
 

 

 هب انم خدا 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96مهر  رپستاري رد مش

تحصيلي  اول نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   :  /   ، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، شیرخوارگاه شهيد رتکمان رسول اکرممحل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 4/10/98لغایت 18/9/98 13/9/98لغایت 6/8/98 1/8/98لغایت  15/7/98 10/7/98لغایت  25/6/98 1گروه 

 زینب اسالمي راد .1

 مهسا خلخالي .2

 افطمه شعباني .3

 کودک سالم

 شیرخوارگاه شهيد رتکمان

 انم استاد: 

 دکتر رپوزیيخانم 

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 فیروزگر بیمارستان

 زانن

 :)مشترک ( انم استاد

شت ماردو نوزاد  بهدا

 بیمارستان شهيد اکبرآبادي

  انم استاد:

 خانم جان محمدي

 بیماریهاي کودکان

 رسول اکرمبیمارستان 

 

 

 

 

  انم استاد:

 بنازاده   خانم 

 مهدي  حاردباشلو .4

 محمدعلي توتونچي .5

 مجيد ملکي .6

 کودک سالم

 مدرهس

 

 انم استاد:

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 فیروزگربیمارستان 

 غدد –داخلي 

 :)مشترک ( انم استاد

 رسول اکرمبیمارستان  

 نوروسرجري

 همه روز اه عصر

 انم استاد:

رب تهران، واحد آموزش  معاونت  شت شمال غ شتي  مراجعه نمایند.تذکر:        دانشجويان پسر  رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا    بهدا

شت ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويانآروزاول کار  رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند. 7رد شيفت صبح  راس ساعت  دختر موزي بهدا

 ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان ، 

  



 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96مهر  رپستاري رد مش

تحصيلي  اول نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   :  /   ، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، شیرخوارگاه شهيد رتکمان رسول اکرممحل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 4/10/98لغایت 18/9/98 13/9/98لغایت 6/8/98 1/8/98لغایت  15/7/98 10/7/98لغایت  25/6/98 2گروه 

 اهنیه ساوئي .1

 زهرا بیرامي چومالو .2

 موسويسيده عاطفه  .3

 کودک سالم

 شیرخوارگاه شهيد رتکمان

 انم استاد: 

 دکتر رپوزیيخانم 

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

 :)مشترک ( انم استاد

شت ماردو نوزاد  بهدا

 بیمارستان شهيد اکبرآبادي

  انم استاد:

 خانم جان محمدي

 بیماریهاي کودکان

 علي اصغربیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد: 

 خانم حکیمي

 مهدي محمد زاده .4

 سعيد افضلي .5

 محمد حسین شياسي اراني .6

   امیر لطفي .7

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 

 انم استاد:  

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 غدد -داخلي 

  فیروزگر بیمارستان

 

 

 :)مشترک ( انم استاد

 رسول اکرمبیمارستان  

 نوروسرجري

 همه روز اه عصر

 

 

  استاد:انم 

شتي  مراجعه نما رب تهران، واحد آموزش معاونت بهدا شت شمال غ    یند.تذکر:        دانشجويان پسر  رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا

شت ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويانآروزاول کار  رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند. 7رد شيفت صبح  راس ساعت  دختر موزي بهدا

 .ربگزار خواهد شد رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان ، 

  



 

گاه علوم زپشکي و  شتي ردماني ارياندانشکده رپستاري و مامائي دانش  خدمات بهدا

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96مهر  رپستاري رد مش

تحصيلي  اول نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   :  /   ، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، شیرخوارگاه شهيد رتکمان رسول اکرممحل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 4/10/98لغایت  18/9/98 13/9/98لغایت 27/8/98 22/8/98لغایت 15/7/98 10/7/98لغایت  25/6/98 3گروه 

 افطمه نجفي  .1

 مهسا توحيدي اصل .2

 

 بیماریهاي کودکان

 رسول اکرمبیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 انم استاد: 

 دکتر شوقي خانم 

شت  ماردو نوزاد         بهدا

 بیمارستان شهيد اکبرآبادي

  انم استاد:

 خانم احمدي

 کودک سالم

 شیرخوارگاه شهيد رتکمان

 انم استاد: 

 خانم دکتر رپوزیي

 

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

 :)مشترک ( انم استاد

 خانم ربجيان
 مههدي مرادي .3

 مسعود فرهنگيان .4

 علي حاجيان .5

 علي نقي پور کاروانسرایي .6

 محسن رضایي ارداني .7

 رسول اکرمبیمارستان  

 نفرولوژي

 

 انم استاد: 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 انم استاد: 

 دکتر رپوزیيخانم 

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 غدد -داخلي 

 فیروزگربیمارستان 

 25/9/98لغایت  18/9/98

 صبح

  4/10/98لغایت  26/9/98

 عصر

 :)مشترک ( انم استاد

 آاقي پورغالم دانشجوي دکتري 

رب تهران،  شت شمال غ شتي  مراجعه نمایند.  واحد آموزش تذکر:        دانشجويان پسر  رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا    معاونت بهدا

شت ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويانآروزاول کار  ور داشته باشند.رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حض  7رد شيفت صبح  راس ساعت  دختر موزي بهدا

 ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان ، 

 

  



 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96مهر  رپستاري رد مش

تحصيلي  اول نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   :  /   ، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، شیرخوارگاه شهيد رتکمان رسول اکرممحل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 4/10/98لغایت  18/9/98 13/9/98لغایت 27/8/98 22/8/98لغایت 15/7/98 10/7/98لغایت  25/6/98 4گروه 

 مهدهی عباس زاده .1

للهي پور .2  نجمه عبدا

 مبینا عبدي خانيکي .3

 ودکانبیماریهاي ک 

 حضرت علي اصغربیمارستان 

 

 انم استاد:  

 خانم حکیمي

شت ماردو نوزاد  بهدا

 اکبرآبادي بیمارستان 

 :انم استاد

 خانم احمدي

 کودک سالم

 شیرخوارگاه شهيد رتکمان

 انم استاد: 

 دکتر رپوزیيخانم 

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

 :)مشترک ( انم استاد

 خانم ربجيان
 پوريا   محمدي .4

 زیدان  رازياني .5

 محمد صادق عطاري  .6

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 انم استاد: 

 

 رسول اکرمبیمارستان  

 نوروسرجري

 :انم استاد

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 غدد  -داخلي 

 فیروزگربیمارستان 

 25/9/98لغایت  18/9/98

 عصر

  4/10/98لغایت  26/9/98

 صبح

 :)مشترک ( انم استاد

 آاقي پورغالم دانشجوي دکتري 

شتي  مراجعه نما رب تهران، واحد آموزش معاونت بهدا شت شمال غ    یند.تذکر:        دانشجويان پسر  رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا

شت ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويانآروزاول کار  رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند. 7رد شيفت صبح  راس ساعت  دختر موزي بهدا

 ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان ، 

  



 

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

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96مهر  رپستاري رد مش

تحصيلي  اول نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   :  /   ، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، شیرخوارگاه شهيد رتکمان رسول اکرممحل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 4/10/98لغایت  27/8/98 22/8/98لغایت  6/8/98 1/8/98لغایت  15/7/98 10/7/98لغایت  25/6/98 5    گروه

 فریبا احمدي  .1

 مهسا طاهري .2

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگر بیمارستان 

 :)مشترک ( انم استاد

 خانم سميعي

 کودک سالم

 رتکمان شیرخوارگاه شهيد

 انم استاد: 

 

 دکتر شوقيخانم 

 

 بیماریهاي کودکان

 بیمارستان حضرت علي اصغر

 

 

 

 انم استاد: 

 دکتر شوقيخانم 

شت ماردو نوزاد  بهدا

 بیمارستان شهيد اکبرابادي

 انم استاد:

 بخشي خانم اه  جان محمدي و 
 آريا  سلیماني .3

 مهدي زارعي .4

 مرتضي  رتحمي .5

كالت شايع اريانرپستاري  حامد میرزائي .6  رد مش

 غدد -داخلي 

 فیروزگر بیمارستان

 

 :)مشترک ( انم استاد                                          

 آاقي حسین اوغلي دانشجوي دکتري 

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 

 انم استاد: 

 

 رسول اکرمبیمارستان  

 نفرولوژي

 انم استاد: 

 خانم دکتر زبرگ زاد

شتي  مراجعه نمایند.        تذکر: رب تهران، واحد آموزش  معاونت بهدا شت شمال غ    دانشجويان پسر  رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا

شت ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويانآروزاول کار  رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند. 7رد شيفت صبح  راس ساعت  دختر موزي بهدا

 ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان ، 

  



 

گاه علوم زپشکي و  شتي ردماني ارياندانشکده رپستاري و مامائي دانش  خدمات بهدا

شت مارد كالت شايع اريان دانشجويان کارشناسي پيوسته رپستاري ورودي  بیماریهاي کودکان، ،  کودک سالم ، و نوزاد  ربانمه کارآموزي  بهدا  96مهر  رپستاري رد مش

تحصيلي  اول نیمسال
: دوشنبه ، هس شنبه ، چهارشنبه                                                           98-99سال   روزاهي کارآموزي

: بیمارستان اهي   :  /   ، فیروزگر، شهيد اکبرآبادي, علي اصغر، شیرخوارگاه شهيد رتکمان رسول اکرممحل کارآموزي  18:30لغایت    13عصر  -30/12لغایت30/7صبح  ساعت کارآموزي

 4/10/98لغایت  27/8/98 22/8/98لغایت  6/8/98 1/8/98لغایت  15/7/98 10/7/98لغایت  25/6/98 6گروه 

 اهنیه کاهه .1

 مهنوش کورثي .2

 الهه نصراللهي بیشه .3

 رپیسا امین خسروي .4

 مینا رستمي  اجیرلو .5

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 زانن

 فیروزگربیمارستان 

 انم استاد:

 

 کودک سالم

 شیرخوارگاه شهيد رتکمان

 انم استاد: 

 دکتر شوقيخانم 

 بیماریهاي کودکان

 

 رسول اکرمبیمارستان 

 

 

 

 انم استاد: 

 دکتر ربیم ژنادخانم 

شت ماردو نوزاد  بهدا

 بیمارستان شهيد اکبرابادي

 :انم استاد

 خانم اه  جان محمدي و  بخشي

 احمد مهدوي .6

 شهريار فرشته  صنيعي .7

رافن  جعفري .8   ع

كالت شايع اريان   رپستاري رد مش

 غدد  -داخلي 

 فیروزگربیمارستان 

 

 :)مشترک ( انم استاد

 آاقي حسین اوغلي دانشجوي دکتري 

 

 کودک سالم

 مدرهس

 

 انم استاد: 

 رسول اکرمبیمارستان  

 نفرولوژي

 :انم استاد

 خانم دکتر زبرگ زاد

رب تهران، واحد آموزش  شت شمال غ شتي  مراجعه نمایند. تذکر:        دانشجويان پسر  رد روز اول کودک سالم )مدرهس( هب مرکز بهدا    معاونت بهدا

شت ماردان و نوزادان  الزاما"دانشجويانآروزاول کار  رد دانشکده جهت هماهنگي با اساتيد حضور داشته باشند. 7رد شيفت صبح  راس ساعت  دختر موزي بهدا

 ربگزار خواهد شد. رد دانشکده    اساتيد رد محل رپاتيک حضوربا   کودک بیمار روز اول کارآموزي جهت آمادگي رباي ورود هب کارآموزي کودکان ، 



 

 


