
 

 پرستاری کارآموزی دانشجویان ترم پنجمبرنامه    

  89 -89 اولنیمسال 

 شنبه 4و  3روزهای کارآموزی : 

 واحد 1پرستاری بیماریهای روان :  ،واحد 1:  کودک بیمارپرستاری ، واحد 2:  2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 
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 تاریخ 

 گروهها 
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8/30 

9/6 
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9/13 
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9/27 
9/28 
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A   تقیخ.م مدنی جنرال اطفال شهید .پیری خ  مدنیقلب شهید 
 خ.فرضی اعصاب و روان عصر

 

 عشایر اورولوژی شهدای

 آ.یاراحمدی

 

 ارتوپدی شهدای عشایر

 آ.یاراحمدی 

 

B  خ حاتمی مدنیقلب شهید  خ.متقی  جنرال اطفال .شهید مدنی 

 عشایر اورولوژی شهدای

 آ.یاراحمدی

 

 شهدای عشایرارتوپدی 

 آ.یاراحمدی

 

 اعصاب و روان عصر

 خ.فرضی

 

C  
   اعصاب و روان عصر

 دکتر بیرانوند.خ 

 

 اورولوژی شهدای

 آ.یاراحمدی عشایر

 

ارتوپدی شهدای 

 آ.یاراحمدی عشایر

 

 خ.رازیانی جنرال اطفال .شهید مدنی آ.احمدیقلب شهید مدنی 

D  

 اورولوژی شهدای

 عصر عشایر

   آ.یاراحمدی

 

ارتوپدی شهدای 

صبح  3هفته عشایر

 عصر .4هفته 

  یاراحمدی.آ 

 

  اعصاب و روان عصر

 

 

 بیرانوند دکتر خ.

 خ.حاتمی مدنی.قلب شهید  خ.رئوفی جنرال اطفال .شهید مدنی

E  
 خ.فرضی عصراعصاب و روان 

 
   مدنی عصر آ.احمدیقلب شهید 

 ارتوپدی شهدای عشایر

 آ.نجاتی

 

 عشایر اورولوژی شهدای

 آ.نجاتی

 

 آ.موسی زاد جنرال اطفال .شهید رحیمی

 

 



A B C D E 

 حمید زمانی حامد مراد زاده حسن حسینی رضا بیرانوند هادی نادری

 بهرام سوری سبحان خسروی فاروق طهماسبی مهدی نادریان هادی رضی پور

 احسان اصالن شاهی مجتبی رحمتی حسین محمدیانی کیمیا محسنی حسین حسنوندی نژاد

 هادی کولیوند زهرا سمنگان مهدیه سبزیان حانیه ابدالی علی ساکی فر

 رویا علیزاده فاطمه فضلی نژاد فاطمه حبیبی کردعلیوند پژمان پیری فاطمه قنبری خواه

 زهرا مریدی نژاد سعیده همتی الهه قربانی فردین حیدری مهسا عزیزپوری

 فاطمه سپهوند احمد حسن پور خوشناموند محمد سبزی دریا اسماعیل بیگی مریم حقی

  محمد بیرانوند زینب آزاد بخت مهتاب رشنو ساناز امرایی

 

 واحد  2پرستاری بهداشت مادر و نوزاد: 

  شنبه 5روزکارآموزی : 

 16 15 14 13 12 11 11 8 9 9 6 5 4 3 2 1 هفته ها

 تاریخ

 گروه ها

6/29 7/5 7/12 7/19 7/26 8/3 8/10 8/17 8/24 9/1 9/8 9/15 9/22 9/29 10/6 10/13 

1 

 دختر

 زایشگاه عسلی

 نفر اول : نرسری 4

 خ.فراشی  RIنفر دوم :  4
 

  عسلینوزادان.

 دکتر قاسمی

 

 جراحی زنان.عسلی

 خ.شیرزادگان  هفته دوم صبح 4 هفته اول عصر 4 

2  

 دختر
 جراحی زنان .عسلی

 خ.ساکیان  هفته دوم عصر 4هفته اول صبح و  4 

 زایشگاه عسلی

 نفر اول : نرسری 4

 خ.فراشی RIنفر دوم :  4

 عسلینوزادان.

 دکتر قاسمی

 

3  

 خ.فرضی عسلی  جراحی زنان دختر 

 هفته دوم صبح 4 هفته اول عصر 4

 عسلینوزادان.

 دکتر قاسمی
 

 زایشگاه عسلی

 اول : نرسری نفر 4

 خ.فراشی  RIنفر دوم :  4
 

4 

 پسر
 آ.نصیریصبح باشد 12و8هفته  (عصر)جراحی.شهدای عشایراورژانس  خ.میرزایی اورژانس داخلی.شهید رحیمی)عصر( آ.مرادی 115اورژانس 

5 

 آ.مرادی عصر 115اورژانس  آ.نصیری  اورژانس جراحی.شهدای عشایر)عصر( پسر

 خ.میرزایی صبح باشد 14و13و12و8هفته  )عصر( اورژانس داخلی.شهیدرحیمی

 
 
 

6 

 پسر
 خ.میرزایی اورژانس داخلی.شهیدرحیمی )عصر(

 
 آ.مرادی 115اورژانس  آ.نصیری)عصر(           اورژانس جراحی.شهدای عشایر

 



 
 6گروه 5گروه 4گروه 3گروه 2گروه 1گروه

 حامد مراد زاده ساکی فرعلی  حمید زمانی زینب آزاد بخت مهتاب رشنو رویا علیزاده

 هادی نادری مهدی نادریان  محمد سبزی الهه قربانی سعیده همتی فاطمه سپهوند

 فاروق طهماسبی پژمان پیری احسان اصالن شاهی مهسا عزیزپوری یا اسماعیل بیگیدر زهرا مریدی نژاد 

 بیرانوند رضا حسین محمدیانی هادی کولیوند مریم حقی ساناز امرایی فاطمه فضلی نژاد

 مجتبی رحمتی هادی رضی پور بهرام سوری زهرا سمنگان کیمیا محسنی فاطمه حبیبی کردعلیوند

 فردین حیدری سبحان خسروی محمد بیرانوند حانیه ابدالی فاطمه قنبری خواه مهدیه سبزیان

 حسن حسینی حسین حسنوندی نژاد احمد حسن پور   

      

 یک روز از کارآموزی اورژانس آقایان جهت کارگاه احیا و تجهیزات و مراقبتهای بخش نوزادان با هماهنگی دکتر قاسمی کسر میشود.توجه:                     


