
 

 به نام خدا

 
 دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران

 ( دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاری2برنامه کارآموزی در عرصه ) 

 روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه                                                 94مهر ورودی                                                            97-98سال تحصيلی  دومنيمسال   

 

 1گروه 

 

 پرستاری بهداشت جامعه مديريت خدمات پرستاری پرستاری در بحران و فوريتها

 پرستاري مادران و نوزادان پرستاری کودکان

 1/5/98لغایت  8/4/98 5/4/98لغایت  11/3/98 8/3/98لغایت  14/2/98 11/2/98لغایت  17/1/98 22/12/97لغایت  27/11/97

 معصومه-مونسان .1

 فائزه-يوسفوند .2

 بیمارستان فیروزآبادي

 اورژانس

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد:

 

 فیروزگربیمارستان 

 

 14لغایت  7:15صبح 

 18:30لغایت  13عصر: 

 دوشنبه هاصبح –یکشنبه  –شنبه 

چهارشنبه ها عصر )هفته  –سه شنبه 

 دوم  و سوم(

 

 دکتر صالحینام استاد: خانم  

 غفاري -خانم هاسلطانیان

 : مرکز بهداشت 

 تهرانسر

 

 نام استاد:

 خانم خسروي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رسولحضرت بیمارستان 

 

 

 هفته اول صبح 2

 هفته دوم عصر 2

 

 

 

 

 
 

 

 حکیمیخانم ثابتی و خانم نام استاد: 

 اکبرآباديبیمارستان شهید 

 نام استاد: خانم بخشی

 امين-مصطفايی .3

 داريوش-ملکی .4

 حسين-مالمير .5

 عليرض-زردی گل .6

 روزبه -زاده محمدعلی .7

 مهرداد-علی پوررجبی .8

 علی-عزيزی .9

 رضاعلي – یعسگرخان .10

 بیمارستان حضرت رسول

ICU  اعصاب و داخلی 

 لیست  5و 4و  3نفرات 

 آقاي محمودي دانشجوي دکتري نام استاد:

 بیمارستان فیروزگر

ICU  اعصاب و داخلی 

 لیست  10تا  6نفرات 

 خانم قره سفلو همتایار اورژانس نام استاد:

 

 2گروه 
 

 پرستاری کودکان پرستاري مادران و نوزادان پرستاری بهداشت جامعه پرستاری در بحران و فوريتها  مديريت خدمات پرستاری

 1/5/98لغایت  8/4/98 5/4/98لغایت  11/3/98 8/3/98لغایت  14/2/98 11/2/98لغایت  17/1/98 22/12/97لغایت  27/11/97

 نگين-عليپور 1

 ناهيد-محمدی نژاد 2

 محدثه-کبيری کناری 3

 زهرا-صفرزاده 4

 ريحانه-قورچيان 5

 بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 14لغایت  7:15صبح 

 18:30لغایت  13عصر: 

دوشنبه  –یکشنبه  –شنبه 

 هاصبح

چهارشنبه ها  –سه شنبه 

 عصر )هفته دوم  و سوم(

نام استاد: خانم  هاجعفرجالل، 

 رضوي ، مدیري

 بیمارستان فیروزآبادي

 اورژانس

 

 

 

 نام استاد:

 آقاي پیمان نظري همتایار اورژانس

 مرکز بهداشت  : 

 المپیک

 

 

 

 

 نام استاد:

 دکتر پاشایی

 بیمارستان اکبرآبادي

 

 نام استاد: خانم بخشی

 حضرت علی اصغربیمارستان 

 

 

 

 
 

 نام استاد: خانم محمدي

 فروه –کدخدايی  6

 مسلم –شريفی  7

 احمدرضا –هراتی  8

 صالح -علی رمضانی  9

 بیمارستان حضرت رسول

ICU  اعصاب و داخلی 

 نام استاد :

آقاي عزیزي دانشجوي ارشد داخلی 

 همتایار -جراحی 

 در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند:7راس ساعت  در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند. روز اول کارآموزي بهداشت جامعه الزاما دانشجویان  7راس ساعت  دانشجویان در شیفت صبح ".روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان  الزاما   



 2 

 

 بنام خدا

 
 ايران دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه                                                 94ورودی مهر                                                            97-98نيمسال   دوم سال تحصيلی 

 3گروه 
 پرستاری در بحران و فوريتها  پرستاری کودکان مديريت خدمات پرستاری پرستاری بهداشت جامعه پرستاری مادران و نوزادان

 1/5/98لغایت  8/4/98   5/4/98لغایت  11/3/98 8/3/98لغایت  14/2/98 11/2/98لغایت  17/1/98 22/12/97لغایت  27/11/97

 مرضيه-محمدی 1

 نگار-ولی پور 2

 شيما-علی قارداشی 3

 فاطمه –محمديان  4

 

 اکبرآباديبیمارستان حضرت 

 

 خانم جان محمدي نام استاد:

 :  مرکز بهداشت 

 تهرانسر

 

 

 

 نام استاد:

 خانم خسروي

 

 

 
 

 بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 14لغایت  7:15صبح 

 18:30لغایت  13عصر: 

 دوشنبه هاصبح –یکشنبه  –شنبه 

چهارشنبه ها عصر  –سه شنبه 

 )هفته دوم  و سوم(

 خانم ها  جعفرجالل  نام استاد:

 رضوي ، مدیري 

  
 

 بیمارستان حضرت رسول

 

 

 

 هفته اول عصر 2

 هفته دوم صبح 2

 
 

 

 خانم کریم زاده نام استاد:

 تیربیمارستان شهداي هفتم   

 اورژانس
 

 

 
 

 

 نام استاد:

 خانم مریم همتی

 

 

 

 
 

 محمود-قاسم پورقزلجه 5

 قهجاورستانی ليلی 6

 محمدعلی

 مجتبی-برجی 7

 ميرزاحسين –عزيزی  8

 الديم -ینعمت 9

 بیمارستان حضرت رسول

ICU  اعصاب و داخلی 

خانم رقیه علیایی  نام استاد:

 همتایار اورژانس

 پرستاری بهداشت جامعه مديريت خدمات پرستاری پرستاری در بحران و فوريتها پرستاری کودکان و نوزادان پرستاری مادران 4گروه 

 1/5/98لغایت  8/4/98 5/4/98لغایت  11/3/98 8/3/98لغایت  14/2/98 11/2/98لغایت  17/1/98 22/12/97لغایت  27/11/97

 زهرا-چراغی .1

 دنيا-احمدی .2

 مهسا-امينی .3

 نوش افرين-ذالی .4

اکبرآبادي  مارستانیب  

 

 

 خانم جان محمدي استاد: نام
 

 علی اصغر بیمارستان حضرت

 

 

 

 عصر 21/1/98لغایت  17/1/98

 صبح 11/2/98لغایت  24/1/98

 
 

 

 علی اکبري: خانم نام استاد

 بیمارستان شهداي هفتم تیر

 اورژانس
 

 

 

 
 

 

 

 نام استاد:

 خانم مریم همتی

 

 بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 14لغایت  7:15صبح 

 18:30لغایت  13عصر: 

 

 دوشنبه هاصبح –یکشنبه  –شنبه 

چهارشنبه ها عصر )هفته  –سه شنبه 

 دوم  و سوم(

 

نام استاد: خانم  هاجعفرجالل، رضوي ، 

 مدیري

 : مرکز بهداشت 

 تهرانسر

 

 

 

 

 

 نام استاد:

  خانم خسروي
 

 فرهاد -صفت یريپ .5

 سينا-دانشور .6

 محمد –خدابخشی  .7

 ذوالفقازجمعه گی  .8

 

 

 فیروزگربیمارستان 

ICU  اعصاب و داخلی 

 نام استاد:

خانم راضیه کریم پور همتایار 

 اورژانس

 
 

 نداهنگی با اساتید حضور داشته باشدر دانشکده جهت هم7راس ساعت  روز اول کارآموزي بهداشت جامعه الزاما دانشجویان                  دانشجویان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند. ".روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان  الزاما 
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 به نام خدا

 
 دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران

 پرستاری( دانشجويان کارشناسی پيوسته 2برنامه کارآموزی در عرصه ) 

 روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه                                                 94ورودی مهر                                                            97-98نيمسال   دوم سال تحصيلی 

 

 5گروه 

 

 مديريت خدمات پرستاری مادران و نوزادانپرستاري  ژانس اور پرستاری بهداشت جامعه پرستاری کودکان

 1/5/98لغایت  8/4/98 5/4/98لغایت  11/3/98 8/3/98لغایت  14/2/98 11/2/98لغایت  17/1/98 22/12/97لغایت  27/11/97

 آرزو  -یفرخ .1

 ريحانه  -عباسی .2

 نرگس – یمحمد .3

 حديثه-ندرلو .4

 بیمارستان حضرت رسول

 

 هفته اول عصر2

 هفته دوم  صبح 2

 
 

 

نام استاد: خانم عابدینی دانشجوي 

 دکتري

 :  مرکز بهداشت

 المپیک

 

 نام استاد:

 شریعت پناهی –خانم ها جواهري 

 

 

 

 
 

 بیمارستان فیروزآبادي

 اورژانس
 

 

 

 نام استاد:
 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان اکبرآبادي
  

 

 خانم بخشی نام استاد:

 بیمارستان فیروزگر

 14لغایت  7:15صبح 

 18:30لغایت  13عصر: 

 دوشنبه هاصبح –یکشنبه  –شنبه 

 چهارشنبه ها عصر  –سه شنبه 

 )هفته دوم  و سوم(

 نام استاد:

 خانم ها دکتر صالحی

 غفاري  -سلطانیان
 

 فیروزگربیمارستان 

ICU  اعصاب و داخلی 

 نام استاد:

 

 فواد -یميکر .5

 مصلح – یمدرس .6

 عادل -ینادر .7

 صابر-زند .8

 ريحانه قورچيان) .9

با  1و section 5بطور موقت در

 اين گروه هستند .(

 6گروه 

 

 مديريت خدمات پرستاری مادران و نوزادانپرستاری  پرستاری کودکان پرستاري در بحران و فوریت ها پرستاری بهداشت جامعه

 1/5/98لغایت  8/4/98 5/4/98لغایت  11/3/98 8/3/98لغایت  14/2/98 11/2/98لغایت  17/1/98 22/12/97لغایت  27/11/97

 ترانه-امينی پور .1

 چيا-روه .2

 ارزو-تقيان .3

 پگاه-الماسی .4

 هيهان -رمضان نژاد .5

 مايس -زاده محمد .6

 مرکز بهداشت : 

 تهرانسر

 

 نام استاد:

 خانم خسروي

 

 
 

 بیمارستان شهداي هفتم تیر

 اورژانس

 

 

 
 

 بیمارستان حضرت رسول

 

 

 

 نام استاد: خانم رحیمی

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان حضرت رسول

 خانم موسوياستاد :نام 
 

 

 بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 14لغایت  7:15صبح 

 18:30لغایت  13عصر: 

 دوشنبه هاصبح –یکشنبه  –شنبه 

 چهارشنبه ها عصر –سه شنبه 

 )هفته دوم  و سوم( 

 

نام استاد: خانم  هاجعفرجالل، رضوي ، 

 مدیري

 

 بیمارستان فیروزگر

ICU  اعصاب و داخلی 

 نام استاد:
 

 

 

 نام استاد:

 آقاي عرفان یارمحمدي

 همتایار اورژانس

 

 محمد-ارگسی بختياری .7

 یمحمدعل -ارفع .8

 یمحمدعل -نيصابر .9
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 کارآموزي بهداشت جامعه الزاما دانشجویان در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشندروز اول       دانشجویان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند. ".روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان  الزاما   

 

 

 به نام خدا

   
 دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران

 ( دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاری2برنامه کارآموزی در عرصه )

 روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه                                                 94مهر  یورود                                                           97-98 یسال تحصيلنيمسال   دوم  

 7گروه 

 پرستاري مادران و نوزادان بهداشت جامعهپرستاری  مديريت خدمات پرستاری پرستاری در بحران و فوريتها پرستاری کودکان

 1/5/98لغایت  8/4/98 5/4/98لغایت  11/3/98 8/3/98لغایت  14/2/98 11/2/98لغایت  17/1/98 22/12/97لغایت  27/11/97

 مينا-اخوندی .1

 مژده-اذر .2

 راضيه -صادقی .3

 نازنين-رحمانی مبارکه .4

 نازنين-ساکی .5

 کوثر-ضيغمی .6

 رسول بیمارستان حضرت

 

 

 اول صبحهفته  2

 هفته دوم عصر 2

 
 

 

 

 

 خانم عابدینی نام استاد:

 بیمارستان شهداي هفتم تیر

 اورژانس
 

 

 

 
 

 

 

 نام استاد:

 آقاي شایان چگینی همتایار اورژانس 

 

 بیمارستان فیروزگر

 

 دوشنبه هاصبح –یکشنبه  –شنبه 

 چهارشنبه ها عصر –سه شنبه 

 )هفته دوم  و سوم( 

 

 14لغایت  7:15صبح 

 18:30لغایت  13عصر: 

 نام استاد:

 سزاوار  –خانم ها دکتر صالحی 

 سلطانیان 

 
 

 :  مرکز بهداشت

 تهرانسر

 

 

 

 نام استاد:

 خانم ها دکتر پاشایی و

 خسروي

 

 
 

 بیمارستان شهید اکبرآبادي
 

 نام استاد: خانم بخشی

 

 

 

 
 

 سجاد -رحمانی .7

 سالم پور  مهدی .8

 مططفی -خرقانی .9

 بساطی ميثم  .10

 

 حضرت رسول بیمارستان

ICU  اعصاب و داخلی 

نام استاد: آقاي محمودي دانشجوي 

 دکتري

 

 

 

 در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند 7راس ساعت  لزاما دانشجویان دانشجویان در شیفت صبح در دانشکده جهت هماهنگی با اساتید حضور داشته باشند.                      روز اول کارآموزي بهداشت جامعه ا".روزاول کاراموزي بهداشت مادران و نوزادان  الزاما   
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 به نام خدا

   
 دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران

 ( دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاری2برنامه کارآموزی در عرصه )

 روزهای کار آموزی شنبه لغايت چهارشنبه                                                 94مهر  یورود                                                           97-98 ینيمسال   دوم سال تحصيل 

 

 8گروه 

 

  پرستاری کودکان و نوزادانپرستاري مادران  پرستاری در بحران و فوريتها پرستاری بهداشت جامعه مديريت خدمات پرستاری

 22/12/97لغایت  11/12/97 8/12/97لغایت 13/11/97 10/11/97لغایت 15/10/97

 28/1/98لغایت  17/1/98

 22/3/98لغایت  28/2/98 25/2/98لغایت  1/2/98

 سميرا -آقايی .1

 فاطمه -رضا دوست .2

 الهه -شهرياری   .3

 بیمارستان فیروزگر

 14لغایت  7:15صبح 

 18:30لغایت  13عصر: 

 

 دوشنبه هاصبح –یکشنبه  –شنبه 

 چهارشنبه ها عصر  –سه شنبه 

 )هفته دوم  و سوم(

 

  رضازاده خانم ها نام استاد:
 

 : المپیک مرکز بهداشت

 

 

 
 

 

 نام استاد:

 خانم ها شریعت پناهی  و جواهري

 شهداي هفتم تیربیمارستان 

 اورژانس
 

 

 صبح 22/12/97لغایت  11/12/97

 عصر28/1/98لغایت  17/1/98

 خانم همتی سرپرستار اورژانسنام استاد: 

 

 

 

 

 بیمارستان حضرت رسول
 

 

 نام استاد:

 

 علی اصغر بیمارستان حضرت

 

 

 

 
 

 
 

 خانم نصراهلل پور نام استاد: 

 

 رضا  -باتمانی .4

 عليرضا -رحيمی .5

 سجاد -پورباقری .6

 محمد –امانی  .7

 

 

 بیمارستان حضرت رسول

ICU  اعصاب و داخلی 

 نام استاد:

 جراحی -آقاي رضا امیري دانشجوي داخلی

 همتایار

 

 9گروه 

 

 پرستاری بهداشت جامعه پرستاري مادران و نوزادان پرستاری کودکان پرستاری در بحران و فوريتها مديريت خدمات پرستاری

 22/12/97لغایت  11/12/97 8/12/97لغایت 13/11/97 10/11/97لغایت 15/10/97

 28/1/98لغایت  17/1/98

 22/3/98لغایت  28/2/98 25/2/98لغایت  1/2/98

 مهناز -جعفری .1

 فاطمه -جغتايی .2

 مژده -یالله کاک .3

 مهتاب-سيفی .4

 

 بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 

 14لغایت  7:15صبح 

 18:30لغایت  13عصر: 

 دوشنبه هاصبح –یکشنبه  –شنبه 

 چهارشنبه ها عصر  –سه شنبه 

 دوم  و سوم )هفته

 –خانم ها جعفرجالل نام استاد:

 رضوي  –مدیري 

 بیمارستان شهداي هفتم تیر

 اورژانس
 

 

 

 نام استاد:

آقاي مجتبی کریمی همتایار 

 اورژانس

 بیمارستان حضرت علی اصغر

 

 

 صبح22/12/97لغایت  11/12/97

 صبح21/1/98لغایت  17/1/98

 عصر 28/1/98لغایت  24/1/98
 

 

 خانم کلروزينام استاد:  

 بیمارستان حضرت رسول

 نام استاد: خانم موسوي

 
 

 مرکز بهداشت :

 کن

 
 

 نام استاد: خانم فراهانی نیا

 

 

 

 

 

 ابوالفضل -کارخانه .5

 غليرضا -روستايی .6

 وحيد -رضايی .7

 محمدعلی–شفيعی  .8

 لیع -حسينخانی  .9

 بیمارستان حضرت رسول

ICU  اعصاب و داخلی 

 -آقاي رضا امیري دانشجوي داخلی نام استاد:

 جراحی همتایار
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