
 به نام خدا

   
 ايران يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک يو مامائ يدانشکده پرستار

 97مهر ورودي  اصول ومهارتهاي پرستاري دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري يبرنامه کارآموز

 شنبه ، يکشنبه :روزهاي کارآموزي                                                                    97-98سال تحصيلي  دوم  نيمسال                                     

 30/7 - 30/12ساعت کارآموزي                         ، حضرت رسولو فيروزگر محل کارآموزي: بيمارستان شفا يحيائيان                                    

 15/2/98لغایت  17/1/98 12/12/97لغایت  13/11/97

 حضرت رسولبیمارستان 

 )بخش ارتوپدی و جراحی عمومی(

  :1گروه 

 معصومه-اتش برگ 1

 یاسمن-ازاد 2

 زهرا-اعزامی اغمیونی 3

 زینب-امامیان 4

 سعید-احمدی 5

 علی-اقاپور 6

 امین-یزدانی دهنوی 7

 مرضیه براری 8

  

 بیمارستان شفا یحیائیان

 2گروه 

 مهدیه-خلجی بلتیجه .1

 فاطمه-داروغه .2

 حدیثه-دوستی .3

 پرنیا-رجبعلی زادگان .4

 روح اله-بتوئی .5

 محمد-فر یارسالن .6

 حسین-سبزیانی داویجانی .7

 امین-نورمحمدی زادنوروزمحله .8

 

 خانم الیاسینام استاد:     خانم بزرگ نژادنام استاد:   

 بیمارستان شفایحیا ئیان

 2گروه 

 نوریه-پهلوانی 1

 نیلوفر-حاتمی زاده 2

 كیمیا-حامدی 3

 ساحل-حقایقی 4

 سیدحجت-تقی نژاد 5

 امیرحسین-خانه پزا 6

 محمد-سلیمان پور 7

 محمدمهدی-نریمانی 8

 

 بیمارستان شفا یحیائیان

 4گروه 
 

 احالم-ساعدی .1

 فاطمه-شاه حسینی خالق اباد .2

 مینا-قائم خواه .3

 حورا-كاشفی راد .4

 محمدرضا-خسروی .5

 پویا-دولت ابادی .6

 محمدرضا-زكی زاده چوبتراش .7

 دانیال-مرادی .8

 ناهيد يکه روستانام استاد:    دانشجوی دكتریكاوه نام استاد:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 به نام خدا 

   
 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 97مهر برنامه کارآموزي اصول ومهارتهاي پرستاري دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاري ورودي 

 روزهاي کارآموزي: شنبه ، يکشنبه                                                                    97-98سال تحصيلي  دومنيمسال                                      

 30/7 - 30/12ساعت کارآموزي                      محل کارآموزي: بيمارستان شفا يحيائيان   و فيروزگر، حضرت رسول                                  

 15/2/98لغایت  17/1/98 19/12/97لغایت  20/11/97

 بیمارستان فیروزگر

 )بخش ارتوپدی و جراحی عمومی(

 

 5گروه 

 فاطمه-رمضانی .1

 الهه-خادمی .2

 ایپر-پور یروشن .3

 عارفه-یانیقد .4

 اریان-شایان .5

 محمدهادی-شكرالهی .6

 مهدی-شیخ دارانی .7

 تجری زهرا كشوری .8

1 1

- 

 بیمارستان فیروزگر

 )بخش ارتوپدی و جراحی عمومی(

 

 6گروه

 زهرا-محمدی .1

 فاطمه-مهرابی .2

 مریم-نوروزی .3

 محدثه-نوروزی .4

 امیرمهدی-علی زاده .5

 علیرضا-قهرمانی .6

 ستار-كرمی .7

 امیرحسین-محمدی .8

 یخانم گودرز نام استاد:  خانم گودرزینام استاد: 

 شفا یحیائیان بیمارستان

 12/12/97 تیلغا 13/11/97

 7گروه 

 پرستو-بیانی حسنجانی 1

 فاطمه-رستم ابادی 2

 محبوبه-گندم كار 3

 سیده زهرا-حیدری 4

 بهنام-ینعمت 5

 اریكام-دالسالمیجد 6

 سجاد-محمدی 7

 مهسا بهنامی 8

 

 

 خانم الیاسینام استاد: 

 

 


