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شتي ردماني اريان  گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

شت جامعه دانشجويان كارشناسي پيوسته رپستاري  شت روان وبیماریهاي روان ، رپستاري وژیه  ، رپستاري بهدا  ربانمه كارآموزي رپستاري بهدا

تحصيلي  اولنیمسال 
:                                                                                                                95بهمن ورودي                                                                                                                98-99سال   وشنبهد -يکشنبه  –شنبه روزاهي كارآموزي

شتياکرم شهيد اهشمي ژناد ، رسول بیمارستان اهي :  محل كارآموزي  : صبح   ساعت                                                                                                                                                             ، فیروزگر، اريان،  مراکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7كارآموزي

 2/10/98 الي 25/8/98 20/8/98 الي 13/7/96 8/7/98 ليال 23/6/98 1گروه 

 افطمه پيوندي .1

 محدهث اثبتي .2

 رپیسا سوري  .3

 زهرا بخشي .4

 افطمه آشتياني .5

 حميدرضا آزاد دهقان .6

 فرشيد رحیمي .7

 علي رحمانيان .8

کمیل سلیمي .9
 

 

 بیمارستان رسول اکرم 

 رپستاري وژیه هموديالیز

 

 

 استاد : 

 خانم اه    :    شیرین كام و

 ع  مختر

 بیمارستان اريان

شت روان و بیماري اهي روان  بهدا

 

 

 استاد : 

لله پور  خانم عبدا

 

شتي افضل   مرکز بهدا

شت جامعه  بهدا

 

 

 استاد :

 خانم  مجد آبادي

 

شت جامعه  روزاول كاراموزي                                  رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت رد شيفت صبح    الزاما"دانشجويان بهدا
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شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

شت جامعه دانشجويان كارشناسي پيوسته رپستاري ربانمه كارآموزي  شت روان وبیماریهاي روان ، رپستاري وژیه  ، رپستاري بهدا  رپستاري بهدا

تحصيلي  اولنیمسال 
:                                                                                                                95بهمن ورودي                                                                                                                98-99سال   دوشنبه -يکشنبه  –شنبه روزاهي كارآموزي

شتياکرم شهيد اهشمي ژناد ، رسول بیمارستان اهي :  محل كارآموزي  : صبح                                                                                                                                                               ، فیروزگر، اريان،  مراکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت كارآموزي

 2/10/98الي  16/9/98 11/9/98 الي   4/8/98 98/   29/7 الي 23/6/98 2گروه 

دي .1  عاطفه عليدا

 افطمه عیسي زادهسيده    .2

 حدیث فريدوني زاده .3

 مسعود افطمي .4

 انرد كاظمي .5

 مهدي اقسم ژناد .6

 سهیل آاقعلي .7

 كامران زارعي .8

 بیمارستان اريان

شت روان و بیماري اهي روان  بهدا

 

 استاد :

 دکتر مردانيخانم 

 

شتي  آزادي  مرکز بهدا

شت جامعه  بهدا

 

 استاد :

 خانم خطیر   پاشا

 بیمارستان رسول اکرم

 رپستاري وژیه هموديالیز

 

 استاد :

 خانم اه    :    شیرین كام و

 مخترع

 

 

 

 

 

 

 

شت جامعه  روزاول كاراموزي                                            رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت رد شيفت صبح    الزاما"دانشجويان بهدا
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شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

شت جامعه دانشجويان كارشناسي پيوسته رپستاري  شت روان وبیماریهاي روان ، رپستاري وژیه  ، رپستاري بهدا  ربانمه كارآموزي رپستاري بهدا

تحصيلي  اولنیمسال 
:                                                                                                                95بهمن ورودي                                                                                                                98-99سال   دوشنبه -يکشنبه  –شنبه روزاهي كارآموزي

شتياکرم شهيد اهشمي ژناد ، رسول بیمارستان اهي :  محل كارآموزي  : صبح                                                                                                                                                               ، فیروزگر، اريان،  مراکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت كارآموزي

 2/10/98الي    25/8/98 20/8/98 الي  13/7/96 8/7/98الي 23/6/98 3گروه 

 افطمه میرآاقیي .1

 افطمه عبادي .2

 مرضیه نوربخش .3

 افطمه سلیمان تبار .4

 ماهره قرجه .5

 حسن منتظري .6

 اهدي زنگنه .7

 امیر چگیني .8

 افطمه مهرزاد .9

 

 بیمارستان شهيد اهشمي ژناد

 رپستاري وژیه هموديالیز

 

 استاد : 

 و محمودنيا فخاري اه  خانم 

 

 بیمارستان  رسول اکرم

شت روان و   بیماري اهي روانبهدا

 

 استاد :

 صارب آاقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

شتي  سعادت آباد  مرکز بهدا

شت جامعه  بهدا

 

 استاد :

 خانم الهي 

شت جامعه  روزاول كاراموزي                              رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت رد شيفت صبح    الزاما"دانشجويان بهدا
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شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

شت جامعه دانشجويان كارشناسي پيوسته رپستاري  شت روان وبیماریهاي روان ، رپستاري وژیه  ، رپستاري بهدا  ربانمه كارآموزي رپستاري بهدا

تحصيلي  اولنیمسال 
:                                                                                                                95بهمن ورودي                                                                                                                98-99سال   دوشنبه -يکشنبه  –شنبه روزاهي كارآموزي

شتياکرم شهيد اهشمي ژناد ، رسول بیمارستان اهي :  محل كارآموزي  : صبح                                                                                                                                                               ، فیروزگر، اريان،  مراکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت كارآموزي

 2/10/98الي      25/8/98 20/8/98 الي    13/7/98 8/7/98 الي     23/6/98 4گروه 

 زهرا جمشيدي .1

 خاني  مهتاب سيدعلي  .2

 نغمه آصفي .3

 زهرا حجازي  .4

 اهنیه کشاورزيان .5

 هموديالیزرپستاري وژیه 

 صبح 31/6/98لغایت  23/6/98

 بیمارستان فیروزگر

         خانم صحرایي  استاد :

 عصر  8/7/98لغایت  1/7/98

 بیمارستان اهشمي ژناد

   افشار نصر   خانماستاد : 

شتي    سعادت آبادمرکز بهدا

شت جامعه  بهدا

 

 

 

 استاد :

 خانم  معصومي

 

 بیمارستان اريان

شت روان و بیماري   اهي روانبهدا

 

 

 

 استاد :

 خانم دکتر اینانلو

 

 ارباهیم حميدي کيا .6

 علي توكلي .7

 محمد شریعت فر .8

 محمد اريي .9

 امیر محمد اسالمي .10

 رپستاري وژیه هموديالیز

 عصر 31/6/98لغایت  23/6/98

 بیمارستان اهشمي ژناد

  افشار نصر   استاد : خانم 

 صبح 8/7/98لغایت  1/7/98

 بیمارستان فیروزگر

  خانم صحرایياستاد  :  

شت جامعه  روزاول كاراموزي                                                             رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند.  7راس ساعت رد شيفت صبح    الزاما"دانشجويان بهدا

  )صبح (  خواهند  گذراند.  دانشجويان محترم این گروه  ،  كارآموزي واحد هموديالیز را   رد دو  مرکز ردماني اهشمي ژناد )عصر (  و فیروزگر                             
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شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

شت روان وبیماریهاي ر شت جامعه دانشجويان كارشناسي پيوسته رپستاري ربانمه كارآموزي رپستاري بهدا  وان ، رپستاري وژیه  ، رپستاري بهدا

تحصيلي  اولنیمسال 
:                                                                                                                95بهمن ورودي                                                                                                                98-99سال   دوشنبه -يکشنبه  –شنبه روزاهي كارآموزي

شتياکرم شهيد اهشمي ژناد ، رسول بیمارستان اهي :  محل كارآموزي  : صبح                                                                                                                                                               ، فیروزگر، اريان،  مراکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت كارآموزي

 2/10/98 الي       25/8/98 20/8/98الي    4/8/98 29/7/98 الي      23/6/98 5گروه 

 مهسا طاهري .1

 زهرا  کرد زاده .2

 مهدیس گلي پور .3

 ميالد افمریني .4

 اسماعیل علیخاني .5

 فرزاد قرباني .6

 مجتبي عاليان .7

 رپاهم اصغري فرد .8

 

 

شتي    افضلمرکز بهدا

شت جامعه  بهدا

 

 استاد :

 خانم طياري 

 بیمارستان شهيد اهشمي ژناد

 رپستاري وژیه هموديالیز

 

 استاد :

 و محمودنيا فخاري اه  خانم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان اريان

شت روان و بیماري اهي روان  بهدا

 

 استاد :

لله پور  خانم عبدا

 

شت جامعه  روزاول كاراموزي                      رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت رد شيفت صبح    الزاما"دانشجويان بهدا
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شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

شت جامعه دانشجويان كارشناسي پيوسته رپستاري  شت روان وبیماریهاي روان ، رپستاري وژیه  ، رپستاري بهدا  ربانمه كارآموزي رپستاري بهدا

تحصيلي  اولنیمسال 
:                                                                                                                95بهمن ورودي                                                                                                                98-99سال   دوشنبه -يکشنبه  –شنبه روزاهي كارآموزي

شتياکرم شهيد اهشمي ژناد ، رسول بیمارستان اهي :  محل كارآموزي  : صبح                                                                                                                                                               ، فیروزگر، اريان،  مراکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت كارآموزي

 2/10/98 الي       25/8/98 20/8/98 الي         4/8/98 29/7/98 الي       23/6/98 6گروه 

 زهره کریمي .1

 نيلوفر فرجي .2

 افطمه ملکي .3

 افطمه زیداني .4

یي اقدم .5  ثنا فدا

 علیرضا چاوشي .6

 ابوالفضل کشاورز .7

 

شت جامعه  بهدا

شتي    آزاديمرکز بهدا

 

 

 

 

 : استاد

 خانم خطیر پاشا

 

 

 

 بیمارستان رسول اکرم 

 رپستاري وژیه هموديالیز

 

 

 

 

 استاد : 

 خانم اه   :  شیرین كام و مخترع

 بیمارستان  رسول اکرم

شت روان و بیماري اهي روان  بهدا

 

 

 

 

 استاد :

 خانم افطمي

 

 

 

 

 

 

شت جامعه  روزاول كاراموزي                       با اساتيد حضور داشته باشند.    رد دانشکده جهت هماهنگي  7راس ساعت رد شيفت صبح    الزاما"دانشجويان بهدا
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شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

شت جامعه دانشجويان  شت روان وبیماریهاي روان ، رپستاري وژیه  ، رپستاري بهدا  كارشناسي پيوسته رپستاري ربانمه كارآموزي رپستاري بهدا

تحصيلي  اولنیمسال 
:                                                                                                                95بهمن ورودي                                                                                                                98-99سال   دوشنبه -يکشنبه  –شنبه روزاهي كارآموزي

شتياکرم شهيد اهشمي ژناد ، رسول بیمارستان اهي :  محل كارآموزي  : صبح                                                                                                                                                               ، فیروزگر، اريان،  مراکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت كارآموزي

 2/10/98 الي            16/9/98 11/9/98 الي            4/8/96 7/98/ 29الي           23/6/98 7گروه 

 ويدا احمدي .1

 رپدیس شنبه زاده .2

 افطمه زیدياني .3

 دياکو محمودي .4

 محمد عسگري .5

 سهیل يکه روستا .6

 سيد مهدي مهدي ژناد .7

 شهاب شفيعي .8

 

 بیمارستان اريان

شت روان و بیماري اهي روان  بهدا

 

 

 

 استاد :

 خانم دکتر اینانلو

 

شت جامعه  بهدا

شتي    شهر زیبامرکز بهدا

 

 

 

 استاد :

 خانم  باقري

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان شهيد اهشمي ژناد

 رپستاري وژیه هموديالیز

 

 

 

 استاد :

 و محمودنيا فخاري اه  خانم 

 

 

شت جامعه  روزاول كاراموزي                         رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند.      7راس ساعت رد شيفت صبح    الزاما"دانشجويان بهدا
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شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

شت جامعه دانشجويان كارشناسي پيوسته رپستاري  شت روان وبیماریهاي روان ، رپستاري وژیه  ، رپستاري بهدا  ربانمه كارآموزي رپستاري بهدا

تحصيلي  اولنیمسال 
:                                                                                                                95بهمن ورودي                                                                                                                98-99سال   دوشنبه -يکشنبه  –شنبه روزاهي كارآموزي

شتياکرم شهيد اهشمي ژناد ، رسول بیمارستان اهي :  محل كارآموزي  : صبح                                                                                                                                                               ، فیروزگر، اريان،  مراکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت كارآموزي

 2/10/98 الي          25/8/98 20/8/98 الي            4/8/98 29/7/98 الي          23/6/98 8گروه 

 الله مراد .1

 مرضیه میراحمدي .2

 رقیه کچویي .3

 زهرا طایفه .4

 بیمارستان اريان

شت روان و بیماري اهي روان  بهدا

 

 استاد :

لله پور  خانم عبدا

 

 رپستاري وژیه هموديالیز

 صبح  12/8/98لغایت  4/8/98

 بیمارستان فیروزگر

 خانم صحرایياستاد : 

 عصر 20/8/98لغایت  13/8/98

 بیمارستان اهشمي ژناد

 خانم افشار نصراستاد : 

شت جامعه  بهدا

شتي   کنمرکز بهدا

 

 استاد :

 محمدرضا نکویي .1 خانم دکتر پاشایي

 ابوالفضل پورمنفرد .2

صطفي بابایي .3  م

 رسول جاللوند .4

 رامین اکبري  .5

 

 رپستاري وژیه هموديالیز

 عصر  12/8/98لغایت  4/8/98

 بیمارستان اهشمي ژناد

 افشار نصر استاد : خانم

 صبح 20/8/98لغایت  13/8/98

 بیمارستان فیروزگر

 صحرایي خانماستاد : 

شت جامعه  روزاول كاراموزي                                   رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند.  7راس ساعت رد شيفت صبح    الزاما"دانشجويان بهدا

   )صبح (  خواهند  گذراند.  دانشجويان محترم این گروه  ،  كارآموزي واحد هموديالیز را   رد دو  مرکز ردماني اهشمي ژناد )عصر (  و فیروزگر                                     
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شتي ردماني اريان گاه علوم زپشکي و خدمات بهدا  دانشکده رپستاري و مامائي دانش

شت روان وبیماریهاي  شت جامعه دانشجويان كارشناسي پيوسته رپستاري ربانمه كارآموزي رپستاري بهدا  روان ، رپستاري وژیه  ، رپستاري بهدا

تحصيلي  اولنیمسال 
:                                                                                                                95بهمن ورودي                                                                                                                98-99سال   دوشنبه -يکشنبه  –شنبه روزاهي كارآموزي

شتياکرم شهيد اهشمي ژناد ، رسول بیمارستان اهي :  محل كارآموزي  : صبح                                                                                                                                                               ، فیروزگر، اريان،  مراکز بهدا  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7ساعت كارآموزي

 2/10/98 الي         16/9/98 11/9/98 الي         4/8/98 29/7/98 الي           23/6/98 9گروه 

 صنم پنبه اي .1

 افطمه تیموري  .2

 زهرا چراغي .3

 شادي جوراب باافن .4

شت جامعه  بهدا

شتي  شهرزیبا  مرکز بهدا

 

 

 

 استاد :

 خانم باقري

 بیمارستان اريان

شت روان و بیماري اهي روان  بهدا

 

 

 

    استاد :

 خانم دکتر مرداني  

 

 هموديالیزرپستاري وژیه 

 صبح  24/9/98لغایت  16/9/98

 بیمارستان فیروزگر

 استاد : خانم صحرایي

 عصر  2/10/98لغایت  25/9/98

 بیمارستان اهشمي ژناد

 افشار نصراستاد : خانم 

 ساره زنگنه .5

 حسین رحمتي .6

 علي رفيعي .7

 ژپمان حيدري  .8

 رپستاري وژیه هموديالیز

 عصر  24/9/98لغایت  16/9/98

 اهشمي ژنادبیمارستان 

 استاد : خانم  افشار نصر

 صبح  2/10/98لغایت  25/9/98

 بیمارستان فیروزگر

 استاد : خانم صحرایي

شت جامعه  روزاول كاراموزي               رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند.  7راس ساعت رد شيفت صبح    الزاما"دانشجويان بهدا

   )صبح (  خواهند  گذراند.  دانشجويان محترم این گروه  ،  كارآموزي واحد هموديالیز را   رد دو  مرکز ردماني اهشمي ژناد )عصر (  و فیروزگر                     


