
 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران ، هفت تير، علي اصغر)بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402سال تحصيلي  دوم نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1گروه 21/1/1402الي  23/11/1401 18/2/1402الي  26/1/1402 8/3/1402الي  23/2/1402 22/3/1402الي  13/3/1402

پرستاری در بزرگساالن و 

 )قلب ( 3سالمندان 

 رجائی بیمارستان

  روز النگ دی دو

 نام استاد :

 خانم دکتر بزرگ زاد

  انکودکپرستاری بیماریهای

 علی اصغر بیمارستان

  روز النگ دی يک

 خانم شریفیان نام استاد :

 پرستاری کودک سالم

 مرکز 

 خانم دکتر ثابتی استاد : نام

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

اکبرآبادی بیمارستان   

  روز النگ دی دو 

 خانم بخشی  نام استاد :

 مهتاب حقیقی .1

 زینب حسینی .2

 شاهرخ آبادیفاطمه  .3

  و نوزاد مادربهداشت رستاری پ

 هفت تیر بیمارستان
 دو روز النگ دی

 خانم طیار نام استاد :

 اکبریاحمدرضا  .4

 پرهام رمضان پور .5

 علیرضا پیوسته .6



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1گروه 17/1/1402الي 26/11/1401 21/2/1402الي  24/1/1402 25/3/1402الي  17/3/1402

پرستاری در بزرگساالن و 

 )قلب ( 3سالمندان 

 بیمارستان رجائی

ادامه کارآموزی قلب سه  )

 روز اول (

 خانم دکتر بزرگ زاد نام استاد :

پرستاری مراقبتهای ویژه 

 )همودیالیز (

 هاشمی نژادبیمارستان 

 نام استاد:

 خانم نیلوفر شراهی

 خانم پریسا افشار نصر

 خانم لیال ترابی

 3پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )تنفس (

 بیمارستان رسول اکرم

عطيل ت25/12و 24/12توجه : کارآموزی 

 است

 خانم دکتر علیزاده  نام استاد :

 حقیقی مهتاب .1

 حسینی زینب .2

 آبادی شاهرخ فاطمه .3

 اکبری احمدرضا .4

 پور رمضان پرهام .5

 پیوسته علیرضا .6



 خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

 (13-18:30و عصر30/12تا30/7)صبح:لغايت دوشنبه  شنبهروزهای کارآموزی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2گروه 21/1/1402الي  23/11/1401 18/2/1402الي  26/1/1402 8/3/1402الي  23/2/1402 22/3/1402الي  13/3/1402

پرستاری در بزرگساالن و 

 )قلب ( 3سالمندان 

 رجائی بیمارستان

  روز النگ دی دو

 نام استاد :

 آقای دکتر عباسی

 پرستاری کودک سالم

 مرکز 

  نام استاد :

 خانم سلیمی

  انکودکپرستاری بیماریهای

 علی اصغر بیمارستان

  نام استاد :

 خانم شریفیان

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

اکبرآبادی بیمارستان   

  روز النگ دی دو 

 خانم بخشی نام استاد :

 محدثه اسدی .1

 مهشید رمضانی .2

 سمیراشکرپور .3

 یلدا سلیمی .4

 

  و نوزاد مادربهداشت تاری پرس

هفت تیر بیمارستان  

 دو روز النگ دی

 خانم طیار نام استاد : 

 

 نیما شافعی .5

 علیرضا اسدی .6



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402سال تحصيلي دوم  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2گروه 17/1/1402الي 26/11/1401 21/2/1402الي  24/1/1402 25/3/1402الي  17/3/1402

پرستاری در بزرگساالن و 

 )قلب ( 3سالمندان 

 بیمارستان رجائی

ادامه کارآموزی قلب سه  )

 روز اول (

 نام استاد :

 آقای دکتر عباسی 

پرستاری مراقبتهای ویژه 

 )همودیالیز (

 رسول اکرمبیمارستان 

 نام استاد:

 

 خانم وفایی

بزرگساالن و پرستاری در 

 3سالمندان 

 )تنفس (

 فیروزگر بیمارستان

  نام استاد :

 خانم دکتر احسانی

 اسدی محدثه .1

 رمضانی مهشید .2

 سمیراشکرپور .3

 سلیمی یلدا .4

 شافعی نیما .5

 اسدی علیرضا .6



 

 

 درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 3گروه 8/12/1401الي  23/11/1401 21/1/1402الي  13/12/1401 1/3/1402الي  26/1/1402 22/3/1403الي  6/3/1402

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )تنفس (

 رسول اکرم بیمارستان

  روز النگ دی دو

خانم میرزا زاده  نام استاد :

 دانشجوی دکتری

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

اکبرآبادی بیمارستان   

  روز النگ دی دو

 خانم بخشی نام استاد :

  انکودکپرستاری بیماریهای

 بیمارستان علی اصغر

  نام استاد :

 خانم دکتر محمدی

 پرستاری کودک سالم

 مرکز 

  دو روز النگ دی

 نام استاد :

 خانم کاشانی

 تینا دهقان .1

 نازنین آقایی .2

 بیاتیانسپیده  .3

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

 بیمارستان هفت تیر 

 دو روز النگ دی 

 خانم طیار نام استاد :

 علیرضا باجالن .4

 علیرضا شهرکی .5

 محمد رضا درویش .6



 

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

 پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي 

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3گروه 17/1/1402الي 26/11/1401 28/2/1402الي  30/1/1402

پرستاری در بزرگساالن و  

 3سالمندان 

 (قلب)

 رجائی بیمارستان

 نام استاد:

 خانم ابوالقاسمی

پرستاری مراقبتهای ویژه 

 )همودیالیز (

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد:

 خانم نیلوفر شراهی

 خانم پریسا افشار نصر

 خانم لیال ترابی

 دهقان تینا .1

 آقایی نازنین .2

 بیاتیان سپیده .3

 باجالن علیرضا .4

 شهرکی علیرضا .5

 درویش رضا محمد .6



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 4گروه  8/12/1401الي  23/11/1401 21/1/1402الي  13/12/1401 1/3/1402الي  26/1/1402 22/3/1403الي  6/3/1402

 پرستاری کودک سالم

 مرکز 

 نام استاد :

ادامه کاراموزی  17/3و  10/3

 خانم دکتر محمدی

و  مادربهداشت پرستاری 

  نوزاد

اکبرآبادی بیمارستان   

  روز النگ دی دو

 خانم بخشی نام استاد :

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 (قلب)

 رجائی بیمارستان

 :نام استاد

قای حسین اوغلی دانشجوی 

 دکتری

  انکودکبیماریهایپرستاری 

 بیمارستان

  روز النگ دی دو

 خانم دکتر محمدی نام استاد :

 ملیکا اینانلو .1

 سروه شهبازی .2

 کیمیا بقائی .3

و  مادربهداشت پرستاری 

  نوزاد

هفت تیر بیمارستان  

 دو روز النگ دی 

 خانم طیار نام استاد :

 امیرحسین اصغرزاده .4

 محمدرضا آزاددهقان .5

 امیر محمد طیب .6

خانه ای) فقط معین  .7

 کودک بیمار(



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4گروه 17/1/1402الي 26/11/1401 21/2/1402الي  24/1/1402 17/3/1402الي  10/3/1402

 پرستاری کودک سالم

 مرکز 

ادامه  –فقط چهارشنبه ها )

 (کارآموزی سه روز اول 

 نام استاد :

 خانم دکتر محمدی 

پرستاری در بزرگساالن و 

 )تنفس (3سالمندان 

 رسول اکرم  بیمارستان

 :نام استاد

 دکتر علیزاده خانم   

 پرستاری مراقبتهای ویژه )همودیالیز (  

  رسول اکرم بیمارستان 

 خانم وفایی نام استاد:

 
 

 اینانلو ملیکا .1

 شهبازی سروه .2

 بقائی کیمیا .3

 اصغرزاده امیرحسین .4

 آزاددهقانمحمدرضا  .5

 بیمحمد ط ریام .6

 

 
 



 

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

 کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه 

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5گروه 8/12/1401الي  23/11/1401 21/1/1402الي  13/12/1401 1/3/1402الي  26/1/1402 22/3/1403الي  6/3/1402

  انکودکپرستاری بیماریهای

 علی اصغر بیمارستان

  نام استاد :

 خانم شاهپرست

  و نوزاد مادربهداشت پرستاری 

اکبرآبادی بیمارستان   

  روز النگ دی دو

 خانم بخشی استاد :نام 

 پرستاری کودک سالم

 مرکز 

 نام استاد :

 خانم سلیمی

پرستاری مراقبتهای ویژه   

 )همودیالیز (

 بیمارستان هاشمی نژاد

 )دوشنبه ها( روز النگ دی دو

 نام استاد:

 خانم نیلوفر شراهی

 خانم پریسا افشار نصر

 خانم لیال ترابی

 مارال رحیمی .1

 مبینا بابایی .2

 زادهستاره سعیدی  .3

 زینب خاکی .4

  و نوزاد مادربهداشت رستاری پ

هفت تیر بیمارستان  

 دو روز النگ دی 

 خانم طیار نام استاد :

 محمد رضا امین خاکی .5

معین خانه ای) تمامی  .6

واحد ها به جز کودک 

 بیمار(



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5گروه 17/1/1402الي 26/11/1401 28/2/1402الي  30/1/1402 11/3/1402الي  10/3/1402

  انکودکپرستاری بیماریهای

 بیمارستان علی اصغر

 )ادامه کارآموزی سه روز اول (

 خانم شاهپرست : نام استاد

پرستاری در بزرگساالن و 

 )تنفس (3سالمندان  

 بیمارستان فیروزگر

 خانم شهسواری  نام استاد:

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )قلب(

 رجائی بیمارستان

 نام استاد:

 خانم ابوالقاسمی

 

 رحیمی مارال .1

 بابایی مبینا .2

 زاده سعیدی ستاره .3

 خاکی زینب .4

 خاکی امین رضا محمد .5

معین خانه ای) تمامی واحد ها  .6

 به جز کودک بیمار(

 

 



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 7/4/1402الي  2/3/1402 28/2/1402الي  12/2/1402 7/2/1402الي  22/1/1402 17/1/1402الي  25/11/1401 6گروه 

 محدثه معینی .1

 مریم تقوی .2

 فاطمه زرین گل  .3

 فرزاد کاظمی .4

 علی مظفری .5

 علی مهرزاد .6

 

بهداشت روان و پرستاری 

 پرستاری بیماریهای روان
  بیمارستان روانپزشکی ایران

 سه روز النگ دی

 آقای وفائی :نام استاد 

  انکودکپرستاری بیماریهای

 بیمارستان علی اصغر

  روز النگ دی دو

 نام استاد :

 اقای محمدی 

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 (قلب)

 رجائی بیمارستان

 :نام استاد
آقای حسین اوغلی دانشجوی 

 دکتری

پرستاری سالمت جامعه، فرد و 

 خانواده ، محیط

شهر زیبامرکز بهداشت   

 14:00روز تا ساعت  دو

 خانم خطیرپاشا  :نام استاد

روز اول در پراتیک برگزار می 

 شود.



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 6گروه 21/12/1401الي 23/11/1401 17/2/1402الي 19/1/1402 24/2/1402الي  23/2/1402

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 (قلب)

 رجائی بیمارستان

 ( دوم)ادامه کارآموزی سه روز 

 :نام استاد
 آقای حسین اوغلی دانشجوی دکتری

پرستاری مراقبتهای ویژه 

 )همودیالیز (

 بیمارستان هاشمی نژاد

  دو روز النگ دی

 نام استاد:

 خانم نیلوفر شراهی

 خانم پریسا افشار نصر

 خانم لیال ترابی

پرستاری در بزرگساالن و 

 )تنفس ( 3سالمندان 

 رسول اکرم بیمارستان

  روز النگ دی دو

 خانم کوشا   :نام استاد

 محدثه معینی .1

 مریم تقوی .2

 فاطمه زرین گل  .3

 فرزاد کاظمی .4

 علی مظفری .5

 علی مهرزاد .6

 



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

 دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی 

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 
 

 

 

 7/4/1402الي  2/3/1402 28/2/1402الي  12/2/1402 7/2/1402الي  22/1/1402 17/1/1402الي  25/11/1401 7گروه 

 امیرحسین مالزم  .1

 امیرحسین کنعانی .2

 مصطفی قدمی .3

 امیررضا کرمی .4

 حسین مقیمی .5

 نیلوفر میرقادر .6

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان
  روانپزشکی ایرانبیمارستان 

 آقای وفائی :نام استاد 

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 (قلب)

 رجائی بیمارستان

  روز النگ دی دو

 :نام استاد
آقای حمید حیدر زاده 

 دانشجوی دکتری

  انکودکپرستاری بیماریهای

 علی اصغر بیمارستان

  روز النگ دی يک

  نام استاد :

 خانم اخوت

جامعه، فرد و پرستاری سالمت 

 خانواده ، محیط

شهید غفاریمرکز بهداشت   

 14:00روز تا ساعت  دو

دکتر راضیه سادات   :نام استاد

 دکتر مهدی زاده -حسینی

روز اول در پراتیک برگزار می 

 شود.
 

 



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

 دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی 

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7گروه 21/12/1401الي 23/11/1401 24/2/1402الي 19/1/1402

 پرستاری مراقبتهای ویژه )همودیالیز (

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد:

 خانم وفایی

پرستاری در بزرگساالن و 

 )تنفس (3سالمندان 

 فیروزگر بیمارستان

  روز النگ دی دو

 دکتر پور غالم   :نام استاد

 امیرحسین مالزم  .1

 امیرحسین کنعانی .2

 مصطفی قدمی .3

 امیررضا کرمی .4

 حسین مقیمی .5

 نیلوفر میرقادر .6



 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 7/4/1402الي  2/3/1402 28/2/1402الي  22/1/1402 17/1/1402الي16/12/1401 11/12/1401الي25/11/1401 8گروه 

 مطهره شیرانی .1

 زهرا منصور سمائی .2

 فاطمه  منصور سمائی .3

 محمد نزاقی .4

 محمد رضا صالحی .5

 حسن ولیزاده .6

  انکودکپرستاری بیماریهای

 علی اصغر بیمارستان

  روز النگ دی يک

  نام استاد :

 خانم دکتر علی نژاد

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )قلب(

 رجائی بیمارستان

 يک روز النگ دی 

 نام استاد:

 خانم شهسواری

پرستاری سالمت جامعه، فرد و 

 خانواده ، محیط

شهر زیبامرکز بهداشت   

 14:00روز تا ساعت  4

 خانم خطیرپاشا :نام استاد

روز اول در پراتیک برگزار می 

 شود.

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان
  بیمارستان روانپزشکی ایران

  روز النگ دی يک

 نام استاد :

 دکتر مردانی و خانم بحرودی  

 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 8گروه 21/12/1401الي 23/11/1401 24/2/1402الي 19/1/1402

بزرگساالن و سالمندان پرستاری در 

 )تنفس (3

 فیروزگربیمارستان 

 يک روز النگ دی 

   نام استاد:

 پرستاری مراقبتهای ویژه )همودیالیز (

 رسول اکرمبیمارستان 

 روز النگ دی  دو

 نام استاد:

 خانم وفایی

 مطهره شیرانی .1

 زهرا منصور سمائی .2

 فاطمه  منصور سمائی .3

 محمد نزاقی .4

 محمد رضا صالحی .5

 ولیزادهحسن  .6



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 7/4/1402الي  2/3/1402 28/2/1402الي  22/1/1402 17/1/1402الي16/12/1401 11/12/1401الي25/11/1401 9گروه 

 نقی پورمعصومه  .1

 مریم عسگری .2

 مائده علوی .3

 زهرا علیزاده .4

 کوثرقزوینه .5

 علیرضا محمدپور .6

 علی طاهرنیا .7

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 )قلب(

 رجائی بیمارستان

 يک روز النگ دی 

 نام استاد:

 خانم محدث

  انکودکپرستاری بیماریهای

 علی اصغر بیمارستان

  روز النگ دی دو

 نام استاد :
 آقای محمدی

پرستاری سالمت جامعه، فرد و 

 خانواده ، محیط

شهید غفاریمرکز بهداشت   

 14:00روز تا ساعت  4

 آقای میرسلیمانی :نام استاد

روز اول در پراتیک برگزار می 

 شود.

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان
  بیمارستان روانپزشکی ایران

  روز النگ دی يک

 نام استاد :

 دکتر مردانی و خانم بحرودی  

 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9گروه 17/2/1402الي 19/1/1402   21/3/1402الي 23/2/1402

 پرستاری مراقبتهای ویژه )همودیالیز (

 بیمارستان هاشمی نژاد

  روز النگ دی يک

 نام استاد:

 خانم نیلوفر شراهی

 خانم پریسا افشار نصر

 خانم لیال ترابی

پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )تنفس (3

 رسول اکرم بیمارستان

  روز النگ دی دو

   :نام استاد

 خانم کوشا

 معصومه نقی پور .1

 مریم عسگری .2

 مائده علوی .3

 زهرا علیزاده .4

 کوثرقزوینه .5

 علیرضا محمدپور .6

 علی طاهرنیا .7



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 7/4/1402الي  23/3/1402 18/3/1402الي  2/3/1402 28/2/1402الي  22/1/1402 17/1/1402الي  25/11/1401 10گروه 

 یاریمریم  .1

 میالد عرب محمدی .2

 کیمیا صفری .3

 میثم مریدی .4

 فاطمه طالبی .5

 امیرعلی نوذری .6

پرستاری سالمت جامعه، فرد و 

 خانواده ، محیط

شهر زیبامرکز بهداشت   

 14:00روز تا ساعت  4

 خطیرپاشا خانم :نام استاد

روز اول در پراتیک برگزار می 

 شود.

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان
  بیمارستان روانپزشکی ایران

  روز النگ دی دو

 نام استاد :

 دکتر اینانلو و آقای صابر

 

  انکودکپرستاری بیماریهای

 علی اصغر بیمارستان

  روز النگ دی يک

 خانم اخوت نام استاد :

پرستاری در بزرگساالن و 

 3سالمندان 

 (تنفس)

 رسول اکرم بیمارستان

  روز النگ دی يک

 :نام استاد

 دکتر علیزادهخانم 



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99مهر ورودی:   ( ، هفت تير، علي اصغر، اکبرآبادی ، رجائي و روانپزشكي ايران )بيمارستان های رسول اکرم ، فيروزگر ، هاشمي نژاد   1401-1402دوم سال تحصيلي  نيمسال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10گروه 17/2/1402الي19/1/1402 21/3/1402الي23/2/1402

 پرستاری مراقبتهای ویژه )همودیالیز (

 رسول اکرمبیمارستان 

 يک روز النگ دی 

 نام استاد:

 

 خانم وفایی

 3پرستاری در بزرگساالن و سالمندان 

 )قلب (

 رجائیبیمارستان 

 روز النگ دی  دو

   نام استاد:

 مریم یاری .1

 میالد عرب محمدی .2

 کیمیا صفری .3

 میثم مریدی .4

 فاطمه طالبی .5

 امیرعلی نوذری .6



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99بهمن ورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/3/1402الي  23/2/1402 18/2/1402الي  26/1/1402  21/1/1402الي  23/11/1401  1گروه   

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد :

 اخالقی دانشجوی دکتری

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان رسول اکرم

(1)بخش جراحی   

 نام استاد :

 خانم آذین منفردی

روان و پرستاری بهداشت 

 پرستاری بیماریهای روان

 بیمارستان روانپزشکی ایران

  دو روز النگ دی

 نام استاد :

 دکتر مردانی

 صدف عباسی .1

 فائزه نیکبخت .2

 پرنیا عظیمی .3

 علی محسنی .4

 پارسا مظفری .5

 حوریه قاسمی .6

 حسین غالمی .7



 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99بهمن ورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/3/1402الي  23/2/1402 18/2/1402الي  26/1/1402  21/1/1402الي  23/11/1401  2گروه    

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد :

 خانم آذین منفردی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد :

 آقای زارعی

روان و پرستاری بهداشت 

 پرستاری بیماریهای روان

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 دو روز النگ دی

 نام استاد :

 دکتر مردانی

 فاطمه موسوی .1

 ملیکا وطن دوست .2

 زهرا فتح الهی .3

 آرین نوروند .4

 محمد طالبی .5

 هانیه برندوش .6

 زهرا مقیمی .7



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری  

 99بهمن ورودی:   ( يران، هفت تير، روانپزشكي ا)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/3/1402الي  9/2/1402 28/1/1402الي  20/12/1401  15/12/1401الي  23/11/1401  3گروه    

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

 بیمارستان روانپزشکی ایران
 نام استاد :

 سیدفاطمی، آقای وفائی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد :

 خانم میرزا زاده دانشجوی دکتری

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان رسول اکرم

 نام استاد :

 خانم آذین منفردی

 متین قائمی .1

 امیرحسین مبینی .2

 علیرضا محمدی .3

 نسا مقدم .4

 محدثه عباسی .5

 پارمیس علی دوستی .6

 دلیر قادریان .7



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99بهمن ورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22/3/1402الي  9/2/1402 28/1/1402الي  20/12/1401  15/12/1401الي  23/11/1401  4گروه    

روان و پرستاری بهداشت 

 پرستاری بیماریهای روان

 بیمارستان روانپزشکی ایران
 نام استاد :

 سیدفاطمی، آقای وفائی

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد :
 خانم دکتر احسانی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد :

 

 آقای زارعی

 محدثه مفرحی .1

 مهسا چوبتاشانی .2

 حنانه مومن .3

 علی محمودی .4

 حسین وطن خواه .5

 صدیقه فاریابی .6

 محسن عاطفی .7



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99بهمن ورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/3/1402الي  9/2/1402 28/1/1402الي  20/12/1401  15/12/1401الي  23/11/1401    5گروه 

پرستاری بهداشت روان و 

 پرستاری بیماریهای روان

 بیمارستان روانپزشکی ایران
 نام استاد :

 آقای صابر

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان رسول اکرم 

(2)بخش جراحی   

 نام استاد :

 خانم آذین منفردی

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان هاشمی نژاد

 نام استاد :

 

 خانم مسرور

 فاطمه سرآبادانی .1

 افروز فیروزی .2

 فاطمه نجفی .3

 امیررضا کالنتری .4

 آکو محمودی .5

 علی قنبری .6

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99بهمن ورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

  روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/30تا12/30و عصر13-18:30(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17/3/1402الي  27/2/1402 21/2/1402الي  5/2/1402  31/1/1402الي  25/11/1401  6گروه    

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد :

 خانم اخالقی دانشجوی دکتری

در بزرگساالن و پرستاری 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان رسول اکرم

 يک روز النگ دی

 نام استاد :

 

 خانم آذین منفردی

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

اکبرآبادی بیمارستان   
لغايت  23/12توجه : کارآموزی از

 تعطيل است 25/12

 نام استاد : خانم بخشی

 نیلوفر داوودی .1

 مرجان داوودی .2

 پریسا خادم .3

 فاطمه خاجویی  .4

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 بیمارستان هفت تیر
لغايت  23/12توجه : کارآموزی از

 تعطيل است 25/12

 م طیارنام استاد : خان

 محمدعیسی جعفری .5

 فرید زین الدین .6

 محمدامین سبزی .7



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99بهمن ورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

  روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/30تا12/30و عصر13-18:30(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/3/1402الي  27/2/1402 21/2/1402الي  5/2/1402  31/1/1402الي  25/11/1401  7گروه   

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان فیروزگر

 نام استاد :

 خانم انیسی دانشجوی دکتری

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان هاشمی نژاد

  يک روز النگ دی

 نام استاد :

 آقای زارعی

  

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

اکبرآبادی بیمارستان   
لغايت  23/12توجه : کارآموزی از

 تعطيل است 25/12

 نام استاد : خانم بخشی

 ملیکا پروین .1

 فاطمه پاک نهاد .2

 مبینا پورمهر .3

 

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 بیمارستان هفت تیر
لغايت  23/12توجه : کارآموزی از

 تعطيل است 25/12

  م طیارنام استاد : خان 

 محسن پناهی .4

 سهیل بصیری .5

 جواد رضایی .6

 محمد ارشدی .7



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99بهمن ورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

  روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/30تا12/30و عصر13-18:30(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/3/1402الي  5/2/1402 31/1/1402الي  16/12/1401  11/12/1401الي  25/11/1401  8گروه   

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

اکبرآبادی بیمارستان   

 نام استاد : خانم بخشی
 

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان هاشمی نژاد

 23/12توجه : کارآموزی از

 تعطيل است 25/12لغايت 

 نام استاد :

 خانم محدث

 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان رسول اکرم

  يک روز النگ دی

 نام استاد :
 آقای ابردری دانشجوی دکتری

 شقایق بهرامپور .1

 مهسا خدادوستان .2

 لیال سیدنا .3

 سارا شیخی .4

 

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 بیمارستان هفت تیر

 نام استاد :

م طیارخان  

 علیرضا سهرابی .5

 امین ابراهیمی .6

 علی سلطان زاده .7



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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99بهمن ورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

  روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/30تا12/30و عصر13-18:30(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/3/1402الي  5/2/1402 31/1/1402الي  16/12/1401  11/12/1401الي  25/11/1401  9گروه   

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

اکبرآبادی بیمارستان   

 نام استاد : خانم بخشی
 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان رسول اکرم

 23/12توجه : کارآموزی از

 تعطيل است 25/12لغايت 

 نام استاد :
 آقای ابردری دانشجوی دکتری

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان هاشمی نژاد

  يک روز النگ دی

 نام استاد :
 اقای اکبریان

 مهرناز سعیدی .1

 مهسا کریمی .2

 محدثه سلیمانیون .3

  بهداشت مادر و نوزادپرستاری 

 بیمارستان هفت تیر

 م طیارنام استاد : خان

 

 محمدرضا سهامی .4

 علی حمیدآبادی .5

 مهران زمانی .6

 



 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 99بهمن ورودی:   ( ، هفت تير، روانپزشكي ايران)بيمارستان های رسول اکرم، فيروزگر ، اکبرابادی، هاشمي نژاد  1401-1402نيمسال دوم سال تحصيلي 

  روزهای کارآموزی : سه شنبه لغايت پنجشنبه  )صبح:7/30تا12/30و عصر13-18:30(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/3/1402الي  5/2/1402 31/1/1402الي  16/12/1401  11/12/1401الي  25/11/1401  10گروه   

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

اکبرآبادی بیمارستان   

 نام استاد : خانم بخشی
 

پرستاری در بزرگساالن و 

2سالمندان   

 )جراحی (

 بیمارستان فیروزگر

 23/12توجه : کارآموزی از

 تعطيل است 25/12لغايت 

 نام استاد :

 خانم انیسی دانشجوی دکتری

 

 پرستاری در بزرگساالن و 

 2سالمندان 

 )اورولوژی(

 بیمارستان هاشمی نژاد

  يک روز النگ دی

 نام استاد :
 

 قای اکبریان دانشجوی دکتری

 معصومه رستمی .1

 طاهره احمدی .2

  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 بیمارستان هفت تیر

 نام استاد :

 خانم انیسی دانشجوی دکتری

 

 صابر بخشنده  .3

 محمد آزمند .4

 روح اهلل حسنی .5

 محمد عرفان حاج کریمی .6

 اصغر اسماعیلی .7

 


