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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9 ساعت کارآموزی مديريت صبح: )(  10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 *روز اول کاراموزی کودک سالم و کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

 

 

 

 1گروه 91/19/1044الي  10/19/1044 9/9/1041الي  10/1/1041 0/0/1041الي  14/9/1041 1/0/1041الي  9/0/1041 97/0/1041الي  0/0/1041

پرستاری سالمت جامعه و فرد و 

 خانواده و محیط در عرصه

 مرکز بهداشت شهر زیبا

 

 نام استاد:

 خانم خطیر پاشا

حوادث پرستاری در بحران و 

 غیر مترقبه در عرصه

یک روز النگ دی با 

 محترمهماهنگی اساتید 

 

 بیمارستان

 رسول اکرم

 

 

 نام استاد:

 آقای دکتر دین محمدی

و  مادربهداشت پرستاری 

 در عرصه  نوزادان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان 

 اکبر آبادی

 نام استاد:

 خانم  طیاری

 دانشجوی دکتری

مدیریت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

یک روز النگ دی با 

 اساتید محترم هماهنگی

 بیمارستان 

 فیروزگر

 نام استاد:

 خانم دکتر غفرانی

پرستاری بیماریهای کودکان در 

 عرصه

 

 بیمارستان 

 علی اصغر

 نام استاد:

 خانم محمدی

 خانم ثابتی 

 

 مرضیه براری  .1

 محمدرضا زکی زاده .2

 محمد سلیمان پور .3

 سعید احمدی .4

 روح اله بتوئی .5

 

 هفت تیر بیمارستان

 استاد:نام 

 آقای دکتر گودری
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9) ساعت کارآموزی مديريت صبح: (  10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 *روز اول کاراموزی کودک سالم و کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

 

 

 9/9/1041الي  10/1/1041 0/0/1041الي  14/9/1041 1/0/1041 الي 9/0/1041 97/0/1041الي  0/0/1041
الي  10/19/1044

91/19/1044 
 9گروه 

پرستاری سالمت جامعه و فرد 

 و خانواده و محیط در عرصه

 مرکز بهداشت کن

 

 نام استاد:

 آقای دکتر مهدی زاده

پرستاری در بحران و 

حوادث غیر مترقبه در 

 عرصه

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 

 بیمارستان

 فیروزگر

 نام استاد:

 

و  مادربهداشت پرستاری 

 در عرصه  نوزادان

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 اکبر آبادی

 نام استاد:

 خانم  طیاری

 دانشجوی دکتری

مدیریت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

یک روز النگ دی با 

 محترمهماهنگی اساتید 

 

 بیمارستان 

 هاشمی نژاد

 نام استاد:

خانم جعفرجالل و خانم 

 رضوی، خانم مدیری

پرستاری بیماریهای 

 کودکان در عرصه

 

 بیمارستان 

 علی اصغر

 نام استاد:

 خانم محمدی

 خانم ثابتی 
 

 معصومه آتش برگ  .1

 فاطمه رستم آبادی  .2

مریم عطاری )فقط واحد کودک  .3

 بیمار(

 محمدمهدی نریمانی .4

 مهدی شیخ دارانی .5

 .   پویا دولت آبادی6

. سید احمد امینی )فقط واحد 7

 مدیریت و سالمت جامعه(

. سهیل آقاعلی )فقط واحد 8

 مدیریت (

 هفت تیر بیمارستان

 نام استاد:

 آقای دکتر گودری
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 پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران دانشكده

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9) ساعت کارآموزی مديريت صبح: (  10-13:04و عصر44/10تا04/9کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:روزهای 

 کاراموزی کودک سالم و کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.*روز اول 

 

 

 0گروه 91/19/1044الي  04/11/1044 90/1/1041الي  10/1/1041 0/0/1041االي  14/9/1041 1/0/1041الي  9/0/1041 97/0/1041الي  0/0/1041

حوادث پرستاری در بحران و 

 غیر مترقبه در عرصه

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 

 بیمارستان

 رسول اکرم

 

 

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

و  مادربهداشت پرستاری 

 در عرصه  نوزادان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان 

 اکبر آبادی

 نام استاد:

 خانم طیاری

 دانشجوی دکتری

مدیریت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

  نام استاد:

 خانم دکتر غفرانی

پرستاری بیماریهای کودکان 

 در عرصه

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 

 بیمارستان 

 علی اصغر

 نام استاد:

 خانم محمدی 

 خانم ثابتی

 علی نژادخانم دکتر 

پرستاری سالمت جامعه و فرد و 

 خانواده و محیط در عرصه

 

 مرکز بهداشت شهر زیبا

 نام استاد:

 خانم خطیر پاشا

 .  مهدیه خلجی 1

.  مهسا بهنامی 2  

. مریم نوروزی3  

 . آریان شایان4

 . سجاد محمدی5

 

 هفت تیر بیمارستان

 نام استاد:

 آقای دکتر گودری
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9) ساعت کارآموزی مديريت صبح: (  10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.*روز اول کاراموزی کودک سالم و 

 

 

 90/1/1041الي  10/1/1041 0/0/1041االي  14/9/1041 1/0/1041الي  9/0/1041 97/0/1041الي  0/0/1041
الي  04/11/1044

91/19/1044 
 0گروه 

حوادث پرستاری در بحران و 

 غیر مترقبه در عرصه

دو روز النگ دی یک روز 

النگ دی با هماهنگی اساتید 

 محترم

 

 بیمارستان

 فیروزگر

 

 نام استاد:

  خانم محدث

و  مادربهداشت پرستاری 

 در عرصه  نوزادان

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 اکبر آبادی

 نام استاد:

 خانم  طیاری

 دانشجوی دکتری

مدیریت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 

 بیمارستان 

 هاشمی نژاد

 

  نام استاد:

خانم دکتر عادل مهربان، 

 رضویخانم مدیری، خانم 

پرستاری بیماریهای کودکان 

 در عرصه

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 

 بیمارستان 

 علی اصغر

 نام استاد:

 خانم محمدی 

 خانم ثابتی

 خانم دکتر علی نژاد

پرستاری سالمت جامعه و 

فرد و خانواده و محیط در 

 عرصه

 مرکز بهداشت شهید غفاری

 

 :نام استاد

 خانم الهی عسگر اباد

 دانشجوی دکتری

. پرنیا رجبعلی زادگان1  

. نوریه پهلوانی2  

.  زینب امامیان 3  

فاطمه تیموری)واحد مدیریت  .4

 و واحد اورژانس(

 .حسین فالح5

. محمد علی ارفع ) بجز واحد 6

 مادران (

 

 هفت تیر بیمارستان

 نام استاد:

 آقای دکتر گودری
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9) ساعت کارآموزی مديريت صبح: (  10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 *روز اول کاراموزی کودک سالم و کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

 

 

 97/0/1041الي  0/0/1041
الي  9/0/1041

1/0/1041 
 1گروه 91/19/1044الي  04/11/1044 9/9/1041الي  10/1/1041 0/0/1041االي  14/9/1041

 در عرصه  و نوزادان مادربهداشت پرستاری 

یک روز النگ دی با هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان 

 اکبر آبادی

 نام استاد:

  -خانم زمانی 

 خانم  طیاری

  دانشجوی دکتری

مدیریت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

یک روز النگ دی با 

هماهنگی اساتید 

 محترم

 

 بیمارستان

 فیروزگر

 

 نام استاد:

 خانم دکتر غفرانی

 

پرستاری بیماریهای کودکان 

 در عرصه

 طبق جدول پیوست

مدرسه صبح رویش و 

 بیمارستان 

 علی اصغر

  نام استاد:

 خانم دکتر پرویزی

خانم تجلی دانشجوی 

 دکتری

پرستاری سالمت جامعه و 

فرد و خانواده و محیط در 

 عرصه

 

 زیبامرکز بهداشت شهر 

 نام استاد:

 خانم خطیر پاشا

حوادث پرستاری در بحران و 

 غیر مترقبه در عرصه

 

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان

 رسول اکرم

 

 

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 . زهرا حیدری 1

 . پریا روشنی پور 2

 .  عارفه قدیانی3

 .  محمدرضا خسروی4

 . مرتضی ترحمی5

 

 هفت تیر بیمارستان 

 نام استاد:

 آقای دکتر گودری
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 (0/0/1041لغايت 14/9/1041جدول استقرار دانشجويان در بيمارستان علي اصغر)ع( و مدرسه صبح رويش ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  90/9/1041

0/0/1041 
ف  1گروه  91/9/1041الي 14/9/1041

دي
ر

 

 بيمارستان

 علي اصغر )ع(

 نام استاد:

خانم تجلي دانشجوی 

 دکتری

مدرسه صبح رويش 

 )خاوران (

 نام استاد:

 خانم دکتر پرويزی

 1 محمدرضا خسروی

 2 پریا روشنی پور 

 3 عارفه قدیانی

 4 زهرا حیدری

 5 مرتضی ترحمی
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 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9) ساعت کارآموزی مديريت صبح: (  10-13:04و عصر44/10تا04/9لغايت چهارشنبه  )صبح:روزهای کارآموزی : شنبه 

 *روز اول کاراموزی کودک سالم و کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

 

 

 6گروه 91/19/1044الي  04/11/1044 9/9/1041الي  10/1/1041 0/0/1041االي  14/9/1041 1/0/1041الي  9/0/1041 97/0/1041الي  0/0/1041

و  مادربهداشت پرستاری 

 در عرصه  نوزادان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان 

 اکبر آبادی

 نام استاد:

  -خانم زمانی 

 خانم  طیاری

 دانشجوی دکتری

مدیریت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان

 هاشمی نژاد

 

 

 نام استاد:

خانم جعفرجالل و خانم 

 رضوی، خانم مدیری

 

کودک سالم و پرستاری 

 بیماریهای کودکان در عرصه

 

 

 طبق جدول پیوست

 مرکز نوید و بیمارستان

 علی اصغر

  نام استاد:

 خانم  علی اکبری

 

پرستاری سالمت جامعه و فرد 

 و خانواده و محیط در عرصه

 

 مرکز بهداشت کن

 نام استاد:

خانم مجدآبادی دانشجوی 

 دکتری

غیر حوادث پرستاری در بحران و 

 مترقبه در عرصه

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان

 فیروزگر

 

 

 نام استاد:

 خانم محدث

 آقای خوش محمدی

 

 .فاطمه رمضانی1

 . احالم ساعدی2

.زهرا اعزامی3  

.حدیثه دوستی4  

 .علی آقاپور5

. پرهام صف شکن 6

 )فقط واحد کودکان (

 هفت تیر بیمارستان 

 استاد:نام 

 آقای دکتر گودری
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 (0/0/1041لغايت 14/9/1041جدول استقرار دانشجويان در بيمارستان علي اصغر)ع( و مرکز نويد ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

الي  90/9/1041

0/0/1041 

14/9/1041 

 91/9/1041الي
ف 6گروه 

دي
ر

 

 نويدمرکز 

 نام استاد:

 خانم  علي اکبری

 بيمارستان

 علي اصغر )ع(

 نام استاد:

 خانم  علي اکبری

 

 1 فاطمه رمضانی

 9 احالم ساعدی

 0 زهرا اعزامی

 0 حدیثه دوستی

 1 علی آقاپور

 6 پرهام صف شکن
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 درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9) ساعت کارآموزی مديريت صبح: (  10-13:04عصرو 44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 برگزار مي گردد.*روز اول کاراموزی کودک سالم و کودک بيمار در سالن پراتيک 

 

 

 

 9گروه 91/19/1044الي  04/11/1044 9/9/1041الي  10/1/1041 0/0/1041االي  14/9/1041 1/0/1041الي  9/0/1041 97/0/1041الي  0/0/1041

مدیریت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 

 بیمارستان

 فیروزگر

 

 

 نام استاد:

 خانم دکتر غفرانی

 

پرستاری بیماریهای کودکان 

 در عرصه

 

 طبق جدول پیوست

مدرسه صبح رویش و 

 بیمارستان

 علی اصغر

  نام استاد:

 خانم علی اکبری

 خانم دکتر علی نژاد

پرستاری سالمت جامعه و فرد و 

 خانواده و محیط در عرصه

 

 مرکز بهداشت شهر زیبا 

 

 نام استاد:

 خانم خطیر پاشا

حوادث پرستاری در بحران و 

 غیر مترقبه در عرصه

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

  

 بیمارستان

 رسول اکرم

 

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 و نوزادان مادربهداشت پرستاری 

 در عرصه 

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 آبادیاکبر 

 نام استاد:

 زمانی  خانم

 . محدثه نوروزی1

 . زهرا محمدی2

 . فاطمه مهرابی3

 . محبوبه گندم کار4

 . زهرا کشوری 5

 . امین یزدانی6

 . دانیال مرادی7

 

 هفت تیر بیمارستان 

 نام استاد:

 آقای دکتر گودری
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 (1/0/1041لغايت 9/0/1041جدول استقرار دانشجويان در بيمارستان علي اصغر)ع( و مدرسه صبح رويش ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  91/0/1041

1/0/1041 
ف 9گروه 13/0/1041الي  9/0/1041

دي
ر

 

 بيمارستان

 علي اصغر )ع(

 نام استاد:

 خانم دکتر علي نژاد

 مدرسه صبح رويش )خاوران (

 استاد:نام 

 خانم علي اکبری

 1 امین یزدانی

 9 محدثه نوروزی

 0 زهرا محمدی

 0 فاطمه مهرابی

 1 محبوبه گندم کار

 6 زهرا کشوری
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 پرستاریبرنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته 

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9) ساعت کارآموزی مديريت صبح: (  10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 اول کاراموزی کودک سالم و کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.*روز 

 

 3گروه 91/19/1044الي  04/11/1044 9/9/1041الي  10/1/1041 0/0/1041االي  14/9/1041 1/0/1041الي  9/0/1041 97/0/1041الي  0/0/1041

مدیریت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان

 هاشمی نژاد

 نام استاد:

خانم جعفرجالل و خانم 

 خانم مدیری رضوی،

 

پرستاری بیماریهای کودکان 

 در عرصه

 طبق جدول پیوست

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 مرکز نوید و بیمارستان

 علی اصغر

  نام استاد:

 علی اکبریخانم  

 خانم زمانی

 

پرستاری سالمت جامعه و فرد 

 و خانواده و محیط در عرصه

 مرکز بهداشت شهید غفاری 

 

 استاد:نام 

خانم الهی عسگر اباد 

 دانشجوی دکتری

حوادث پرستاری در بحران و 

 غیر مترقبه در عرصه

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

  

 بیمارستان

 فیروزگر

 

 

 نام استاد:

 آقای خوش محمدی 

 

 و نوزادان مادربهداشت پرستاری 

 در عرصه 

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 اکبر آبادی

 نام استاد:

 زمانی  خانم

 . نیلوفر حاتمی زاده1

. فاطمه شاه حسینی2  

 . کامیار جدیدالسالم3

 .ستارکرمی4

.محمد ارسالنی فر5  

. محمود محمدزاده 6

)واحد کودک سالم و 

 بیمار فقط دو هفته (

 

 هفت تیر بیمارستان

 نام استاد:

 آقای دکتر گودری
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 (1/0/1041لغايت 9/0/1041جدول استقرار دانشجويان در بيمارستان علي اصغر)ع( و مرکز نويد ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف 3گروه  13/0/1041الي  9/0/1041 1/0/1041الي  91/0/1041
دي

ر
 

 مرکز نويد

 نام استاد:

 خانم  علي اکبری

 بيمارستان

 علي اصغر )ع(

يک روز النگ دی با هماهنگي 

 اساتيد محترم

 نام استاد:

 خانم زماني

 1 نیلوفر حاتمی زاده

 9 فاطمه شاه حسینی

 0 کامیار جدیدالسالم

 0 ستارکرمی

 1 محمد ارسالنی فر
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 بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9) ساعت کارآموزی مديريت صبح: (  10-13:04عصرو 44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 پراتيک برگزار مي گردد.*روز اول کاراموزی کودک سالم و کودک بيمار در سالن 

 

 

 

 

 7گروه 91/19/1044الي  04/11/1044 9/9/1041الي  10/1/1041 0/0/1041االي  14/9/1041 1/0/1041الي  9/0/1041 97/0/1041الي  0/0/1041

پرستاری بیماریهای کودکان 

 در عرصه

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 طبق جدول پیوست

مدرسه صبح رویش و 

 بیمارستان

 علی اصغر

  نام استاد:

 خانم ثابتی

 

پرستاری سالمت جامعه و 

فرد و خانواده و محیط در 

 عرصه

 

 مرکز بهداشت شهر زیبا 

 نام استاد:

 خانم خطیر پاشا

پرستاری در بحران و 

 حوادث غیر مترقبه در عرصه

یک روز النگ دی با 

  محترمهماهنگی اساتید 

 بیمارستان

 رسول اکرم

 

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

و  مادربهداشت پرستاری 

 در عرصه  نوزادان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان 

 اکبر آبادی

 نام استاد:

 زمانی خانم

 مدیریت خدمات پرستاریاصول 

 در عرصه

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان

 فیروزگر

 

 نام استاد:

 خانم دکتر غفرانی

 

 . فاطمه داروغه1

 . ساحل حقایقی2

 . یاسمن آزاد3

 .هادی شکرالهی4

 .امیرحسین محمدی5

 . آرمین غنی زاده6

 

 

 هفت تیر بیمارستان

 نام استاد:

 آقای دکتر گودری
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 (97/0/1041لغايت  0/0/1041جدول استقرار دانشجويان در بيمارستان علي اصغر)ع( و مدرسه صبح رويش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  13/0/1041

97/0/1041  

الي  0/0/1041

11/0/1041  
ف 7گروه 

دي
ر

 

 بيمارستان

 علي اصغر )ع(

يک روز النگ دی با هماهنگي 

 اساتيد محترم

 نام استاد:

 خانم ثابتي

مدرسه صبح رويش 

 )خاوران (

 

 نام استاد:

 خانم ثابتي

 1 فاطمه داروغه

 9 ساحل حقایقی

 0 یاسمن آزاد

 0 هادی شکرالهی

 1 امیرحسین محمدی

 6 آرمین غنی زاده
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 ( 01/10تا  11/9کارآموزی مديريت صبح: ) ساعت (  10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 *روز اول کاراموزی کودک سالم و کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

 

 

14گروه 91/19/1044الي  04/11/1044 9/9/1041الي  10/1/1041 0/0/1041االي  14/9/1041 1/0/1041الي  9/0/1041 97/0/1041الي  0/0/1041  

پرستاری بیماریهای کودکان 

 در عرصه

 

 

 مرکز نوید و بیمارستان

 علی اصغر

  نام استاد:

 خانم علی اکبری

پرستاری سالمت جامعه و 

فرد و خانواده و محیط در 

 عرصه

 

 مرکز بهداشت کن

 

 نام استاد:

 دکتر مهدی زاده

پرستاری در بحران و 

 حوادث غیر مترقبه در عرصه

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

  

 بیمارستان

 فیروزگر

 

 

نام استاد: خانم ضیغمی 

 دانشجوی ارشد توانبخشی

و  مادربهداشت پرستاری 

 در عرصه  نوزادان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 

 بیمارستان 

 اکبر آبادی

 نام استاد:

 زمانی خانم

 مدیریت خدمات پرستاریاصول 

 در عرصه

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 

 بیمارستان

 هاشمی نژاد

 

 

 نام استاد:

خانم جعفرجالل و خانم رضوی، 

 مدیریخانم 

 

.مینا قائم خواه1  

.حورا کاشفی راد2  

 . پرستو بیانی3

.علیرضا قهرمانی4  

 . امین نور محمدی 5

 . یزدان رازیانی6

 هفت تیر بیمارستان 

  نام استاد:
 آقای دکتر گودری



16 
 

 

 (97/0/1041لغايت  0/0/1041استقرار دانشجويان در بيمارستان علي اصغر)ع( و مرکز نويد )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الي  13/0/1041

97/0/1041  

11/0/1041الي  0/0/1041  
ف 14گروه  

دي
ر

 

 مرکز نويد

 نام استاد:

 خانم علي اکبری

 بيمارستان

 علي اصغر )ع(

 نام استاد:

 خانم محمدی

 1 مینا قائم خواه

 9 رادحورا کاشفی 

 0 امین نور محمدی

 0 علیرضا قهرمانی

 1 پرستو بیانی

 6 یزدان رازیانی
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   ( شهيد مطهری-شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041سال تحصيلي دوم  نيمسال 

 (10-13:04عصرو 04/19تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح: 

  

13/0/1041  

 97/0/1041الي 

الي  0/0/1041

11/0/1041 

الي  91/0/1041

1/0/1041 

الي  9/0/1041

13/0/1041 

الي  90/9/1041

0/0/1041 

الي  14/9/1041

91/9/1041 

الي  99/1/1041

9/9/1041 

الي  10/1/1041

90/1/1041 

الي  16/11/1044

91/19/1044 
 1گروه

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 )عفونی(

بیمارستان رسول 

 اکرم

روز النگ دی با  دو

هماهنگی اساتید 

 محترم

 

 نام استاد :

 علیزاده خانم دکتر

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )اعصاب( 

 

بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

خانم سالمی کهن 

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )سوختگی(

 

بیمارستان 

 مطهری

 

 

 نام استاد :

خانم 

 سیدالشهدایی

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )اتاق عمل (

روز النگ دی  دو

با هماهنگی 

 اساتید محترم

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 نام استاد :

آقای جان 

 علیپور

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )انکولوژی (

بیمارستان 

 رسول اکرم
 

 

 نام استاد :

خانم دکتر خوش 

 نظر

 

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 )داخلی(

روز النگ دی با  دو

هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 نام استاد :

خانم میرزا زاده 

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

 (ENT ) 

یک روز النگ 

هماهنگی  دی با

 اساتید محترم

بیمارستان 

 رسول اکرم

 نام استاد :

آقای عباسی 

دانشجوی 

 دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )چشم(

بیمارستان رسول 

 اکرم

 

 

 نام استاد :

آقای سکوزاده 

همتایار داخلی و 

 جراحی

پرستاری مراقبتهای 

 ویژه در عرصه

 

)طبق جدول 

 پیوست(

 

 نام استاد :

 خانم گلستان 

 (4/12تا  16/11)

آقای غالمی 

 دانشجوی دکتری

 (25/12تا  7/12)

 مهدی دریکوند -1

 سید احمد امینی -2

 میالد حیدری-3

 حامد جوادی-4

محمدرضا حاجی  -5

 زاده 

 سید سارا حسینی -6

 مهتاب امیرکبیریان -7
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 (91/19/1044لغايت 16/11/1044) اکرم جدول استقرار دانشجويان در بخش های ويژه بيمارستان های شهيد رجايي ، رسول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان 

 رسول اکرم 

 بيمارستان

رجايي   
1گروه   

 الي 9/19/1044

91/19/1044 

 صبح

الي  90/11/1044

0/19/1044 

صبح هفته اول  

 عصرهفته دوم  

الي  16/11/1044

94/11/1044 

 صبح 

 نام دانشجويان

ف
دي

 ر

ICU-G CCU ICU-OH 1 مهدی دریکوند 

ICU-G CCU ICU-OH 9 سید احمد امینی 

ICU-G CCU ICU-OH 0 میالد حیدری 

ICU-G CCU ICU-OH 0 حامد جوادی 

ICU-G CCU ICU-OH  1 محمدرضا حاجی زاده 

ICU-G CCU ICU-OH 6 سید سارا حسینی 

ICU-G CCU ICU-OH 9 مهتاب امیرکبیریان 
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   ( مطهری شهيد-شهيد رجايي-فيروزگر -رسول اکرم)بيمارستان های   1044-1041سال تحصيلي دوم  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/19تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

13/0/1041  

 97/0/1041الي 

الي  0/0/1041

11/0/1041 

الي  91/0/1041

1/0/1041 

الي  9/0/1041

13/0/1041 

الي  90/9/1041

0/0/1041 

الي  14/9/1041

91/9/1041 

الي  99/1/1041

9/9/1041 

الي  10/1/1041

90/1/1041 

الي  16/11/1044

91/19/1044 
 9گروه

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 ) اعصاب (

روز النگ دی با  دو

هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 نام استاد :

خانم رحیمی 

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )عفونی ( 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

خانم دکتر غالم 

 نژاد

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )داخلی(

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

اخالقی  خانم

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 )اتاق عمل(

روز النگ دی با  دو

هماهنگی اساتید 

 محترم

بیمارستان رسول 

 اکرم

 

 نام استاد :

 خانم ایمانی

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )انکولوژی (

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 استاد : نام

خانم دکتر 

 احسانی

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 ) سوختگی ( 

روز النگ دی با  دو

هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان مطهری

 

 نام استاد :

 خانم محدث

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

 )چشم(

روز النگ یک 

دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 رسول اکرم

 نام استاد :

حدیث خانم 

منادی دانشجوی 

 دکتری

بزرگساالن و 

   3و2و1سالمندان  

 (ENT )  

 

بیمارستان رسول 

 اکرم

 

 نام استاد :

آقای سکو زاده 

ر داخلی و یاهمتا

 جراحی

پرستاری مراقبتهای 

 ویژه در عرصه

 

)طبق جدول 

 پیوست(

 

 نام استاد :

 خانم دلفانی

 حسین توکلی .1

 امیرعلی حسینی .2

 مهسا پوررضا .3

 هانا دروک .4

 پریا حاتمی .5

 شبنم اوالدی .6
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 (91/19/1044لغايت 16/11/1044)  فيروزگر، جدول استقرار دانشجويان در بخش های ويژه بيمارستان های شهيد رجايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان 

 فيروزگر

 بيمارستان

رجايي   
9گروه   

 الي 9/19/1044

91/19/1044 

 صبح

الي  04/11/1044

0/19/1044 

 صبح 

الي  16/11/1044

99/11/1044 

صبح هفته اول  

 عصرهفته دوم  

 نام دانشجويان

ف
دي

 ر

ICU-G ICU-OH CCU 1 حسین توکلی 

ICU-G ICU-OH CCU 9 امیرعلی حسینی 

ICU-G ICU-OH CCU 0 مهسا پوررضا 

ICU-G ICU-OH CCU 0 هانا دروک 

ICU-G ICU-OH CCU 1 پریا حاتمی 

ICU-G ICU-OH CCU 6 شبنم اوالدی 
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   ( شهيد مطهری-شهيد رجايي-فيروزگر -اکرم رسول)بيمارستان های   1044-1041سال تحصيلي دوم  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/19تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

13/0/1041  

 97/0/1041الي 

الي  0/0/1041

11/0/1041 

91/0/1041 

 1/0/1041الي 

الي  9/0/1041

13/0/1041 

90/9/1041 

 0/0/1041الي 

الي  14/9/1041

91/9/1041 

الي  99/1/1041

9/9/1041 

الي  10/1/1041

90/1/1041 

الي  16/11/1044

91/19/1044 
 0گروه

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 ) سوختگی (

روز النگ دی  دو

با هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 مطهری

 

 نام استاد :

خانم 

 سیدالشهدایی

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 ()اتاق عمل

 

بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

آقای جان 

 علیپور

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

  ()انکولوژی

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 نام استاد :

خانم دکتر 

 خوش نظر

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )داخلی( 

روز النگ  دو

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

مردانی آقای 

دانشجوی 

 دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 (ENT )  

 

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 نام استاد :

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )چشم( 

روز النگ  دو

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 نام استاد :

خانم مسعودی 

همتایار داخلی 

 و جراحی

بزرگساالن و 

  سالمندان

 3و2و1

 ( )عفونی

روز النگ یک 

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

آقای اعتباریان 

دانشجوی 

 دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 ( )اعصاب

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 نام استاد :
خانم دکتر 

 احسانی

پرستاری 

مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 

)طبق جدول 

 پیوست(

 

 

 نام استاد :

 خانم

 کیوانلو

 و  25/12تا  7/12 

خانم ملکشاهی 

 4/12تا  16/11

 سعید امامی .1

 ایوب حسینی .2

 الهه ایروانی .3

 زهرا دلفانی .4

 هانیه حیدری .5

 آرزو درویشی .6

محمد علی ارفع  .7

)فقط واحد انکولوژی 

 و داخلی (
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 (91/19/1044لغايت 16/11/1044) جدول استقرار دانشجويان در بخش های ويژه بيمارستان های شهيد رجايي ، رسول اکرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان 

 رجايي

 بيمارستان 

 رسول اکرم
0گروه   

10/19/1044 

 91/19/1044الي

هفته صبح  هفته اول  

 عصر دوم  

الي  9/19/1044

11/19/1044 

   صبح

الي  16/11/1044

0/19/1044 

 صبح

 نام دانشجويان

ف
دي

 ر

CCU ICU-OH ICU-G 1 سعید امامی 

CCU ICU-OH ICU-G 9 ایوب حسینی 

CCU ICU-OH ICU-G 0 الهه ایروانی 

CCU ICU-OH ICU-G 0 زهرا دلفانی 

CCU ICU-OH ICU-G 1 هانیه حیدری 

CCU ICU-OH ICU-G 6 آرزو درویشی 
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 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   ( شهيد مطهری-شهيد رجايي-فيروزگر -رسول اکرم)  1044-1041سال تحصيلي دوم  نيمسال 

 (10-13:04عصرو 04/19تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

13/0/1041  

 97/0/1041الي 

الي  0/0/1041

11/0/1041 

الي  91/0/1041

1/0/1041 

الي  9/0/1041

13/0/1041 

الي  90/9/1041

0/0/1041 

الي  14/9/1041

91/9/1041 

الي  99/1/1041

9/9/1041 

الي  10/1/1041

90/1/1041 

الي  16/11/1044

91/19/1044 
 0گروه

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 )داخلی(

روز النگ دی با  دو

هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

خانم صنعتی 

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )اتاق عمل(

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 نام استاد :

 خانم ایمانی

 

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 ()انکولوژی

 

بیمارستان 

 فیروزگر
 

 

 

 نام استاد :

 خانم دکتر احسانی

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )سوختگی( 

روز النگ دی  دو

با هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 مطهری

 

 نام استاد :

 خانم 

 سیدالشهدایی

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )چشم( 

 

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 نام استاد :

خانم منادی 

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

) ENT (  
روز النگ دی با  دو

هماهنگی اساتید 

 محترم

بیمارستان رسول 

 اکرم

 

 نام استاد :

خانم انیسی 

 دانشجوی دکتری

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

 )اعصاب( 

روز النگ دی یک 

با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 نام استاد :
 احسانیخانم دکتر 

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 )عفونی(

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 نام استاد :
عباسی همتایار  آقای

 داخلی و جراحی

پرستاری 

مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 

)طبق جدول 

 پیوست(

 

 

 

 نام استاد :

 آقای میرزایی

 علیرضا خشنودان .1

 مهدی داداشی .2

 علیرضا دلیران .3

 زهرا حسن زاده .4

 الهه اکرمی .5

 یاسمن الیاسی .6

احالم ساعدی )فقط  .7

 واحد انکولوژی (

. محمد علی ارفع 8

 )فقط واحد اعصاب(
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 (91/19/1044لغايت 16/11/1044)  فيروزگرجدول استقرار دانشجويان در بخش های ويژه بيمارستان های شهيد رجايي ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان 

 رجايي

 بيمارستان 

 فيروزگر
0گروه   

91/19/1044 

 91/19/1044الي

 صبح

الي  9/19/1044

13/19/1044 

هفته اول صبح هفته 

 دوم عصر 

الي  16/11/1044

0/19/1044 

 صبح
 نام دانشجويان

ف
دي

 ر

ICU-OH CCU ICU-G 1 علیرضا خشنودان 

ICU-OH CCU ICU-G 9 مهدی داداشی 

ICU-OH CCU ICU-G 0 علیرضا دلیران 

ICU-OH CCU ICU-G 0 زهرا حسن زاده 

ICU-OH CCU ICU-G 1 الهه اکرمی 

ICU-OH CCU ICU-G 6 یاسمن الیاسی 
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   ( شهيد مطهری-شهيد رجايي-فيروزگر -رسول اکرم)بيمارستان های   1044-1041سال تحصيلي دوم  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/19تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

13/0/1041 

 97/0/1041الي 

الي  0/0/1041

11/0/1041 

91/0/1041 

 1/0/1041الي 

الي  9/0/1041

13/0/1041 

90/9/1041 

 0/0/1041الي 

10/1/1041 

 91/9/1041الي 

 الي 10/19/1044

91/19/1044 

الي  04/11/1044

11/19/1044 

الي  16/11/1044

99/11/1044 
 1گروه

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )اتاق عمل (

روز النگ دی  دو

با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 نام استاد :

آقای جان 

 علیپور

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

 انکولوژی () 

 

بیمارستان 

 فیروزگر
 

 

  نام استاد :

خانم دکتر 

 احسانی

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

(ENT) 
بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 

 نام استاد :

خانم دکتر 

 بزرگ زاد

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )چشم(

روز النگ  دو

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 نام استاد :

خانم بزرگ 

 نژاد

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )عفونی ( 

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 نام استاد :

آقای مردانی 

دانشجوی 

  دکتری

پرستاری 

مراقبتهای ویژه 

 در عرصه 

 

)طبق جدول 

 پیوست(

 

 

 نام استاد :

 خانم کیوانلو

 

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1
  )داخلی(

 

بیمارستان 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 نام استاد :
 خانم 

 باریکیآب 

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 ) سوختگی (

روز النگ دی یک 

با هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان مطهری

 

  نام استاد :
مهناز خانم 

 سیدالشهدایی

بزرگساالن و 

  3و2و1سالمندان  

 ) اعصاب (

روز النگ دی یک 

با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

خانم دکتر 

 احسانی

 

 امیرحسین زارعی .1

 الهه سادات وزیری .2

محمد حسن  .3

 محمودی فر

 نرگس مظهری .4

 عرفان جعفری .5

 فرزانه نجاران .6

 معصومه آتش برگ .7

 )فقط واحد اعصاب(
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 (0/0/1041لغايت 99/1/1041جدول استقرار دانشجويان در بخش های ويژه بيمارستان های شهيد رجايي ، رسول اکرم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان 

 رسول اکرم 

 بيمارستان

رجايي   
1گروه   

الي  0/9/1041

91/9/1041 

 صبح

الي  99/1/1041

01/1/1041  

 صبح

الي  10/1/1041

90/1/1041 
هفته اول   صبح 

 هفته دوم   عصر

 نام دانشجويان

ف
دي

 ر

ICU-G ICU-OH CCU 1 امیرحسین زارعی 

ICU-G ICU-OH CCU 9 الهه سادات وزیری 

ICU-G ICU-OH CCU 0 محمد حسن محمودی فر 

ICU-G ICU-OH CCU 0 نرگس مظهری 

ICU-G ICU-OH CCU 1 عرفان جعفری 

ICU-G ICU-OH CCU 6 فرزانه نجاران 
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   ( شهيد مطهری-شهيد رجايي-فيروزگر -رسول اکرم)بيمارستان های   1044-1041سال تحصيلي دوم  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/19تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

13/0/1041  

 97/0/1041الي 

الي  0/0/1041

11/0/1041 

91/0/1041 

 1/0/1041الي 

الي  9/0/1041

13/0/1041 

الي  90/9/1041

0/0/1041 

10/1/1041 

 91/9/1041الي 

10/19/1044 

 الي

91/19/1044 

الي  04/11/1044

11/19/1044 

الي  16/11/1044

  6گروه 99/11/1044

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )عفونی (

دو روز النگ 

با دی 

هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

خانم دکتر  

 غالم نژاد

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

 ) انکولوژی (

 

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 نام استاد :

خانم دکتر 

 خوش نظر

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )چشم(

 

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 نام استاد :

خانم بزرگ 

 نژاد

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

(ENT)  
روز النگ  دو

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 نام استاد :

خانم دکتر 

 بزرگ زاد

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 ) اعصاب ( 

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

  نام استاد :

عباسی  آقای

همتایار داخلی و 

 جراحی

پرستاری 

مراقبتهای ویژه در 

 عرصه 

)طبق جدول 

 پیوست(

 

 نام استاد :

 14/1خانم دلفانی 

 و31/1الی 

آقای رضایی 

دانشجوی دکتری 

تا  4/2/1411

21/2/1411 

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

 ) سوختگی (

 

بیمارستان 

 مطهری

 

 

 

  نام استاد :

 خانم محدث

بزرگساالن و 

سالمندان  

  )داخلی( 3و2و1

روز النگ یک 

دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 فیروزگر

 

  نام استاد :

آقای اعتباریان 

دانشجوی 

 دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )اتاق عمل (

روز النگ یک 

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 رسول اکرم

  نام استاد :

 خانم ایمانی

 

 

 یاسر کوالنی .1

 حسین طاهری .2

 فتاحیالهه  .3

 اسرا قومی .4

 کیمیا زمانی .5

 یاسمن محمودی .6

 بهنام نعمتی .7
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 (0/0/1041لغايت 99/1/1041جدول استقرار دانشجويان در بخش های ويژه بيمارستان های شهيد رجايي ، فيروزگر ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان 

 فيروزگر

 بيمارستان

رجايي   
6گروه   

الي  0/9/1041

91/9/1041 

 صبح

الي  94/1/1041

01/1/1041 

هفته اول صبح 

 هفته دوم عصر

الي  10/1/1041

19/1/1041 

 صبح
 نام دانشجويان

ف
دي

 ر

ICU-G CCU ICU-OH 1 یاسر کوالنی 

ICU-G CCU ICU-OH 9 حسین طاهری 

ICU-G CCU ICU-OH 0 الهه فتاحی 

ICU-G CCU ICU-OH 0 اسرا قومی 

ICU-G CCU ICU-OH 1 کیمیا زمانی 

ICU-G CCU ICU-OH  6 محمودییاسمن 

ICU-G CCU ICU-OH 9 بهنام نعمتی 
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 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   ( شهيد مطهری-رجاييشهيد -فيروزگر -رسول اکرم)بيمارستان های   1044-1041سال تحصيلي دوم  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/19تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

13/0/1041 

 97/0/1041الي 

الي  0/0/1041

11/0/1041 

91/0/1041 

 1/0/1041الي 

الي  9/0/1041

13/0/1041 

90/9/1041 

 0/0/1041الي 

10/1/1041 

 91/9/1041الي 

 الي 10/19/1044

91/19/1044 

الي  04/11/1044

11/19/1044 

الي  16/11/1044

99/11/1044 
 9گروه

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

(ENT) 
روز النگ  دو

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 

 نام استاد :

آقای عباسی 

دانشجوی 

 دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

 )چشم(

 

 بیمارستان رسول

 اکرم

 

 

 نام استاد :

اخالقی  خانم 

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )عفونی ( 

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 

 نام استاد :

خانم انیسی 

دانشجوی 

 دکتری

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

  ) اعصاب (  

روز النگ  دو

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 استاد :نام 

خانم دکتر 

 غالم نژاد

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

  )داخلی(
 

بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

آقای همتی 

همتایار داخلی 

 و جراحی
 

پرستاری 

مراقبتهای ویژه 

 در عرصه 

 

)طبق جدول 

 پیوست(

 

 

 

 نام استاد :

خانم گلستان 

، 21/2تا  4/2

خانم ملکشاهی 

 31/1تا  14/1

 

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

 )اتاق عمل (

 

بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 نام استاد :

 آقای 

 جان علیپور

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1
 ) انکولوژی (

روز النگ یک 

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 رسول اکرم

  نام استاد :

خانم دکتر خوش 

 نظر

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 ) سوختگی ( 

 

روز النگ یک 

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 مطهری

 نام استاد :

 خانم محدث

 محمدحسین کاردل .1

 محمد حسین میاندوآبی .2

 لیال شاهرخی .3

 مریم میر .4

 یاسمن سالمی .5

 محمد محمدی .6

 رضا زائری .7
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 (0/0/1041لغايت 99/1/1041اکرم ) جدول استقرار دانشجويان در بخش های ويژه بيمارستان های شهيد رجايي ، رسول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان 

 رجايي

 بيمارستان 

 رسول اکرم 
9گروه   

الي  14/9/1041

91/9/1041 

صبح  هفته اول  

 عصر هفته دوم  

الي  0/9/1041

9/9/1041 

 صبح 

الي  10/1/1041

01/1/1041 

 صبح

 نام دانشجويان

ف
دي

 ر

CCU ICU-OH ICU-G 1 محمدحسین کاردل 

CCU ICU-OH ICU-G 9 محمد حسین میاندوآبی 

CCU ICU-OH ICU-G 0 لیال شاهرخی 

CCU ICU-OH ICU-G 0 مریم میر 

CCU ICU-OH ICU-G 1 یاسمن سالمی 

CCU ICU-OH ICU-G 6 محمد محمدی 

CCU ICU-OH ICU-G 9 رضا زائری 
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 بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   ( شهيد مطهری-شهيد رجايي-فيروزگر -رسول اکرم)بيمارستان های   1044-1041سال تحصيلي دوم  نيمسال  

 (10-13:04و عصر04/19تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

13/0/1041  

 97/0/1041الي 

الي  0/0/1041

11/0/1041 

91/0/1041 

 1/0/1041الي 

الي  9/0/1041

13/0/1041 

الي  90/9/1041

0/0/1041 

10/1/1041 

 91/9/1041الي 

 الي 10/19/1044

91/19/1044 

الي  04/11/1044

11/19/1044 

الي  16/11/1044

99/11/1044 
 3گروه

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )چشم(

روز النگ  دو

دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 

 نام استاد :

اخالقی  خانم

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

(ENT) 
 

 بیمارستان 

 رسول اکرم

 

 

 نام استاد :

دکتر خانم 

 بزرگزاد

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 ) اعصاب ( 

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 

 نام استاد :

خانم میرزا زاده 

دانشجوی 

 دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 )عفونی (  

دو روز النگ 

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 نام استاد :

خانم رحیمی 

دانشجوی 

 دکتری

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

 ) سوختگی ( 

 

بیمارستان 

 مطهری

 

 

 

 نام استاد :

 خانم محدث

پرستاری 

مراقبتهای ویژه 

 در عرصه 

 

طبق جدول )

 پیوست(

 

 

 

 نام استاد :

آقای میرزایی 

، 21/2الی  4/2

آقای صالحی 

 31/1الی  14/1

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

 3و2و1

 )اتاق عمل ( 

 

 رسولبیمارستان 

 اکرم

 

 

 نام استاد :

 خانم ایمانی

 

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1
 ) انکولوژی (

یک روز النگ 

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم
 

بیمارستان 

 فیروزگر
 

 نام استاد :

 خانم محدث

بزرگساالن و 

سالمندان  

  3و2و1

  )داخلی(
یک روز النگ 

دی با 

هماهنگی 

 اساتید محترم

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

  نام استاد :

 آقای منوچهری

 بوالفضل کرمیا .1

 علی مرادی فر .2

 زینب شاهرخی .3

 علیرضا بادکوبه .4

 امیرعباس رضایی .5

 زهرا ملکی .6

محمود محمد  .7

زاده )واحد ویژه 

فقط سه  هفته 

 آخر (
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 (0/0/1041لغايت 99/1/1041جدول استقرار دانشجويان در بخش های ويژه بيمارستان های شهيد رجايي ، فيروزگر ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان 

 رجايي

 بيمارستان 

 فيروزگر 
3گروه   

الي  19/9/1041

91/9/1041 

 صبح

الي  0/9/1041

10/9/1041 

هفته اول صبح 

 هفته دوم عصر

الي  10/1/1041

01/1/1041 

 صبح

 نام دانشجويان

ف
دي

 ر

ICU-OH CCU ICU-G 1 ابوالفضل کرمی 

ICU-OH CCU ICU-G 9 علی مرادی فر 

ICU-OH CCU ICU-G 0 زینب شاهرخی 

ICU-OH CCU ICU-G 0 علیرضا بادکوبه 

ICU-OH CCU ICU-G  1 رضاییامیرعباس 

ICU-OH CCU ICU-G 6 زهرا ملکی 


