
        99-98 دوم نيمسال   -  پرستاري  5ترم دانشجویان  -مشکالت شایعپرستاری در و   3 بزرگساالن سالمندان برنامه كارآموزي
 

 تاریخ                           

 

 نام ونام خانوادگی

23/11/79 

 7/12/97لغایت

لغایت  8/11/79

22/11/79 
20/1/98  

 279//3لغایت
  18/لغایت4/2/79

1/79 

لغایت  24/1/79

7/3/79 

لغایت  8/3/79

11/3/79 

 روز5 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 روز33

 الناز رشوند

 مهال یزدان منش 

 فاطمه منصوری 

 حسین عبدالملکی 

 عبدالمنان مختومی

 بخش جراحی حشمتیه

 (بنی هاشمی)

 

 

 داخلی اعصاب واسعی

 (حشمتی فرخانم )

 

 

 بخش سوختگی 

 واسعی

 (انیخانم مشک)

 اورژانسبخش 

 واسعی

آقای /)خانم شریفی

 (بلوچی

 بخش عفونی 

 واسعی

 )خانم موید(

 

 جراحی اعصاب 

 امداد

 آقای) 

 ( تدین فر

 

 فاطمه مقیمی 

 مهسا صیاد

 صالحه صالحی

 صفا صانعی

 میالد قره قلی 

 جراحی اعصاب امداد

 

 بخش جراحی حشمتیه

 

 

 داخلی اعصاب واسعی

 

 سوختگی 

 واسعی

 سعی اورژانس وا

 

 بخش عفونی واسعی

 معصومه ساقی 

 ندا بهبودیان 

 آسیه طالبی

 مجید منتظری 

 رضا سلیمانی

 جراحی اعصاب امداد بخش عفونی واسعی

 

 بخش جراحی حشمتیه

 

 

داخلی اعصاب 

 واسعی

 

 بخش سوختگی 

 واسعی

 اورژانس واسعی 

 مبینا ترابی 

 فاطمه نبی زاده 

 ملیحه الله وش 

 سارا ساعی فر 

 متین هادی 

 مجتبی محمدیان

 جراحی اعصاب امداد بخش عفونی واسعی اورژانس واسعی 

 

بخش جراحی 

 حشمتیه

 

 داخلی اعصاب 

 واسعی

 

 بخش سوختگی 

 واسعی

 ریحانه رمضانی 

 شقایق نودهی 

 فرحناز رحیمی 

 علیرضا موسوی 

 محمد حسین تائبی

 سوختگی 

 واسعی

عصاب جراحی ا بخش عفونی واسعی اورژانس واسعی 

 امداد

 

بخش جراحی 

 حشمتیه

 

 داخلی اعصاب واسعی

 

 مهرانه داوودی 

 مهدی بوستانی 

 ال حسینی سیده آ

 مهدی افشاردوست

 ایمان دوگونچی

 داخلی اعصاب واسعی

 

 بخش سوختگی 

 واسعی

 

 بخش اورژانس واسعی

 

 بخش عفونی 

 واسعی

 

 جراحی اعصاب 

 امداد

 

  حشمتیه بخش جراحی

 

 پرستاری در بیماریهای شایع )اواحد(-و حسی ،غدد، ، ،سوختگی، متابولیک ، عفونی، اتاق عمل،اعصاب: گردش خون واحد(1) 3بزرگسال سالمند*
 .خواهد شد و اعالم  برنامه ریزی و بهداشت توسط گروه اطاق عمل و بهداشت جامعه  کارآموزی اطاق عمل* 
 مي باشد. 9:33 -11:33ساعت كارآموزي *
 سه شنبه و چهارشنبه صبح. روزهای کارآموزی:*
 رعایت فرم و نصب اتیكت الزامی می باشد.*
              تکمیل لوگ بوک انجام شود  *

 )مدیر گروه پرستاری( پارسائی مهر -دکتر انصاری                                                                                  


