
برنامه كارآموزی بزرگساالن سالمندان ۳  و پرستاری در مشکالت شایع- دانشجویان ترم ۵ پرستاری   -   نیمسال اول ۹۷-۹۸       
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                           تاریخ

نام ونام خانوادگی

۵روز ۵ روز ۵ روز ۵ روز ۵ روز ۵ روز ۳۰روز

جراحی اعصاب 

امداد

(آقای تدین فر)

بخش عفونی 

واسعی

(آقای دکتر راد)

بخش اورژانس 

واسعی

(خانم حشمتی)

بخش سوختگی 

واسعی

(خانم پارسایی)

داخلی اعصاب واسعی

(خانم موید)

بخش جراحی حشمتیه

(آقای جمالی نیک)
۱-خانم دولت آبادی

۲-خانم خلیلی
۳- خانم بیدخوری

۴-آقای کاللی
۵-آقای انوری

۶-آقای اسداللهی
بخش عفونی واسعی اورژانس واسعی  سوختگی 

واسعی

داخلی اعصاب واسعی بخش جراحی حشمتیه جراحی اعصاب امداد ۱-خانم مقیسه
۲-خانم قربانی

۳-خانم پوررمضان
۴-آقای شهرایینی

۵-آقای برادران
اورژانس واسعی  بخش سوختگی 

واسعی

داخلی اعصاب 

واسعی

بخش جراحی حشمتیه جراحی اعصاب امداد بخش عفونی واسعی ۱-خانم لطفی
۲-خانم اکابری
۳-آقای نجفی

۴-آقای یزدان پرست
۵-آقای فاضلی نیک

بخش سوختگی 

واسعی

داخلی اعصاب 

واسعی

بخش جراحی 

حشمتیه

جراحی اعصاب امداد بخش عفونی واسعی اورژانس واسعی  ۱-خانم جنگی
۲-خانم میر شکار

۳-خانم آزادمنجیری
۴-آقای کمی
۵-آقای فاتح

۶-آقای کوهستانی
داخلی اعصاب واسعی بخش جراحی 

حشمتیه

جراحی اعصاب امداد بخش عفونی واسعی اورژانس واسعی  سوختگی 

واسعی
۱-خانم کریمی

۲-خانم نعیمی
۳- آقای یحیی آبادی

۴-آقای بهرور
۵-آقای نیکنام

۶-خانم زارع
بخش جراحی  جراحی اعصاب 

امداد

بخش عفونی 

واسعی

بخش اورژانس واسعی بخش سوختگی 

واسعی

داخلی اعصاب واسعی ۱-آقای زحمتکش
۲-خانم آخوندی
۳-آقای حسینی

۴-آقای خیرالدینی
۵-آقای دیوانگاهی

۶ -خانم سبزوی

*بزرگسال سالمند۳ (۲واحد): گردش خون ،اعصاب، عفونی، اتاق عمل ، متابولیک، ،سوختگی ،،غدد و حسی-پرستاری در بیماریهای شایع (اواحد)
* کارآموزی اطاق عمل و بهداشت جامعه  توسط گروه اطاق عمل و بهداشت برنامه ریزی و اعالم  خواهد شد.

*ساعت کارآموزی ۱۲:۳۰- ۷:۳۰ می باشد.
*روزهای کارآموزی: سه شنبه و چهارشنبه صبح.
*رعایت فرم و نصب اتیکت الزامی می باشد.

*  تکمیل لوگ بوک انجام شود                                                                                               توفیقیان (مدیر گروه پرستاری)


