
 

 دوشنبه وپنج شنبه هاي هرهفته روز  دو  1402-1401اول  نيمسال   -پرستاري   5ترم  پرستاري برنامه كارآموزي

 تاريخ

 

نام ونام 

 خانوادگي

 14/9و7/9 30/8و23/8 16/8و9/8 2/8و25/7 18/7و11/7 4/7و28/6

 یگانه صالحی
 جواد بهادری
 علی پروین 

امیرعلی یزدان 
 پرست

امیرحسین 
 موسوی

 را علی آبادی زه

 

دوشنبه: خانم  دکترخسرو  

مرکز  واحد روان راد   

 یآموزش بهورز

هماهنگ  دشهریومرکزتوح

 ی بامرب

   یشجاع دکتری دوشنبه: آقا

 مرکز  همت آباد

 یدوشنبه: آقا

مرکز    ینیدکترجو

 روستا دیبازد رویرکبیما

مهندس ی دو شنبه:  آقا

بهداشت  دیبازد  ینظر

ره وساختمان شما  طیمح

2 

دکتر   یدوشنبه:  آقا

 حکمت شعار وآقای 

  دیبازد یمهندس رضو

و  یبهداشت حرفه ا

 2ساختمان شماره 

 یآقا:پنج شنبه 

دکترموحدزاده     

 فهمیدهمرکز  

 17/9و10/9

 حسین افروز 
 محسن نعیمی

امیرحسین 
 چشمی

 الهام کرابی 
 مهال حکبم نیا

فاطمه بهنامی 
 فر 

*صادق 
 قهرمانلو 

دکتر حکمت   یآقادوشنبه:  

    یمهندس رضو  یشعار وآقا

و  یبهداشت حرفه ا  دیبازد

 2ساختمان شماره 

دوشنبه: خانم  دکترخسرو  راد   

واحد روان مرکز  آموزش 

 دشهریومرکزتوح یبهورز

 یهماهنگ بامرب

 یپنج شنبه :آقا

دکترموحدزاده مرکز  

 فهمیده

 5/8و28/7

   ینیدکترجو یدوشنبه: آقا

 روستا دیبازد رویرکبیمرکز ام

مهندس  یدو شنبه:  آقا

بهداشت  دیبازد  ینظر

 2وساختمان شماره   طیمح

دکتر  یدوشنبه: آقا

 مرکز  همت آباد یشجاع

 مهدی عادلی فر
 حسین حسینی
 مریم سرخوش

 مریم دشتی
 نادیا فاضلی 

محیا مال  
 محمدزاده

  یمهندس نظر یدو شنبه:  آقا

  طیبهداشت مح دیبازد

 2ماره وساختمان ش

دکترموحدزاده    یپنج شنبه :آقا

 فهمیده

 

 21/7و14/7

دکتر   یدوشنبه:  آقا

  یحکمت شعار وآقا

  دیبازد    یمهندس رضو

و  یبهداشت حرفه ا

 2ساختمان شماره 

   یدکتر شجاع یدوشنبه: آقا

 مرکز  همت آباد

   ینیدکترجو یدوشنبه: آقا

 دیبازد رویرکبیمرکز ام

 روستا

کترخسرو  دوشنبه: خانم  د

راد   واحد روان مرکز  

 یآموزش بهورز

 دشهریومرکزتوح

 یهماهنگ بامرب

 حامد نمدی 
 علیرضا حسینی

 علی مردانی
امیرحسین 
 شمسی خان

 مسعود ستوده 
محسن وثوق 

 زاده
 

   ینیدکترجو یدوشنبه: آقا

 روستا دیبازد رویرکبیمرکز ام

دکتر حکمت   یدوشنبه:  آقا

    یمهندس رضو  یشعار وآقا

و  یبهداشت حرفه ا  دیبازد

 2ساختمان شماره 

   یدکتر شجاع یدوشنبه: آقا

 مرکز  همت آباد

دوشنبه: خانم  دکترخسرو  

راد   واحد روان مرکز  

 یآموزش بهورز

هماهنگ  دشهریومرکزتوح

 یبامرب

 یپنج شنبه :آقا

 دکترموحدزاده  مرکز  

 فهمیده

 3/9و26/8

مهندس  یدو شنبه:  آقا

بهداشت  دیبازد  ینظر

وساختمان شماره   طیمح

2 

 آریا شاهی
 عارفه بهمنش

 رضا صداقتیان  
 مهرآیین کریم 

 نیره شفیعی
 پریا پیرانی

 

   یدکتر شجاع یدوشنبه: آقا

 مرکز  همت آباد

   ینیدکترجو یدوشنبه: آقا

 روستا دیبازد رویرکبیمرکز ام

مهندس  یدو شنبه:  آقا

بهداشت  دیبازد  ینظر

 2ان شماره وساختم  طیمح

 یپنج شنبه :آقا

 دکترموحدزاده   مرکز  

 فهمیده

 19/8و12/8

دوشنبه: خانم  دکترخسرو  

راد   واحد روان مرکز  

 یآموزش بهورز

هماهنگ  دشهریومرکزتوح

 یبامرب

دکتر   یدوشنبه:  آقا

  یحکمت شعار وآقا

  دیبازد    یمهندس رضو

و  یبهداشت حرفه ا

 2ساختمان شماره 

ی بگانه بهبود
 راد 

محمدحسین 
 ابهری

 اکرم محمدی  
راضیه نیک 

 زاده
 سحر استادی

 

دکترموحدزاده   یپنج شنبه :آقا

 فهمیده مرکز  

 7/7و31/6

  یمهندس نظر یدو شنبه:  آقا

  طیبهداشت مح دیبازد

 2وساختمان شماره 

دوشنبه: خانم  دکترخسرو  

راد   واحد روان مرکز  

 یآموزش بهورز

گ هماهن دشهریومرکزتوح

 یبامرب

دکتر حکمت   یدوشنبه:  آقا

    یمهندس رضو  یشعار وآقا

و  یبهداشت حرفه ا  دیبازد

 2ساختمان شماره 

   یدکتر شجاع یدوشنبه: آقا

 مرکز  همت آباد

   ینیدکترجو یدوشنبه: آقا

 دیبازد رویرکبیمرکز ام

 روستا

 

 

 رعايت فرم و نصب اتيكت الزامی می باشد.  صبح (امه دکترموحدزادهدوشنبه و)پنج شنبه فقط برن هفته  در دو روز: روزهای کارآموزی

 و در صورت مشاهده طبق قانون برخورد خواهد شد.یربرداری در کارآموزی ممنوع می باشد هرگونه تصو 
                                                                                                                 

 مي باشد 7:30 -12:30ساعت كارآموزي 


