
 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران ، هفت تير، علي اصغر)بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح: دوشنبهشنبه لغايت روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  7/0/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

1/0/1041 

الي  17/1/1041

11/1/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 1گروه

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )قلب (

 

 بیمارستان رجایی

 نام استاد :

 آقای دکتر عباسی

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران 

 )بخش غدد(

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد :

پرستاری در 

بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

بیمارستان رسول 

 اکرم

 نام استاد:

 ابره دریآقای 

 دانشجوی دکتری

پرستاری در 

 بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

بیمارستان هاشمی 

 نژاد

 نام استاد:

 آقای زارعی

 مادربهداشت پرستاری 

  و نوزادان

 

 بیمارستان اکبر آبادی 

 نام استاد:

 بخشی فاطمهخانم 

 رستگار  هیمهد-1

 نیخوشه چ هیمهد -2

) بجز کیعارفه تاج-3 

 اورولوژی(

 یثالث بوشهر الدیم-4

 ینلویحس یمهد-5 

 یانجیم یابوالفضل صالح-6 

حمید گودرزی ) واحد   -7

 قلب (

 

 

 هفت تیربیمارستان 

 نام استاد:

 آقای گودری

 



 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح: سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

الي  04/1/1041

11/1/1041 

الي  0/11/1044

18/11/1044 

 الي  11/11/1044

19/11/1044 

 1گروه

 

پرستاری بیماریهای 

 کودکان 

 

 

 بیمارستان علی اصغر

 نام استاد:

خانم شاهپرست 

 دانشجوی دکتری

پرستاری در 

بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )تنفس (

 

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد:

 خانم کوشا

پرستاری مراقبتهای 

 ویژه )همودیالیز (

 

 بیمارستان هاشمی نژاد

 :نام استاد

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی

 
 

 رستگار  هیمهد-1

 نیخوشه چ هیمهد -2

  کیعارفه تاج-3 

 یثالث بوشهر الدیم-4

 ینلویحس یمهد-5 

 یانجیم یابوالفضل صالح-6 

 

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح: شنبه لغايت دوشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

الي  7/0/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

1/0/1041 

الي  17/1/1041

11/1/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 1گروه

 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان  فیروزگر

 نام استاد:

 خانم ضیغمی همتایار 

 

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران 

 )بخش اعصاب (

بیمارستان  رسول 

 اکرم 

 نام استاد :

 آقای سرگل زایی

پرستاری مراقبتهای 

 ویژه )همودیالیز (

 

بیمارستان هاشمی 

 نژاد

 نام استاد:

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی

 

پرستاری در 

 بزرگساالن و

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

 

 فیروزگربیمارستان 

 نام استاد:

  خانم شفیعی

 )حق التدریس (

بهداشت پرستاری 

  و نوزادان مادر

 

 بیمارستان اکبر آبادی 

 نام استاد:

 خانم فاطمه بخشی

  یتوکل نیشاه-1

 )به جز واحد جراحی ( یخداداد نینگ-2

 مقدم  انیداوود کایمل-3

 یسیاحسان اله و-4

 یشمس یمصطف-5

سه هفته دوم حمید گودرزی )واحد مادران  -6

 ، رولوژی وواحد ا، 

 ( ، واحد مشکالت شایع واحد دیالیز

 الهه خادمی )فقط واحد کودک بیمار ( -7

 غالم رضا محمدی تبار )فقط واحد دیالیز (  -8

 هفت تیربیمارستان 

 نام استاد:

 آقای گودری



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

 دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی 

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04عصرو 04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

الي  14/1/1041

0/0/1041 

الي  0/11/1044

18/11/1044 

 الي  11/11/1044

19/11/1044 

 1گروه

 

پرستاری بیماریهای 

 کودکان

 بیمارستان علی اصغر 

 

 نام استاد:

خانم سلیمی 

 دانشجوی دکتری

پرستاری در 

بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )تنفس (

 

 

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد:

 شفیعیخانم 

پرستاری در 

بزرگساالن و سالمندان 

3 

 )قلب (

 

 بیمارستان رجایی

 نام استاد :

آقای حیدری 

 دانشجوی دکتری

  یتوکل نیشاه-1

  یخداداد نینگ-2

مقدم  انیداوود کایمل-3

 یسیاحسان اله و-4

 یشمس یمصطف-5 

 روح اله بتوئی -6

 ) شش روز قلب(

 الهه خادمی  -7

)فقط واحد کودک 

 بیمار(



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح: شنبه لغايت دوشنبهروزهای کارآموزی : 

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

 

 

 

الي  7/0/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

1/0/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  04/11/1044

11/11/1044 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 0گروه

 

در بزرگساالن و  پرستاری

2سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد :

پرستاری در 

 بزرگساالن و

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

بیمارستان هاشمی 

 نژاد

 نام استاد :

 زارعی آقای

بهداشت پرستاری 

 و نوزادان مادر

 
 بیمارستان اکبر آبادی

 نام استاد:

 خانم بخشی

 پرستاری در مشکالت

 شایع ایران

 بیمارستان فیروزگر

 

 )بخش غدد(

 

 نام استاد:

 خانم ضیغمی همتایار 

 

 کودک سالم 

 

 مدرسه صبح رویش

 )مرکز خاوران (

 

 

 

 نام استاد:

 خانم 

 علی اکبری

  یخیعاطفه ش-1

 وند  نهیآد ایپر-2

 ممقد یداور میمر-3 

 مراد پورحسن -4 

 پور یفیشر مانیپ-5

 یخانه ا نیمع-6 

محمد سلیمان پور )فقط  -7

 واحد کودک سالم(

امیرحسین جلیلیان )واحد   -8

 –واحد کودک بیمار  –مادران 

 واحد دیالیز (

 هفت تیربیمارستان 

 نام استاد:

 آقای گودری

 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

14/0/1041 

 11/0/1041الي

الي  14/1/1041

0/0/1041 

الي  10/11/1044

11/1/1041 

الي  0/11/1044

18/11/1044 

 0گروه

 

بیماریهای پرستاری 

 کودکان

رسول بیمارستان 

 اکرم

 

 نام استاد: 

 خانم دکتر بریم نژاد

پرستاری مراقبتهای 

 ویژه )همودیالیز (

 

بیمارستان هاشمی 

 نژاد

 

 نام استاد:

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی

 
 

پرستاری در 

بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )تنفس (

 

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد:

 خانم کوشا

پرستاری در بزرگساالن 

 3و سالمندان 

 )قلب (

 بیمارستان رجائی

 

 نام استاد:

آقای حیدری دانشجوی 

 دکتری

 

  یخیعاطفه ش-1

 وند  نهیآد ایپر-2

 مقدم یداور میمر-3 

 مراد پورحسن -4 

 پور یفیشر مانیپ-5

 یخانه ا نیمع-6 

 روح اله بتوئی) سه روز قلب ( -7

امیرحسین جلیلیان )واحد   -8

 –واحد کودک بیمار  –مادران 

 واحد دیالیز (

 



 

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

 کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی دانشجويان 

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:شنبه لغايت دوشنبهروزهای کارآموزی : 

 

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

 

 

الي  7/0/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

1/0/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  04/11/1044

11/11/1044 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 0گروه

 

پرستاری مراقبتهای ویژه 

 )همودیالیز (

 

 

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد:

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی

 
 

پرستاری در 

 بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

بیمارستان فیروزگر 

 نام استاد :

بهداشت پرستاری 

  و نوزادان مادر

 

 بیمارستان اکبر آبادی 

 نام استاد:

 خانم بخشی

 کودک سالم 

 صبح رویشمرکز 

 

 

 نام استاد:
 علی اکبریخانم 

پرستاری در 

بزرگساالن و سالمندان 

2 

 )جراحی (

 

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد:

اقای رضایی دانشجوی 

 دکتری

 یلیهما اسماع -1

الهه خادمی )به جز بزرگسالی و  -2

 (2سالمندی 

  انیامجد رضایعل-3 

 یدشت یمحمدمهد -4

  یدریح دیمحمدسع  -5

 علی مرادی فرد  -6

 )هفته اول واحد جراحی(

 غالمرضا محمدی تبار -7

 )فقط واحد کودک سالم ( 

 هفت تیر بیمارستان 

 نام استاد:

 آقای گودری

 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/0/1041 

 11/0/1041الي

الي  10/11/1044

11/1/1041 

الي  0/11/1044

18/11/1044 

 0گروه

 

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران

 

 فیروزگر بیمارستان 

 (غدد)بخش 

 نام استاد:

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )تنفس (

 

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد :

 خانم ضیغمی همتایار 

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )قلب (

 

 بیمارستان رجائی

 نام استاد:

آقای حیدری دانشجوی 

 دکتری

 یدریح دیمحمدسع-1

 یدشت یمحمدمهد -2

  انیامجد رضایعل-3 

 یلیهما اسماع -4

 الهه خادمی -5

 (2) به جز بزرگسالی و سالمندی 

 



 

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

 دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی 

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:شنبه لغايت دوشنبهروزهای کارآموزی : 

 

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

 

 

 

 

 

الي  17/1/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

11/1/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 1گروه

 

 و مادربهداشت پرستاری 

  نوزادان

 

 بیمارستان اکبر آبادی 

 نام استاد:

 خانم بخشی

پرستاری در 

 بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

  بیمارستان هاشمی 

 نژاد

  استاد :نام 

 آقای زارعی

پرستاری بیماریهای 

 کودکان 

 رسول اکرمبیمارستان 

 

 

 نام استاد:

 خانم کاشانی نیا

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

بیمارستان روان پزشکی 

 ایران

 نام استاد:

 خانم بحرودی

  یتکتم ساق -1

  یعیرب نبیز -2

 علی مرادی فرد )سه روز واحد اورولوژی(  -3

 یاحمد نیحسام الد-4

 محمد آتش هوش  -5

 یرضا شکر -6

 یپناه ثاقیم -7

 واحد کودک بیمار ( –غالم رضا محمدی تبار )واحد مادران  -8

 

 هفت تیربیمارستان 

 نام استاد:

 آقای دکتر گودری



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

  

14/0/1041 

 11/0/1041الي

الي  14/1/1041

0/0/1041 

الي  04/1/1041

11/1/1041 

الي  10/11/1044

11/1/1041 

 الي  11/11/1044

19/11/1044 

 1گروه

 

پرستاری در 

 مشکالت شایع ایران

بیمارستان رسول 

 اکرم

 )بخش اعصاب (

 نام استاد:

خانم باباخانیان 

همتایار داخلی و 

 جراحی

پرستاری در 

بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )تنفس ( 

 

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد:

 خانم کوشا

پرستاری مراقبتهای 

  ویژه )همودیالیز (

 

بیمارستان هاشمی 

 نژاد

 نام استاد:

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی

پرستاری در 

بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )قلب (

 بیمارستان رجائی

 نام استاد:

آقای حیدری 

 دانشجوی دکتری

پرستاری در 

بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان  فیروزگر

 

 نام استاد:

 خانم شفیعی

 محمد آتش هوش -1

  یرضا شکر-2

  یپناه ثاقیم-3

 یاحمد نیحسام الد-4

  یعیرب نبیز-5 

 یتکتم ساق-6 

واحد  هفته اول و پنجشنبه هاعلی مرادی فرد )  -7

 جراحی(

 غالم رضا محمدی تبار )فقط واحد مشکالت شایع (  -8



 درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:شنبه لغايت دوشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الي  17/1/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

11/1/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 1گروه

 

 مادربهداشت پرستاری 

  و نوزادان
 

 بیمارستان اکبر آبادی 

 نام استاد:

 خانم بخشی

پرستاری در بزرگساالن 

 و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

 بیمارستان فیروزگر
  نام استاد :

 خانم دکتر بزرگزاد
 

 تپرستاری در مشکال

 شایع ایران 

 

 بیمارستان رسول اکرم

 )بخش اعصاب (

 نام استاد:

 آقای سرگل زایی

پرستاری بهداشت 

روان و پرستاری 

 بیماریهای روان

 

روان پزشکی بیمارستان 

 ایران

 نام استاد:

 خانم بحرودی

 لو یمصطفمطهره -1

  محمد سایپر-2

احالم ساعدی ) فقط -3

 واحد اورولوژی (

 یمحب حسام-4

 یانیسجاد قد-5

 یعسگر ایآر-6

 یجعفر رضایعل -7

 

 هفت تیربیمارستان 
 نام استاد:

 آقای گودری



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

  

14/0/1041 

 11/0/1041الي

الي  04/1/1041

11/1/1041 

الي  10/11/1044

11/1/1041 

 الي  11/11/1044

19/11/1044 

 1گروه

 

پرستاری مراقبتهای 

  ویژه )همودیالیز (

 

 

بیمارستان هاشمی 

 نژاد

 نام استاد:

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی

 پرستاری در

بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )تنفس ( 

 

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد:

خانم باباخانیان 

 همتایار

پرستاری در 

بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )قلب (

 

 بیمارستان رجائی

 نام استاد:

 آقای دکتر عباسی

پرستاری در بزرگساالن 

2و سالمندان   

 )جراحی (

 

  بیمارستان  رسول اکرم

 نام استاد:
 دکتر خوش نظرخانم 

 

 لو یمطهره مصطف-1

 یمحمد سایپر-2

 یمحب حسام-3

 یانیسجاد قد-4

 یعسگر ایآر-5

 یجعفر رضایعل -6

)فقط واحد  حمید گودرزی -7

 تنفس(

 



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

 پرستاریبرنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته 

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:شنبه لغايت دوشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  7/0/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

1/0/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  04/11/1044

11/11/1044 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 7گروه

 

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران 

 

 بیمارستان رسول اکرم

 )بخش اعصاب(

 نام استاد :

 آقای سرگل زایی

 

پرستاری مراقبتهای 

  ویژه )همودیالیز (

 

 

بیمارستان هاشمی 

 نژاد

 نام استاد:

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی

 
 

پرستاری بهداشت 

روان و پرستاری 

 بیماریهای روان

 

بیمارستان روان 

 پزشکی ایران

 نام استاد:

و آقای خانم بحرودی 

 ایری

پرستاری در 

بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان رسول اکرم 

 نام استاد:

همتایار آقای صابری 

 داخلی و جراحی

پرستاری در 

 بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

 بیمارستان هاشمی نژاد 

 

 

 نام استاد:

 آقای زارعی

 فر میسجاد فه-1

 یاشکان لطف-2

 یمحدثه موسو-3

 این الهام قدرت-4 

 یاریعل هیحان-5

 یرینص نیحس-6

 انیمیکر حانهیر -7

 



 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89هرمورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

الي  14/1/1041

0/0/1041 

الي  04/1/1041

11/1/1041 

الي  17/11/1044

11/11/1044 
 7گروه

پرستاری در بزرگساالن 

 3و سالمندان 

 )تنفس (

 بیمارستان فیروزگر 

 

 نام استاد :

آقای منوچهری همتایار 

 و جراحیداخلی 

پرستاری در بزرگساالن 

 3و سالمندان 

 )قلب (

 بیمارستان رجائی

 

 نام استاد:

آقای حیدری دانشجوی 

 دکتری

 

 
 

پرستاری بیماریهای  

 کودکان 

 

 بیمارستان علی اصغر

 

 

 نام استاد:
 خانم دکتر محمدی

 علی اکبری  خانم

 خانم دکتر علی نژاد

 فر میسجاد فه-1

 یاشکان لطف-2

 یمحدثه موسو-3

 ایالهام قدرتن-4 

 یاریعل هیحان-5

 یرینص نیحس-6

 انیمیکر حانهیر -7

 



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

 کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی دانشجويان 

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:شنبه لغايت دوشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  7/0/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

1/0/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  04/11/1044

11/11/1044 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 9گروه

 

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران 

 

 بیمارستان فیروزگر

 )بخش غدد(

 نام استاد :

پرستاری در بزرگساالن 

2و سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد:

 خانم دکتر غالم نژاد

 

پرستاری بهداشت 

روان و پرستاری 

 بیماریهای روان

 

روان پزشکی بیمارستان 

 ایران

 نام استاد:

 وخانم بحرودی 

 آقای ایری 

پرستاری مراقبتهای 

  ویژه )همودیالیز (

 

بیمارستان هاشمی 

 نژاد

 نام استاد:

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی
 

 

پرستاری در 

 بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

 بیمارستان رسول اکرم 

 نام استاد:

اقای رضایی دانشجوی 

 دکتری

 انیمهرانه مومن-1

 یگیقدب قیشقا-2

 یکاظم آباد کایمل-3

 فروزان نسب دهیسع-4

 یفاطمه کرم-5

 یابوالحسن یمحمد مهد-6

 انیمحقق رضا-7



 

 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

14/0/1041 

 11/0/1041الي

الي  04/1/1041

11/1/1041 

الي  17/11/1044

11/11/1044 

 9گروه

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )تنفس (

 

 بیمارستان فیروزگر 

 نام استاد :

پرستاری در بزرگساالن 

 3سالمندان و 

 )قلب (

 

 بیمارستان رجائی

 نام استاد:

آقای حیدری دانشجوی 

 دکتری

 

پرستاری بیماریهای 

 کودکان 

 

 

 بیمارستان علی اصغر

 نام استاد:
 خانم دکتر محمدی

 خانم علی اکبری 

 خانم دکتر علی نژاد

 

 انیمهرانه مومن-1

 یگیقدب قیشقا-2

 یکاظم آباد کایمل-3

 فروزان نسب دهیسع-4

 یفاطمه کرم-5

 یابوالحسن یمحمد مهد-6

 انیمحقق رضا-7



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7صبح:)شنبه لغايت دوشنبهروزهای کارآموزی : 

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

 

الي  17/1/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

11/1/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  04/11/1044

11/11/1044 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 8گروه

 

پرستاری بهداشت روان 

و پرستاری بیماریهای 

 روان

 

بیمارستان روان پزشکی 

 ایران

 نام استاد :

 دکتر مردانی

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران 

 

 رسول اکرمبیمارستان 

 )بخش اعصاب (

 نام استاد :

 دکتر علیزاده

پرستاری در بزرگساالن 

2و سالمندان   

 )جراحی (

 

  فیروزگربیمارستان 

 نام استاد:

همتایار   زارعیآقای 

 داخلی و جراحی

پرستاری در بزرگساالن 

 و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

 بیمارستان هاشمی نژاد 

 نام استاد:

 آقای زارعی

پرستاری بیماریهای 

  کودکان

 (هشنب)شنبه تا پنج
 

 بیمارستان علی اصغر

 نام استاد:

 خانم دکتر شوقی

  خانم دکتر علی نژاد

 خانم دکتر محمدی

 

 یزهرا عرفان-1

 یگلستان نیمت-2

 پور یسروه نور-3

 یفرخناز قربان -4

 پور یقاسم ررضایام-5 

  یفوالد یمهد-6

 ینیرالدیاحمد ظه دیس-7



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/1/1041

0/0/1041 

الي  04/1/1041

11/1/1041 

الي  0/11/1044

18/11/1044 

 8گروه

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )قلب (

 

 بیمارستان رجائی

 نام استاد:

 آقای دکتر عباسی

پرستاری در بزرگساالن 

 3و سالمندان 

 )تنفس ( 

 
 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد:

 خانم کوشا

پرستاری مراقبتهای 

  ویژه )همودیالیز (

 

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد:

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی

 
 

 یعرفانزهرا -1

 یگلستان نیمت-2

 پور یسروه نور-3

 یفرخناز قربان -4

 پور یقاسم ررضایام-5 

  یفوالد یمهد-6

 ینیرالدیاحمد ظه دیس-7



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04عصرو 04/11تا04/7)صبح: شنبه لغايت دوشنبهروزهای کارآموزی : 

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

 

الي  17/1/1041

10/0/1041 

الي  17/1/1041

11/1/1041 

الي  11/11/1044

11/1/1041 

الي  04/11/1044

11/11/1044 

الي  8/11/1044

11/11/1044 

 14گروه

 

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

 

بیمارستان روان پزشکی 

 ایران

 نام استاد :

 دکتر مردانیخانم 

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران 

 

 فیروزگربیمارستان  

  )بخش غدد(

 نام استاد :

خانم باباخانیان 

همتایار داخلی و 

 جراحی

در بزرگساالن پرستاری 

2و سالمندان   

 )جراحی (

 

 رسول اکرم بیمارستان 

 نام استاد:

خانم باباخانیان 

همتایار داخلی و 

 جراحی

پرستاری در بزرگساالن 

 و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

  فیروزگربیمارستان 

 نام استاد:

 خانم دکتر بزرگزاد

پرستاری بیماریهای 

  کودکان

 (هشنب)شنبه تا پنج
 

 علی اصغربیمارستان 

 نام استاد:

 شوقی دکترخانم 

 خانم دکتر علی نژاد

 محمدیدکتر خانم 

 

 یفرمان ررضایام-1

 پور یمجتب نیرصدرالدیم-2 

 کاکا  یمحمد مهد -3

 انیسارا هاد-4

 یسارا مدمل -5

 یکاظم دهیسپ-6 

 یفاطمه نورمحمد -7



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/0/1041 

 11/0/1041الي

الي  14/1/1041

0/0/1041 

الي  10/11/1044

11/1/1041 

 14گروه

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

  )تنفس (
 بیمارستان رسول اکرم

 

 نام استاد:

 خانم کوشا

پرستاری در بزرگساالن 

 3و سالمندان 

 )قلب (

 بیمارستان رجائی

 

 نام استاد:

 آقای دکتر

 عباسی 

پرستاری مراقبتهای 

  ویژه )همودیالیز (

 

 بیمارستان هاشمی نژاد

 استاد:نام 

 خانم شراهی

 خانم افشار نصر

 خانم ترابی

 

 یفرمان ررضایام-1

 پور یمجتب نیرصدرالدیم-2 

 کاکا  یمحمد مهد -3

 انیسارا هاد-4

 یسارا مدمل -5

 یکاظم دهیسپ-6 

 یفاطمه نورمحمد -7



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04عصرو 04/11تا04/7)صبح:  سه شنبه لغايت پنجشنبه: روزهای کارآموزی  

 

 

 

 

 

 

11/0/1041الي  14/0/1041 1/0/1041الي  14/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  0/11/1044  1گروه   

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد :

 خانم مسرور

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان فیروزگر

: نام استاد  

و نوزاد مادربهداشت پرستاری   

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

 خانم بخشی

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران 

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان رسول اکرم

 )بخش اعصاب(

 نام استاد :

 دکتر حسینیخانم 

 

 فام  لیخل میابراه لدای .1

 یدیزهرارش .2

 صادق پور نبیز .3

 یسهند افشار .4

 یامان یمهد .5

 علی مرادی فرد .6

 )پنجشنبه ها واحد جراحی(

هفت تیربیمارستان    

 نام استاد :

 آقای گودری

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04عصرو 04/11تا04/7)صبح:  سه شنبه لغايت پنجشنبه: روزهای کارآموزی  

 

 

 

 

 

11/0/1041الي  14/0/1041 1/0/1041الي  14/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  0/11/1044  1گروه    

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

فیروزگر بیمارستان   

:نام استاد  

 آقای عباسی 

جراحی -همتایار داخلی   

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی ( 

 

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد :

 آقای سرگل زایی

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

 خانم بخشی

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 

 بیمارستان فیروزگر 

 )بخش غدد(

 نام استاد:

 آقای اکبریان دانشجوی دکتری

 

 

 

 زهرا زارع-1

  یموسو ینرگس طاهر -2

 یغزل دلفان -3

 یتوکل نیرحسیام -4

 زاده  یردیخانو ماین -5

هفت تیربیمارستان   

 نام استاد:

 آقای گودری

 



 

 بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:  سه شنبه لغايت پنجشنبه: روزهای کارآموزی 

 

 

 

 

 

11/0/1041الي  14/1/1041 11/1/1041الي  04/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  0/11/1044  0گروه    

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

النگ دی با  چهارشنبه روز

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

خانم   -حسینی خانم دکتر 

 خانم بخشی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 
 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد:

 سرکار خانم محدث

 پرستاری در مشکالت شایع ایران

 

 بیمارستان فیروزگر 

 بخش غدد

 نام استاد:

 آقای ابره دری  دانشجوی دکتری

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 
 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد:

 خانم دکتر حسینی

 ی شکوفه رسالت -1

 یجاهد میمر -2

 یخعلیسارا ش -3

 یاریبخت رمحمدیام -4

 یعباس زنجان -5

 یلیاصغراسماع یعل -6

هفت تیربیمارستان   

 نام استاد:

 آقای گودری



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( روانپزشكي ايران ، هفت تير،)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

11/0/1041الي  14/1/1041 11/1/1041الي  04/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  0/11/1044  0گروه    

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

النگ دی با  چهارشنبه روز

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

خانم  -حسینی خانم دکتر 

 بخشی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 
 بیمارستان  فیروزگر

:نام استاد  

-آقای عباسی همتایار داخلی

 جراحی

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران

 

رسول اکرم بیمارستان  

 بخش اعصاب

 نام استاد:

 

 خانم شهسواری

 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 
 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد:

 آقای خوش محمدی

 

 

 

  یمطهر دهیسع -1

  یمحدثه ذوق -2

 یموریمحمد ت  -3

 پور یعیسبحان شف -4

  یرضا بهمئ -5

علی مرادی فرد )سه روز واحد  -6

 اورولوژی (

 

 

 

هفت تیربیمارستان   

 نام استاد:

 آقای گودری

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

 

1/0/1041الي  14/1/1041 11/1/1041الي  04/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  11/11/1044  1گروه   

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

 بیمارستان هاشمی نژاد

 استاد:نام 

 

پرستاری در مشکالت شایع 

  ایران

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان فیروزگر 

 بخش غدد

 نام استاد: 

 محمدیآقای خوش 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

  رسول اکرم بیمارستان 

:نام استاد  

زارعیآقای   

 همتایار داخلی و جراحی

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

یک روز النگ دی با هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

 خانم بخشی

 یفاطمه احمد -1

 ینیزهرا حس -2

 پور یحضرت میمر -3

عارفه تاجیک )فقط واحد  -4

 اورولوژی(

 یخان یاسمعل انیک -4

 یمحمد سرمست -5

حمید گودرزی )فقط واحد مادران  -6

 سه هفته دوم (

هفت تیربیمارستان   

:نام استاد  

 آقای گودری



 درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/1/1041

1/0/1041  

الي  04/1/1041

11/1/1041  

الي  10/11/1044

11/1/1041  

الي  11/11/1044

18/11/1044  

1گروه  

 

پرستاری در بزرگساالن 

 و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

فیروزگر  بیمارستان   

 نام استاد:

 

 

پرستاری در مشکالت شایع 

  ایران

النگ دی با یک روز 

 هماهنگی اساتید محترم

 

 بیمارستان رسول اکرم

  بخش اعصاب

 نام استاد:

 آقای سکوزاده

 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان فیروزگر 

 نام استاد:

 

آقای ابره دری دانشجوی 

 دکتری

 

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

 
روانپزشکی ایرانبیمارستان   

 نام استاد:

 دکتر اینانلو

 ی  عبدلدانیال  -1

 یشاکرحسین   -2

 یموسوسید داوود  -3

 ینیامهلن  -4

  یندرتگیتا  -5

حمید گودرزی )فقط واحد  -6

 جراحی (

 

 
 



 

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

 کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه 

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/0/1041

11/0/1041  

الي  14/1/1041

1/0/1041  

الي  11/1/1044

11/1/1041  

الي  0/11/1044

18/11/1044  

7گروه  

 
پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان فیروزگر 

:نام استاد  

 آقای همتی

 همتایار داخلی و جراحی

پرستاری در مشکالت شایع 

  ایران

اکرمبیمارستان رسول   

 )بخش اعصاب(

:نام استاد  
 

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 نام استاد:

 دکتر مردانی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

هاشمی نژاد بیمارستان  

 نام استاد:

 خانم نصیر دیوانی

 

 ینییگاامیرحسین  -1

 یمهرانامیر حسین  -2

 یواعظمهدی  -3

 یمسلممریم  -4

 یقربانلیال  -5

 پناه یرانیازهرا  -6

 غالم رضا محمدی تبار )فقط واحد روان ( -7

 نگین خدادادی )فقط واحد جراحی (  -8

 



 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/0/1041

11/0/1041  

الي  14/1/1041

1/0/1041  

الي  11/1/1044

11/1/1041  

الي  0/11/1044

18/11/1044  
9گروه  

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

  رسول اکرم بیمارستان 

 نام استاد:

ضیغمی دانشجوی  خانم

 ارشد توانبخشی
 
 

پرستاری در مشکالت شایع 

   ایران

فیروزگر بیمارستان   

 )بخش غدد(

 نام استاد:

 خانم شهسواری
  

رستاری بهداشت روان و پ

 پرستاری بیماریهای روان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 نام استاد:
 مردانیدکتر 

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 
 بیمارستان فیروزگر 

 نام استاد:

آقای اکبریان دانشجوی 

 دکتری

 

 یغالمزهرا  -1

 قدرتسید زهرا  -2

 کاههترانه السادات  -3

 بیطامیر محمد  -4

 انیادیصآرمین فیض  -5

 مکناینمهدی  -6

امیرحسین جلیلیان )فقط  -7

 واحد روان (

 

 



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

الي  14/1/1041

11/0/1041  

الي  04/1/1041

11/1/1041  

الي  10/11/1044

11/1/1041  

الي  11/11/1044

19/11/1044  
8گروه  

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان روانپزشکی ایران

:نام استاد  

 آقای صابر
 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

  رسول اکرمبیمارستان 

 

 :نام استاد

 آقای سکوزاده

 
 
 

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

فیروزگربیمارستان   

 :نام استاد

 آقای همتی

 همتایار داخلی و جراحی

 

پرستاری در مشکالت 

  شایع ایران

  رسول اکرم بیمارستان

 )بخش اعصاب(

 

 نام استاد:

 خانم دکتر خوش نظر

 

 

 

 ینجفعلیرضا  -1

 مخدوممحمد نیما  -2

 یطاسیقعلی  -3

 یریکثهانیه  -4

  یقندچمریم  -5

 (اورولوژیعلی مرادی فرد )پنجشنبه ها واحد  -6

 حمید گودرزی )فقط واحد روان( -7

 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041تحصيلي دوم سال  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/1/1041

11/0/1041  

الي  04/1/1041

11/1/1041  

11/1/1041الي  10/11/1044 الي  11/11/1044 

19/11/1044  
14گروه  

پرستاری بهداشت روان 

و پرستاری بیماریهای 

 روان

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 نام استاد:

 آقای صابر

 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

فیروزگربیمارستان   

 :نام استاد

خانم باباخانیان همتایار 

 داخلی و جراحی

 
  

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

  هاشمی نژاد بیمارستان

 :نام استاد

خانم باباخانیان همتایار داخلی و 

 جراحی

 

شایع  تپرستاری در مشکال

  ایران

فیروزگر  بیمارستان  

)بخش غدد(   

 :نام استاد

 خانم شیراوژن

 یکرماحمدرضا   -1

 سجاد گراوند  -2

 یمهمهانیه  -3

 ییوزواهانیه  -4

  یکالنترزهرا  -5

 رامین قارلقی-6

احالم ساعدی )فقط واحد  -7

 جراحی (

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:  سه شنبه لغايت پنجشنبه: روزهای کارآموزی  

 

 

 

 

 

 

11/0/1041الي  14/0/1041 1/0/1041الي  14/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  0/11/1044  1گروه   

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد :

 خانم مسرور

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان فیروزگر

: نام استاد  

و نوزاد مادربهداشت پرستاری   

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

 خانم بخشی

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران 

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان رسول اکرم

 )بخش اعصاب(

 نام استاد :

 خانم دکتر حسینی

 

 فام  لیخل میابراه لدای .7

 یدیزهرارش .8

 صادق پور نبیز .9

 یسهند افشار .11

 یامان یمهد .11

 علی مرادی فرد .12

 )پنجشنبه ها واحد جراحی(

هفت تیربیمارستان    

 نام استاد :

 آقای گودری

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:  سه شنبه لغايت پنجشنبه: روزهای کارآموزی  

 

 

 

 

 

11/0/1041الي  14/0/1041 1/0/1041الي  14/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  0/11/1044  1گروه    

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

فیروزگر بیمارستان   

:نام استاد  

 آقای عباسی 

جراحی -همتایار داخلی   

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی ( 

 

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد :

 آقای سرگل زایی

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

 خانم بخشی

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 

 بیمارستان فیروزگر 

 )بخش غدد(

 نام استاد:

 آقای اکبریان دانشجوی دکتری

 

 

 

 زهرا زارع-1

  یموسو ینرگس طاهر -2

 یغزل دلفان -3

 یتوکل نیرحسیام -4

 زاده  یردیخانو ماین -5

هفت تیربیمارستان   

 نام استاد:

 آقای گودری

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-19:04و عصر04/11تا04/7)صبح:  سه شنبه لغايت پنجشنبه: روزهای کارآموزی 

 

 

 

 

 

11/0/1041الي  14/1/1041 11/1/1041الي  04/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  0/11/1044  0گروه    

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

النگ دی با  چهارشنبه روز

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

خانم   -خانم دکتر حسینی 

 خانم بخشی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

یک روز النگ دی با 

 اساتید محترمهماهنگی 

 
 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد:

 سرکار خانم محدث

 پرستاری در مشکالت شایع ایران

 

 بیمارستان فیروزگر 

 بخش غدد

 نام استاد:

 آقای ابره دری  دانشجوی دکتری

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 
اکرم بیمارستان رسول  

 نام استاد:

 خانم دکتر حسینی

 ی شکوفه رسالت -1

 یجاهد میمر -2

 یخعلیسارا ش -3

 یاریبخت رمحمدیام -4

 یعباس زنجان -5

 یلیاصغراسماع یعل -6

هفت تیربیمارستان   

 نام استاد:

 آقای گودری



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

11/0/1041الي  14/1/1041 11/1/1041الي  04/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  0/11/1044  0گروه    

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

النگ دی با  چهارشنبه روز

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

خانم  -خانم دکتر حسینی 

 بخشی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

یک روز النگ دی با 

 محترمهماهنگی اساتید 

 
 بیمارستان  فیروزگر

:نام استاد  

-آقای عباسی همتایار داخلی

 جراحی

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران

 

رسول اکرم بیمارستان  

 بخش اعصاب

 نام استاد:

 

 خانم شهسواری

 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

یک روز النگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 
 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد:

 آقای خوش محمدی

 

 

 

  یمطهر دهیسع -1

  یمحدثه ذوق -2

 یموریمحمد ت  -3

 پور یعیسبحان شف -4

  یرضا بهمئ -5

علی مرادی فرد )سه روز واحد  -6

 اورولوژی (

 

 

 

هفت تیربیمارستان   

 نام استاد:

 آقای گودری

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( تير، روانپزشكي ايران، هفت )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

1/0/1041الي  14/1/1041 11/1/1041الي  04/1/1041  11/1/1041الي  10/11/1044  18/11/1044الي  11/11/1044  1گروه   

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

 بیمارستان هاشمی نژاد

 :نام استاد

 

پرستاری در مشکالت شایع 

  ایران

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان فیروزگر 

 بخش غدد

 نام استاد: 

 آقای خوش محمدی

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

  رسول اکرم بیمارستان 

:نام استاد  

زارعیآقای   

 همتایار داخلی و جراحی

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

یک روز النگ دی با هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان اکبرآبادی

 نام استاد:

 خانم بخشی

 یفاطمه احمد -1

 ینیزهرا حس -2

 پور یحضرت میمر -3

عارفه تاجیک )فقط واحد  -4

 اورولوژی(

 یخان یاسمعل انیک -4

 یسرمستمحمد  -5

حمید گودرزی )فقط واحد مادران  -6

 سه هفته دوم (

هفت تیربیمارستان   

:نام استاد  

 آقای گودری



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/1/1041

1/0/1041  

الي  04/1/1041

11/1/1041  

الي  10/11/1044

11/1/1041  

الي  11/11/1044

18/11/1044  

1گروه  

 

پرستاری در بزرگساالن 

 و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 

فیروزگر  بیمارستان   

 نام استاد:

 

 

پرستاری در مشکالت شایع 

  ایران

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 

 بیمارستان رسول اکرم

  بخش اعصاب

 نام استاد:

 آقای سکوزاده

 

بزرگساالن و پرستاری در 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان فیروزگر 

 نام استاد:

 

آقای ابره دری دانشجوی 

 دکتری

 

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

 
 بیمارستان روانپزشکی ایران

 نام استاد:

 دکتر اینانلو

 ی  عبدلدانیال  -1

 یشاکرحسین   -2

 یموسوسید داوود  -3

 ینیامهلن  -4

  یندرتگیتا  -5

حمید گودرزی )فقط واحد  -6

 جراحی (

 

 
 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/0/1041

11/0/1041  

الي  14/1/1041

1/0/1041  

الي  11/1/1044

11/1/1041  

الي  0/11/1044

18/11/1044  

7گروه  

 
پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

 بیمارستان فیروزگر 

:نام استاد  

 آقای همتی

 همتایار داخلی و جراحی

پرستاری در مشکالت شایع 

  ایران

 بیمارستان رسول اکرم

 )بخش اعصاب(

:نام استاد  
 

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

النگ دی با یک روز 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 نام استاد:

 دکتر مردانی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد:

 خانم نصیر دیوانی

 

 ینییگاامیرحسین  -1

 یمهرانامیر حسین  -2

 یواعظمهدی  -3

 یمسلممریم  -4

 یقربانلیال  -5

 پناه یرانیازهرا  -6

 غالم رضا محمدی تبار )فقط واحد روان ( -7

 نگین خدادادی )فقط واحد جراحی (  -8

 



 

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

 کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی دانشجويان 

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/0/1041

11/0/1041  

الي  14/1/1041

1/0/1041  

الي  11/1/1044

11/1/1041  

الي  0/11/1044

18/11/1044  
9گروه  

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 

  رسول اکرم بیمارستان 

 نام استاد:

خانم ضیغمی دانشجوی 

 ارشد توانبخشی
 
 

پرستاری در مشکالت شایع 

   ایران

فیروزگر بیمارستان   

 )بخش غدد(

استاد:نام   

 خانم شهسواری
  

رستاری بهداشت روان و پ

 پرستاری بیماریهای روان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 نام استاد:
 دکتر مردانی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 
 بیمارستان فیروزگر 

 نام استاد:

آقای اکبریان دانشجوی 

 دکتری

 

 یغالمزهرا  -1

 قدرتسید زهرا  -2

 کاههترانه السادات  -3

 بیطامیر محمد  -4

 انیادیصآرمین فیض  -5

 مکناینمهدی  -6

امیرحسین جلیلیان )فقط  -7

 واحد روان (

 

 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/1/1041

11/0/1041  

الي  04/1/1041

11/1/1041  

الي  10/11/1044

11/1/1041  

الي  11/11/1044

19/11/1044  
8گروه  

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

روانپزشکی ایرانبیمارستان   

:نام استاد  

 آقای صابر
 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

  رسول اکرمبیمارستان 

 

 :نام استاد

 آقای سکوزاده

 
 
 

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

فیروزگربیمارستان   

 :نام استاد

 آقای همتی

 همتایار داخلی و جراحی

 

پرستاری در مشکالت 

  شایع ایران

  رسول اکرم بیمارستان

 )بخش اعصاب(

 

 نام استاد:

 خانم دکتر خوش نظر

 

 

 

 ینجفعلیرضا  -1

 مخدوممحمد نیما  -2

 یطاسیقعلی  -3

 یریکثهانیه  -4

  یقندچمریم  -5

 (اورولوژیعلی مرادی فرد )پنجشنبه ها واحد  -6

 حمید گودرزی )فقط واحد روان( -7

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  89بهمنورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/04تا11/04و عصر10-19:04(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/1/1041

11/0/1041  

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

11/1/1041  

الي  11/11/1044

19/11/1044  
14گروه  

پرستاری بهداشت روان 

و پرستاری بیماریهای 

 روان

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 نام استاد:

 صابرآقای 

 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

فیروزگربیمارستان   

 :نام استاد

خانم باباخانیان همتایار داخلی 

 و جراحی

 
  

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

  هاشمی نژاد بیمارستان

 :نام استاد

خانم باباخانیان همتایار داخلی 

 و جراحی

 

شایع  تپرستاری در مشکال

  ایران

فیروزگر  بیمارستان  

)بخش غدد(   

 :نام استاد

 خانم شیراوژن

 یکرماحمدرضا   -1

 سجاد گراوند  -2

 یمهمهانیه  -3

 ییوزواهانیه  -4

  یکالنترزهرا  -5

 رامین قارلقی-6

احالم ساعدی )فقط واحد  -7

 جراحی (

 


