
 سه روز اول هفته   -       65-66   دوم نيمسال    -پرستاری     6ترم -  پرستاری مراقبت ویژهبرنامه کارآموزی 

 آقای خلیلیمسئول درس: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطور جداگانه جهت دانشجویان خانم  ) کارآموزی بلوک زایمان و نوزادان مبینی توسط گروه مامائی واحد. 1مادران و نوزادان        آی سی یو، سی سی یو و دیالیزواحد : 
برنامه  چهارشنبه سه شنبه وکه    و کودکان کارآموزی بخش اورژانس امدادبه       ،  ارائه گردیده است  در تابستان  واحد 1کارآموزی روان        برنامه ریزی خواهد شد.(

                                                                     رعایت فرم و نصب اتیكت الزامی می باشد.    می باشد.      0:21 -13:21ساعت کارآموزی                ریزی گردیده است،  توجه شود
(مدیر گروه پرستاری)دکتر راد                                                                                                 

لغایت  61/2/61 تاریخ             

22/2/61 

 لغایت 22/2/61

26/2/61 

لغایت  62/2/61 8/2/61لغایت  6/2/61

26/2/61 

 2 2 2 4 خانوادگی نام و نام

 فاطمه زرقانی 

 نیمه-دانش

 دهیحم-قابل

 مائده-یاباد یعل

 بمهتا-دسترس

 مائده-فر حیفص

ICU 
 آقای قلی زاده

CCU 
 آقای خلیلی

 

 دیالیز

 خانم استاجی

 

 فروغ-صداقت

 الهه-زاده یهیفق

 نایم-انیزمان

 محبوبه-جعفری نسب

 رسح – یجنت آباد

 معصومه-یآباد صالح

CCU  ICU دیالیز 

 دیحم-یمراد شاه

 ی عل-یدیسف سنگ

 ساالری رضا

 رضایعل-یقباد

 حامد-انیمقداد

 یعل-نجات

 

 دیالیز

ICU  CCU 

 یعل -پرستش

  دیسع یزارع

 هیعال-ینیحس

  پروانه -زاده حسن

  حانهیر ییجغتا

 احدی کوه سفیدی

  

 دیالیز

CCU ICU 



 سه شنبه و چهار شنبه    -       64-65   دوم نيمسال      -پرستاری   6ترم   اطفال  برنامه کارآموزی

 خانم الییمسئول درس: 

 الییمربی: خانم       صبح سه شنبه و چهارشنبه نام و نام خانوادگی

 

 فروغ-صداقت 

 الهه-زاده یهیفق

 نایم-انیزمان

 محبوبه-جعفری نسب

 رسح – یجنت آباد

 معصومه-یآباد صالح

 13/59/ 39لغایت   32/11/59

 روز 11

 فاطمه زرقانی

 نیمه-دانش

 دهیحم-قابل

 مائده-یاباد یعل

 بمهتا-دسترس

 مائده-فر حیفص

 12/3/52لغایت  19/1/52

 روز11

 دیحم-یمراد شاه

 ی عل-یدیسف سنگ

 ساالری رضا

 رضایعل-یقباد

 حامد-انیمقداد

 یعل-نجات

 10/2/52لغایت   15/3/52

 روز11

 یعل -پرستش

  دیسع یزارع

 هیعال-ینیحس

  پروانه -زاده حسن

  حانهیر ییجغتا

 احدی کوه سفیدی

 5/13/59لغایت  21/11/59از 

  12/3/52لغایت  3/52/ 5 و از 

 سه روز اول هفته صبح
 روز  11 

 
 مي باشد. 0:21 -03:21ت كارآموزي ساع

 ()مدير گروه پرستاريدكتر راد       رعايت فرم و نصب اتيكت الزامي مي باشد.     روزهاي كارآموزي: سه شنبه و چهارشنبه صبح ) به استثناي گروه آخر(

 سه شنبه و چهار شنبه    -       65-66دوم    نيمسال      -پرستاری   6ترم   - اورژانس امدادبرنامه کارآموزی  



 دکتر رادمسئول درس: 
 آقای محمدیمربی: شنبه صبح         2شنبه و 2       اورژانس امداد  نام و نام خانوادگی

 فاطمه زرقانی 

 نیمه-دانش

 دهیحم-قابل

 مائده-یاباد یعل

 بمهتا-دسترس

 مائده-فر حیفص

 11/13/59لغایت 32/11/59

 روز 1

 فروغ-صداقت

 ههال-زاده یهیفق

 نایم-انیزمان

 محبوبه-جعفری نسب

 رسح – یجنت آباد

 معصومه-یآباد صالح

 35/1/52لغایت  19/1/52

 روز9

 

 یعل -پرستش

  دیسع یزارع

 هیعال-ینیحس

  پروانه -زاده حسن

  حانهیر ییجغتا

 احدی کوه سفیدی

 

 32/3/52لغایت  21/1/52

 روز1

 دیحم-یمراد شاه

 ی عل-یدیسف سنگ

 ساالری رضا

 رضایلع-یقباد

 حامد-انیمقداد

 یعل-نجات

 11/2/52لغایت  30/3/52

 روز 9

 
 .باشد مي 0:21 -03:21 كارآموزي ساعت

      . صبح چهارشنبه و شنبه سه: كارآموزي روزهاي

 (پرستاري گروه مدير)دكتر راد                                                                                                .باشد مي الزامي اتيكت نصب و فرم رعايت


