
 پرستاری کارآموزی دانشجویان ترم پنجمبرنامه                  

  79-79 اولنیمسال 

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

 ، مسئولین واحد : خانم یوسفی ،دکتر قاسمی ،خانم ایمانی فر و دکتر بیرانوند شنبه 4و  3روزهای کارآموزی : 
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 خ.فرامرزی رحیمی  جنرال اطفال شهید طرهانیخ. قلب شهید مدنی  1
 اعصاب و روان عصر

 دکتر بیرانوند

 عشایر، عصر اورولوژی شهدای

 خ.ایمانی فر

 ارتوپدی شهدای عشایر

 آ.نورالهی

 خ.حاتمی قلب شهید رحیمی  دکتر کرمی  جنرال اطفال .شهید مدنی 2
 عشایر، عصر اورولوژی شهدای

 خ.ایمانی فر

 ارتوپدی شهدای عشایر

 آ.نورالهی

 اعصاب و روان عصر

 دکتر بیرانوند

3 
 اعصاب و روان عصر خ.کرمی

                

 

عشایر،  اورولوژی شهدای

 خ.ایمانی فر عصر

 

 ارتوپدی شهدای عشایر

 آ.نورالهی

 قلب شهید مدنی 

 خ.حاتمی
 خ.رئوفی .شهید مدنیجنرال اطفال 

4 

عشایر،  اورولوژی شهدای

 یوسفیخ. عصر

 

 

 ارتوپدی شهدای عشایر

 آ.نورالهی

 خ.کرمی اعصاب و روان عصر

 
 خ.حاتمی  مدنیقلب شهید  خ رازیانی جنرال اطفال .شهید مدنی

5 
  اعصاب و روان صبح

 
 . خ بازگیر مدنیقلب شهید 

 ارتوپدی شهدای عشایر

 آ.نورالهی

 عشایر، عصر شهدایاورولوژی 

 آ.یاراحمدی
 آقای موسی زاده جنرال اطفال .شهید رحیمی

 .است الزامی شد، خواهد اعالم متعاقبا تاریخ که بیمار مراقبت ازکودک کارگاه در دانشجویان کلیه شرکت:  توجه

 

 



 واحد  2: بهداشت مادر و نوزادپرستاری 

 ....، مسئولین واحد :  شنبه 5روزکارآموزی : 

 19 15 14 13 12 11 11 7 8 9 9 5 4 3 2 1 ها هفته

 تاریخ

 گروه ها
91/99 62/99 3/96 91/96 91/96 62/96 63/9 31/9 2/6 93/6 61/6 61/6 3/3 91/3 91/3 62/3 

1 

 دختر

 نفر اول : نرسری 4

 RIنفر دوم :  4

 خ.فراشی

 

 RIنفر اول :  4

 نرسرینفر دوم :  4

 خ.فراشی

 

 نوزادان.شهیدمدنی

 عصر 8و9صبح و هفته  9و5نفر اول : هفته  4

 صبح 8و9و هفته  عصر 9و5نفر دوم : هفته  4

 دکتر قاسمی

 خ.ایمانی فر  جراحی زنان.عسلی

2  

 دختر
 زنان .عسلی بخش

 خ.ایمانی فر

 زایشگاه عسلی

 نفر اول : نرسری 3

 RI:  بعدینفر  3

 خ.فراشی

 زایشگاه عسلی

 RIنفر اول :  3

 : نرسری بعدینفر  3

 خ.فراشی

 نوزادان.شهیدمدنی

 عصر 12و11صبح و هفته  11و7نفر اول : هفته  3

 صبح 12و11عصر و هفته  11و7: هفته  دومنفر  3

 دکتر قاسمی

 عصر جراحی زنان.عسلی

 خ.ایمانی فر

3  

 دختر 
 جراحی زنان

 خ.ایمانی فر هفته اول عصر 2

 زایشگاه عسلی

 نفر اول : نرسری 4

 RI:  بعدی نفر  3

 خ.فراشی

 زایشگاه عسلی

 RIنفر اول :  4

 : نرسری بعدینفر  3

 خ.فراشی

 نوزادان.شهیدمدنی

 عصر 19و15صبح و هفته  14و13نفر اول : هفته  4

 صبح 19و15عصر و هفته  14و13: هفته  بعدینفر  3

 دکتر قاسمی

4 

 پسر

 آ.مرادی عصر 115اورژانس 

 دکتر قاسمیصبح کارگاه مراقبت،تجهیزات و احیا نوزاد شهید مدنی  6/96مورخ 
 آ.دارایی )صبح(اورژانس داخلی.شهید رحیمی

5 

 پسر
 آ.دارایی )عصر(اورژانس داخلی.شهید رحیمی

 دکتر قاسمیعصر کارگاه مراقبت،تجهیزات و احیا نوزاد شهید مدنی  6/96مورخ 

 آ.مرادی  عصر 115اورژانس 

 

 .نمایند شرکت شود، می برگزار اطفال گروه توسط که نوزدان  در احیاء و مراقبت ، نوزادان بخش تجهیزات کارگاه در بایستی اورژانس کاراموزی جای به پسران گروه ....... هفته روز یک:  توجه

 

 



 

 5گروه 4گروه 3گروه 2گروه  1گروه 

 صادق نظری شاهین نورعلی فاطمه انصاری فرد رضوان طهماسبی سیده محدثه موسوی

 اسماعیل جمال زاده سجاد شهبازیان زهره جمشیدیان نگار علیزاده صهبا خسروی

 پویان منتی عرفان شمسی زاده عاطفه قاسمی پور پگاه خسروی نرگس دریکوند

 حسن کاکایی فر حسین کرمی صبورا جمعه زاده زهرا زیویاری مهسا مرادی

 امیر بهاروندی سعید گراوند فاطمه صفر بیرانوند نیلوفر محمدی فاطمه کاکاخانی

 محمد آزادی علیرضا لطفی پور مهتاب دارابی بهنوش کونانی فاطمه والیزاده

 یاسر حدادی ذبیح اله خسروی         سپیده چگنی                                                                                                                     فاطمه شکری

 فرشید احمدی پویا شیراوند اشکان بیرانوندی  نگار پرورش

 مهدی قیصری فرشید همتی   اشکان بیرانوندی

 محمد رضا محمودی رضا میرزایی   

 


