
 سه شنبه و چهار شنبه صبح    -    95-96  دوم نيمسال   -  پرستاري  5ترم دانشجویان   3 بزرگساالن سالمندان برنامه كارآموزي

   خانم توفیقیانمسئول درس: 

 

 تاریخ                                 

 

 نام ونام خانوادگی

62/11/95-11/16/95 11/16/95-62/16/92 5/6/92-19/6/92 12/1/92-03/1/92 

 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 

 ابراهیمی سعید

 زهرا-ذكائیان

 زهرا-سیدآبادي

 مجید-محمدي شیرين سو

 علوي زري سادات

 يزدانی رهبر 

 

 

 حشمتیه 2بخش قلب 

 (  خانم توفیقیان)

 

 

 بخش عفونی واسعی

 (خانم صالح آبادي)

 

 

 

 اورژانس واسعی

 )خانم منادي(

 

 

 داخلی واسعی

 (اديحدآقاي )

  

 

 فاطمه-عبدي

 فرخنده-غفاريان ترشیزي

 عادله-محمدحسن زاده

 حسین زاده حسین مهدي-

 شهرام-دادستان

 محمد-مرادي

 

 داخلی واسعی

 

 

 حشمتیه2بخش قلب 

 

 

 

 بخش عفونی

 

 اورژانس واسعی

 

 باشهامت سید حمید

 سعید –رازقندي  
 عبدالرحمن-حیدري

 زهرا -قادري خیرآباد

 زهرا-كريمیان

 سحر -كرابی

 

 اورژانس واسعی

 

 

 داخلی واسعی

  

 

 حشمتیه2بخش قلب

 

 

 بخش عفونی

 ابوالفضل-علی دوست رزمگاه

 دانیال-گاراژيان

 مهسا-مرادي نصرآباد

 مرضیه-سیدآبادي

 محمدجواد-عابدي

 افسانه-استیري 

 

 بخش عفونی 

 

 اورژانس واسعی

 

 

 داخلی واسعی

 

 

 حشمتیهبخش قلب 

 

 

 ، متابولیک : گردش خون ، تنفس، عفونی، اتاق عمل واحد 6،  (0داخلی جراحی )*

 .خواهد شد و اعالم  کارآموزی اطاق عمل توسط گروه اطاق عمل برنامه ریزی* 

 می باشد. 1:03 -16:03ساعت کارآموزی *

 روزهای کارآموزی: سه شنبه و چهارشنبه صبح.

 رعایت فرم و نصب اتیكت الزامی می باشد.*

(مدیر گروه پرستاری)دکتر راد   

 

 

 برنامه کاراموزی پرستاری در مشكالت شایع ایران سه روز اول هفته

 مسئول درس: دکتر مصطفی راد



 تاریخ                                 

 

 نام ونام خانوادگی

60/11/-03/11/95 1/16/-8/16/1095 11/16/-61/16/1095 19/1/-62/1/92 

 روز 2 روز3 روز 3 روز 3 

 ابراهیمی سعید

 زهرا-ذكائیان

 زهرا-سیدآبادي

 مجید-محمدي شیرين سو

 علوي زري سادات

 يزدانی رهبر 

 

 

بخش داخلی اعصاب  

 واسعی
 (جمالیآقاي )

 

 

بخش جراحی اعصاب 

 امداد
 )خانم دولت آبادي(

 

 

 

 حشمتیهجراحی 
 (آقاي محمد پور)

 

 

 سوختگی

 (رباط سرپوشی)آقاي 

  

 
 فاطمه-عبدي

 فرخنده-زيغفاريان ترشی

 عادله-محمدحسن زاده

 حسین زاده حسین مهدي-

 شهرام-دادستان

 محمد-مرادي

 

بخش جراحی اعصاب 

 امداد

 

 

بخش داخلی اعصاب 

 واسعی

 

 

 

 بخش سوختگی

 

 حشمتیه جراحی

 

 باشهامت سید حمید

 سعید –رازقندي  
 عبدالرحمن-حیدري

 زهرا -قادري خیرآباد

 زهرا-كريمیان

 سحر -كرابی

 

 یهحشمتجراحی 

 

 

 سوختگی واسعی

  

 

 بخش داخلی اعصاب

 

 

بخش جراحی اعصاب 

 امداد

 

 

-علی دوست رزمگاه

 ابوالفضل

 دانیال-گاراژيان

 مهسا-مرادي نصرآباد

 مرضیه-سیدآبادي

 محمدجواد-عابدي

 افسانه-استیري 

 

 بخش سوختگی 

 

 حشمتیهجراحی 

 

 

بخش جراحی اعصاب 

 امداد

 

 

 داخلی اعصاب واسعی

 
 

 اري در مشکالت شايع ايران: يک واحد اختالالت اعصاب، چشم، گوش، پوست، سوختگي و خونکاراموزي پرست
 می باشد. 1:03 -16:03ساعت کارآموزی 

 روزهای کارآموزی شنبه، یک شنبه و دوشنبه صبح.

 برنامه ریزی خواهد شد. دوشنبهواحد توسط گروه بهداشت  روزهای  1*کا آموزی بهداشت جامعه 
 


