
 پرستاری کارآموزی دانشجویان ترم پنجمبرنامه 

  99 -99 اولنیمسال 

 شنبه 4و  3روزهای کارآموزی : 

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

 گروه کودکانسوپروایزری دانشجویان ارشد پرستاری بعنوان مربی : 
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A   دکتر بیرانوندعصر اعصاب و روان  خ.زهرا موسویمدنی  جنرال اطفال شهید کاویانیآ. قلب شهید مدنی 

 اورولوژی شهدای

 آ.یاراحمدیعشایر

  

 ارتوپدی شهدای عشایر

 آ.یاراحمدی

B  خ.پیری عصر شهید مدنیقلب  خ.زهرا موسوی  جنرال اطفال .شهید مدنی 

عشایر  اورولوژی شهدای

 آ.یاراحمدی

 

ارتوپدی شهدای 

 آ.یاراحمدیعشایر

 

 آ.منصوریاعصاب و روان 

 

C  
 خ.فرضیاعصاب و روان 

 

 اورولوژی شهدای

 آ.یاراحمدیعشایر 

 

ارتوپدی شهدای 

 آ.یاراحمدیعشایر 

 

 خ.حسینی جنرال اطفال .شهید مدنی آ.تیموریقلب شهید مدنی 

D  
عشایر  اورولوژی شهدای

 عصر خ.یوسفی

 

 ارتوپدی شهدای عشایر 

 عصر آ.فرهادی

 

 آ منصوری  عصر اعصاب و روان 
 

 
 مدنی خ.حاتمیقلب شهید  خ.حسن پور  جنرال اطفال .شهید مدنی

E  
 دکتر بیرانوندعصر اعصاب و روان 

 
 خ.سلیمانیقلب شهید مدنی 

 ارتوپدی شهدای عشایر

 آ.منصوری 

 عشایر شهدایاورولوژی 

 آ.منصوری
 خ.عبادار جنرال اطفال .شهید رحیمی 

F 
 
 

 

ارتوپدی شهدای عشایر 

 آ.فرهادی عصر

 

 اورولوژی شهدای

 خ.یوسفی عصر عشایر

 

 جنرال اطفال .شهید رحیمی  عصر

 موسوی ارشد خ. 

 خ.خداییقلب شهید مدنی عصر  

 

 

 دکتر بیرانوند  اعصاب و روان عصر

 

 



 

 

 واحد  2پرستاری بهداشت مادر و نوزاد:   

  شنبه 5روزکارآموزی : 

 16 15 14 13 12 11 11 9 9 7 6 5 4 3 2 1 هفته ها

 تاریخ

 گروه ها

68/2 2/2 00/2 08/2 61/2 6/8 9/8 02/8 63/8 31/8 2/9 02/9 60/9 
68/9 1/01 06/01 
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 زایشگاه عسلی

 نفر اول : نرسری 4

 خ.فراشی  RIنفر دوم :  4

 

  نوزادان.عسلی

 دکتر قاسمی
 

 خ.اطیابیهفته دوم عصر  4هفته اول صبح  4جراحی زنان.عسلی 

  

2  

 
 خ.اطیابیجراحی زنان .عسلی  صبح  

  

 زایشگاه عسلی

 نفر اول : نرسری 4

 خ.فراشی RIنفر دوم :  4

 نوزادان.عسلی

 دکتر قاسمی
 

3  

 خ.میترا فتحیعصر  عسلی  جراحی زنان 

 

 زایشگاه عسلی

 نفر اول : نرسری 4

 خ.فراشی  RIنفر دوم :  4

 

 نوزادان.عسلی

 دکتر قاسمی

 

 خ.میترا فتحی عسلی صبح  جراحی زنان

 

4 

 
 آ.مرادی 115اورژانس 

اورژانس داخلی.شهید رحیمی)عصر( 

 خ.میرزایی
 آ.میر دریکونداورژانس جراحی.شهدای عشایر)عصر( 

5 

 
  اورژانس جراحی.شهدای عشایر)عصر(

 آ.میر دریکوند 
 عصر آ.مرادی 115اورژانس 

 نادریانآ.اورژانس داخلی.شهیدرحیمی )عصر( 
 

 

 

6 

 

 خ.میرزایی اورژانس داخلی.شهید رحیمی)عصر(
  جراحی.شهدای عشایر)عصر(اورژانس 

 آ.میر دریکوند
 عصر آ.مرادی 115اورژانس 

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

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 6گروه 5گروه 4گروه 3گروه 2گروه 1گروه 

 مهدی نادری اشکان پاپی حمید میرزایی فائزه کرنوکر رضوان نجف پور  خاطره علیزاده

 محمد امین طرهانی بهنام علیزاده حمید ندری سپیده قزوینه نسیم مرادی فریبا مرادی

 متین آزادبخت حسین سیاهی محسن تقی پور حدیث بهرامی فرشته حسینی شیرین نریمانی

 حسن سپهوند حجت میر دریکوند حمیدرضا ابراهیم زاده  فاطمه موسیوند یاسمن دریکوند نرگس اکبری

 میالد شرفی رضا بهاری مرتضی معینی حانیه حسنوند راضیه کشوری مهدیه امرایی

 مسعود روشن نیا یرامین ماسور   شهاب بیرانوند  مریم ندری معصومه اقبالی آناهیتا خداکرمی

 داوود سلیمانی حسین فرهادی مهران جهانگیری سارا سعیدی حدیث باقری زهرا حسینی

 سپهوند مهدی اتابک حاتمی کیا بهنام پیریان   

 محمد عیدی علیرضا آزادبخت   

 

 صادق محبیان

 

 Fگروه Eگروه Dگروه Cگروه Bگروه Aگروه 

 مرتضی معینی مهران جهانگیری اتابک حاتمی کیا مسعود روشن نیا اشکان پاپی مهدی نادری

 شهاب بیرانوند حمید رضا ابراهیم زاده بهنام علیزاده مهدی سپهوند رامین ماسوری  صادق محبیان

 حسین فرهادی محسن تقی پور محمد عیدی میالد شرفی حجت میر دریکوند متین آزادبخت

 حمید میرزایی بهنام پیریان حسین سیاهی داوود سلیمانی رضا بهاری سپهوندحسن 

 راضیه کشوری حمید ندری فائزه کرنوکر نسیم مرادی علیرضا آزادبخت محمد امین طرهانی

 موسیوند فاطمه معصومه اقبالی سپیده قزوینه یاسمن دریکوند مهدیه امرایی نرگس اکبری

 فریبا مرادی فرشته حسینی سارا سعیدی مریم ندری خداکرمیآناهیتا  شیرین نریمانی

 حدیث باقری رضوان نجف پور حانیه حسنوند   حدیث بهرامی زهرا حسینی خاطره علیزاده


