
 

 

 پرستاری هشتمبرنامه کارورزی دانشجویان ترم 

 2042-2041 اولنیمسال 

 واحد( 0)و مراقبت در منزل  3بزرگساالن و سالمندان عرصه کارورزی 

 34/21لغایت  34/23و عصر از ساعت  34/23لغایت  34/7 ساعت کارآموزی صبح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2)گروهپرستاری هشتمبرنامه کارورزی دانشجویان ترم 

  در جدول بعدی مالحظه شود. پاراکلینیکبرنامه هفته 

 

 

 

 

 

 6هفته 5هفته 0هفته 3هفته 1هفته *2هفته 2گروه ردیف

 جراحی مردان اعصاب جراحی ساورژان CCU CCU کینیپاراکل محمدرضا منصوری 2

 جراحی مردان نرولوژی اورژانس CCU CCU کینیپاراکل محمد کمالوند 1

 اورژانس جراحی مردان جراحی مردان اعصاب جراحی کینیپاراکل ICU3 محمد عباسی 3

 اورژانس جراحی مردان جراحی مردان نرولوژی کینیپاراکل ICU3 احسان زارعی 0

 اعصاب جراحی اورژانس ICU3 کینیپاراکل ENTچشم و  ENTچشم و  الهام ضابطی 5

 نرولوژی اورژانس ICU3 کینیپاراکل ترمیم ترمیم سحر منصفی 6

 ENTچشم و  ENTچشم و  کینیپاراکل سوختگی زنان سوختگی زنان سوختگی زنان محمدیطیبه  7

 ترمیم ترمیم کینیپاراکل ICU3 اورژانس جراحی اعصاب خدیجه چراغی 1

 ICU3 کینیپاراکل ENTچشم و  ENTچشم و  اعصاب جراحی اورژانس مهرناز بهاروند 9

 ICU3 کینیپاراکل ترمیم ترمیم نرولوژی اورژانس محدثه رحیمی نیا 24

 کینیپاراکل ICU3 اعصاب جراحی ساورژان جراحی مردان جراحی مردان امیر حسین عباسی 22

 کینیپاراکل نرولوژی نرولوژی اورژانس اورژانس اعصابجراحی    وری پورامین ن 21

 کینیپاراکل ICU3 نرولوژی ساورژان جراحی مردان جراحی مردان حسین عزیزی 23

 ENT ICU2چشم و  ICU3    آقای عباسی 20

       کرمیسجاد  25



 (2)گروهپرستاری هشتمدانشجویان ترم بخش های پاراکلینیک  برنامه کارورزی 

 

 

 

 

 ردیف
 هفته اول 2گروه

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل محمدرضا منصوری 2

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل محمد کمالوند 1

 
 دومهفته 

 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه  دوشنبه شنبه کی شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل محمد عباسی 3

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل  احسان زارعی 0

 
 سومهفته 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبه کی شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل  الهام ضابطی 5

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل سحر منصفی 6

 
 چهارمهفته 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبه کی شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل حمدیطیبه م 7

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل خدیجه چراغی  1



 

 ردیف
 پنجمهفته  2گروه

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مهرناز بهاروند 9

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل این یمیمحدثه رح 01

 
 ششمهفته 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبه کی شنبه

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل امیر حسین عباسی 22

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل   وری پورامین ن 21

 مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل مراقبت در منزل عزیزیحسین  23


