
 

 هفتهسه روز اول    -      89-89  دوم نيمسال   -پرستاري   4ترم    -   1 بزرگسال  پرستاري برنامه كارآموزي

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

لغايت  20/11/79

27/11/79 

لغايت  28/11/79

5/12/79 

لغايت  6/12/79

13/11/79 

لغايت  18/11/79

17/1/98 

لغايت  18/01/98

25/1/78 

 روز 4 روز 4 روز 4 روز 4 وزر 4 روز12

 زهرا عابدی .1

 زری شورابی .1

 زهرا دانش .3

 عادل انارکی .4

 مسعود حمزه نژاد .5

 هادی رباطی .6

 

 يواسعي جنرال داخل

 )خانم مويد(

 

 اورژانس امداد 

 (ذبیح الهي)آقای 

 

 ي واسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات( 

 (فر خانم حشمتي) 

 

 

 ارتوپدی امداد

 )آقای دکتر قاسمي(

 

 مومي امدادجراحي ع

 )آقای جمالي نیک(

  

 زهرا بهنامی فر .9

 سارا احمدی .8

 پریسا دادخواهی .7

 مهدی پارسا .12

 امیر جامی .11

 مهدی آخرتی .11

 جراحي عمومي امداد

 

 يواسعي جنرال داخل

 

 اورژانس امداد 

 

 ي واسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات( 

 

 ارتوپدی امداد

 

 اعظم مقنی .13

 فرشته نوروزی .14

 فاطمه شفاعتی  .15

 پور یعیفاطمه رف .16

 مهدی فیروزآبادی .19

 مجید بختیاری .18

 علیرضا شبان .17

 ارتوپدی امداد

        

 جراحي عمومي امداد

 

 

 يواسعي جنرال داخل

 

 اورژانس امداد 

 

 ي واسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات( 

 

 نفیسه استیری .12

 ملیکا شیخ امیرلو .11

 یزهرا ذوق .11

 زهرا مقنی .13

 حسن بیدبرگی .14

 امیررضا خوشدل .15

 ي واسعاورژانس 

 تزريقات(  )يک روز

 

 ارتوپدی امداد

 

 جراحي عمومي امداد

 

 يواسعي جنرال داخل

 

 اورژانس امداد 

 

 مهوش انصاری  .16

 بتول شکیبا .19

 ملیکا رحیمی  .18

 ایمان سرپوشی .17

 مصطفی پارسایی  .32

 علی بیدخوری .31

 افشاری دوست  .31

 اورژانس امداد 

 

 ي واسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات( 

 

 ارتوپدی امداد

 

 جراحي عمومي امداد

 

 يواسعي جنرال داخل

 

 ، آب و الکترولیت اختالالت تغذیه ای -اختالالت حرکتی:   (واحد1)  1سال  پرستاری بزرگ

 مي باشد 9:32 -11:32ساعت كارآموزي 

  هفته صبح ول از :سه رو روزهای کارآموزی

 رعایت فرم و نصب اتیكت الزامی می باشد. 

 (مدیر گروه پرستاری) پارسائی مهر -دکتر انصاری                                                                                            تکمیل لوگ بوک انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سه روز اول هفته   -      89-89  دوم نيمسال   -  يپرستار 4ترم    -   2بزرگسال   يپرستارآموزي كاربرنامه 

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

لغايت  16/1/78

9/1/78 

 

غايت 16/1/78/ 15/1/78لغايت  8/1/78

13/1/78 

 13/3/78لغايت 6/3/78 4/3/78لغايت  18/1/78

 روز 4 روز 4 روز 4 روز 4 روز 4 روز12

 زهرا عابدی .33

 زری شورابی .34

 زهرا دانش .35

 عادل انارکی .36

 مسعود حمزه نژاد .39

 هادی رباطی .38

 مدادجراحي اعصاب ا

 (ذبیح الهي)آقای 

 داخلي تخصصي

 واسعي

 (آقای بني هاشمي)

 

 يواسع يجراح

 (حشمتي فر)خانم  

  قلب حشمتیه

 )خانم مويد(

 ياورژانس واسع

 )آقای جمالي نیک(

 زهرا بهنامی فر .37

 سارا احمدی .42

 پریسا دادخواهی .41

 مهدی پارسا .41

 امیر جامی .43

 مهدی آخرتی .44

 ياورژانس واسع

 )آقای جمالي نیک(

 عصاب امدادجراحي ا

 (ذبیح الهي)آقای 

 داخلي تخصصي

 (آقای بني هاشمي)

 

 يواسع يجراح

 (حشمتي فر)خانم 

  قلب حشمتیه

 )خانم مويد(

 اعظم مقنی .45

 فرشته نوروزی .46

 فاطمه شفاعتی  .49

 پور یعیفاطمه رف .48

 مهدی فیروزآبادی .47

 مجید بختیاری .52

 علیرضا شبان .51

  قلب حشمتیه

 )خانم مويد(

 ياورژانس واسع

 )آقای جمالي نیک(

 ب امدادجراحي اعصا

 (ذبیح الهي)آقای 

 داخلي تخصصي

 (آقای بني هاشمي)

 

 يواسع يجراح

 (حشمتي فر)خانم 

 نفیسه استیری .51

 ملیکا شیخ امیرلو .53

 یزهرا ذوق .54

 زهرا مقنی .55

 حسن بیدبرگی .56

 امیررضا خوشدل .59

 يواسع يجراح

 (حشمتي فر)خانم 

  قلب حشمتیه

 )خانم مويد(

 ياورژانس واسع

 )آقای جمالي نیک(

 راحي اعصاب امدادج

 (ذبیح الهي)آقای 

 داخلي تخصصي

 (آقای بني هاشمي)

 

 مهوش انصاری  .58

 بتول شکیبا .57

 ملیکا رحیمی  .62

 ایمان سرپوشی .61

 مصطفی پارسایی  .61

 علی بیدخوری .63

 افشاری دوست  .64

 داخلي تخصصي

 (آقای بني هاشمي)

 

 يواسع يجراح

 (حشمتي فر)خانم 

  حشمتیه قلب

 )خانم مويد(

 ياورژانس واسع

 مالي نیک()آقای ج

 جراحي اعصاب امداد

 (ذبیح الهي)آقای 

 ژنیتالاختالالت  -اختالالت قلب و عروق-اختالالت تنفسی  -واحد : ، اختالالت دفعی ادراری1-( 1)پرستاری بزرگسال  

 مي باشد 9:32 -11:32ساعت كارآموزي 

 روزهای کارآموزی: سه روز اول هفته صبح  

   .ی باشدرعایت فرم و نصب اتیكت الزامی م

                       تکمیل لوگ بوک انجام شود 

 (يگروه پرستار ری)مدپارسائی مهر  – دكتر انصاري                                


