
 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  1044مهر ورودی:   ( شفا يحياييان  و  رسول اکرم)بيمارستان های   1044-1041سال تحصيلي  دومنيمسال 

 (10-13:04و عصر04/11تا04/7)صبح:شنبه و يكشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1گروه  10/1/1041الي  04/11/1044 1گروه 10/1/1041الي  04/11/1044

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 

 

 فيروزگربيمارستان 

 نام استاد:

 خانم دکتر غالم نژاد

 یرحمان نایمب-1

 یاحمد نرگس-2

 یاحمد نینگ-3

 ینیحس حانهیر-4

  یبروک اشکان-5

 فرد دواریامواال -6

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 

 

 بيمارستان شفا

 نام استاد:

 خانم الیاسی

 یافشار یعل-1

 یاکبر یمهد-2

 یسهراب فاطمه-3

 یسیخداو صدف-4

 افروز نهیآ هیمهد-5

 نسترن احمدزاده-6

 0گروه  13/1/1041الي  14/1/1041 0گروه  13/1/1041الي  14/1/1041

 اصول و مهارتها پرستاریکاراموزی 

 

 

 فيروزگربيمارستان 

 نام استاد:

 خانم دکتر غالم نژاد

 

 یخسرو رضایعل-1

 یباران عرفان-2

 یمانیسل محمدعرفان-3

 ینیپور عابد پارسا-4

 این احیس یمصطف-5

 

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 

 

 بيمارستان شفا

 نام استاد:

 خانم صنعتی دانشجوی دکتری

 

 

 ییزنگو یمهدمحمد -1

 یعیسم یمحمدمهد-2

 یمیرح محمد-3

 یشیدرو نیحس-4

 یبهرام مهسا-5

 اصغرپور سارا-6

 فاطمه اوالد-7



 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  1044مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (10-13:04و عصر04/11تا04/7)صبح:سه شنبه و چهار شنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 5گروه  17/1/1041الي  0/11/1044 6گروه 17/1/1041الي  0/11/1044

 پرستاریکاراموزی اصول و مهارتها 

 

 

 بيمارستان رسول اکرم

 نام استاد:

 خانم دکتر خوش نظر

 

 هلیا علم بیگی -1

 عارفه محمدیه-2

 یگانه عامریان -3

 مائده فیضی -4

 شیرزاد لطفی -5

 علی عطایی -6

 طاهره احمدی -7

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 

 

 فيروزگر بيمارستان

 نام استاد:

 خانم دکتر غالم نژاد

 

 فاطمه فیروزی -1

 میرانیمعصومه  -2

 صبا لطفی -3

 نازنین مرادی -4

 علی فیض-5

 هادی محمدی -6

 7گروه  11/1/1041الي  10/1/1041 3گروه  11/1/1041الي  10/1/1041

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 

 

 فيروزگربيمارستان 

 نام استاد:

 پور غالم دانشجوی دکتری آقای

 

 فاطمه کرمانی-1

 الهه ولیپور -2

 علیرضا کاظمی-3

 صابر کاظمی-4

 امیرحسین عطوفی -5

 یاسین قادریان -6

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 

 

 بيمارستان شفا

 نام استاد:

 خانم الیاسی

 

 زهرا محمدی -1

 مریم نیک فالح -2

 مریم محمدی -3

 امیر فرجی -4

 امیر حسین کالنتری -5

 محمد حسین کرم زاده -6



 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  1044بهمن ورودی:   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 11تا  3)صبح: شنبه روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1گروه  13/0/1041 الي 0/1/1041 1گروه 10/1/1041الي  04/11/1044

 سالن پراتیک دانشکده پرستاری

 

 نام استاد:

 خانم دکتر بزرگ زاد 

 . زهرا خیرلی1

 . فاطمه سهیلی فر2

 . فاطمه جاهدی3

 . غزل خان محمدیان4

 .بردیا شیخیان5

 . امیر رضا حسینی6

 . محمد مهدی داودی7

 سالن پراتیک دانشکده پرستاری

 

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 مریم زارع-1

 فاطمه السادات زارع-2

 ستاره سلیم-3

 امین امینی نیا-4

 یگانه سرخیل-5

 اسحاق آذرافزا-6

 مهدی حاجی زاده -7



 

 
 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  1044بهمن ورودی:   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 11تا  3)صبح: يكشنبه روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0گروه  12/0/1041الي  0/1/1041 0گروه  12/0/1041الي  0/1/1041

 سالن پراتیک دانشکده پرستاری

 

 نام استاد:

 بزرگ زادخانم دکتر 

 . محدثه جهاندوست1

 . محسن عسکری2

 عباسی. امیررضا 3

 . ریحانه شفیعی زاده4

 . فاطمه بیگلری نیا5

 . مهرداد طاهری6

 . امید شیرزادی7

 سالن پراتیک دانشکده پرستاری

 

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 . فاطمه خواجویی1

 . سید فاطمه حسینی2

 . مائده السادات حسینی3

 . مرتضی حدادی4

 . محسن آتشک5

 . محمد مصطفی ذکریائی6



 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  1044بهمن ورودی:   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 11تا  3)صبح: دوشنبه روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5گروه  04/0/1041الي  5/1/1041 6گروه 04/0/1041الي  5/1/1041

 سالن پراتیک دانشکده پرستاری

 

 نام استاد:

 خانم دکتر بزرگ زاد

 

 . کیمیا گودرزی1

 . امین محمدی2

 . امیرحسین ورمقانی3

 . یاسمین سیفانپور4

 . داریوش علی محمدزاده5

 

 

 سالن پراتیک دانشکده پرستاری

 

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 

 

 شاهمرادی. نیلوفر 1

 . محمد رسول قورچیان2

 . امیرمحمد کهزادی3

 . رضا نوری پور4

 . نیلوفر لرستانی5

 . سارا مظفری6



 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  1044بهمن ورودی:   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 11تا  3)صبح: چهارشنبه روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7گروه  1/0/1041الي  7/1/1041 3گروه 1/0/1041الي  7/1/1041

 

 سالن پراتیک دانشکده پرستاری

 

 نام استاد:

 خانم دکتر بزرگ زاد

 

 

 . نیلوفر فرهادی 1

 . امیرحسین مقدم2

 فاضلی . علی3

 . محمدرضا غفاری4

 . آیدا متقی5

 . معراج قاسم پور6

 سالن پراتیک دانشکده پرستاری

 

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 

 . مهسا محمدی1

 . زهرا مهدوی2

 . سید مهدی موسوی مقدم3

 . سیما حاجی حسینلو4

 . محمدعلی  محمدی5

 . امیرحسین نوروزیان6


