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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1401 مهرورودی:   ( شفا يحياييان  فيروز گر و و  رسول اکرم)بيمارستان های   1401-1402سال تحصيلي  دومنيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1گروه  21/12/1401الي  23/11/1401 2گروه 24/2/1401الي  19/1/1402

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 شفابيمارستان 

 نام استاد:

 خانم الياسي

 مهدیه عالی بخت .1

 حانیه عبداللهی .2

 مطهر احمدی .3

 حسین جعفریان .4

 نیما پاپی .5

 کیارش رشنو .6

 

اراموزی اصول و مهارتها ک

 پرستاری

 بيمارستان رسول اکرم

 )بخش ارتوپدی(

  روز النگ دی دو

 نم دکتر عليزادهخا نام استاد:

 سارینا شیخی .1

 تمادی فرثنا اع .2

 مانا حسن پور .3

 آرمین امیری .4

 احسان جاللی .5

 امیرحسین حنیفی .6

 

 3گروه  24/2/1401الي  19/1/1402 4گروه  21/3/1402الي  23/2/1402

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 بيمارستان  رسول اکرم

 بخش ارتوپدی

  يک روز النگ دی

 دکتر علیزاده نام استاد:

 

 سها شیدایی .1

 مبینا احمدزاده .2

 صبا رضایی .3

 تینا حسینی انارکی .4

 مهدی آزادبخت .5

 فریبرز رحیمی .6

 خفری مریم زارع .7

 

 مهارتها پرستاریکاراموزی اصول و 

 رسول اکرم  بيمارستان

 بخش ارتوپدی

 نام استاد:

 دانشجوی دکتری -خانم صنعتي

 عرفان احمد زاده  .1

 نرگس ارکاک .2

 هانیه اکرمی .3

 زینب خدادادیان .4

 امیرحسین بختیاری .5

 محمدمبین اسدی جوکار .6

 

 



 درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 1401مهر ورودی:   ( و فيروز گر و شفا يحياييان  )بيمارستان های رسول اکرم   1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

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

 

 

 

 5گروه 16/1/1402الي  25/11/1401 6گروه  20/2/1402الي 22/1/1402

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 شفا يحيائيان بيمارستان

  يک روز النگ دی

 خانم الياسي  نام استاد:

 امیررضا سیف تبار .1

 شهرزاد فرشته  .2

 مینا نصیری .3

 امیرحسین محمدپور .4

 یاسین محمدی .5

 مهنا فخری .6

 

 پرستاریکاراموزی اصول و مهارتها 

 شفا يحيائيان بيمارستان

  روز النگ دی يک

 خانم الیاسی نام استاد:

اسفند تعطیل  24و 23)کارآموزی در تاریخ 

 خانم الياسي است (

 ایلیا هاشمی .1

 حسین رشیدی .2

 امین متی پور .3

 عاطفه علیدوست .4

 هستی قیطاسی  .5

 آیدا نادری  .6

 مهسا مرادی .7

 7گروه  20/2/1402الي 22/1/1402 8گروه 24/3/1402الي 27/2/1402

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 شفا يحيائيان بيمارستان

 يک روز النگ دی

 خانم الياسي نام استاد:

 امیر علی فرهادی .1

 امید ملکی .2

 حسین کرمی .3

 مریم السادات فاطمی .4

 سمانه کریمی  .5

 

 کاراموزی اصول و مهارتها پرستاری

 رسول اکرم  بيمارستان

 بخش ارتوپدی

  دی يک روز النگ

 نام استاد:

 

 شیما کلهر .1

 اسما کریمی  .2

 نیلوفر میرزامحمدعلی  .3

 علیرضا طوسی  .4

 مهدی زارعی  .5

 امیرحسین مختاری نیا  .6

 سعید قاسمی .7


