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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

تحصيليدوم نيمسال 
:   97مهر   ورودي                     98-99سال         پنجشنبه -چهارشنبه-هس شنبهروزاهي کارآموزي

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :  صبح                 قلب رجایي    محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12ساعت کارآموزي

 23/2/99لغایت  2/2/99 27/1/99لغایت  13/12/98 7/12/98لغایت  15/11/98 1گروه  

 معصومه  آتش ربگ .1

 ساعدياحالم  .2

 مهسا بهنامي .3

 همهدهی خلجي بلتیج  .4

 آريان شايان .5

 سجاد محمدي .6

 محمد مهدي رنیماني .7

 محمد سليمان پور .8

 

 بيمارستان فیروزگر

 افرماکولوژي

 

 

 

 

 

 

 استاد :

 راحيج  -آاقي قنبري  همتايار داخلي 

 بيمارستان قلب شهيد رجایي

 قلب–داخلي 

 

 

 

 

 

 

 استاد :

 آاقي  دکتر عباسي

 اکرمبيمارستان رسول 

 تنفس - 2  داخليبخش  

 

 

 

 

 

 

 استاد :

 خانم الياسي

 

 وزش خواهند داشت .مري و استرس اکو (  آم رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو 

 توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد.  دانشجويان پاراکلینيک   اهي  واحد رد

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



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

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

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :  صبح  ساعت قلب رجایي                   محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12کارآموزي

 23/2/99لغایت  2/2/99 27/1/99لغایت  13/12/98 7/12/98لغایت  15/11/98 2گروه  

 نيلوفر حاتمي زاده .1

 حورا کاشفي راد .2

 افطمه شاه حسیني .3

 رپستو  بياني .4

 ادگانرجبعلي ز  رپنيا  .5

 دانيال مرادي .6

 امیر جليليان .7

 شریف   اريي .8

 

 فیروزگربيمارستان 

 افرماکولوژي

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 راحيج  -همتايار داخلي خانم  امیري 

 بيمارستان قلب شهيد رجایي

 قلب –داخلي 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 

 بيمارستان فیروزگر

 تنفس – داخلي 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 دانشجوي دکتري  خانم  کفعمي 

 یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو مري و استرس اکو (  آموزش خواهند داشت . رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي

 رد واحد اهي  پاراکلینيک  دانشجويان   توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد.

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

 

 



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

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

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :  صبح  قلب رجایي                   محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12ساعت کارآموزي

 23/2/99لغایت  2/2/99 27/1/99لغایت  13/12/98 7/12/98لغایت  15/11/98 3گروه 

 مهرابيافطمه  .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  رسول اکرم

 تنفس –               داخلي 

 الي  15/11/98

 1داخلي    24/11/98

 الي  29/11/98

 2داخلي  7/12/98

 

 انم استاد :

 آاقي دادبخش

 فیروزگربيمارستان 

 افرماکولوژي

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 جراحي -خانم شریفي همتايار داخلي 

 بيمارستان  قلب شهيد رجایي

 قلب –داخلي 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 آاقي دادبخش

 واهند داشت .کاردیوگرافي ) اکو مري و استرس اکو (  آموزش خ رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو 

 رد واحد اهي  پاراکلینيک  دانشجويان   توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد.

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

 



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

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

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :  صبح  قلب رجایي                   محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12ساعت کارآموزي

 23/2/99لغایت  2/2/99 27/1/99لغایت  13/12/98 7/12/98لغایت  15/11/98 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  رسول اکرم

 تنفس –     داخلي

 الي  15/11/98

 2داخلي    24/11/98

 الي  29/11/98

 1داخلي  7/12/98

 

 

 انم استاد :

لعلي زاده  خانم  عبدا

 بيمارستان فیروزگر

 افرماکولوژي

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 ي دانشجوي دکتر خانم کفعمي 

 بيمارستان  قلب شهيد رجایي 

 قلب –داخلي 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 آاقي دکتر عباسي

 داشت .وزش خواهند مري و استرس اکو (  آم رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو 

 رد واحد اهي  پاراکلینيک  دانشجويان   توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد.

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

 



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

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

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :  صبح  قلب رجایي                   محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12ساعت کارآموزي

 23/2/99لغایت  2/2/99 27/1/99لغایت  13/12/98 7/12/98لغایت  15/11/98 5گروه   

 ساحل   حقایقي .1

 ياسمن   آزاد .2

 افطمه   داروهغ .3

 پهلوانينورهی      .4

 زینب   اماميان .5

 پويا     دولت آبادي .6

 محمد اهدي    شکراللهي .7

 امیر  حسین  محمدي .8

 محمد ارسالني فر .9

 بيمارستان شهيد رجایي

 قلب–داخلي 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 آاقي  دکتر رنجبر

 رسول اکرم  بيمارستان

 تنفس–     داخلي 

 الي  13/12/98

 1داخلي    22/12/98

 الي  19/1/99

 2داخلي  27/1/99

 

 

 انم استاد :

 خانم  تترپور

 بيمارستان  فیروزگر

 افرماکولوژي

 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

  جراحي -خانم شریفي همتايار داخلي 

 موزش خواهند داشت .استرس اکو (  آمري و رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو 

 رد واحد اهي  پاراکلینيک  دانشجويان   توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد.

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



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

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

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :  صبح  قلب رجایي                   محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12ساعت کارآموزي

 23/2/99لغایت  2/2/99 27/1/99لغایت  13/12/98 7/12/98لغایت  15/11/98 6گروه  

 افطمه  رمضاني .1

 حدیثه   دوستي .2

زامي .3  زهرا  اع

 خواهمینا   اقئم   .4

 افطمه    رستم آبادي .5

 يدهنو امین زیداني .6

 مهدي شیخ داراني .7

 سيد حجت  تقي ژناد .8

 حسین  سبزياني .9

 

 بيمارستان شهيد رجایي

 قلب–داخلي 

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 دکتر عباسي آاقي 

 

 رسول اکرمبيمارستان  

 تنفس -   داخلي   

 الي  13/12/98

 2داخلي    22/12/98

 الي  19/1/99

 1داخلي  27/1/99

 

 انم استاد :

لعلي  زاده  خانم  عبدا

 بيمارستان  فیروزگر

 افرماکولوژي

 

 

 

 

 

 انم استاد :

 جراحي -همتايار داخلي  نهاونديخانم 

 

 

 وزش خواهند داشت .مري و استرس اکو (  آم رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو 

 رد واحد اهي  پاراکلینيک  دانشجويان   توسط مربيان مربوطه تقسيم و نظارت خواهند شد.

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



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

ن    دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري و افرماکولوژي بالیني  3ربانمه کارآموزي  رپستاري زبرگساالن /سالمندا

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

: بيمارستان اهي فیروزگر، حضرت رسول ،  :  صبح  قلب رجایي                   محل کارآموزي  13-18:30عصر     30/7 -30/12ساعت کارآموزي

 23/2/99لغایت  2/2/99 27/1/99لغایت  13/12/98 7/12/98لغایت  15/11/98 7گروه  

 الهه خادمي .1

 مرضیه رباري  .2

 روح الله بتوئي .3

 سعيد احمدي .4

 آاقپورعلي  .5

لسالم .6  کاميار جديدا

 محمد رضا زکي زاده .7

 مهدي  رحيم زاده .8

 ژپمان حيدري  .9

 

 بيمارستان   فیروزگر

 تنفس–داخلي 

 

 

 

 انم استاد :

 دانشجوي دکتري  غالمي  آاقي 

 

 

 

 بيمارستان شهيد رجایي

 قلب–داخلي 

 

 

 

 انم استاد :

 آاقي  دادبخش

 بيمارستان   رسول اکرم

 افرماکولوژي

 

 

 

 :انم استاد 

 ي دانشجوي دکتر شیخ  راربي   آاقي 

 

 وزش خواهند داشت .مري و استرس اکو (  آم رد کارآموزي قلب  دانشجويان رد واحد   اهي پست سي سي یو ،  تست ورزش ، نوار قلب ، هولتر ریتم و فشار خون و اکو کاردیوگرافي ) اکو 

 تقسيم و نظارت خواهند شد.رد واحد اهي  پاراکلینيک  دانشجويان   توسط مربيان مربوطه 

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


