
       برنامه کارآموزي دانشجویان ترم ششم پرستاري
  96 -97 اولنیمسال 

  )واحد 2:  3بزرگساالن و سالمندان پرستاري ،واحد2:  محیط /خانواده و  فرد/ جامعه سالمتپرستاري (

  یک شنبه وروزهاي کارآموزي : شنبه 

  مسئولین واحد : دکتر حیدري و خانم حاتمی 

  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  هفته ها
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  ج اعصاب ، شهداي عشایر
  سوختگی زنان ( دانشجویان دختر )  خانم حاتمی

  سوختگی مردان(دانشجویان پسر )
  آ.دهقان

  2و  1گروه 
  خ.رشیدي

 سراي و رضا امام بخشی توان مرکز
  سالمندان

  دکتر حیدري

  کوي آزادگانبهداشتی   مرکز
  خ.کوشکی

  

2  
رضا و مرکز توان بخشی امام 
  سراي سالمندان

  دکتر حیدري

  مرکز
بهداشتی 

 4شماره
  خ.دالوند

  
  خ.دالوند 4شماره مرکز  بهداشتی 

  عشایر شهداي ، اعصاب ج
  خانم حاتمی

 سوختگی زنان (دانشجویان دختر )  3
  خ.بختیاري

  سوختگی مردان(دانشجویان پسر )
  آ.دهقان

  4و  3گروه 
  

مرکز توان بخشی امام رضا و سراي 
  دکتر حیدري سالمندان

  مرکز
بهداشتی 

  4شماره 
  خ.دالوند

  عشایر شهداي ، اعصاب ج
  خانم حاتمی

  خ.دالوند 4مرکز بهداشتی شماره
  

4  

  
  ج اعصاب ، شهداي عشایر

  خانم حاتمی
  

  خ.ملکیان 8مرکز بهداشتی 
 سراي و رضا امام بخشی توان مرکز

  سالمندان
  دکتر حیدري



  

  واحد 1 مراقبتهاي ویژهواحد،  1پرستاري در مشکالت شایع ایران: 

 ، مسئولین واحد : دکتر گودرزي و خانم طاهري  روزکارآموزي : سه شنبه

  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  هفته ها
  تاریخ
  

  گروه ها

28/6  4/7  11/7  18/7  25/7  2/8  9/8  16/8  23/8  30/8  7/9  14/9  21/9  28/9  5/10  12/10  

  داخلی.شهداي عشایر  1
  دکتر رئوفیخانم   )دیابت و آسم(

قلب .شهید 
  مدنی

HTN) و MI(  
عصر.خانم 

 نصیري

.شهید انکولوژي
  رحیمی

  دکتر گودرزي

ICU )( عصر) نورولوژي)... 1جنرال  
  خانم موسوي( لیال)

2  ICU )آ.نورالهی )... نورولوژي  صبح1جنرال  
  .عصرداخلی.شهداي عشایر
  (دیابت و آسم)

  خانم موسوي (فرخنده)

قلب .شهید 
  رحیمی

HTN) و MI(  
  دکتر غالمی

انکولوژي.شهید 
  رحیمی

  دکتر گودرزي

3  
انکولوژي.شهید 

  رحیمی
  دکتر گودرزي

قلب .شهید 
  رحیمی

HTN) و MI(  
  دکتر غالمی

  .عصرداخلی.شهداي عشایر
  (دیابت و آسم)

  خانم موسوي (فرخنده)

ICU ) داخلی (عصر)2جنرال ...(  
  خانم طاهري

  

4  ICU ) عصر)... داخلی 2جنرال  

  خانم طاهري

انکولوژي.شهید 
  رحیمی

  دکتر گودرزي

  عصر رحیمیداخلی شهید 
  (دیابت و آسم)
  خانم کیاشی 

قلب .شهید 
  مدنی.عصر

HTN) و MI(  
  خانم نصیري

  



  

 4گروه 3گروه  2گروه  1گروه 

  ایوب آزادي  نیلوفر رضایی  کوثر رضایی  حامد نورالهی

  سامان بازگیر  زهرا ورپشتی  فیروزه بیرانوند  بهروز هاشمی

  مریم پناهی  نسا رومیانی  عرفان محسنی  صبا حسینی

  نسیم سپهوند  نسا شریف زاده  میثم مهدي نیایی  علی خدادادي

  بهنام فعلی  علی غضنفري  حسین اسکینی  فاطمه سلیمانی

  سعید رحیمی  مهدي خوشنودي   فاطمه حسنوند  سجاد پور مهر

  مریم بوالحسنی  ابوالفضل سیف  میالد بیرانوند  آزاده محمدي

 درسمحمد امرایی(     سارا بیرانوند
  شایع)بیماریهاي 

  

 


