كودکان رپستاری بهدا

 1/5/99 الی 7/4/99 4/4/99 الی 10/3/99 7/3/99 الی 13/2/99 10/2/99الی  16/1/99 21/12/98 الی 26/11/98

 سوداهب میرتقی -1

 انزنین اميدوار -2

 عهآق قل  صمدپور   مبینا -3

 بفراجرد زهرا عابدی -4

 حناهن گنجی واحد -5

 فیروزگربيمارستان 

 اورژانس

 

   {21/12/98 

 النگ دی{

 

 

 استاد :انم 

 آاقی حيدری دانشجوی دکتری 

 اهشمی ژناد  بيمارستان

 اه چهارهفته  صبح

 هدوشنب  -يکشنبه  –شنبه 

  هفته دوم و سوم

 رشنبه اه عص  چهارو  اه  هشنب هس 

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 استاد :انم 

 خانم   جعفرجالل

 عصراه

 رضوی    -خانم اه  مدريی 

 

شت تهرانسر  مرکز بهدا

 

 

 

 

 

 

 استاد :انم 

 خانم  خسروی

 غرحضرت علی اص بيمارستان 

 

 

 

 

 

 

 استاد :انم 

 خانم   علی اکبری 

 رسول  اکرمبيمارستان 

 زانن  و زایمان

 استاد :

 خانم    موسوی

ی    هفتم  بيمارستان  تیر شهدا

 18/4/99الی 7/4/99

 اورژانس 

 1/5/99الی  21/4/99

 ارتوپدی

 

 انم استاد:

 (7)مشترک با گروه 

صطفی غالمی  آاقی  م

 دانشجوی دکتری  

 

 فالح  محمد آزاد -6

 رحمتیئد  مهدی اق -7

 محمد سلمانی -8

 بابادی  رامین اقبالی -9

 

  شتجهت     ربای آمادگی  ه باشند و رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدی حضور داشت  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهی  دختر می بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزی بهدا

 .می باشند offشنبه هفته اول  2 هب جای  آن 

 رصه شت دانشجويان کارآموزی ع شت خاهن و  روستایی سالمت مرکز، رد هفته آخر رد روزاهی دوشنبه و هس شنبه رد جامعه     بهدا  موزی خواهند داشت.آبازديد و کار کریم رباط آردان بهدا

  که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت  نماینددانشجويان کارآموزی مدريیت توجهM/E  .تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بيمارستان جهت تهیه صبحاهن و اناهر نخواهند داشت 

      کارآموزی مدريیت    منجر هب   حذف واحد   خواهد شد. غیبت  رد روز  اولاولین  روز کارآموزی مدريیت از ردوس تئوری ، از دانشجويان  ، كوئیز  گرفته  خواهد شد و  رد ضمن 

       کارآموزی  اهتعطیل است. 14/1/99و       28/12/98الی    24/12/98اتریخ اهی 
 



 

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

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

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

تحصيلی  دوم  نيمسال  
       98-99سال 

ی    هفتم تیر        و          –اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -اهشمی ژناد شهيد )بيمارستان اهی              95مهر   ورودی  شتی(          شهدا  ه      روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنب      مراکز بهدا

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

 1/5/99 الی 7/4/99 4/4/99 الی 10/3/99 7/3/99 الی 13/2/99 10/2/99الی  16/1/99 21/12/98 الی 26/11/98

 جیران رحمتی.1

 

 فیروزگر بيمارستان 

 چهارهفته  صبح اه

 نبهدوش  -يکشنبه  –شنبه 

  هفته دوم و سوم

 صروچهار شنبه اه ع  ه اه  هس شنب 

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 

 

 

 استاد :

 خانم    دکتر عادل   مهربان

 عصراه

 آخوندی -خانم اه   رضا زاده  

 

 بيمارستان فیروزگر

 اورژانس

 

 

 

{10/2/99 

 النگ دی{

 

 

 

 انم استاد:

 خانم  رحمت پور   دانشجوی دکتری 

شت  مرکز بهدا

 المپيک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم اه   دکتر پاشایی 

 شریعت پناهی

 رسول  اکرم   بيمارستان

 زانن  و زایمان

 4/4/99و   21/3/99}   

 النگ دی{

 (6)خانم جیران  رحمتی مشترک با گروه  

 انم استاد:

 پاشا    خانم   خطیر

 ربيمارستان حضرت علی اصغ 

 

 دو هفته    اول  صبح

عصر   دوهفته دوم  

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم   علی   اکبری 

 مهدی پاکمنش.2

 امیرحسین دهنادی.3

 اهدی خان محمدی.محمد   4

 لهرودیک  محمدحسین رمضانيان.5

 مهدی بخشی.6

 گونیمحمدمي  رضا کربالیی.7

 رامین خسروی.8

 

 

ی    هفتم ت   بيمارستان  یرشهدا

 21/3/98الی 10/3/99

 ارتوپدی

 4/4/99الی  24/3/98

 اورژانس

 4/4/99و   21/3/99}   

 النگ دی{

 انم استاد:

 (6)مشترک با گروه 

 انم استاد :

 خانم   سلحشوريان

  شتجهت     ربای آمادگی  offشنبه هفته اول  2  جای  آن هب رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدی حضور داشته باشند و  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهی  دختر می بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزی بهدا

 .می باشند

 رصه شت دانشجويان کارآموزی ع شت خاهن و  روستایی سالمت مرکز، رد هفته آخر رد روزاهی دوشنبه و هس شنبه رد جامعه     بهدا  موزی خواهند داشت.آبازديد و کار کریم رباط آردان بهدا

  که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت  نماینددانشجويان کارآموزی مدريیت توجهM/E  .تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بيمارستان جهت تهیه صبحاهن و اناهر نخواهند داشت 

      شد.کارآموزی مدريیت    منجر هب   حذف واحد   خواهد  غیبت  رد روز  اولاولین  روز کارآموزی مدريیت از ردوس تئوری ، از دانشجويان  ، كوئیز  گرفته  خواهد شد و  رد ضمن 

       تعطیل است. 14/1/99و       28/12/98الی    24/12/98اتریخ اهی
 کارآموزی  اه



 

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

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

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

تحصيلی  دوم  نيمسال  
       98-99سال 

ی    هفتم تیر        و          –اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -اهشمی ژناد شهيد )بيمارستان اهی              95مهر   ورودی  شتی(          شهدا  ه      روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنب      مراکز بهدا

 3گروه 
شت جامعهرپستاری  رپستاری ماردان و نوزادان  ت اهرد بحران و فوری  رپستاری  كودکان رپستاری  مدريیت خدمات رپستاری  بهدا

 1/5/99 الی 7/4/99 4/4/99 الی 10/3/99 7/3/99 الی 13/2/99 10/2/99الی  16/1/99 21/12/98 الی 26/11/98

 زینب ربقنی .1

 پلنگی زهرا حسینی .2

 آاقجانیفرانز  .3

 

 رسول  اکرم بيمارستان

 زانن  و زایمان

   {21/12/98 

 النگ دی{

 : ( 4) مشترک با گروه  انم استاد

 خانم    موسوی

شت المپيک  مرکز بهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم   جواهری

 ژناد شهيد اهشمی بيمارستان

 چهارهفته  صبح اه

 بهدوشن  -يکشنبه  –شنبه 

  هفته دوم و سوم

 صروچهار شنبه اه ع  ه اه  هس شنب 

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 

 

 انم استاد:

 خانم    جعفر جالل

 عصر اه 

 مدريی -خانم   اه   رضوی 

 بيمارستان  حضرت علی اصغر

 

  همه روز اه  عصر 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 خانم    کلروزی

 بيمارستان رسول اکرم

 اورژانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 کهنخانم   سالمی 

 دانشجوی دکتری  

 سجاد محمديان .4

 ذال نی وحيد ياری  .5

 محمدرضا نورالدینی .6

 امیر عسگری .7

 ردزم آرش مختاری  .8

 

 

 

 

ی    هفتم ت   بيمارستان  یرشهدا

 7/12/98الی 26/11/98

 اورژانس

 21/12/98الی  10/12/98

 ارتوپدی

   {21/12/98 

 النگ دی{

 : ( 4) مشترک با گروه  انم استاد

 خانم   سلحشوريان

  شتجهت     ربای آمادگی  ه باشند و رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدی حضور داشت  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهی  دختر می بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزی بهدا

 .می باشند offشنبه هفته اول  2 هب جای  آن 

 شت رصه بهدا شت خاهن و  روستایی سالمت مرکز، رد هفته آخر رد روزاهی دوشنبه و هس شنبه رد جامعه     دانشجويان کارآموزی ع  موزی خواهند داشت.آبازديد و کار کریم رباط آردان بهدا

  که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت  نمایند دانشجويان کارآموزی مدريیت توجهM/E  .تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بيمارستان جهت تهیه صبحاهن و اناهر نخواهند داشت 

      کارآموزی مدريیت    منجر هب   حذف واحد   خواهد شد. غیبت  رد روز  اولاولین  روز کارآموزی مدريیت از ردوس تئوری ، از دانشجويان  ، كوئیز  گرفته  خواهد شد و  رد ضمن 

       کارآموزی  اهتعطیل است. 14/1/99و       28/12/98الی    24/12/98اتریخ اهی 

 



 

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

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

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

تحصيلی  دوم  نيمسال  
       98-99سال 

ی    هفتم تیر        و          –اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -اهشمی ژناد شهيد )بيمارستان اهی              95مهر   ورودی  شتی(          شهدا  ه      روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنب      مراکز بهدا

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

 1/5/99 الی 7/4/99 4/4/99 الی 10/3/99 7/3/99 الی 13/2/99 10/2/99الی  16/1/99 21/12/98 الی 26/11/98

 پيماهن  فرد.1

 فیروزه کریمی.2

 بتول اصغری. 3

 .زهرا اقسمی4

 . حدیث کيانی5

 رسول اکرم  بيمارستان

 زانن  و زایمان

 : ( 3) مشترک با گروه  انم استاد

 خانم    موسوی

 بيمارستان حضرت علی اصغر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم    محمدی

 بيمارستان  رسول اکرم

 اورژانس

   {17/2/99 

 و  

7/3/99 

 النگ دی{

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 آاقی  مختار    محمودی 

 دانشجوی دکتری  

شت   سعادت آباد مرکز بهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 خانم اه   دکتر دلخوش 

 داوودی

 فیروزگر  بيمارستان 

 

 چهارهفته  صبح اه

 نبهدوش  -يکشنبه  –شنبه 

  هفته دوم و سوم

 صروچهار شنبه اه ع  ه اه  هس شنب 

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 عصراه

 آخوندی -خانم اه   رضا زاده  

 

 انم استاد :

 خانم    دکتر   غفرانی
 

 اميد قربانی -1

ری  -2  امیرمحمد انمدا

 رضا مقدم -3

 محمد ملکی -4

 علی محمدی -5

 

ی    هفت   بيمارستان  م تیرشهدا

 7/12/98الی 26/11/98

 اورژانس

 21/12/98الی  10/12/98

 ارتوپدی

   {21/12/98 

 النگ دی{

 : ( 3) مشترک با گروه  انم استاد

 انم استاد :

 خانم   سلحشوريان

  شتجهت     ربای آمادگی  ه باشند و رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدی حضور داشت  سالن  محل رد   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهی  دختر می بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزی بهدا

 .می باشند offشنبه هفته اول  2 هب جای  آن 

 شت رصه بهدا شت خاهن و  روستایی سالمت مرکز، رد هفته آخر رد روزاهی دوشنبه و هس شنبه رد جامعه     دانشجويان کارآموزی ع  موزی خواهند داشت.آبازديد و کار کریم رباط آردان بهدا

  که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت  نماینددانشجويان کارآموزی مدريیت توجهM/E  .تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بيمارستان جهت تهیه صبحاهن و اناهر نخواهند داشت 

      کارآموزی مدريیت    منجر هب   حذف واحد   خواهد شد. غیبت  رد روز  اولاولین  روز کارآموزی مدريیت از ردوس تئوری ، از دانشجويان  ، كوئیز  گرفته  خواهد شد و  رد ضمن 

       کارآموزی  اهتعطیل است. 14/1/99و       28/12/98الی    24/12/98اتریخ اهی 
                 



 

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

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

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

تحصيلی  دوم  نيمسال  
       98-99سال 

ی    هفتم تیر        و          –اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -اهشمی ژناد شهيد )بيمارستان اهی              95مهر   ورودی  شتی(          شهدا  ه      روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنب      مراکز بهدا

 5گروه 

 

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

 1/5/99 الی 7/4/99 4/4/99 الی 10/3/99 7/3/99 الی 13/2/99 10/2/99الی  16/1/99 21/12/98 الی 26/11/98

 افطمه رضایی .1

 رثيا رياحی .2

 كوهپر ساانز خزایی .3

 مارربی طاهره حيدری  .4

یی .5  افزئه فدا

ر .6  شکيال حشمدا

 خوشنامه زهرا لطفی .7

شت  مرکز بهدا

 تهرانسر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 انم استاد:

 

 خانم    خسروی

 

 ربيمارستان حضرت علی اصغ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 

 خانم    علی اکبری 

 رسول   اکرم بيمارستان  

 زانن  و زایمان

   {7/3/99  

 17/2/99و 

 النگ دی{

 خانم    موسوی انم استاد:

 رسول اکرم  بيمارستان 

 اورژانس

 

{21/3/99 

 و  

4/4/99 

 النگ دی{

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم    زبرگ ژناد

 بيمارستان شهيد اهشمی ژناد

 چهارهفته  صبح اه

 بهدوشن  -يکشنبه  –شنبه 

  هفته دوم و سوم

 صروچهار شنبه اه ع  ه اه  هس شنب 

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 عصر اه 

 رضوی -خانم اه  مدريی 

 

 انم استاد:

 دکتر  عادل    مهربانخانم    

ی    هفتم ت   بيمارستان  یرشهدا

 24/2/99الی 13/2/99

 ارتوپدی

 7/3/99الی  27/2/99

 اورژانس 

   {7/3/99  

 17/2/99و 

 النگ دی{

 انم استاد:

 (8)مشترک با گروه 

 (8روه )آاقی امیر محمد تدین  مشترک با گ  

 خانم دکتر لقمانی انم استاد:
 

 امیرمحمد تدین .8

 

  شتجهت     ربای آمادگی  offشنبه هفته اول  2  جای  آن هب رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدی حضور داشته باشند و  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد روزاهی   رد هفته اولدختر می بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزی بهدا

 .می باشند

 شت رصه بهدا شت خاهن و  روستایی سالمت مرکز، رد هفته آخر رد روزاهی دوشنبه و هس شنبه رد جامعه     دانشجويان کارآموزی ع  موزی خواهند داشت.آبازديد و کار کریم رباط آردان بهدا

  رآموزی هب صورت که رد صورت  ربقراری کا نماینددانشجويان کارآموزی مدريیت توجهM/E  .تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بيمارستان جهت تهیه صبحاهن و اناهر نخواهند داشت 

      کارآموزی مدريیت    منجر هب   حذف واحد   خواهد شد. غیبت  رد روز  اولاولین  روز کارآموزی مدريیت از ردوس تئوری ، از دانشجويان  ، كوئیز  گرفته  خواهد شد و  رد ضمن 

       تعطیل است. 14/1/99و       28/12/98الی    24/12/98اتریخ اهی
 کارآموزی  اه



 

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

رصه )  ستاری ( دانشجويان کارشناسی پيوسته رپ2ربانمه کارآموزی رد ع

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

تحصيلی  دوم   نيمسال
       98-99سال 

ی    هفتم تیر        و          –اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -اهشمی ژناد شهيد )بيمارستان اهی              95مهر   ورودی  شتی(          شهدا  ه      روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنب      مراکز بهدا

 6گروه 
شت جامعه ماردان و نوزادانرپستاری  رپستاری كودکان رپستاری رد بحران و فوریت اه  مدريیت خدمات رپستاری   رپستاری بهدا

 1/5/99 الی 7/4/99 4/4/99 الی 10/3/99 7/3/99 الی 13/2/99 10/2/99الی  16/1/99 21/12/98 الی 26/11/98

 ياسمن مرادی .1

 زهرا اهشمی .2

 افرسانی اکرم مالکی .3

 زانيانی ويدا نظری زاده .4

 ) فقط ردجیران رحمتی .5

section   ماردان و

 نوزادان(

 اهشمی ژنادبيمارستان  

 چهارهفته  صبح اه

 نبهدوش  -يکشنبه  –شنبه 

  هفته دوم و سوم

 عصر وچهار شنبه اه ه اه  هس شنب 

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 عصر اه 

 رضوی  -خانم اه  مدريی 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم     جعفر جالل

 بيمارستان  رسول اکرم

 اورژانس

  {10/2/99 

 {النگ دی

  

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم   زهرا صالحی

 جراحی -همتايار داخلی    

 بيمارستان حضرت علی اصغر

 

 نبه چهارش  –هس شنبه  –)دوشنبه  

 عصر (

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم   علی اکبری 

 

 

 رسول  اکرم بيمارستان

 زانن  و زایمان

 و      21/3/99}

4/4/99 

 النگ دی{

 یخانم    دکتر    پاشای  انم استاد :

شت        تهرانسرمرکز بهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم    خسروی

 

 

ی    هفتم  بيمارستان  تیر شهدا

 21/3/98الی 10/3/99

 ارتوپدی

 4/4/99الی  24/3/98

 اورژانس

 انم استاد:

 (2)مشترک با گروه 

 و          21/3/99}

4/4/99 

 النگ دی{

 خانم سلحشوريان انم استاد:

 جعفر فرهنگ .6

 يمیکن  ابوالفضل رضی .7

 محمد هژري اقنعی .8

 

 

  شتجهت     ربای آمادگی  offشنبه هفته اول  2  جای  آن هب رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدی حضور داشته باشند و  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد روزاهی   رد هفته اولدختر می بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزی بهدا

 .می باشند

 شت رصه بهدا شت خاهن و  روستایی سالمت مرکزرد روزاهی دوشنبه و هس شنبه رد  رد هفته آخر، جامعه     دانشجويان کارآموزی ع  موزی خواهند داشت.آبازديد و کار کریم رباط آردان بهدا

  که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت  نماینددانشجويان کارآموزی مدريیت توجهM/E   ه صبحاهن و اناهر نخواهند داشت.تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بيمارستان جهت تهی 

      کارآموزی مدريیت    منجر هب   حذف واحد   خواهد شد. غیبت  رد روز  اولاولین  روز کارآموزی مدريیت از ردوس تئوری ، از دانشجويان  ، كوئیز  گرفته  خواهد شد و  رد ضمن 

       تعطیل است. 14/1/99و       28/12/98الی    24/12/98اتریخ اهی
 کارآموزی  اه

 



 

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

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

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

تحصيلی دوم  نيمسال  
       98-99سال 

ی    هفتم تیر        و          –اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -اهشمی ژناد شهيد )بيمارستان اهی              95مهر   ورودی  شتی(          شهدا  ه      روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنب      مراکز بهدا

 7گروه 
شت جامعه رپستاری كودکان شت    مدريیت خدمات رپستاری  ت اهفوری  رپستاری رد بحران و رپستاری بهدا  ماردان و نوزادان بهدا

 1/5/99 الی 7/4/99 4/4/99 الی 10/3/99 7/3/99 الی 13/2/99 10/2/99الی  16/1/99 21/12/98 الی 26/11/98

 افزئه بابکی.1

 ياسمین دولتی.2

 زهرا بای.3

 معصومه کریمی.4

 

 بيمارستان حضرت علی  اصغر

 

  

 

 

 

 

 

 

 استاد:انم 

 علی اکبری  خانم    

شت تهرانسر  مرکز بهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم    خسروی

 

 فیروزگربيمارستان   

 اورژانس

   {17/2/99 

 و  

7/3/99 

 النگ دی{

 

 

 انم استاد:

 خانم    سلحشوريان

 

 

 ی ژناداهشم شهيد بيمارستان 

 چهارهفته  صبح اه

 بهدوشن  -يکشنبه  –شنبه 

  هفته دوم و سوم

 صروچهار شنبه اه ع  ه اه  هس شنب 

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 

 انم استاد:

 خانم    جعفر جالل

 عصر اه 

 آخوندی -خانم اه     رضا زاده   

 فیروزگر  بيمارستان 

 

 زانن  و زایمان

 انم استاد:

 خانم  اه   

 مسخ  امیرحسین حسن زاده.1 پاشا  خطیر خانم  - دکتر دلخوش 

 امیرپورمنفرد عظيمی.2

 ميالد صيدی.3

 پيام باطنی.4

 

 

ی    هفت   بيمارستان  م تیرشهدا

 18/4/98الی 7/4/98

 اورژانس

 1/5/98الی  21/4/98

 ارتوپدی

 انم استاد:

 (1)مشترک با گروه 

صطفی غالمی  آاقی م

 دانشجوی دکتری 

     شتجهت     ربای آمادگی ته باشند رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدی حضور داش  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3روزاهی   رد هفته اول رددختر می بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزی بهدا

 .می باشند offشنبه هفته اول  2 هب جای  آن  و 

 رصه شت دانشجويان کارآموزی ع شت خاهن و  روستایی سالمت مرکزرد روزاهی دوشنبه و هس شنبه رد  رد هفته آخر، جامعه     بهدا  موزی خواهند داشت.آبازديد و کار کریم رباط آردان بهدا

  که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت  نماینددانشجويان کارآموزی مدريیت توجهM/E  .تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بيمارستان جهت تهیه صبحاهن و اناهر نخواهند داشت 

      شد.کارآموزی مدريیت    منجر هب   حذف واحد   خواهد  غیبت  رد روز  اولاولین  روز کارآموزی مدريیت از ردوس تئوری ، از دانشجويان  ، كوئیز  گرفته  خواهد شد و  رد ضمن 

       کارآموزی  اهتعطیل است. 14/1/99و       28/12/98الی    24/12/98اتریخ اهی 

 



 

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

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

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

تحصيلی  دوم   نيمسال  
       98-99سال 

ی    هفتم تیر        و          –اکبرآبادی -حضرت علی اصغر –رسول اکرم  -فیروزگر -اهشمی ژناد شهيد )بيمارستان اهی              95مهر   ورودی  شتی(          شهدا  ه      روزاهی کار آموزی شنبه لغایت چهارشنب      مراکز بهدا

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

 1/5/99 الی 7/4/99 4/4/99 الی 10/3/99 7/3/99 الی 13/2/99 10/2/99الی  16/1/99 21/12/98 الی 26/11/98

 اهنیه توکلی .1

 زهره اشکوريان .2

س  .3
لح

 ینیشقایق سادات بنی ا

 تبيدخ  شکيال ستوده .4

 رسول اکرمبيمارستان   

 اورژانس

  {21/12/98 

 النگ دی   {

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم    زبرگ ژناد

 فیروزگر  بيمارستان

 

 چهارهفته  صبح اه

 بهدوشن  -يکشنبه  –شنبه 

  هفته دوم و سوم

 صروچهار شنبه اه ع  ه اه  هس شنب 

 ساعت کارآموزی 

 14لغایت  7:15

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم    دکتر    عادل    مهربان

 

 عصراه

 آخوندی -خانم اه   رضا زاده  

 

 فیروزگر    بيمارستان

 زانن  و زایمان

    {17/2/99  

7/3/99و   

 النگ دی {                                            

 خانم  اه   انم استاد:

 پاشا  خطیر -دکتر دلخوش   

شت  تهرانسر مرکز بهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم    خسروی

 

 

 

 ربيمارستان حضرت علی اصغ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 انم استاد:

 خانم   محمدی

 ميالد شریفی .1

 دانش کرمی .2

 نويد بهرامی .3

 محمدمهدی منتظريان .4

 سمیاق ابوالفضل کشاورز .5

ط رد فق  ) امیر محمد تدین .6

section   ماردان  و

 (نوزادان

 

ی    هفتم ت   بيمارستان  یرشهدا

 24/2/99الی 13/2/99

 ارتوپدی

 7/3/99الی  27/2/99

اورژانس   

    {17/2/99  

7/3/99و   

 النگ دی {                                            

 انم استاد:

 (5)مشترک با گروه 

(8 )آاقی امیر محمد تدین  مشترک با گروه   

خانم دکتر لقمانی انم استاد:  
 

  شتجهت     ربای آمادگی  .می باشند offشنبه هفته اول  2 هب جای  آن  رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدی حضور داشته باشند و  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد روزاهی   رد هفته اولدختر می بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزی بهدا

 شت رصه بهدا شت خاهن و  روستایی سالمت مرکزرد روزاهی دوشنبه و هس شنبه رد  ، رد هفته آخرجامعه     دانشجويان کارآموزی ع  موزی خواهند داشت.آبازديد و کار کریم رباط آردان بهدا

  که رد صورت  ربقراری کارآموزی هب صورت  نماینددانشجويان کارآموزی مدريیت توجهM/E  .تغذهی هب همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بيمارستان جهت تهیه صبحاهن و اناهر نخواهند داشت 

  کارآموزی مدريیت    منجر هب   حذف واحد   خواهد شد. غیبت  رد روز  اولز  گرفته  خواهد شد و  رد ضمن     اولین  روز کارآموزی مدريیت از ردوس تئوری ، از دانشجويان  ، كوئی 

       کارآموزی  اهتعطیل است. 14/1/99و       28/12/98الی    24/12/98اتریخ اهی 


