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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (04/11تا04/7)صبح:  دوشنبهغايت شنبه لروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  17/1/1041

11/1/1041  

الي  11/11/1044

11/1/1041  

الي  04/11/1044

11/11/1044  

1گروه  

 

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران و

فارما کولوژی بالینی   

روز النگ دی با دو 

هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد :

آقای اعتباریان دانشجوی 

 دکتری

پرستاری در بزرگساالن 

 1و سالمندان 

 )گوارش (

یک روز النگ دی با 

هماهنگی اساتید 

 محترم

رسول اکرم  بیمارستان   

 نام استاد :

آقای منوچهری 

همتایار داخلی و 

 جراحی

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

 )ارتوپدی (

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان شفا 

 نام استاد :

 هوالکوییخانم 

یمحدثه اسد-1  

  انیاتیب دهیسپ -2

یقیمهتاب حق-3   

   یمیسل لدای -4

محمدرضا آزاددهقان-5  

وستهیپ رضایعل  -6  

یاحمدرضا اکبر-7   



 

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

 دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی 

  99مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (04/11تا04/7)صبح:شنبه لغايت دوشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  17/1/1041

11/1/1041  

الي  11/11/1044

11/1/1041  

الي  04/11/1044

11/11/1044  

1گروه  

 

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران و

فارما کولوژی بالینی   

روز النگ دی با دو 

هماهنگی اساتید 

 محترم

 رسول اکرم بیمارستان

 : نام استاد 

 خانم دکتر علیزاده

پرستاری در بزرگساالن 

 1و سالمندان 

 )گوارش (

یک روز النگ دی با 

هماهنگی اساتید 

 محترم

  فیروزگر  بیمارستان

 نام استاد :

خانم حسینی 

 دانشجوی دکتری

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

 )ارتوپدی (

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد :

آقای منوچهری همتایار 

 داخلی و جراحی

 

 زاده یدیستاره سع-1

  یبابائ نایمب-2 

 شکرپور  رایسم -3

   یخان نبیز-4 

 یاسد رضایعل-5

 یشافع ماین -6

 شیمحمدرضا درو-7 

 

 



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (04/11تا04/7)صبح:شنبه لغايت دوشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  17/1/1041

11/1/1041  

الي  11/11/1044

11/1/1041  

الي  04/11/1044

11/11/1044  

0گروه  

 

پرستاری در بزرگساالن 

 1و سالمندان 

 )گوارش (

روز النگ دی با  دو

هماهنگی اساتید 

 محترم

 رسول اکرمبیمارستان 

 نام استاد :

آقای منوچهری 

همتایار داخلی و 

 جراحی

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

 )ارتوپدی (

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان

 شفا

 استاد :نام 

 هوالکوییخانم 

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران و

فارما کولوژی بالینی   

یک روز النگ دی با 

 هماهنگی اساتید محترم

 رسول اکرم  بیمارستان 

 نام استاد :

 حسینی خانم دکتر
 

 

 

 یمیمارال رح -1

 یرمضان دیمهش -2

 یآقائ نینازن -3 

 دهقان نایت-4  

 باجالن رضایعل -5

 یخاک نیمحمدرضا ام -6 

 یشهرک رضایعل-7 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (04/11تا04/7)صبح:شنبه لغايت دوشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  17/1/1041

11/1/1041  

الي  11/11/1044

11/1/1041  

الي  04/11/1044

11/11/1044  

0گروه  

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

 )گوارش (

روز النگ دی با  دو

 هماهنگی اساتید محترم

 بیمارستان

 فیروزگر

 نام استاد :

 خانم باباخانیان همتایار

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

 )ارتوپدی (

یک روز النگ دی با 

هماهنگی اساتید 

 محترم

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد :  

 حسینی خانم دکتر
 

پرستاری در مشکالت شایع 

 ایران و

فارما کولوژی بالینی   

یک روز النگ دی با 

 محترم هماهنگی اساتید

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد :

 خانم دکتر غفرانی

 

    یسروه شهباز  -1

 یفاطمه شاهرخ آباد -2

 نانلویا کایمل-3 

  ینیحس نبیز-4 

  یبقائ ایمیک -5

 اصغرزاده نیرحسیام-6 

  پور یپرهام رمضان-7

 

 

 

 



 

 بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/0/1041

11/0/1041  

0/0/1041الي  14/1/1044 الي  04/1/1041 

11/1/1041  
  1گروه

 

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران و

فارما کولوژی بالینی   

 

 رسول اکرم بیمارستان 

 نام استاد :

 خانم دکتر علیزاده

پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

1 

 )گوارش ( 

روز النگ دی با هماهنگی  یک

 اساتید محترم

 فیروزگر  بیمارستان 

: نام استاد  

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

  )ارتوپدی (

النگ دی با  روز یک

 هماهنگی اساتید محترم

 شفا بیمارستان

 نام استاد :

  هوالکوییخانم 

 یکرم ررضایام-1

 یقدم یمصطف-2

 یمائده علو-3

 ررقادیسادات م لوفرین-4

 یمیمق نیحس-5

مالزم نیرحسیام-6  



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/0/1041

11/0/1041  

الي  14/1/1044

0/0/1041  

الي  04/1/1041

11/1/1041  
1گروه  

 

 پرستاری در بزرگساالن  

 1و سالمندان 

 )گوارش ( 

 

 رسول اکرم بیمارستان 

 نام استاد :

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

  )ارتوپدی (

النگ دی با  روز یک

هماهنگی اساتید 

  محترم

 شفا بیمارستان

 نام استاد :

 خانم دکتر خاچیان
 

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران و

فارما کولوژی بالینی   

النگ دی با  روز یک

 هماهنگی اساتید محترم

 رسول اکرم بیمارستان

 

 :نام استاد

آقای صابری همتایار 

 داخلی و جراحی

 یفاطمه سادات طالب-1

 یکنعان نیرحسیام-2

 یاری میمر-3

 یصفر ایمیک-4

 یعرب محمد الدیم-5

 ینوذر یرعلیام-6

 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/0/1041

11/0/1041  

الي  14/1/1044

0/0/1041  

الي  04/1/1041

11/1/1041  
7گروه  

 

 پرستاری در بزرگساالن  

 1و سالمندان 

 )گوارش ( 

 

 فیروزگر بیمارستان 

 نام استاد :

آقای صابری همتایار 

 داخلی و جراحی

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

  )ارتوپدی (

روز النگ دی با  یک

  هماهنگی اساتید محترم

 رسول اکرم  بیمارستان

 نام استاد :

 حسینی خانم دکتر
 

در مشکالت شایع پرستاری 

 ایران و

فارما کولوژی بالینی   

روز النگ دی با  یک

 هماهنگی اساتید محترم

 فیروزگر  بیمارستان 

 

 :نام استاد

آقای اعتباریان دانشجوی 

 دکتری

 یمحمد نزاق -1

 یفاطمه منصور سمائ -2

 یزهرا منصورسمائ -3

 زادهیحسن ول -4

 یرانیمطهره ش -5

 هزادیزهرا عل -6

 یصالح محمد رضا -7

 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/0/1041

11/0/1041  

الي  14/1/1044

0/0/1041  

الي  04/1/1041

11/1/1041  
8گروه  

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

  )ارتوپدی (

 

 شفا بیمارستان

 نام استاد :

 خانم الیاسی

 

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران و

فارما کولوژی بالینی   

روز النگ دی با  یک

  هماهنگی اساتید محترم

 رسول اکرم  بیمارستان

 نام استاد :

 

 

 پرستاری در بزرگساالن  

 1و سالمندان 

 )گوارش ( 

روز النگ دی با  یک

 هماهنگی اساتید محترم

 فیروزگر  بیمارستان 

 

 :نام استاد

 آقای عباسی همتایار

 نهیکوثر قزو -1

 یموسو نیمحمد ام-2

 پور یمعصومه نق-3

 یعسگر میمر-4

 این یطاهر یعل-5

 رمحمد پو رضایعل-6

معصومه محمدیان ) فقط  -7

 واحد گوارش (

 

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (04/11تا04/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الي  14/0/1041

11/0/1041  

الي  14/1/1044

0/0/1041  

الي  04/1/1041

11/1/1041  
9گروه  

 

پرستاری در بزرگساالن و 

 1سالمندان 

  )ارتوپدی (

 

 رسول اکرم  بیمارستان 

 نام استاد :

 

 آقای سرگل زایی

پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران و

فارما کولوژی بالینی   

روز النگ دی با  یک

هماهنگی اساتید 

  محترم

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد :

 

 

 پرستاری در بزرگساالن  

 1و سالمندان 

 )گوارش ( 

النگ دی با  روز یک

 هماهنگی اساتید محترم

 رسول اکرم  بیمارستان 

 

 :نام استاد

 دکتر خوش نظرخانم 

 یمظفر یعل-1

 لگ نیفاطمه زر-2

 یفرزاد کاظم-3

 ینیمحدثه مع-4

 یدیمر ثمیم-5

 دمهرزا یعل-6

 مریم تقوی -7

 

 


