
 

 

 

 هفته دومروز  دو   - 1402-1401 دوم نيمسال   -پرستاري   5ترم    -  3 بزرگسال  پرستاري برنامه كارآموزي

 تاريخ

نام ونام 

 خانوادگي
 اسفند25اسفند لغایت  15  اسفند11لغایت  اسفند 1

 فروردین لغایت 14
 نیفرورد24

لغایت  نیفرورد 28
  اردیبهشت7

لغایت  بهشتیارد11
 بهشتیارد21

لغایت  بهشتیارد25
  خرداد4

 ملیکا رحیمی مقدم
 مریم احمدیه
 گلناز نواز

 عاطفه پور شایان
 جابرآخوندی
 امید پاکزاد

 ینیدکترجو یآقا

 گاهیمرکز پا

 دهیفهم

 یزدانیدکتر  یآقا

حرفه  دبهداشتیبازد

 یهماهنگ بامرب یا

خانم فرحزاد 

 یدکترغن گاهیپا

 جیبس ابانیخ

خانم دکتر 

ز ا دیبازد  یریتکب

  مارستانیب

واماکن واسعی 

 یهماهنگ بامرب

مهندس    یآقا

 دیبازد  ینظر

 طیبهداشت مح

ساختمان شماره 
2 

پنج شنبه ها 

دکتر   یآقا:

موحدزاده  مرکز 

 بازدیدکوشک و

 فرهاد اکاتی
 فاطمه سمعه

 زهراقاسم پور
 ایمان مایل فر

 مهدی آدینه پور
 فاطمه چشمی

پنج شنبه ها 

دکتر   ی:آقا

مرکز  موحدزاده 

 دیکوشک وبازد

مهندس    یآقا

 دیبازد  ینظر

 طیبهداشت مح

 2ساختمان شماره 

خانم دکتر 

از  دیبازد  یریتکب

  مارستانیب

واماکن  یواسع

 یهماهنگ بامرب

خانم فرحزاد 

 یدکترغن گاهیپا

 جیبس ابانیخ

 ینیدکترجو یآقا

 گاهیمرکز پا

 دهیفهم

 یزدانیدکتر  یآقا

 دبهداشتیبازد

 هماهنگ یحرفه ا

 یبامرب

سعیدحاجی 
 شمسایی

 مبین بابایی
 فاطمه فرهادی
 تینا پورمتین
 مهسا چکاوه

خانم فرحزاد 

 یدکترغن گاهیپا

 جیبس ابانیخ

  یریخانم دکتر تکب

  مارستانیاز ب دیبازد

واماکن  یواسع

 یهماهنگ بامرب

 ینیدکترجو یآقا

 گاهیمرکز پا

 دهیفهم

 یزدانیدکتر  یآقا

 دبهداشتیبازد

گ هماهن یحرفه ا

 یبامرب

پنج شنبه ها 

دکتر   ی:آقا

موحدزاده  مرکز 

 دیکوشک وبازد

مهندس    یآقا

 دیبازد  ینظر

 طیبهداشت مح

ساختمان شماره 
2 

 رضا محمدی
 کیارش خیبری

سیدرضا 
 میرمحمدی

 آرش عسگری
 صبا مباشر

 ستایش فرهادی

مهندس    یآقا

 دیبازد  ینظر

 طیبهداشت مح

ساختمان شماره 
2 

 یپنج شنبه ها :آقا

دکتر  موحدزاده  

مرکز کوشک 

 دیوبازد

 یزدانیدکتر  یآقا

 دبهداشتیبازد

هماهنگ  یحرفه ا

 یبامرب

 ینیدکترجو یآقا

 گاهیمرکز پا

 دهیفهم

خانم دکتر 

از  دیبازد  یریتکب

  مارستانیب

واماکن  یواسع

 یهماهنگ بامرب

خانم فرحزاد 

 یدکترغن گاهیپا

 جیبس ابانیخ

فاطمه 
 ظریانحامدمن

 محمد نوری
 مبین مهدوی راد
 امیرحسین وهابی

 فاطمه نعمتی

خانم دکتر 

از  دیبازد  یریتکب

  مارستانیب

واماکن  یواسع

 یهماهنگ بامرب

 گاهیخانم فرحزاد پا

 ابانیخ یدکترغن

 جیبس

مهندس    یآقا

 دیبازد  ینظر

 طیبهداشت مح

ساختمان شماره 
2 

پنج شنبه ها 

دکتر   ی:آقا

موحدزاده  مرکز 

 دیکوشک وبازد

 یزدانیدکتر  یآقا

 دبهداشتیبازد

هماهنگ  یحرفه ا

 یبامرب

 ینیدکترجو یآقا

 گاهیمرکز پا

 دهیفهم

 ملیکا رحیمی مقدم
 مریم احمدیه
 گلناز نواز

 عاطفه پور شایان
 امید پاکزاد

 یزدانیدکتر  یآقا

 دبهداشتیبازد

هماهنگ  یحرفه ا

 یبامرب

 ینیدکترجو یآقا

 دهیفهم گاهیمرکز پا

ج شنبه ها پن

دکتر   ی:آقا

موحدزاده  مرکز 

 دیکوشک وبازد

مهندس    یآقا

 دیبازد  ینظر

 طیبهداشت مح

ساختمان شماره 
2 

خانم فرحزاد 

 یدکترغن گاهیپا

 جیبس ابانیخ

خانم دکتر 

از  دیبازد  یریتکب

  مارستانیب

واماکن  یواسع

 یهماهنگ بامرب

 

 

 

 
 و نصب اتیکت الزامی می باشد. رعایت فرم.  می باشد 7:30 -13ساعت کارآموزی 

 

 صبح شنبه(نج پنبه و دوش) هفته دو روز دوم: روزهای کارآموزی

  

  دهيفهم گاهیمركز پا ینیدكترجو يدوشنبه: آقا

 یمرب هماهنگ با يحرفه ا بهداشت دیبازد یزدانیدكتر  ي: آقادوشنبه

   جيبس ابانيخ یدكترغن گاهی: خانم فرحزاد پادوشنبه

 یمرب واماكن هماهنگ با مارستانياز ب دیبازد يريدكتر تکب: خانم دوشنبه

 2ساختمان شماره  طيبهداشت مح دیبازد  يمهندس نظر  ي: آقادوشنبه

 یهماهنگ بامربو بازدید موحدزاده  مركز كوشک  دكتر  يپنج شنبه: آقا 


