
 
 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1400مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1401-1402سال تحصيلي  دومنيمسال 

 (30/12تا30/7)صبح:  دوشنبهغايت شنبه لروزهای کارآموزی : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/12/1401الي  6/12/1401 1402/1/19 الي 1402/2/11 1402/2/16 الي 1402/3/22 1گروه   

پرستاری سالمت جامعه، فرد و 

 خانواده ، محیط

 مرکز بهداشت شهر زیبا

 14:00روز تا ساعت  4

 نام استاد:

 خانم خطیرپاشا :

 روز اول در پراتیک برگزار می شود.

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 ارتوپدی ( )

 بیمارستان شفا

  نام استاد : 

 آقای راعي

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )گوارش (

 فیروزگربیمارستان 

 يک روزالنگ دی

  نام استاد :

 ی اکبریان دانشجوی دکتریاقا

 محمد رحیمی  .1

 مهدی سمیعی .2

 محمد عرفان سلیمانی .3

 فاطمه سهرابی .4

 خداویسیصدف  .5

 مهدیه آینه افروز .6

 فاطمه فیروزی .7

 

11/2/1402الي  19/1/1402 1402/2/16 الي 1402/3/22 22/12/1401الي  6/12/1401  2گروه   

پرستاری سالمت جامعه، فرد و 

 خانواده ، محیط

ید غفاریمرکز بهداشت شه  

 14:00روز تا ساعت  4

 نام استاد:

 خانم دکتر راضیه سادات حسینی

 پراتیک برگزار می شود.روز اول در 

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 گوارش ( )

 رسول اکرمبیمارستان 

  نام استاد :

 دکتر علیزاده خانم 

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 ارتوپدی ( )

 بیمارستان شفا

 يک روزالنگ دی

  نام استاد : 

 خانم الیاسی

 

 امیرحسین عطوفی .1

 اشکان بروکی میالن .2

 مبینا رحمانی .3

 مهسا بهرامی .4

 سارا اصغرپور .5

 نسترن احمدزاده .6

 علیرضا خسروی .7



 
 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1400مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (30/12تا30/7)صبح:شنبه لغايت دوشنبه  روزهای کارآموزی : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/3/1402الي  6/3/1402 1/3/1402الي  16/2/1402  11/2/1402الي  6/12/1401  3روهگ   

 1و سالمندان پرستاری در بزرگساالن 

 )ارتوپدی (

 بیمارستان شفا

 روزالنگ دی دو

  نام استاد :

 خانم الیاسی

 

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )گوارش (

 رسول اکرمبیمارستان 

 يک روزالنگ دی

  نام استاد : 

 خانم فیروز جنگ

پرستاری سالمت جامعه، فرد و 

 خانواده ، محیط

 ید غفاریمرکز بهداشت شه

 استاد:نام 

خانم -خانم دکتر قراچه

 خطیرپاشا

روز اول در پراتیک برگزار می 

 شود.

 مهدی زنگویی .1

 پارسا پورعابدینی .2

 مصطفی سیاح نیا .3

 واال امیدوارفرد .4

 نگین احمدی .5

 نرگس احمدی .6

 سحر حسینی .7

 سارا شیخی .8

 



 
 

 

 درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1400مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (30/12تا30/7)صبح:شنبه  پنجشنبه لغايت سه  روزهای کارآموزی :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2/1402الي  22/1/1402 16/1/1402الي  2/12/1401  4روهگ   

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )گوارش (

 فیروزگربیمارستان 

  روز النگ دی دو
  نام استاد :

 خانم منادی دانشجوی دکتری

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )ارتوپدی (

 بیمارستان شفا

 25/12لغايت  23/12)کارآموزی از 

 تعطيل است(

 خانم هوالکويي  نام استاد : 

 

 معصومه میرانی .1

 نازنین مرادی .2

 عارفه محمدیه .3

 یگانه عامریان .4

 صابر کاظمی .5

 محمدحسین کرم زاده .6

7/2/1402الي  22/1/1402 16/1/1402الي  2/12/1401  5گروه   

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )ارتوپدی (

 بیمارستان شفا

  روز النگ دی دو
  نام استاد : 

 هوالکوييخانم 

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )گوارش (

 رسول اکرم بیمارستان 

 25/12لغايت  23/12)کارآموزی از 

 تعطيل است(
  نام استاد :

 دکتر علیزاده خانم 

 صبا لطفی .1

 مائده فیضی .2

 فاطمه خواجویی نزاد .3

 هلیا علم بیگی .4

 یاسین قادریان .5

 علیرضا کاظمی .6



 
 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1400مهر ورودی:   ( و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر   1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (30/12تا30/7)صبح:شنبه  پنجشنبه لغايت سه  روزهای کارآموزی :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/3/1402الي  2/3/1402 28/2/1402الي  12/2/1402   6گروه   

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )گوارش (

 فیروزگر بیمارستان 

  روز النگ دی يک
  نام استاد :

 خانم منادی دانشجوی دکتری

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )ارتوپدی (

 بیمارستان شفا

  روز النگ دی دو
  نام استاد : 

 آقای راعي

 زهرا محمدی .1

 الهه ولی پور .2

 فاطمه کرمانی .3

 امیرحسین کانتری .4

 هادی محمدی .5

 مهدی اکبری .6

 

18/3/1402الي  2/3/1402 28/2/1402الي  12/2/1402   7گروه   

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )ارتوپدی (

 بیمارستان شفا

  روز النگ دی يک
  نام استاد : 

 خانم هوالکويي

 1پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )گوارش (

 رسول اکرم بیمارستان 

  روز النگ دی دو
  نام استاد :

 دکتر علیزاده خانم 

 

 شیرزاد لطفی .1

 علی فیضی .2

 امیرمحمد فرجی .3

 علی عطایی .4

 مریم محمدی .5

 مریم نیک فالح .6



 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1400بهمن ورودی:   ( و فيروز گر)بيمارستان های رسول اکرم   1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (13-18:30و عصر30/12تا30/7)صبح:سه شنبه لغايت پنجشنبه روزهای کارآموزی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1گروه  14/2/1402الي  29/1/1402

 پرستاری در مشکالت شایع کاراموزی

 فيروزگر بيمارستان 

 جراحي–بخش های داخلي 

 )با هماهنگي هيئت علمي باليني(

 يک روزالنگ دی

 خانم شیراوژن نام استاد: 

 مهدی حاجی زاده .1

 مهرداد طاهری .2

 مائده سادات حسینی .3

 سیده فاطمه حسینی .4

 ستاره سلیمی .5

 



 
 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1400بهمن ورودی:   ( و فيروز گر)بيمارستان های رسول اکرم   1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (13-18:30و عصر30/12تا30/7)صبح:پنجشنبه سه شنبه لغايت روزهای کارآموزی :

  

 2گروه 4/3/1402الي  19/2/1402 3گروه  4/3/1402الي  19/2/1402

 مشکالت شایعپرستاری در  کاراموزی

 رسول اکرم بيمارستان 

 جراحي–بخش های داخلي 

 )با هماهنگي هيئت علمي باليني(

 يک روزالنگ دی

دانشجوی  -آقای مرداني نام استاد:

 دکتری

 غزل خان محمدیان .1

 فاطمه بیگلری نیا .2

 امیرضا عباسی .3

 امید شیرزادی .4

 امین امینی نیا .5

 مشکالت شایعپرستاری در  کاراموزی

 فيروزگر بيمارستان 

 جراحي–بخش های داخلي 

 )با هماهنگي هيئت علمي باليني(

 روزالنگ دی دو

صنعتي دانشجوی خانم  :نام استاد 

  دکتری

 بردیا شیخیان .1

 مهدی داوودی .2

 حسینی امیررضا .3

 فاطمه سهیلی فر .4

 فاطمه سادات زارع .5



 
 

 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1400بهمن ورودی:   ( و فيروز گر)بيمارستان های رسول اکرم   1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

(13-18:30و عصر30/12تا30/7)صبح: سه شنبه لغايت پنجشنبه روزهای کارآموزی :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4گروه  25/3/1402الي  9/3/1402 5گروه  25/3/1402الي  9/3/1402

مشکالت پرستاری در  کاراموزی

 شایع

 رسول اکرم بيمارستان 

 جراحي–بخش های داخلي 

 )با هماهنگي هيئت علمي باليني(

 روزالنگ دیيک 

 نام استاد: 
 خانم دکتر علیزاده

 

 

 

 اسحاق آذرافزا .1

 مرتضی حدادی .2

 محسن عسگری .3

 فاطمه جاهدی .4

 محدثه جهاندوست .5

 معین خانه ای .6

 مشکالت شایعپرستاری در  کاراموزی

 فيروزگر بيمارستان 

 جراحي–بخش های داخلي 

 )با هماهنگي هيئت علمي باليني(

 يک روزالنگ دی

 نام استاد: 
 

 محدثخانم 

 محسن آتشک .1

سید محمد مصطفی  .2

 ذکریایی

 یگانه سرخیل .3

 ریحانه شفیع زاده .4

 زهرا خیرلی .5

 



 
 

 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1400بهمن ورودی:   ( و فيروز گر)بيمارستان های رسول اکرم   1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (13-18:30و عصر 30/12تا30/7)صبح : شنبه لغايت دوشنبه  روزهای کارآموزی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6گروه  1/3/1402الي  16/2/1402 7گروه  1/3/1402الي  16/2/1402

مشکالت پرستاری در  کاراموزی

 شایع

 فيروزگر بيمارستان 

 جراحي–بخش های داخلي 

)با هماهنگي هيئت علمي 

 باليني(

 يک روزالنگ دی

 نام استاد:

 آقای مردانی دانشجوی دکتری

 معراج قاسم پور .1

 ایدا متقی .2

 نیلوفر شاهمرادی .3

 سارا مظفری .4

 رضا نوری پور .5

 امیرحسین مقدم .6

 

مشکالت پرستاری در  کاراموزی

 شایع

 رسول اکرم بيمارستان 

 جراحي–بخش های داخلي 

)با هماهنگي هيئت علمي 

 باليني(

 يک روزالنگ دی

 نام استاد:

 آقای اعتباریان دانشجوی دکتری

 امیرحسین ورمقانی .1

 سید مهدی موسوی مقدم .2

 امین محمدی .3

 زهرا مهدوی .4

 مهسا محمدی .5

 نیلوفر فرهادی .6

 



 
 

 خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1400بهمن ورودی :   ( و فيروز گر)بيمارستان های رسول اکرم   1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (13- 18:30و عصر 30/12تا30/7)صبح : شنبه لغايت دوشنبه  روزهای کارآموزی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8گروه  22/3/1402الي  6/3/1402 9گروه  22/3/1402الي  6/3/1402

 مشکالت شایعپرستاری در  کاراموزی

 رسول اکرم بيمارستان 

 جراحي–بخش های داخلي 

 )با هماهنگي هيئت علمي باليني(

 روزالنگ دی دو

 دکتر علیزاده  نام استاد:

 علی فاضلی .1

 محمدرضا غفاری .2

 فاطمه اوالد .3

 کیمیا گودرزی .4

 نوروزیانامیرحسین  .5

 محمد علی محمدی .6

 مشکالت شایعپرستاری در  کاراموزی

 فيروزگر بيمارستان 

 جراحي–بخش های داخلي 

 )با هماهنگي هيئت علمي باليني(

 روزالنگ دی دو

 خانم محدث نام استاد:

 نیلوفر لرستانی .1

 سیما حاجی حسین لو .2

 یاسمین سیفانپور .3

 امیرمحمد کهزادی نسب .4

 داریوش علی محمدزاده .5

 رسول قورچیانمحمد  .6



 
 

 

 


