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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت، اکبرابادی، هاشمي نژادفيروزگريمارستان های رسول اکرم، )ب  1401-1402سال تحصيلي  دومنيمسال 

 (مي باشد. 18و روزهای النگ دی تا ساعت  45/13تا  15/7) ساعت کارآموزی مديريت صبح:  (13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی : 

 .دديمار در سالن پراتيک برگزار مي گروز اول کاراموزی کودک بتوجه : ر

چهارشنبه هفته روز در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. کاراموزی مادران و نوزادان هفته اول شنبه روز   توجه : 

 کز مراقبتهای باليني( مطالعه شود.)مر لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكده اول در پراتيک برگزار مي گردد.
 

 

/ 28/4الي  3/4/1402

1402  

الي  6/3/1402

31/3/1402 

الي  14/1/1402 3/3/1402الي  9/2/1402

6/2/1402 

 24/12/1401الي  30/11/1401
 1گروه

در  اورژانس پرستاری

حوادث غير و  ها بحران

 مترقبه در عرصه

 رسول اکرمبیمارستان 

 )منتورشیپ (

 نام استاد:

و  دکتر خیری

 سرپرستار بخش

 

 بهداشت پرستاری 

سالمت جامعه و فرد و 

 خانواده

 و محيط در عرصه
 مرکز بهداشت کن

 14:00روز تا ساعت  دو

 خانم الهی نام استاد

روز اول صبح و عصر در پراتیک 

 :برگزار می شود.

 و نوزاد مادرپرستاری بهداشت 

 در عرصه

 بیمارستان اکبرآبادی

 دکتر لیدا حسینی نام استاد:

روز اول صبح و عصر در پراتیک 

 برگزار می شود.

پرستاری بيماريهای 

 کودکان در عرصه

 بیمارستان علی اصغر

 روز النگ دی سه

  نام استاد:

 خانم علی اکبری

در  مديريت خدمات پرستاریاصول 

 عرصه

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد:

 دکتر غفرانی

)استاد شیفت عصر ، سوپروایزر کشیک می 

 باشد(

 روزهای النگ در طبق جدول ذيل

 رستگار مهدیه .1

 چین خوشه مهدیه .2

 تاجیک عارفه .3

 صالحی ابوالفضل .4

 ثالث بوشهری میالد .5

 حسینلویی مهدی .6

 سید احمد ظهیرالدینی .7

زهرا ایرانی پناه) فقط  .8

 روز( 10فوریت 

 

 

ICU اکرمرسول  بیمارستان 

 آقای رضا امیری نام استاد:

9/12/1401  

 آف 

 النگ 8/12/1401

16/12/1401 

 اف

 النگ 15/12/1401



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (مي باشد. 18دی تا ساعت و روزهای النگ  45/13تا  15/7) ساعت کارآموزی مديريت صبح: ( 13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه : روز اول کاراموزی کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

ل هفته اوچهارشنبه روز با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  کاراموزی مادران و نوزادان شنبه  هفته اولروز توجه : 

 )مرکز مراقبتهای باليني( مطالعه شود. لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكده در پراتيک برگزار مي گردد.
 

الي  3/4/1402

28/4/1402 

الي  6/3/1402

31/3/1402 

الي  9/2/1402

3/3/1402 

الي  14/1/1402

6/2/1402 

الي  30/11/1401

24/12/1401 
 2گروه 

در  اورژانس پرستاری

حوادث غير و  ها بحران

 مترقبه در عرصه

 فیروزگربیمارستان 

 )منتورشیپ (

 نام استاد:

هیئت علمی بالینی و 

 سرپرستار بخش

 

 بهداشت پرستاری 

سالمت جامعه و فرد و 

 خانواده

 و محيط در عرصه
مرکز بهداشت شهرک 

 آزادی

 14:00روز تا ساعت  دو

 نام استاد:
 خانم فرزادنیا

روز اول صبح و عصر در پراتیک 

 برگزار می شود.

 و مادرپرستاری بهداشت 

 در عرصه نوزاد

 بیمارستان اکبرآبادی

دکتر لیدا  نام استاد:

 حسینی

روز اول صبح و عصر در 

 پراتیک برگزار می شود.

پرستاری بيماريهای 

 کودکان در عرصه

 بیمارستان علی اصغر

 روز النگ دی سه

  نام استاد:

روز  10) خانم دکتر شوقی

 اول(

 10)دکتر محمدیخانم 

 روز دوم(

مديريت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد:

 دکتر غفرانی

)استاد شیفت عصر ، 

 سوپروایزر کشیک می باشد(

روزهای النگ در طبق 

 جدول ذيل

 ساقی تکتم .1

 شیخی عاطفه .2

 مقدم داوری مریم .3

 شکری رضا .4

 پناهی میثاق .5

 هوش آتش محمد .6

 احمدی حسام .7

 ICU رسول  بیمارستان

 اکرم

 نام استاد:

 اقای رضا امیری
9/12/140

 آف   1

8/12/1401 

 النگ

16/12/14

 آف 01

15/12/1401 

 النگ



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (مي باشد. 18و روزهای النگ دی تا ساعت   45/13تا  15/7) ساعت کارآموزی مديريت صبح: ( 13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی : 

 توجه : روز اول کاراموزی کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

چهارشنبه هفته اول روز با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  کاراموزی مادران و نوزادان شنبه  هفته اولتوجه: روز 

 )مرکز مراقبتهای باليني( مطالعه شود. لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكده برگزار مي گردد.در پراتيک 

 

الي  3/4/1402

28/4/1402 

الي  9/2/1402 31/3/1402الي  6/3/1402

3/3/1402 

الي  30/11/1401 6/2/1402الي  14/1/1402

24/12/1401 
 3گروه 

 بهداشت پرستاری 

سالمت جامعه و فرد و 

 خانواده

 و محيط در عرصه
 مرکز بهداشت کن

 دکتر کیانیان نام

روز اول صبح و عصر در 

 پراتیک برگزار می شود.
 استاد:

مديريت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

 بیمارستان  هاشمی نژاد

 نام استاد:

 خانم جعفرجالل 

)استاد شیفت عصر ، سوپروایزر 

 کشیک می باشد(

روزهای النگ در طبق جدول 

 ذيل

پرستاری 

بيماريهای کودکان 

 در عرصه

بیمارستان علی 

 اصغر

 يک روز النگ دی

 نام استاد:
 خانم دکتر علی نژاد

 خانم علی اکبری

و  مادرپرستاری بهداشت   

 در عرصه نوزاد

 بیمارستان اکبرآبادی

 روز النگ دی سه

 برارپور خانم نام استاد:

روز اول صبح و عصر در 

 پراتیک برگزار می شود.

 در بحران اورژانس پرستاری

حوادث غير مترقبه در و  ها

 عرصه

 رسول اکرمبیمارستان 

 دو روز النگ دی

 ()منتورشیپ 

 نام استاد:

و سرپرستار  دکتر خیری

 بخش

 

 مقدم داوودیان ملیکا .1

 خدادادی نگین .2

 محمدیان معصومه .3

ICU فیروزگر بیمارستان 

 سه روز النگ دی

 دکتر غالم نژاد نام استاد:

 جلیلیان امیرحسین .4

 ویسی اله احسان  .5

 محبی حسام .6

 

 

23/3/1402 

 آف

 النگ 22/3/1402

30/3/1402 

 آف

 النگ 29/3/1402



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (مي باشد. 18و روزهای النگ دی تا ساعت  45/13تا  15/7) ساعت کارآموزی مديريت صبح: ( 13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی :  

 توجه : روز اول کاراموزی کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

چهارشنبه هفته اول روز با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  کاراموزی مادران و نوزادان شنبه  هفته اولروز توجه : 

 )مرکز مراقبتهای باليني( مطالعه شود. لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكده در پراتيک برگزار مي گردد.
 

الي  3/4/1402

28/4/1402 

الي  9/2/1402 31/3/1402الي  6/3/1402

3/3/1402 

الي  30/11/1401 6/2/1402الي  14/1/1402

24/12/1401 
 4گروه 

 بهداشت پرستاری 

سالمت جامعه و فرد و 

 خانواده

 و محيط در عرصه
مرکز بهداشت شهرک 

 آزادی

 خانم فرزادنیا نام استاد:

روز اول صبح و عصر در پراتیک 

 برگزار می شود.

مديريت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد:

 خانم جعفرجالل

)استاد شیفت عصر ، سوپروایزر  

 کشیک می باشد( 

روزهای النگ در طبق جدول 

 ذيل

پرستاری 

بيماريهای کودکان 

 در عرصه

بیمارستان علی 

 اصغر

 يک روز النگ دی

 نام استاد:
 محمدیخانم دکتر 

 خانم دکتر ثابتی

در  و نوزاد مادرپرستاری بهداشت   

 عرصه

 بیمارستان اکبرآبادی

 روز النگ دی سه

 برارپور خانم نام استاد:

روز اول صبح و عصر در پراتیک برگزار 

 می شود.

در  اورژانس پرستاری

حوادث و  ها بحران

 غير مترقبه در عرصه

 فیروزگربیمارستان 

 دو روز النگ دی

 )منتورشیپ (

 نام استاد:

هیئت علمی بالینی و 

 سرپرستار بخش

 

 خادمی الهه .1

 اسماعیلی هما .2

ICU فیروزگر بیمارستان 

 سه روز النگ دی

 دکتر غالم نژاد  نام استاد:

 دشتی مهدی محمد .3

 حیدری سعید محمد .4

 امجدیان علیرضا .5

 کاکا مهدی محمد .6

غالمرضا محمدی تبار) فقط  .7

 کودکان(

 

23/3/1402 

 آف
22/3/1402 

 النگ

30/3/1402 

 آف
29/3/1402 

 النگ



 يراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ا

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (مي باشد. 18و روزهای النگ دی تا ساعت  45/13تا  15/7ساعت کارآموزی مديريت صبح: ) ( 13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 توجه : روز اول کاراموزی کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

چهارشنبه هفته اول در روز با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  کاراموزی مادران و نوزادان شنبه  هفته اولروز 

 )مرکز مراقبتهای باليني( مطالعه شود. لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكده پراتيک برگزار مي گردد.

الي  6/3/1402 28/4/1402الي  3/4/1402

31/3/1402 

الي  9/2/1402

3/3/1402 

الي  14/1/1402

6/2/1402 

الي  30/11/1401

24/12/1401 
 5گروه 

مديريت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

 نژادبیمارستان هاشمی 

 نام استاد: 

 دکتر عادل مهربان

)استاد شیفت عصر ، سوپروایزر 

 کشیک می باشد(

روزهای النگ در طبق 

 جدول ذيل

و  مادرپرستاری بهداشت 

 در عرصه نوزاد

 بیمارستان اکبرآبادی

 روز النگ دیيک 

دکتر لیدا  نام استاد:

 حسینی

روز اول صبح و عصر در 

 پراتیک برگزار می شود.

سالمت  بهداشت پرستاری 

 جامعه و فرد و خانواده

 و محيط در عرصه
 مرکز بهداشت کن

 14:00روز تا ساعت  دو

 دکتر رنجبر-دکتر قراچه نام استا

روز اول صبح و عصر در پراتیک 

 د:برگزار می شود.

در  اورژانس پرستاری   

حوادث غير و  ها بحران

 مترقبه در عرصه

 فیروزگربیمارستان 

 روز النگ دی سه

 )منتورشیپ (

 نام استاد:

هیئت علمی بالینی و 

 سرپرستار بخش

 

پرستاری بيماريهای 

 کودکان در عرصه

 بیمارستان علی اصغر

 دو روز النگ دی

خانم علی   نام استاد:

 اکبری

 کاظمی سپیده .1

 مدملی سارا .2

 هادیان سارا .3

 نورمحمدی فاطمه .4

ICU رسول  بیمارستان

 اکرم

 يک روز النگ دی

 اقای رضا امیری  نام استاد:

 گودرزی حمید .5

 فرامرزی  حمیدرضا .6

 ترحمی مرتضی .7

 

113/4/1402 

 آف

12/4/1402 

 النگ

21/4/1402 

 آف

20/4/1402 

 النگ 



 راندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اي

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (مي باشد. 18و روزهای النگ دی تا ساعت  45/13تا  15/7ساعت کارآموزی مديريت صبح: ) ( 13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 توجه : روز اول کاراموزی کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

چهارشنبه هفته اول روز با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  کاراموزی مادران و نوزادان شنبه  هفته اولروز توجه : 

 )مرکز مراقبتهای باليني( مطالعه شود. لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكده در پراتيک برگزار مي گردد.
 

الي  3/4/1402

28/4/1402 

الي  6/3/1402

31/3/1402 

الي  14/1/1402 3/3/1402الي  9/2/1402

6/2/1402 

الي  30/11/1401

24/12/1401 
 6گروه 

مديريت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

 نژادبیمارستان هاشمی 

 نام استاد:

 دکتر عادل مهربان

)استاد شیفت عصر ، 

 سوپروایزر کشیک می باشد(

روزهای النگ در طبق 

 جدول ذيل

و  مادرپرستاری بهداشت 

 در عرصه نوزاد

 بیمارستان اکبرآبادی

 روز النگ دیيک  

 دکتر لیدا حسینی نام استاد:

روز اول صبح و عصر در 

 پراتیک برگزار می شود.

سالمت  بهداشت پرستاری 

 جامعه و فرد و خانواده

 و محيط در عرصه
 مرکز بهداشت شهرک آزادی

 14:00روز تا ساعت  دو

 خانم فرزادنیا نام استاد:

روز اول صبح و عصر در پراتیک برگزار 

 می شود.

در  اورژانس پرستاری

حوادث غير و  ها بحران

 مترقبه در عرصه

 رسول اکرمبیمارستان 

 روز النگ دی سه

 )منتورشیپ (

 نام استاد:

و سرپرستار  دکتر خیری

 بخش

 

پرستاری بيماريهای 

 کودکان در عرصه

 بیمارستان علی اصغر

 دو روز النگ دی

خانم دکتر   نام استاد:

 ثابتی

 فروزان سعیده .1

 نسب

 کرمی فاطمه .2

ICU رسول اکرم بیمارستان 

 يک روز النگ دی

 اقای رضا امیری  نام استاد:

 پورحسن مراد .3

 رپو شریفی پیمان .4

 فرمانی امیرضا .5

 نعمتی بهنام .6

 

113/4/140

 آف 2

12/4/1402 

 النگ

21/4/1402 

 آف

20/4/1402 

 النگ 



 ايراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (مي باشد. 18و روزهای النگ دی تا ساعت  45/13تا  15/7) ساعت کارآموزی مديريت صبح: ( 13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 توجه : روز اول کاراموزی کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

چهارشنبه هفته اول روز با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  کاراموزی مادران و نوزادان شنبه  هفته اولروز توجه : 

 )مرکز مراقبتهای باليني( مطالعه شود. لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكده در پراتيک برگزار مي گردد.

الي  3/4/1402

28/4/1402 

الي  6/3/1402

31/3/1402 

الي  9/2/1402

3/3/1402 

الي  30/11/1401 6/2/1402الي  14/1/1402

24/12/1401 
 7گروه 

و  مادرپرستاری بهداشت 

 در عرصه نوزاد

 بیمارستان اکبرآبادی

 خانم طیاری نام استاد:

روز اول صبح و عصر در 

 پراتیک برگزار می شود.

پرستاری بيماريهای 

 کودکان در عرصه

 بیمارستان علی اصغر

 دو روز النگ دی

  نام استاد:

 خانم دکتر علی نژاد

 خانم دکتر ثابتی

در  اورژانس پرستاری  

حوادث غير و  ها بحران

 مترقبه در عرصه

 رسول اکرمبیمارستان 

 روز النگ دی يک

 )منتورشیپ (

 نام استاد:

و  دکتر خیری

 سرپرستار بخش

 

مديريت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد: 

 دکتر غفرانی

)استاد شیفت عصر ، 

 سوپروایزر کشیک می باشد(

روزهای النگ در طبق 

 جدول ذيل

سالمت  بهداشت پرستاری 

 جامعه و فرد و خانواده

 و محيط در عرصه
 مرکز بهداشت کن

 14:00روز تا ساعت  چهار

 نام استاد:
 دکتر کیانیان

روز اول صبح و عصر در پراتیک برگزار 

 می شود.

 قدرت الهام .1

 علیاری هانیه .2

 موسوی محدثه .3

 کریمیان ریحانه .4

 لطفی شکانا .5

 نصیری حسین .6

 فر فهیم سجاد .7

 

ICU فیروزگر بیمارستان 

 آقای دکتر پور غالم :نام استاد

22/2/1402 

 آف

21/1/1402 

 النگ

29/1/1402 

 صبح

28/1/1402 

 النگ



 

 ايراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (مي باشد. 18و روزهای النگ دی تا ساعت  45/13تا  15/7) ساعت کارآموزی مديريت صبح: ( 13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی : 

 توجه : روز اول کاراموزی کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.                                                                   

چهارشنبه هفته اول روز با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  کاراموزی مادران و نوزادان شنبه  هفته اولروز توجه : 

 )مرکز مراقبتهای باليني( مطالعه شود. لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكده در پراتيک برگزار مي گردد.

الي  3/4/1402

28/4/1402 

الي  6/3/1402

31/3/1402 

الي  9/2/1402

3/3/1402 

 24/12/1401الي  30/11/1401 6/2/1402الي  14/1/1402
 8گروه 

و  مادرپرستاری بهداشت 

 در عرصه نوزاد

 بیمارستان اکبرآبادی

 خانم طیاری نام استاد:

روز اول صبح و عصر در 

 پراتیک برگزار می شود.

پرستاری بيماريهای 

 کودکان در عرصه

 بیمارستان علی اصغر

 دو روز النگ دی

  نام استاد:

 خانم علی اکبری

در  اورژانس پرستاری

حوادث و  ها بحران

 غير مترقبه در عرصه

 فیروزگربیمارستان 

 روز النگ دی يک

 )منتورشیپ (

 نام استاد:

هیئت علمی بالینی و 

 سرپرستار بخش

 

مديريت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد: 

 دکتر غفرانی

)استاد شیفت عصر ، 

 سوپروایزر کشیک می باشد(

روزهای النگ در طبق 

 جدول ذيل

سالمت  بهداشت پرستاری 

 جامعه و فرد و خانواده

 و محيط در عرصه
 مرکز بهداشت شهرک آزادی

 14:00روز تا ساعت  چهار

 نام استاد:

  
 خانم فرزادنیا

روز اول صبح و عصر در پراتیک برگزار می 

   شود.

 پور نوری سروه .1

 عرفانی زهرا .2

 قربانی فرحناز .3

 فاطمه رمضانی) مهمان( .4

 پور قاسم رضا امیر .5

 فوالدی مهدی .6

 فیروزگر بیمارستان ICU گلستانی متین .7

آقای دکتر پور  نام استاد:

 غالم

22/2/1402 

 آف

21/1/1402 

 النگ

29/1/1402 

 صبح

28/1/1402 

 النگ



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (مي باشد. 18و روزهای النگ دی تا ساعت  45/13تا  15/7) ساعت کارآموزی مديريت صبح: ( 13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی : 

 

 توجه : روز اول کاراموزی کودک بيمار در سالن پراتيک برگزار مي گردد.

چهارشنبه هفته اول روز با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  کاراموزی مادران و نوزادان شنبه  هفته اولروز توجه : 

 ه شود.)مرکز مراقبتهای باليني( مطالع لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكده در پراتيک برگزار مي گردد.

الي  3/4/1402

28/4/1402 

الي  1402/ 6/3 

31/3/1402 

 24/12/1401الي  30/11/1401 6/2/1402الي  14/1/1402 3/3/1402الي  9/2/1402
 9گروه 

پرستاری 

بيماريهای کودکان 

 در عرصه

بیمارستان علی 

 اصغر

خانم   نام استاد:

 دکتر علی نژاد

 خانم دکتر محمدی

در  اورژانس پرستاری

حوادث و  ها بحران

 غير مترقبه در عرصه

 فیروزگربیمارستان 

 دو روز النگ دی

 )منتورشیپ (

 نام استاد:

هیئت علمی بالینی 

 و سرپرستار بخش

 

مديريت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد: 

 دکتر غفرانی

)استاد شیفت عصر ، 

 سوپروایزر کشیک می باشد(

روزهای النگ در طبق   

 جدول ذيل

سالمت  بهداشت پرستاری 

 جامعه و فرد و خانواده

 و محيط در عرصه
 مرکز بهداشت کن

 14:00روز تا ساعت  شش

 نام استاد:
 کیانیاندکتر 

روز اول صبح و عصر در پراتیک  

 برگزار می شود.

 و نوزاد مادرپرستاری بهداشت 

 در عرصه

 بیمارستان اکبرآبادی

 دو روز النگ دی

 خانم برارپور نام استاد:

روز اول صبح و عصر در پراتیک 

 برگزار می شود.

 وند آدینه پریا .1

 لو مصطفی مطهره .2

 

 قدیانی سجاد .3

 پور مجتبی صدرالدین .4

 عسگری آریا .5

 جعفری مرتضی .6

 رسول اکرم بیمارستان ICU    زاده حاجی محمدرضا .7

 دو روز النگ دی

 19/2/1402 اقای رضا امیری  نام استاد:

 آف

18/2/1402

 النگ

27/2/1402 

 آف

25/2/1402 

 النگ



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98مهر ورودی:   ( ، هفت تيرو مرکز بهداشت)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

 (مي باشد. 18و روزهای النگ دی تا ساعت  45/13تا  15/7) ساعت کارآموزی مديريت صبح: ( 13-18:30و عصر00/13تا30/7)صبح:شنبه لغايت چهارشنبه  روزهای کارآموزی : 

 سالن پراتيک برگزار مي گردد.وجه : روز اول کاراموزی کودک بيمار در ت

چهارشنبه هفته اول روز با هماهنگي اساتيد محترم در سالن پراتيک برگزار مي گردد. در صورت تعطيل بودن روز شنبه،  کاراموزی مادران و نوزادان شنبه  هفته اولروز توجه : 

 )مرکز مراقبتهای باليني( مطالعه شود. لطفا برنامه حضور در پراتيک در سايت دانشكدهدر پراتيک برگزار مي گردد.

الي  3/4/1402

28/4/1402 

الي  6/3/1402

31/3/1402 

 24/12/1401الي  30/11/1401 6/2/1402الي  14/1/1402 3/3/1402الي  9/2/1402
 10گروه 

پرستاری 

بيماريهای کودکان 

 در عرصه

بیمارستان علی 

 اصغر

   نام استاد:

 خانم علی اکبری

در  اورژانس پرستاری

حوادث غير و  ها بحران

 مترقبه در عرصه

 اکرمرسول بیمارستان 

 دو روز النگ دی

 )منتورشیپ (

 نام استاد:

و  دکتر خیری

 سرپرستار بخش

 

مديريت خدمات اصول 

 در عرصه پرستاری

 بیمارستان فیروزگر

  نام استاد: 

 دکتر غفراني

)استاد شیفت عصر ، 

 سوپروایزر کشیک می باشد(

روزهای النگ در طبق 

 جدول ذيل

سالمت  بهداشت پرستاری 

 جامعه و فرد و خانواده

 و محيط در عرصه
 مرکز بهداشت شهرک ازادی

 14:00روز تا ساعت  شش

 نام استاد:
 خانم فرزادنیا  

روز اول صبح و عصر در پراتیک برگزار 

 می شود.

 

 و نوزاد مادرپرستاری بهداشت 

 در عرصه

 بیمارستان اکبرآبادی

 دو روز النگ دی

 خانم برارپور نام استاد:

روز اول صبح و عصر در پراتیک 

 برگزار می شود.

 مومنیان مهرانه .1

 آبادی کاظم ملیکا .2

 بیگی قد شقایق .3

 

 توکلی شاهین .4

 محققیان رضا .5

 ابوالحسنی مهدی محمد  .6

مهدی داداشی) فقط مادران و  .7

 نوزادان(

 

ICU رسول اکرم بیمارستان  

 دو روز النگ دی

 اقای رضا امیری  نام استاد:

19/2/1402 

 آف

ل18/2/1402

 انگ

27/2/1402 

 آف

25/2/1402 

 النگ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98 بهمنورودی:   ( مطهری ، رجائيهفت تير،  ارستان های رسول اکرم، فيروزگر ،)بيم 1401-1402سال تحصيلي  دوم نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 1گروه 11/12/1401 الي23/11/1401 25/12/1401 الي13/12/1401 14/2/1402الي  14/1/1402 4/3/1402الي16/2/1402 15/4/1402الي  6/3/1402

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 فیروزگر

  نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر غالم نژاد

 بخش

پرستاری مراقبتهای ویژه 

 در عرصه

 بیمارستان شهید رجایی 

 پیوست()طبق جدول 

 نام استاد :

خانم کاشانی دانشجوی 

 بیمارستان رجایی -دکتری

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 رسول اکرم

 نام استاد :

 منتورشیپ()طرح 

 سرپرستارو  دکتر حسینی 

 بخش

 

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 )سوختگی(

 بیمارستان

 مطهری

 نام استاد :

 خانم سیدالشهدایی

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 بیمارستان هفت تیر

 پیوست()طبق جدول 

   نام استاد :

 آقای دکتر جودکی

در کاراموزی هفته اول 

 پراتیک برگزار می گردد. 

 زهرا زارع .1

امیرحسین  .2

 توکلی

نیما  .3

 خانوردی

زهرا  .4

 حسینی

نرگس  .5

 طاهری

 غزل دلفانی .6

 



 

 

 رجائي و هفت تير بخش های ويژه بيمارستان هایجدول استقرار دانشجويان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رجايي بيمارستان هفت تير بيمارستان  1گروه    

 نام دانشجويان 11/12/1401الي23/11/1401 28/2/1402الي16/2/1402 4/3/1402الي  30/2/1402

ICU-OH CCU ICU-G 1 زهرا زارع 

ICU-OH CCU ICU-G 2 امیرحسین توکلی 

ICU-OH CCU ICU-G 3 نیما خانوردی 

ICU-OH CCU ICU-G 4 زهرا حسینی 

ICU-OH CCU ICU-G 5 نرگس طاهری 

ICU-OH CCU ICU-G 6 غزل دلفانی 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98بهمن ورودی:   ( هفت تير، مطهری ، رجائي )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، 1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2روه گ 11/12/1401الي 23/11/1401 25/12/1401الي 13/12/1401 14/2/1402الي  14/1/1402 4/3/1402الي16/2/1402 15/4/1402الي  6/3/1402

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 فیروزگر

  نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر غالم نژاد

 بخش

پرستاری مراقبتهای ویژه 

 در عرصه

 بیمارستان شهید رجایی 

 پیوست()طبق جدول 

 نام استاد :

آقای میرزایی دانشچوی 

 دکتری شهید رجایی 

 

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 رسول اکرم

 نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر حسینی 

 بخش

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 )سوختگی(

 بیمارستان

 مطهری

 نام استاد :

 سیدالشهداییخانم 

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 بیمارستان هفت تیر

 پیوست()طبق جدول 

   نام استاد :

 هفت تیر آقای دکتر جودکی

در کاراموزی هفته اول 

 پراتیک برگزار می گردد.

 محدثه ذوقی .1

 فاطمه احمدی .2

 سعیده مطهری .3

 سهند افشاری .4

 یلدا خلیل فام .5

 محمد سرمستی .6

 

 



 

 

 بخش های ويژه بيمارستان های رجائي و هفت تيرجدول استقرار دانشجويان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2گروه   هفت تير بيمارستان  رجائي بيمارستان  

 4/3/1402الي  30/2/1402

 
 28/2/1402الي16/2/1402

 11/12/1401الي23/11/1401
 نام دانشجويان

CCU ICU-OH ICU-G 1 محدثه ذوقی 

CCU ICU-OH ICU-G 2 فاطمه احمدی 

CCU ICU-OH ICU-G 3 سعیده مطهری 

CCU ICU-OH ICU-G 4 سهند افشاری 

CCU ICU-OH ICU-G 5 یلدا خلیل فام 

CCU ICU-OH ICU-G 6 یمحمد سرمست 



 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98بهمن ورودی:   ( هفت تير، مطهری ، رجائي )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، 1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3روه گ 4/12/1401الي23/11/1401 25/12/1401الي6/12/1401 14/2/1402الي  14/1/1402 4/3/1402الي16/2/1402 15/4/1402الي  6/3/1402

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 فیروزگر

  نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر غالم نژاد

 بخش

 

پرستاری مراقبتهای ویژه 

 در عرصه

 بیمارستان هفت تیر

 )طبق جدول پیوست(

 نام استاد :

 دکتر جودکی

در کاراموزی هفته اول 

 پراتیک برگزار می گردد.

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 رسول اکرم

 نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر حسینی 

 بخش

 

 

 ویژه در پرستاری مراقبتهای

 عرصه

 بیمارستان شهید رجایی 

 )طبق جدول پیوست(

   نام استاد :

خانم گلستان دانشجوی 

 دکتری

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 )سوختگی(

 بیمارستان

 مطهری

 نام استاد :

 بزرگ نژاد خانم  

 رضا بهمئی  .1

 سبحان شفیعی پور .2

 سارا شیخعلی .3

 مریم جاهدی .4

 شکوفه رسالتی .5

 کیان اسمعلی خانی .6

 پریسا محمدی .7

 



 

 

 

 

 

 بخش های ويژه بيمارستان های رجائي و هفت تيرجدول استقرار دانشجويان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجائي بيمارستان  هفت تير بيمارستان 3گروه    

 نام دانشجويان 18/12/1401الي6/12/1401 25/12/1401الي20/12/1401 4/3/1402الي  16/2/1402

ICU-G ICU-OH CCU  1 رضا بهمئی 

ICU-G ICU-OH CCU 2 سبحان شفیعی پور 

ICU-G ICU-OH CCU 3 کیان اسمعلی خانی 

ICU-G ICU-OH CCU 4 سارا شیخعلی 

ICU-G ICU-OH CCU 5 مریم جاهدی 

ICU-G ICU-OH CCU 6 شکوفه رسالتی 

ICU-G ICU-OH CCU پریسا محمدی  



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98بهمن ورودی:   ( هفت تير، مطهری ، رجائي )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، 1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 4روه گ 4/12/1401الي23/11/1401 25/12/1401الي6/12/1401 21/2/1402الي  14/1/1402 11/3/1402الي23/2/1402 15/4/1402الي  13/3/1402

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 رسول اکرم

 نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر حسینی 

 بخش

 

مراقبتهای ویژه پرستاری 

 در عرصه

 بیمارستان هفت تیر

 پیوست()طبق جدول 

 نام استاد :

 آقای دکتر جودکی

در کاراموزی هفته اول 

 پراتیک برگزار می گردد.

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 فیروزگر

  نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر پور غالم

 بخش

 

ر د رستاری مراقبتهای ویژهپ

 عرصه

بیمارستان شهید رجایی 

 )طبق جدول پیوست(

   نام استاد :

 حكيم زادهخانم  

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 )سوختگی(

 بیمارستان

 مطهری

 نام استاد :

 خانم بزرگ نژاد  

 امیرمحمد بختیاری .1

 عباس زنجانی .2

 علی اصغر اسماعیلی .3

 زینب صادق پور .4

 زهرا رشیدی .5

 مهدی امانی .6

 علیرضا جعفری .7

 



 

 

 بخش های ويژه بيمارستان های رجائي و هفت تيرجدول استقرار دانشجويان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفت تير  

  بيمارستان 

رجائي بيمارستان 4گروه    

 الي23/2/1402

11/3/1402 

الي 13/12/1401

25/12/1401 

ي ال6/12/1401

11/12/1401 
 نام دانشجويان

ICU-G CCU ICU-OH 1 امیرمحمد بختیاری 

ICU-G CCU ICU-OH 2 عباس زنجانی 

ICU-G CCU ICU-OH 3 علی اصغر اسماعیلی 

ICU-G CCU ICU-OH 4 زینب صادق پور 

ICU-G CCU ICU-OH 5 زهرا رشیدی 

ICU-G CCU ICU-OH 6 مهدی امانی 



 

 

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

 کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری برنامه

 98بهمن ورودی:   ( هفت تير، مطهری ، رجائي )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، 1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5روه گ 25/12/1401الي 23/11/1401 21/2/1402الي  14/1/1402 3/3/1402الي23/2/1402 15/4/1402الي  6/3/1402

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

بیمارستان شهید رجایی و 

 هفت تیر

 پیوست()طبق جدول 

 نام استاد :

 ICUکاراموزی هفته اول 

 در پراتیک برگزار می گردد.

 آقای دکتر جودکی

 CCUآقای دکتر عباسی 

 ICUکاشانیخانم 

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 )سوختگی(

 بیمارستان

 مطهری

 نام استاد :

 خانم محدث

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 فیروزگر

  نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو دکتر پور غالم 

 بخش

 

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 رسول اکرم

 استاد :نام 

 )طرح منتورشیپ(
 سرپرستارو  دکتر حسینی 

 بخش

 

 لیال قربانی .1

 میلمریم مس .2

 هانیه مهمی .3

 امیرحسین مهرانی .4

 امیرحسین گائینی .5

 مهدی واعظی .6



 

 

 

 بخش های ويژه بيمارستان های رجائي و هفت تيرجدول استقرار دانشجويان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجائي بيمارستان هفت تير بيمارستان  5گروه    

 نام دانشجويان 24/3/1402الي6/3/1402 31/3/1402الي27/3/1402 15/4/1402الي3/4/1402

CCU ICU-OH ICU-G 1 لیال قربانی 

CCU ICU-OH ICU-G 2 مریم مسلمی 

CCU ICU-OH ICU-G 3 هانیه مهمی 

CCU ICU-OH ICU-G 4 امیرحسین مهرانی 

CCU ICU-OH ICU-G 5 امیرحسین گائینی 

CCU ICU-OH ICU-G 6 مهدی واعظی 



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98بهمن ورودی:   ( هفت تير، مطهری ، رجائي )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، 1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6روه گ 25/12/1401الي 23/11/1401 21/2/1402الي  14/1/1402 3/3/1402الي23/2/1402 15/4/1402الي  6/3/1402

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

شهید رجایی و بیمارستان 

 هفت تیر

 پیوست()طبق جدول 

  ICUکاراموزیهفته اول 

 در پراتیک برگزار می گردد.

 نام استاد :

 قای دکتر جودکی

آقای حیدر زاده دانشجوی 

 شهید رجایی -دکتری

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 )سوختگی(

 بیمارستان

 مطهری

 نام استاد :

 خانم محدث

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 فیروزگر

  نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو دکتر پور غالم 

 بخش

 

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 رسول اکرم

 نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(
 سرپرستارو  دکتر حسینی 

 بخش

 

 گیتا ندرتی .1

 هانیه وزوایی .2

 احمدرضاکرمی .3

 سجادپراوند .4

 رامین قارلقی .5

 محمد تیموری .6

فاطمه رمضانی )   .7

 فقط واحد ویژه(



 

 

 بخش های ويژه بيمارستان های رجائي و هفت تيرجدول استقرار دانشجويان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجائي بيمارستان  هفت تير بيمارستان 6گروه    

 نام دانشجويان 10/3/1402 الي6/3/1402 25/3/1402 الي 13/3/1402 15/4/1402 الي27/3/1402

ICU-G CCU ICU-OH 1 گیتا ندرتی 

ICU-G CCU ICU-OH 2 هانیه وزوایی 

ICU-G CCU ICU-OH 3 احمدرضاکرمی 

ICU-G CCU ICU-OH 4 سجادپراوند 

ICU-G CCU ICU-OH 5 رامین قارلقی 

ICU-G CCU ICU-OH 6 محمد تیموری 



 

 

 خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98بهمن ورودی:   ( هفت تير، مطهری ، رجائي )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، 1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 7روه گ 25/12/1401الي 23/11/1401 31/1/1402الي  14/1/1402 14/2/1402الي  4/2/1402 25/3/1402الي 16/2/1402 15/4/1402الي  27/3/1402

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 بیمارستان هفت تیر

 پیوست()طبق جدول 

 نام استاد :

 دکتر جودکی

در کاراموزی هفته اول 

 گردد.پراتیک برگزار می 

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 فیروزگر

  نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر غالم نژاد

 بخش

 

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 )سوختگی(

 بیمارستان

 مطهری

 نام استاد :

 خانم سیدالشهدایی

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 بیمارستان شهید رجایی 

 پیوست()طبق جدول 

   نام استاد :

خانم محمدی  خانم 

 دانشجوی دکتری

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 رسول اکرم

 نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(
 سرپرستارو  دکتر حسینی 

 بخش

 

 زهرا غالمی .1

 زهراقدرت .2

 ترانه کاهه .3

 ارمین صیادیان .4

 مهدی نیکنام .5

 قهرمانیکوثر  .6

 



 

 

 بخش های ويژه بيمارستان های رجائي و هفت تيرجدول استقرار دانشجويان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفت  بيمارستان 

 تير

رجائي بيمارستان 7گروه    

 15/4/1402الي27/3/1402
 31/1/1402الي19/1/1402

 الي14/1/1402

17/1/1402 
 نام دانشجويان

ICU-G CCU ICU-OH 1 زهرا غالمی 

ICU-G CCU ICU-OH 2 زهراقدرت 

ICU-G CCU ICU-OH 3 ترانه کاهه 

ICU-G CCU ICU-OH 4 ارمین صیادیان 

ICU-G CCU ICU-OH 5 مهدی نیکنام 

ICU-G CCU ICU-OH کوثر قهرمانی  



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

 کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی دانشجويان 

 98بهمن ورودی:   ( هفت تير، مطهری ، رجائي )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، 1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8روه گ 25/12/1401الي 23/11/1401 31/1/1402الي  14/1/1402 14/2/1402الي  4/2/1402 25/3/1402الي 16/2/1402 15/4/1402الي  27/3/1402

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 بیمارستان شهید رجایی 

 پیوست()طبق جدول 

 نام استاد :

 CCUآقای دکتر عباسی 

خانم کاشانی دانشجوی 

 icuدکتری

 

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 رسول اکرم

 نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر حسینی 

 بخش

 

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 )سوختگی(

 بیمارستان

 مطهری

 نام استاد :

 خانم سیدالشهدایی

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 بیمارستان هفت تیر

 پیوست()طبق جدول 

   نام استاد :

 آقای دکتر جودکی

در کاراموزی هفته اول 

 پراتیک برگزار می گردد.

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 فیروزگر

  نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(
 سرپرستارو  دکتر غالم نژاد

 بخش

 

 حانیه کثیری .1

 زهرا کالنتری .2

 مریم حضرتی پور .3

 علی قیطاسی .4

 محمد نیما مخدوم .5

 علیرضا نجفی .6



 

 

 بيمارستان های رجائي و هفت تير بخش های ويژهجدول استقرار دانشجويان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجائي بيمارستان هفت تير بيمارستان  8گروه    

 نام دانشجويان 31/1/1402الي 14/1/1402 7/4/1402الي27/3/1402 14/4/1402الي10/4/1402

ICU-OH CCU ICU-G 1 حانیه کثیری 

ICU-OH CCU ICU-G 2 زهرا کالنتری 

ICU-OH CCU ICU-G 3 مریم حضرتی پور 

ICU-OH CCU ICU-G 4 علی قیطاسی 

ICU-OH CCU ICU-G 5 محمد نیما مخدوم 

ICU-OH CCU ICU-G  6 نجفیعلیرضا 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 98بهمن ورودی:   ( هفت تير، مطهری ، رجائي )بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، 1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9روه گ 25/12/1401الي 23/11/1401 31/1/1402الي  14/1/1402 4/3/1402الي  4/2/1402 25/3/1402الي 6/3/1402 7/4/1402الي  27/3/1402

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 )سوختگی(

 بیمارستان

 مطهری

 نام استاد :

 خانم سیدالشهدایی

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 بیمارستان شهید رجایی 

 پیوست()طبق جدول 

 نام استاد :

آقای رضایی دانشجوی 

 دکتری شهید رجایی

سالمندان  بزرگساالن و 

 3و2و1

 بیمارستان

 رسول اکرم

 نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(

 سرپرستارو  دکتر حسینی 

 بخش

 

پرستاری مراقبتهای ویژه در 

 عرصه

 بیمارستان هفت تیر

 پیوست()طبق جدول 

   نام استاد :

 دکتر جودکی

در کاراموزی هفته اول 

 پراتیک برگزار می گردد.

بزرگساالن و سالمندان  

 3و2و1

 بیمارستان

 فیروزگر

  نام استاد :

 )طرح منتورشیپ(
 سرپرستارو  دکتر غالم نژاد

 بخش

 

 هلن امینی .1

 مریم قندچی .2

 زهرا ایرانی پناه .3

 دانیال عبدلی .4

 سیدداوود موسوی .5

 حسین شاکری .6



 

 بخش های ويژه بيمارستان های رجائي و هفت تيرجدول استقرار دانشجويان در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجائي بيمارستان هفت تير بيمارستان  9گروه    

 نام دانشجويان 31/1/1402الي 14/1/1402 18/3/1402الي6/3/1402 24/3/1402الي20/3/1402

ICU-OH CCU ICU-G 1 هلن امینی 

ICU-OH CCU ICU-G 2 مریم قندچی 

ICU-OH CCU ICU-G 3 زهرا ایرانی پناه 

ICU-OH CCU ICU-G 4 دانیال عبدلی 

ICU-OH CCU ICU-G 5 سیدداوود موسوی 

ICU-OH CCU ICU-G 6 حسین شاکری 


