
 

 

 هب انم خدا 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96بهمن       رپستاري رد مش

تحصيلي دوم  نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   رسلي اصغر، ، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, ع رسول اکرممحل کارآموزي رب تهران  و مدا شت   شمال غ :  /   مرکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7 صبح ساعت کارآموزي

 21/3/99لغایت 29/2/99 24/2/99لغایت 18/1/99 21/12/98لغایت  5/12/98 30/11/98لغایت  14/11/98 1گروه 

 نيلوفر احمدي .1

 افطمه پاشازاده .2

 نگین غالمعلي .3

 سيده    اهجر جالل زاده .4

 زهرا جعفري .5

 

 کودک سالم

 مدرهس

 انم استاد: 

 خانم دکتر   اثبتي

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 فیروزگر بیمارستان

 زانن

 النگ دي 21/12/98

 :( 2)مشترک با گروه     انم استاد

 

شت  ماردو نوزاد     بهدا

 اکبرآبادي  بیمارستان 

 زانن و زایمان

 دوشنبه اه تعطیل

 هس شنبه اه صبح

 چهارشنبه اه النگ دي

 خانم اه  جان محمدي و بخشي انم استاد:

 بیماریهاي کودکان

 رسول اکرمبیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

  انم استاد:

 خانم   دکتر محمدي

 محمدجواد نظري .6

 کيوان صفري .7

 محراب جعفر ژناد .8

 احسان سعيدي .9

 کودک سالم

 مدرهس

 

 انم استاد:

 خانم    سپهر    پور

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 فیروزگربیمارستان 

 جراحي -بخش اهي  داخلي  

 النگ دي 21/12/98

 :( 2)مشترک با گروه     انم استاد

 فیروزگربیمارستان  

 صبح ارتوپدي    و  عصر   اورژانس 

 صبح  3/2/99الي  18/1/98

 عصر 24/2/99الي  8/2/98

 النگ دي 24/2/99

 :(2) مشترک با گروه  انم استاد

 

  شت شمال شتي  مراجعه نمایند.دانشجويان رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا رب تهران، واحد آموزش  معاونت بهدا    غ

  شتجهت     رباي آمادگي ن محمدي رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جا سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهي  دختر مي بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزي بهدا

 مي باشند. offشنبه هفته اول  2 هب جاي  آن  حضور داشته باشند و 

  ، ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان 

       کارآموزي اه    تعطیل    است.   14/1/99و          98/ 28/12الي  12/98/ 24اتریخ     اهي 



 

 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96بهمن       رپستاري رد مش

تحصيلي دوم  نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   ر، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، رسول اکرممحل کارآموزي رب تهران  و مدا شت   شمال غ :  صبح  /   سمرکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت کارآموزي

 21/3/99لغایت 29/2/99 24/2/99لغایت 18/1/99 21/12/98لغایت  5/12/98 30/11/98لغایت  14/11/98 2گروه 

 .نسیم افشار نيا1

پناه2  . سیمین خدا

 . مهدهی شهبازي 3

 . گلناز اله  ویسي4

 کودک سالم

 مدرهس

 انم استاد: 

 خانم    دکتر اثبتي

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

 النگ دي 21/12/98

 

 :( 1)مشترک با گروه     انم استاد

 

شت ماردو نوزاد  بهدا

 اکبرآبادي  بیمارستان 

 زانن و زایمان

 دوشنبه اه تعطیل

 هس شنبه اه صبح

 چهارشنبه اه النگ دي

 محمدي و بخشيخانم اه  جان  انم استاد:

 

 بیماریهاي کودکان

 علي اصغربیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد: 

 خانم    حکیمي

 . محمد رضا حقیقي5

 . علیرضا شیرخانلو6

 . پويا          محمدي7

 . حسین اصغري اصل8

 . حميد رضا فرامرزي 9

  .آرمین  غني زاده 10

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 انم استاد:  

 خانم    سپهر    پور

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

  فیروزگر بیمارستان

 النگ دي 21/12/98

 جراحي -بخش اهي  داخلي  

 :(1)مشترک با گروه     انم استاد

 

 

 فیروزگربیمارستان  

 صبح ارتوپدي    و  عصر   اورژانس 

 صبح 3/2/99الي  18/1/99

 عصر 24/2/99الي  8/2/99

 النگ دي 24/2/99

 :(1) مشترک با گروه  انم استاد

 

 .شتي  مراجعه نمایند رب تهران، واحد آموزش  معاونت بهدا شت شمال غ    دانشجويان رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا

  شتجهت     رباي آمادگي رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدي  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهي  دختر مي بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزي بهدا

 مي باشند. offشنبه هفته اول  2 هب جاي  آن  حضور داشته باشند و 

  ، ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک ضورح با   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان 

       کارآموزي اه    تعطیل    است.   14/1/99و          98/ 28/12الي  12/98/ 24اتریخ     اهي  



 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96بهمن       رپستاري رد مش

تحصيلي دوم  نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   رس، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، رسول اکرممحل کارآموزي رب تهران  و مدا شت   شمال غ :  صبح  /   مرکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت کارآموزي

 21/3/99لغایت  29/2/99 24/2/99لغایت 8/2/99 3/2/99لغایت 5/12/98 30/11/98لغایت  14/11/98 3گروه 

 معصومه مراد .1

 مریم جعفري .2

 زهرا نظري .3

 سپيده حسیني .4

 

 بیماریهاي کودکان

 علي اصغر   ) ع( بیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انم استاد: 

 علي اکبري  خانم  

شت ماردو نوزاد  بهدا

 اکبرآبادي  بیمارستان 

 زانن و زایمان

 دوشنبه اه تعطیل

 هس شنبه اه صبح

 چهارشنبه اه النگ دي

 خانم اه  جان محمدي و ربارپور استاد:انم 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 انم استاد: 

 خانم   دکتر   رپوزیي

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

 

 :(4)مشترک با گروه     انم استاد

 
 .حسین فالح 5

 .رسول واله6

 .محمود محمد زاده7

 .مهران راشدي8

 .ابوالفضل محمدلو9

 رسول  اکرمبیمارستان  

 صبح ارتوپدي    و  عصر   اورژانس 

      صبح21/12/98الي  5/12/98

 عصر3/2/99الي 18/1/99

 النگ دي 3/2/99

 ( 4)مشترک  با گروه  

 انم استاد :

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 انم استاد: 

 خانم    سپهر    پور

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 جراحي -بخش اهي  داخلي  

 فیروزگربیمارستان 

 :( 4)مشترک با گروه   انم استاد

 

 .شتي  مراجعه نمایند رب تهران، واحد آموزش  معاونت بهدا شت شمال غ    دانشجويان رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا

  شتجهت     رباي آمادگي رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدي  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهي  دختر مي بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزي بهدا

 مي باشند. offشنبه هفته اول  2 هب جاي  آن  حضور داشته باشند و 

  ، ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک ضورح با   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان 

       کارآموزي اه    تعطیل    است.   14/1/99و          98/ 28/12الي  12/98/ 24اتریخ     اهي 



 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96بهمن       رپستاري رد مش

تحصيلي دوم  نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   رس، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، رسول اکرممحل کارآموزي رب تهران  و مدا شت   شمال غ :  صبح  /   مرکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت کارآموزي

 21/3/99لغایت  29/2/99 24/2/99لغایت 8/2/99 3/2/99لغایت 5/12/98 30/11/98لغایت  14/11/98 4گروه 

 . نسرین حسن پور 1                                

 .ثمین یوسفي2                                  

 .   مریم يکتامنش3                                   

 ودکانبیماریهاي ک 

 حضرت علي اصغربیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:  

 خانم  زهرا    صالحي

شت ماردو نوزاد  بهدا

 اکبرآبادي  بیمارستان 

 زانن و زایمان

 دوشنبه اه تعطیل

 هس شنبه اه صبح

 چهارشنبه اه النگ دي

 :انم استاد

 خانم اه  جان محمدي و ربارپور انم استاد:

 کودک سالم

 مدرهس

 انم استاد: 

 خانم   دکتر   رپوزیي

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

 :(3)مشترک با گروه     انم استاد

 
 .جواد مختاري 4

 .مسلم اقردي5

 .محمد مهدي قياسي6

صطفي قلمبران7  .م

 .امیر جسماني  8

 .رپاهم صف شکن   9

 .مهدي  مرادي   10

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد: 

 خانم    سپهر    پور

 رسول اکرم بیمارستان  

 صبح ارتوپدي    و  عصر   اورژانس 

 عصر21/12/98الي  5/12/98

 صبح3/2/99الي 18/1/99

 النگ دي        3/2/99

 ( 3)مشترک  با گروه   انم استاد :

 خانم اه  جان محمدي و ربارپور

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 جراحي -بخش اهي  داخلي  

 فیروزگربیمارستان 

 

 

 :(3)مشترک با گروه     انم استاد
 

 .شتي  مراجعه نمایند رب تهران، واحد آموزش  معاونت بهدا شت شمال غ    دانشجويان رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا

  شتجهت     رباي آمادگي رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدي  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهي  دختر مي بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزي بهدا

 مي باشند. offشنبه هفته اول  2 هب جاي  آن  حضور داشته باشند و 

  ، ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک ضورح با   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان 

       کارآموزي اه    تعطیل    است.   14/1/99و          98/ 28/12الي  12/98/ 24اتریخ     اهي 



 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96بهمن       رپستاري رد مش

تحصيلي دوم  نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   رس، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، رسول اکرممحل کارآموزي رب تهران  و مدا شت   شمال غ :  صبح  /   مرکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت کارآموزي

 .شتي  مراجعه نمایند رب تهران، واحد آموزش  معاونت بهدا شت شمال غ    دانشجويان رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا

  شتجهت     رباي آمادگي رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدي  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهي  دختر مي بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزي بهدا

 مي باشند. offشنبه هفته اول  2 هب جاي  آن  حضور داشته باشند و 

 ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي کارآموزي کودکان ،  جهت آمادگي رباي ورود هب 

       کارآموزي اه    تعطیل    است.   14/1/99و          98/ 28/12الي  12/98/ 24اتریخ     اهي 

 21/3/99لغایت  8/2/99 3/2/99لغایت 18/1/99 21/12/98لغایت  5/12/98 30/11/98لغایت  14/11/98 5    گروه

 مهسا بهنامي .1

 نگین رفعتي .2

كا مهري .3  ملی

 سپيده سلیماني .4

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگر بیمارستان 

  30/11/98و    16/11/98

 النگ دي

 :( 6)مشترک با گروه     انم استاد

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 انم استاد: 

 خانم     دکتر شوقي

 بیماریهاي کودکان

 بیمارستان حضرت علي اصغر

 

 

 انم استاد: 

 خانم     دکتر شوقي

شت ماردو نوزاد  بهدا

 اکبرآبادي  بیمارستان 

 زانن و زایمان

 دوشنبه اه تعطیل

 هس شنبه اه صبح

 چهارشنبه اه النگ دي

 انم استاد:

 خانم اه  جان محمدي ،  ربارپور و  بخشي

 محمدعلي اندعلیني .5

 سيد جواد ربغمدي .6

 محمد معدني .7

 امیرحسین میرزاآاقیي .8

 علي ایماني .9

 مهدي  رحیم زاده .10

كالت شايع اريان  رپستاري رد مش

 جراحي -بخش اهي  داخلي  

 فیروزگر بیمارستان

 30/11/98و    16/11/98

 النگ دي

 :( 6)مشترک با گروه     انم استاد

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 انم استاد: 

 خانم    سپهر    پور

 فیروزگربیمارستان  

 ارتوپدي  و اورژانس 

 ) هر روز  عصر(

 ( 6)مشترک  با گروه  

 انم استاد :

 



 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96بهمن       رپستاري رد مش

تحصيلي دوم  نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   رس، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، رسول اکرممحل کارآموزي رب تهران  و مدا شت   شمال غ :  صبح  /   مرکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت کارآموزي

 21/3/99لغایت  8/2/99 3/2/99لغایت 18/1/99 21/12/98لغایت  5/12/98 30/11/98لغایت  14/11/98 6گروه 

رافني کرد .1  رنگس ع

ززی .2  افطمه موسوي ع

 فرشته فتحي .3

 رعنا فالح  .4

 ياسمن حيدري  .5

 محبوهب فراشي .6

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

  30/11/98و    16/11/98

 النگ دي

 :(5)مشترک با گروه     انم استاد

 

 کودک سالم

 مدرهس

 انم استاد: 

 خانم     دکتر شوقي

 بیماریهاي کودکان

 

 حضرت علي اصغر )ع(بیمارستان 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انم استاد: 

 خانم    حکیمي

شت ماردو نوزاد  بهدا

 اکبرآبادي  بیمارستان 

 زانن و زایمان

 دوشنبه اه تعطیل

 هس شنبه اه صبح

 ديچهارشنبه اه النگ 

 :انم استاد

 خانم اه  جان محمدي ،  ربارپور و  بخشي
 محمد مهدي عاشوري  .7

 کیهان افتحي .8

رافن جعفري .9  ع

زالي وردنجاني .10  مهدي غ

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 جراحي -بخش اهي  داخلي  

 فیروزگربیمارستان 

 30/11/98و    16/11/98

 النگ دي

 :(5)مشترک با گروه     انم استاد

 

 سالمکودک 

 مدرهس

 

 

 انم استاد: 

 خانم    سپهر    پور

 

 فیروزگربیمارستان  

 صبح ارتوپدي    و  عصر   اورژانس 

 عصر 24/2/99الي  8/2/99

 صبح 21/3/99الي  29/2/99

 ( 5)مشترک  با گروه   

 انم استاد :

 

  رب شت شمال غ شتي  مراجعه نمایند.دانشجويان رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا    تهران، واحد آموزش  معاونت بهدا

  شتجهت     رباي آمادگي رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدي  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهي  دختر مي بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزي بهدا

 مي باشند. offشنبه هفته اول  2 هب جاي  آن  حضور داشته باشند و 

  ، ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان 

    کارآموزي اه    تعطیل    است.   14/1/99و          98/ 28/12الي  12/98/ 24   اتریخ     اهي 



 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96بهمن       رپستاري رد مش

تحصيلي دوم  نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   رسیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، ، ف رسول اکرممحل کارآموزي رب تهران  و مدا شت   شمال غ :  صبح  /   مرکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت کارآموزي

 21/3/99لغایت  29/2/99 24/2/99لغایت  8/2/99 3/2/99لغایت  18/1/99 21/12/98لغایت  14/11/98 7گروه 

 .عاطفه حسیني1

 معظمي.افطمه  2

 .فخرهی مزيدي3

 

شت ماردو نوزاد  بهدا

 اکبرآبادي  بیمارستان 

 زانن و زایمان

 دوشنبه اه تعطیل

 هس شنبه اه صبح

 چهارشنبه اه النگ دي

 ملکي -خانم   اه        احمدي  انم استاد:

 بیماریهاي کودکان

 

 رسول اکرمبیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انم استاد:

 خانم   دکتر  اثبتي

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

 انم استاد: 

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 انم استاد: 

 خانم   دکتر شوقي

 

 

 .محمد رضا جاونده4

 .محمد رضا مهدي تبار5

 .محمد رضا ردویش6

 .سيد محمدمبین سجادي7

 .محسن شجاعي8

 .سجاد والشجردي9

 فیروزگربیمارستان  

 صبح ارتوپدي    و  عصر   اورژانس 

   21/12/98و    16/11/98

 النگ دي

 صبح 30/11/98الي  14/11/98

 عصر 21/12/98الي  5/12/98

 انم استاد: 

 :(8)مشترک با گروه     
 

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 جراحي -بخش اهي  داخلي  

 فیروزگربیمارستان 

 

 

 :(8)مشترک با گروه     انم استاد

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 

 انم استاد: 

 خانم    سپهر    پور

 .شتي  مراجعه نمایند رب تهران، واحد آموزش  معاونت بهدا شت شمال غ    دانشجويان رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا

  شتجهت     رباي آمادگي رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدي حضور داشته باشند  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهي  دختر مي بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزي بهدا

 مي باشند. offشنبه هفته اول  2 هب جاي  آن  و 

 ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي کارآموزي کودکان ،  جهت آمادگي رباي ورود هب 

       کارآموزي اه    تعطیل    است.   14/1/99و          98/ 28/12الي  12/98/ 24اتریخ     اهي 



 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96بهمن       رپستاري رد مش

تحصيلي دوم  نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   رس، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، رسول اکرممحل کارآموزي رب تهران  و مدا شت   شمال غ :  صبح  /   مرکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت کارآموزي

 21/3/99لغایت  29/2/99 24/2/99لغایت  8/2/99 3/2/99لغایت  18/1/99 21/12/98لغایت  14/11/98 8   گروه 

 اهنیه پاشایي .1

 زهرا علي تبار .2

 نيلوفر اقسمي .3

 افطمه مرادي .4

شت ماردو نوزاد  بهدا

 اکبرآبادي  بیمارستان 

 زانن و زایمان

 دوشنبه اه تعطیل

 هس شنبه اه صبح

 چهارشنبه اه النگ دي

 ملکي -احمدي خانم   اه         انم استاد:

 بیماریهاي کودکان

 

 حضرت علي اصغر   بیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد:

 خانم     زماني

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

 النگ دي 24/2/99

 انم استاد: 

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 انم استاد: 

 خانم   دکتر شوقي

 امیرحسین اقنع باقري .5

 زادهکامياب صادق  .6

 علیرضا حجتي .7

 شريف اريي .8

 علي دهقاني .9

 حسین حاجي حسین لو .10

 فیروزگربیمارستان  

 صبح ارتوپدي    و  عصر   اورژانس 

 صبح 30/11/98الي  14/11/98

 عصر 21/12/98الي  5/12/98

21/12/98  

 النگ دي

 :(7)مشترک با گروه    انم استاد: 

 

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 جراحي -  بخش اهي  داخلي

 فیروزگربیمارستان 

 النگ دي 24/2/99

 :( 7)مشترک با گروه     انم استاد

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 

 انم استاد: 

 خانم    سپهر    پور

 .شتي  مراجعه نمایند رب تهران، واحد آموزش  معاونت بهدا شت شمال غ    دانشجويان رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا

  شتجهت     رباي آمادگي رپاتيک دانشکده تحت نظارت سرکار خانم جان محمدي  سالن  رد محل   شنبه صبح و بعد از ظهر   4شنبه و  3رد هفته اول رد روزاهي  دختر مي بایست    ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويان   کارآموزي بهدا

 مي باشند. offشنبه هفته اول  2 هب جاي  آن  حضور داشته باشند و 

  ، ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان 

       کارآموزي اه    تعطیل    است.   14/1/99و          98/ 28/12الي  12/98/ 24اتریخ     اهي 


