
 0911 -0011 اول نیمسال رنامه کارآموزی دانشجویان ترم ششم پرستاریب

 تاریخ            

 گروهها

 91/6 روزای هفته

 الی

9/7 

5/7 

 الی

01/7 

09/7 

 الی

07/7 

A دکتر ساالروند مرکز بهداشتی آبشار دهم   صبح     مربی: صبح      مربی: خ.فرسا  1پایگاه بهداشتی شماره  مربی:     صبح قلب شهید مدنی دوشنبهو  شنبه و یکشنبه 

  مربی:       عصرج اعصاب ، شهدای عشایر  خ.شیرزادگانمربی:   عصررحیمی   جنرالداخلی. مربی:      صبح جراحی شهید رحیمی ICU چهارشنبه و پنجشنبه و سه شنبه

B آ.یاراحمدی مربی:     عصر  رحیمی جنرالداخلی.  مربی:     صبح  عشایر شهدای ، اعصاب ج دوشنبهو  شنبه و یکشنبه ICU مربی:      صبح   جراحی شهید رحیمی 

 دکتر ساالروند صبح    مربی:              پایگاه بهداشتی  ساالرونددکتر  مربی: بهداشتی آبشار دهم صبح   مرکز خ.جعفریمربی:     عصرقلب شهید مدنی  چهارشنبه و پنجشنبه و سه شنبه

C مربی:       عصرداخلی عشایر  مرکز  بهداشتی آبشار دهم  صبح       مربی:  دوشنبهو  شنبه و یکشنبه 

 

   خ.فرسا           مربی:     صبح   1پایگاه بهداشتی شماره 

 خ.جعفریمربی: قلب شهید مدنی صبح     مربی:        صبح جراحی  رحیمی  ICU  مربی:     صبح ج اعصاب ، شهدای عشایر    چهارشنبه و پنجشنبه و سه شنبه

 

D دکتر ساالروند صبح       مربی:          پایگاه بهداشتی  خ.جعفریمربی:    عصرقلب شهید مدنی  دوشنبهو  شنبه و یکشنبه ICU  مربی:       صبح داخلی رحیمی 

 مربی:    صبح ج اعصاب ، شهدای عشایر  خ.جعفریمربی:          صبح داخلی شهدای عشایر  دکتر ساالروندمربی: رکز  بهداشتی آبشار دهم  صبح   م چهارشنبه و پنجشنبه و سه شنبه

E مربی:        صبح ج اعصاب ، شهدای عشایر  خ.جعفریمربی:    عصرقلب شهید مدنی  دکتر ساالروند صبح    مربی:        پایگاه بهداشتی  دوشنبهو  شنبه و یکشنبه 

 مربی:            صبح داخلی.شهید رحیمی  ICU خ.فرسامربی:     صبح  1پایگاه بهداشتی شماره  مربی:         صبح داخلی عشایر   چهارشنبه و پنجشنبه و سه شنبه

F 
 

 خ.شیرزادگانمربی:         صبح   شهدای عشایرداخلی  خ.فرسامربی:    صبح  1پایگاه بهداشتی شماره  مربی:     صبح داخلی شهید رحیمی    Icu دوشنبهو  شنبه و یکشنبه



 واحد  9:  9واحد،پرستاری بزرگساالن و سالمندان 9رستاری سالمت جامعه/ فرد و خانواده / محیط : پ 

 

  ابتدای خیابان ناصر خسرو، کوچه بن بست: مطهری آدرس پایگاه                           

 سمت چپ، اورژانس شهدای عشایر،باالتر از خاتم االنبیاخیابان  : 1آدرس مرکز بهداشتی شماره                          

 

 

 

 

 
 

 خ.جعفریمربی:    عصرقلب شهید مدنی  آ.یاراحمدیمربی:         صبح ج اعصاب ، شهدای عشایر خ.فرساصبح        مربی:  1مرکز  بهداشتی شماره  چهارشنبه و پنجشنبه و سه شنبه

 Fگروه Eگروه Dگروه Cگروه Bگروه Aگروه 

 علیرضا هدایتی علی شکوهی فر میالد جمشیدی آرا امید نظری محمد حیدرزاده آرش سوری 

 حسین معتمدی رضا یاراحمدی محمدرضا همتی علی رستمی    نیا پویا اعتصام محمد امین مرادی

 فائزه سوری    امیر حسین حسنوند محمدرضا نیازی نوشین گودرزی امیرمحمد رفیعی میالد قبادی 

 کردیار زمانی علی شاهوردی   محمدجواد یاری علی محمدی گراوند محمد موالیی وحید شکربیگی

 نرگس منصف   نگار رحمتی   هانیه عباسی مهدی شرفی لیال علی نیایی حدیث امرایی

 رضا حسینی آذین پارسا فاطمه میرزایی زهرا بیرانوند نسیم مرادی فاطمه یوسفوند

 سپیده میثاقی مهرنوش کاوسی مریم فالحیان فاطمه کبودی ترابی زهرا شمس زهرا علیمرادی

   علیرضا محمدی   


