
 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   (  و مراکز بهداشت روانپزشكي ايران، علي اصغر)بيمارستان های   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 1گروه 10/5/1041الي  95/0/1041 97/5/1041الي  15/5/1041 0/6/1041الي  98/5/1041

 پرستاری کودک سالم

پنجشنبه ها کارآموزی برقرار 

 است

 

 بیمارستان علی اصغر

 نام استاد:

 خانم دکتر شاهپرست

 

و  سلامت جامعه و فردپرستاری 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 آزادیشهرک 

 

 نام استاد:

آقای و  خانم دکتر حسینی

 زادهدکتر مهدی

 

 

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

 بیمارستان روان پزشکی ایران

 

 نام استاد:

 آقای بابک وفائی

 رستگار  هیمهد-1

 نیخوشه چ هیمهد -2

  کیعارفه تاج-3 

 یثالث بوشهر لادیم-4

 ینلویحس یمهد-5

 یانجیم یابوالفضل صالح-6

 امیرحسین جلیلیان -7

 کودک سالم ()فقط 

 



 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( علي اصغر، روانپزشكي ايران و مراکز بهداشت )بيمارستان های   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت : روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 9گروه 10/5/1041الي  95/0/1041 97/5/1041الي  15/5/1041 0/6/1041الي  98/5/1041

 پرستاری کودک سالم

پنجشنبه ها کارآموزی برقرار 

 است

 

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد:

 خانم دکتر علی نژاد

 

و  سلامت جامعه و فردپرستاری 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 شهید غفاری

 

 نام استاد:

 خانم مرادبک

 

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

 بیمارستان روان پزشکی ایران

 

 نام استاد:

 آقای بابک وفائی

 مقدم انیداوود کایمل  -1

  یخداداد نینگ- 2

 یسیاحسان اله و -3

 یشمس یمصطف -4

 یتوکل نیشاه5

 
 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( مراکز بهداشت روانپزشكي ايران و )بيمارستان   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت : روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0گروه 10/5/1041الي  1/5/1041 0/6/1041الي  15/5/1041

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

 بیمارستان روان پزشکی ایران

  

 نام استاد:

 آقای بابک وفائی

پرستاری سلامت جامعه و فرد و 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 شهر زیبا 

 

 نام استاد:

 خانم خطیرپاشا

  یخیعاطفه ش-1

 وند  نهیآد ایپر-2

 ممقد یداور میمر-3 

 مراد پورحسن -4 

 پور یفیشر مانیپ -5

 یخانه ا نیمع -6 

) فقط هفته اول یعیرب نبیز  -7

 ( سلامت جامعه

 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( علي اصغر، روانپزشكي ايران و مراکز بهداشت )بيمارستان های   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت : روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0گروه 10/5/1041الي  1/5/1041 0/6/1041الي  15/5/1041 14/6/1041الي  5/6/1041

 بیماریهای کودکانپرستاری 

 

پنجشنبه ها کارآموزی برقرار 

 است

 بیمارستان علی اصغر

 

 نام استاد:

 خانم علی اکبری

 

پرستاری بهداشت روان و 

 بیماریهای روانپرستاری 

بیمارستان روان پزشکی 

 ایران

 

 نام استاد:

 آقای بابک وفائی

پرستاری سلامت جامعه و فرد و 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 کن 

 

 نام استاد:

 خانم دکتر کیانیان

 یلیهما اسماع -1

 یدریح دیمحمدسع  -2

  انیامجد رضایعل-3 

 یدشت یمحمدمهد -4

 الهه خادمی ) فقط سلامت جامعه(   -5

 غلام رضا محمدی تبار)فقط سلامت جامعه (  -6

 معصومه محمدیان )فقط واحد روان ( -7

 کودک بیمار (واحد)فقط  ممقد یداور میمر  -8



 

 بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( علي اصغر و مراکز بهداشت )بيمارستان های   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت : روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 5گروه 10/5/1041 الي 9/5/1041 97/5/1041الي  15/5/1041

پرستاری سلامت جامعه و فرد و 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 شهر زیبا 

 

 نام استاد:

 خطیرپاشا خانم

 پرستاری کودک سالم

 

پنجشنبه ها کارآموزی برقرار 

 است

 

 بیمارستان علی اصغر

 

 نام استاد:

 خانم دکتر شوقی

 

  یتکتم ساق -1

  یعیرب نبیز -2

 یاحمد نیحسام الد-3

 محمد آتش هوش  -4

 یرضا شکر -5

 یپناه ثاقیم -6

 ()فقط کودک سالممحمد سلیمان پور -7

 



 

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

 کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه 

 89مهرورودی:   ( و مراکز بهداشت علي اصغر )بيمارستان های   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 6گروه 10/5/1041الي  1/5/1041 97/5/1041الي  15/5/1041
و  سلامت جامعه و فردپرستاری 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 کن 

 

 نام استاد:

 خانم دکتر کیانیان

 و  پرستاری کودک سالم

 بیماریهای کودکانپرستاری 

 

 بیمارستان علی اصغر

پنجشنبه ها کارآموزی برقرار 

 است

 

 نام استاد:

 خانم دکتر تجلی
 

 لو یمطهره مصطف-1

 یمحمد سایپر-2

 یمحب حسام-3

 یانیسجاد قد-4

 یعسگر ایآر -5

 یجعفر رضایعل -6

 حمید گودرزی -7

 

 



 

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

 پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي 

 89مهرورودی:   ( و مراکز بهداشت  اکبرآبادیعلي اصغر، )بيمارستان های   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 7گروه 94/5/1041الي  1/5/1041 97/5/1041الي  99/5/1041 14/6/1041الي  98/5/1041

پرستاری سلامت جامعه و فرد و 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 کن 

 

 : نام استاد

 خانم فرزادنیا

 پرستاری کودک سالم

 

 بیمارستان علی اصغر

پنجشنبه ها کارآموزی برقرار 

 است

 

 : نام استاد

 خانم دکتر ثابتی

و  مادربهداشت پرستاری 

  نوزادان

 

 بیمارستان اکبر آبادی 

 نام استاد:

 بخشیخانم 

  یاریعل هیحان -1

 انیمیکر حانهیر -2

 یمحدثه موسو-3

 این الهام قدرت-4 

 فر میسجاد فه -5

 یرینص نیحس-6

  یاشکان لطف  -7

 (محمد علی ارفع )فقط واحد مادران  -8

 

نام  هفت تیر بیمارستان 

 استاد:

 آقای دکتر جودکی



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( و مراکز بهداشت اکبرآبادی علي اصغر، )بيمارستان های   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت روزهای کارآموزی : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 9گروه 94/5/1041الي  1/5/1041 97/5/1041الي  99/5/1041 14/6/1041الي  98/5/1041
پرستاری سلامت جامعه و فرد و 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 شهر زیبا 

 

 : نام استاد

 خطیرپاشا خانم

 سالمپرستاری کودک 

 

 

 بیمارستان علی اصغر

پنجشنبه ها کارآموزی برقرار 

 است

 

 : نام استاد

 خانم محمدی

و  مادربهداشت پرستاری 

  نوزادان

 

 بیمارستان اکبر آبادی 

 نام استاد:

 خانم بخشی

 انیمهرانه مومن-1

 یگیقدب قیشقا-2

 یکاظم آباد کایمل-3

 فروزان نسب دهیسع-4

 یفاطمه کرم-5

 یابوالحسن یمحمد مهد-6

 انیمحقق رضا-7

 مریم عطاری )واحد جراحی در هفت تیر ( -8

 دانیال مرادی )واحد مادران ، فقط ده روز ( -9

  هفت تیر بیمارستان 

 : نام استاد

 آقای دکتر جودکی



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 89مهرورودی:   ( و مراکز بهداشت اکبرآبادی علي اصغر، )بيمارستان های   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 8گروه 10/5/1041الي  1/5/1041 94/5/1041الي  15/5/1041 14/6/1041الي  99/5/1041

و  مادربهداشت پرستاری 

  نوزادان

 

 بیمارستان اکبر آبادی 

 : نام استاد

 خانم بخشی

 

 پرستاری کودک سالم

یک روز لانگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 بیمارستان علی اصغر

ها کارآموزی برقرار  پنجشنبه

 است

 

 : نام استاد

 خانم دکتر سلیمی

و  سلامت جامعه و فردپرستاری 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 شهرک آزادی

 

 : نام استاد

 و  حسینی دکتر خانم

 مجدآبادی خانم

 
 

 یزهرا عرفان-1

 یگلستان نیمت-2

 پور یسروه نور-3

 یفرخناز قربان -4

 پور یقاسم ررضایام-5 

  یفولاد یمهد-6

 ینیرالدیاحمد ظه دیس-7

  هفت تیر بیمارستان 

 : نام استاد

 آقای دکتر جودکی



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

 کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه 

 89مهرورودی:   ( علي اصغر، اکبرآبادی و مراکز بهداشت )بيمارستان های   1044-1041دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (44/10تا04/7)صبح: چهارشنبه شنبه لغايت روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 14گروه 10/5/1041الي  1/5/1041 94/5/1041الي  15/5/1041 14/6/1041الي  99/5/1041

  و نوزادان مادربهداشت پرستاری 

 

 بیمارستان اکبر آبادی 

 نام استاد:

 خانم بخشی

 پرستاری کودک سالم

یک روز لانگ دی با هماهنگی 

 اساتید محترم

 رسول اکرمبیمارستان 

پنجشنبه ها کارآموزی برقرار 

 است

 

 :نام استاد

 خانم دکتر بریم نژاد

پرستاری سلامت جامعه و فرد و 

 خانواده و محیط 

 

 مرکز بهداشت

 شهید غفاری 

 

 نام استاد:

 خانم ملک زاده

 یسارا مدمل -1

 یکاظم دهیسپ  -2

 یفاطمه نورمحمد  -3

 انیسارا هاد-4

  یفرمان ررضایام -5

 پور  یمجتب نیرصدرالدیم -6 

 کاکا  یمحمد مهد -7

 

 

  هفت تیر بیمارستان 

 استاد:نام 

 آقای دکتر جودکی


