
برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسال  ۱   -   ترم ۴ پرستاری  -   نیمسال اول  ۹۸-۹۷      -   سه روز اول هفته
۹۷/۸/۶

لغایت

۹۷/۸/۱۳

۹۷/۷/۲۸

لغایت

۹۷/۸/۵

۹۷/۷/۱۶

لغایت

۹۷/۷/۲۳

 ۹۷/۷/۸

لغایت

۹۷/۷/۱۵

۹۷/۶/۳۱

لغایت

۹۷/۷/۷ 

تاریخ

نام ونام خانوادگی

۴ روز ۴ روز ۴ روز ۴ روز ۴ روز ۲۰روز

جراحی عمومی امداد

(آقای جمالی نیک)

 

ارتوپدی امداد

(آقای دکتر قاسمی)

اورژانس واسعی 

(یک روز تزریقات) 

 (خانم حشمتی)

اورژانس امداد 

(آقای خلیلی)

داخلی جنرال واسعی

(خانم موید)

حسین افروز .١
مهدی بوستانی .۲
ایمان دوگونچی .٣

مرتضی نجفی  .۴
متین هادی .۵

عبدالمنان مختومی .۶
مجید محمدیان .۷

ارتوپدی امداد اورژانس واسعی 

(یک روز تزریقات) 

اورژانس امداد  داخلی جنرال واسعی جراحی عمومی امداد علیرضا صالحیان .٨
حسین عبدالملکی  .۹

علیرضا قدسی موسوی  .١۰
مجید منتظری .١١
رضا سلیمانی .١۲

محمدحسین تائبی .١٣
میالد قره قلی .١۴

اورژانس واسعی 

(یک روز تزریقات) 

اورژانس امداد  داخلی جنرال واسعی جراحی عمومی امداد ارتوپدی امداد

       
فرحناز رحیمی .١۵
خدیجه خلیلی .١۶

فاطمه ملوندی .١۷
سارا احمدی .١٨
ندا بهبودیان .١۹
مبینا ترابی .۲۰

اورژانس امداد  داخلی جنرال واسعی جراحی عمومی امداد ارتوپدی امداد اورژانس واسعی 

(یک روز تزریقات) 
مهرانه داوودی .۲١

الناز رشوند .۲۲
ریحانه رمضانی .۲٣
سارا ساعی فر .۲۴

معصومه ساقی .۲۵
صالحه صالحی .۲۶

مهال یزدان منش .۲۷

داخلی جنرال واسعی جراحی عمومی امداد ارتوپدی امداد اورژانس واسعی 

(یک روز تزریقات) 

اورژانس امداد  صفا سادات صانعی .۲٨
مهسا صیاد .۲۹
آسیه طالبی .٣۰

ملیحه الله وش .٣١
فاطمه مقیمی .٣۲
فاطمه نبی زاده .٣٣

شقایق نودهی .٣۴

پرستاری بزرگسال  ١  (۲واحد) :  اختالالت حرکتی-اختالالت تغذیه ای  ، آب و الکترولیت
ساعت کارآموزی ١۲:٣۰- ۷:٣۰ می باشد
روزهای کارآموزی :سه روز اول  هفته صبح 

 رعایت فرم و نصب اتیکت الزامی می باشد.
تکمیل لوگ بوک انجام شود.                                                                                             توفیقیان (مدیر گروه پرستاری)



برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسال  ۲   -   ترم ۴ پرستاری  -   نیمسال اول  ۹۸-۹۷      -   سه روز اول هفته
۹۷/۹/۲۶

لغایت

۹۷/۱۰/۳

۹۷/۹/۱۸

لغایت

۹۷/۹/۲۵

۹۷/۹/۱۰

لغایت

۹۷/۹/۱۷

۹۷/۸/۲۶

لغایت

۹۷/۹/۳

۹۷/۸/۱۴

لغایت

۹۷/۸/۲۱

تاریخ

نام ونام خانوادگی

۴ روز ۴ روز ۴ روز ۴ روز ۴ روز ۲۰روز

اورژانس واسعی

(آقای جمالی نیک)

قلب حشمتیه 

(خانم موید)

جراحی واسعی

 (خانم استاجی)

داخلی تخصصی

واسعی

(خانم حشمتی)

اورژانس امداد

(آقای خلیلی)
حسین افروز .١

مهدی بوستانی .۲
ایمان دوگونچی .٣

مرتضی نجفی  .۴
متین هادی .۵

عبدالمنان مختومی .۶
مجید محمدیان .۷

قلب حشمتیه  جراحی واسعی

(خانم استاجی)

داخلی تخصصی اورژانس امداد اورژانس واسعی علیرضا صالحیان .٨
حسین عبدالملکی  .۹

علیرضا قدسی  .١۰
مجید منتظری .١١
رضا سلیمانی .١۲

محمدحسین تائبی .١٣
آقای قره قلی .١۴

جراحی واسعی

(خانم استاجی)

داخلی تخصصی داخلی زنان مبینی

(خانم شامخی)

اورژانس واسعی قلب حشمتیه  فرحناز رحیمی .١۵
خدیجه خلیلی .١۶

فاطمه ملوندی .١۷
سارا احمدی .١٨
ندا بهبودیان .١۹
مبینا ترابی .۲۰

داخلی تخصصی داخلی زنان مبینی

(خانم شامخی)

اورژانس واسعی قلب حشمتیه  جراحی واسعی

(آقای دکتر قاسمی) 
مهرانه داوودی .۲١

الناز رشوند .۲۲
ریحانه رمضانی .۲٣
سارا ساعی فر .۲۴

معصومه ساقی .۲۵
صالحه صالحی .۲۶

مهال یزدان منش .۲۷
داخلی زنان مبینی

(خانم شامخی)

اورژانس واسعی قلب۱حشمتیه  جراحی واسعی

(آقای دکتر قاسمی)

داخلی تخصصی صفا سادات صانعی .۲٨
مهسا صیاد .۲۹
آسیه طالبی .٣۰

ملیحه الله وش .٣١
فاطمه مقیمی .٣۲
فاطمه نبی زاده .٣٣

شقایق نودهی .٣۴

پرستاری بزرگسال  (۲) -۲واحد : ، اختالالت دفعی ادراری- اختالالت تنفسی -اختالالت قلب و عروق- اختالالت ژنیتال
ساعت کارآموزی ١۲:٣۰- ۷:٣۰ می باشد
روزهای کارآموزی: سه روز اول هفته صبح  

رعایت فرم و نصب اتیکت الزامی می باشد.  
 تکمیل لوگ بوک انجام شود                      

                                توفیقیان (مدیر گروه پرستاری)


