
 

 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  79مهرورودی:   و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041سال تحصيلي  اول نيمسال 

 (10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح: 

 

 ميباشد 10کارآموزی سوختگي تا ساعت توجه : زمان 

 

 

الي  11/3/1044

79/3/1044  

الي  3/3/1044

71/3/1044  

الي  1/3/1044

6/3/1044  

1044/9/70الي 

1044/9/77 

الي  19/9/1044

77/9/1044  
1گروه  

CCU & ICU 
 بیمارستان شهید رجایی

هفته اول صبح هفته دوم 

 عصر

پنجشنبه کاراموزی برقرار 

 است

 

 نام استاد:

 خانم گلستان

 سوختگی

 

مطهریمارستان یب  

 

 

 نام استاد:

شهداییلخانم سیدا  

 اتاق عمل

روز لانگ دی دو  

 
فیروزگران ستبیمار  

 

 

 نام استاد:

 آقای جان علیپور

 چشم

روز لانگ دی دو  

 
رسول بیمارستان 

 اکرم
 

 نام استاد:

آقای پور غلام 

 دانشجوی دکتری

ENT 
روز لانگ دی دو  

 
رسول اکرمبیمارستان   
 

 

 نام استاد:

 خانم دکتر احسانی

 سعید احمدی .1

 محمدرضا زکی زاده .2

 محمد سلیمان پور .3

 اریمرضیه بر .4

 خادمی هاله .5

 روح اله بتوئی .6

 

 

 
 



 

 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041سال تحصيلي اول  نيمسال 

(10-13:04و عصر44/10تا04/9صبح:روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميباشد 10کارآموزی سوختگي تا ساعت توجه : زمان   

 

 

الي  11/3/1044

79/3/1044  

71/3/1044الي  3/3/1044 الي  1/3/1044 

6/3/1044  

الي 70/9/1044

77/9/1044  

الي  19/9/1044

77/9/1044  

7گروه   

 

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول عصر هفته 

 دوم صبح

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 

 نام استاد:

 خانم گلستان

 سوختگی

 

مطهریمارستان یب  

 

 نام استاد:

 

شهداییلخانم سیدا  

عملاتاق   

روز لانگ دی دو  

 
رسول اکرمبیمارستان   
 

 نام استاد:
 خانم ایمانی

ENT 
 دو روز لانگ دی

 
رسول اکرمبیمارستان   
 

 

 نام استاد:
آقای اعتباریان دانشجوی 

 دکتری

 چشم

روز لانگ دی دو   

 
رسول اکرمبیمارستان   
 

 

 نام استاد:
 خانم دکتر خوش نظر

 .محمدرضا خسروی1

 .امیرحسین خانه پزا2

 پریا روشنی پور .3

 .عارفه قدیانی4

 .زهرا حیدری5

 . مرتضی ترحمی6

. مبین سجادی )فقط 7

 هفته دوم واحد ویژه (

 



 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی 

 79مهرورودی:   و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

10-13:04عصرو 44/10تا04/9صبح:روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )   

ميباشد 10کارآموزی سوختگي تا ساعت توجه : زمان   

 

 

 

 

79/3/1044الي  11/3/1044 10/3/1044الي  3/3/1044  الي  1/3/1044 

6/3/1044  

1044/9/70الي 

1044/9/73 

1044/9/19 الي 

1044/9/77 

0گروه  

 

CCU & ICU 
 بیمارستان شهید رجایی

هفته اول صبح هفته دوم 

 عصر

پنجشنبه کاراموزی برقرار 

 است

 

 نام استاد:

 خانم دلفانی

 چشم

لانگ دیدو روز   
 

رسول اکرمبیمارستان   
 

 

 نام استاد:
 

ENT 
روز لانگ دی دو  

 
رسول اکرمبیمارستان   

 

 نام استاد:
آقای پور غلام دانشجوی 

 دکتری

 سوختگی

 

مطهریمارستان یب  

 نام استاد:
 

شهداییلخانم سیدا  

 اتاق عمل

 دو روز لانگ دی

 
فیروزگران ستبیمار  

 

 

 نام استاد:
 آقای جان علیپور

 رمضانی.فاطمه 1

 احلام ساعدی .2

ا اعزامی.زهر3  

.حدیثه دوستی4  

.علی آقاپور5  

   . یزدان رازیانی ) واحد 6

 چشم ( – ENT –سوختگی 

 
 



 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاریبرنامه کارآموزی 

 79مهرورودی:   و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

(10-13:04عصرو 44/10تا04/9صبح:روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )   

 

ميباشد 10کارآموزی سوختگي تا ساعت توجه : زمان   

 

 

 

الي  11/3/1044

79/3/1044  

الي  3/3/1044

10/3/1044  

الي  1/3/1044

6/3/1044  

1044/9/70الي 

1044/9/73 

الي  19/9/1044

77/9/1044  

الي  0/9/1044

10/9/1044  

0گروه   

 

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول عصر هفته دوم 

 صبح

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 

استاد:نام   

 خانم دلفانی

ENT 
روز لانگ دی دو  

 
رسول اکرمبیمارستان   

 

 

 

 نام استاد:
 خانم دکتر خوش نظر

 چشم

 دو روز لانگ دی

 
رسول بیمارستان 

 اکرم
 

 

 نام استاد:
 

 سوختگی

 

مارستان یب

 مطهری

 نام استاد:
 

شهداییلخانم سیدا  

 اتاق عمل

 دو روز لانگ دی

 
رسول اکرمبیمارستان   

 

 

:نام استاد  

 خانم ایمانی

 
 

 کودک سالم

 

 مدرسه صبح رویش

 

نام استاد : دکتر 

 پرویزی

 مهدی شیخ دارانی .1

 پویا دولت آبادی .2

 محمدمهدی نریمانی .3

 .معصومه آتش برگ .4

 فاطمه رستم آبادی . 5

)به جز  . مریم عطاری6

 کودک سالم (

 

 



 

 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهری: ورود  و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميباش 10ارآموزی سوختگي تا ساعت کتوجه : زمان   

 

 

 

الي  77/3/1044

79/3/1044  

الي  11/3/1044

74/3/1044  

الي  1/3/1044

10/3/1044  

1044/9/70الي 

1044/9/77 

الي  19/9/1044

71/9/1044  

1گروه  

 

 چشم

دو روز لانگ  

 دی

 

رسول بیمارستان 

 اکرم
 

 

استاد:نام   
 

ENT 
روز لانگ دی دو  

 
رسول بیمارستان 

 اکرم
 

 

 

 نام استاد:
خانم اخلاقی دانشجوی 

 دکتری

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول صبح هفته 

 دوم عصر

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 

 

 : نام استاد

 آقای نادری

 
 

عمل اتاق  

 دو روز لانگ دی

 
رسول اکرمبیمارستان   
 

 

:نام استاد  
 خانم ایمانی

 سوختگی

مطهریمارستان یب  

 

 

 نام استاد:

 

 خانم سیدالشهدایی
 

 امین یزدانی .1
 محدثه نوروزی .2

 زهرا محمدی .3

 فاطمه مهرابی .4

محبوبه گندم  .5

 کار

 زهرا کشوری .6

 

 

 

 

 



 

 

 خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

(10-13:04عصرو 44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:  

 

ميباشد 10کارآموزی سوختگي تا ساعت توجه : زمان   

الي  77/3/1044

14/7/1044  

الي  77/3/1044

79/3/1044  

الي  11/3/1044

74/3/1044  

الي  1/3/1044

10/3/1044  

1044/9/70ال

 ی 1044/9/77

الي  19/9/1044

71/9/1044  

الي  14/9/1044

10/9/1044  

الي  0/9/1044

9/9/1044  

6گروه  

 

 کودک سالم 

 

 

 مدرسه صبح رویش

 

 نام استاد: 

 خانم محمدی

ENT 
روز لانگ دی دو  

رسول یمارستان ب

  اکرم
 

 نام استاد:
خانم دکتر خوش 

 نظر

 چشم

دو روز لانگ  

 دی
 

رسول بیمارستان 

 اکرم
 

 نام استاد:
 

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول عصر 

 هفته دوم صبح

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

  نام استاد:

 آقای نادری

عمل اتاق  

دو روز لانگ 

 دی

 
ان ستبیمار

 فیروزگر

 

 نام استاد:
 آقای جان علیپور

 سوختگی

مارستان یب

 مطهری

 

 نام استاد:

خانم 

 سیدالشهدایی

 انکولوژی
 

 یک روز لانگ دی

 

بیمارستان رسول 

 اکرم

 

 نام استاد:

 خانم فرزادنیا

 اعصاب

بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 نام استاد:

حسینی   خانم

دانشجوی دکتری 

 شهید بهشتی

 . نیلوفر حاتمی زاده1

شاه حسینی. فاطمه 2  

. کامیار جدیدالسلام3  

.ستارکرمی4  

.محمد ارسلانی فر5  

.یاسمن آزاد )واحد 6

 اعصلب و انکولوژی(

. حمیدرضا فرامرزی) 7

 واحد اعصلب و انکولوژی(

. غلام رضا محمدی تبار 8

)فقط واحد سوختگی و 

 اتاق عمل (



 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

(10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:  

 

 ميباشد 10کارآموزی سوختگي تا ساعت زمان  توجه :

 

 

الي  74/7/1044

71/7/1044 

الي  10/7/1044

13/7/1044 

1044/3/77 الي 

1044/7/11 

1044/3/77 الي 

1044/3/79 

الي  11/3/1044

17/3/1044  

الي  1/3/1044

17/3/1044  
9گروه  

 

 چشم

روز لانگ دی دو  

 
رسول اکرمبیمارستان   

سه روز اول صبح و در روز 

 دوم عصر

 

 نام استاد:
آقای پور غلام دانشجوی 

 دکتری

ENT 
روز لانگ دی دو  

 
رسول بیمارستان 

 اکرم
 

 نام استاد:
 خانم دکتر احسانی

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول صبح هفته دوم 

 عصر

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 

 نام استاد:

 آقای میرزایی

 اتاق عمل

 دو روز لانگ دی

 
رسول بیمارستان 

 اکرم
 

 

 نام استاد:
 خانم ایمانی

 

 

 سوختگی

 

مطهریمارستان یب  

 

 

 

 نام استاد:

 خانم سیدالشهدایی
 

 کودک سالم

 

 

 مدرسه صبح رویش

 

نام استاد: دکتر 

ثابتی و خانم 

 سلیمی

 . اریان شایان1

. سجاد محمدی2  

. مریم نوروزی3  

.مهسا بهنامی4  

.مهدیه خلجی5  

. بهنام نعمتی)فقط 6

 واحد کودک سالم (

 )فقط دانیال مرادی .7

ENT ) و چشم 



 

 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

(10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميباشد 10تا ساعت  کارآموزی سوختگيتوجه : زمان   

 

 

 

 

الي  74/7/1044

71/7/1044 

الي  10/7/1044

13/7/1044 

1044/3/77 الي  1044/3/77 الي 1044/7/11

1044/3/79 

الي  11/3/1044

17/3/1044  
3گروه  

ENT 
 دو روز لانگ دی

 
رسول اکرمبیمارستان   

 

 

 نام استاد:
آقای عباسی دانشجوی 

 دکتری

 چشم

روز لانگ دی دو  
 

رسول اکرمبیمارستان   
 

 

 نام استاد:
آقای پور غلام دانشجوی 

 دکتری

CCU & ICU 
 بیمارستان شهید رجایی

 هفته اول عصر هفته دوم صبح

پنجشنبه کاراموزی برقرار 

 است

 

 نام استاد:

 آقای میرزایی

عملاتاق   

 دو روز لانگ دی

 
فیروزگران ستبیمار  

 

 

 نام استاد:
 آقای جان علیپور

 سوختگی

مطهریمارستان یب  

 

 

 نام استاد:

 

 خانم سیدالشهدایی
 

 . فاطمه داروغه1

 . ساحل حقایقی2

 . یاسمن آزاد3

 .هادی شکرالهی4

 .امیرحسین محمدی5

 حمیدرضا فرامرزی.6
 



 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

(10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميباشد 10کارآموزی سوختگي تا ساعت توجه : زمان   

 

 

 

 

الي  74/7/1044

71/7/1044 

الي  10/7/1044

19/7/1044 

الي  77/3/1044 1044/3/77 الي 1044/7/11

79/3/1044  

الي  11/3/1044

74/3/1044  
7گروه  

 چشم

 دو روز لانگ دی

 
رسول اکرمبیمارستان   

 سه روز اول عصر و

دو روز صبح   

 

 نام استاد:
خانم منادی دانشجوی 

 دکتری

 سوختگی

مارستان یب

 مطهری

 

 

 نام استاد:

خانم 

 سیدالشهدایی

 
 

CCU & ICU 
رجاییبیمارستان شهید   

هفته اول صبح هفته دوم 

 عصر

پنجشنبه کاراموزی برقرار 

 است

 

 نام استاد:

 خانم کیوانلو
 

ENT 
روز لانگ دی دو  

 
فیروزگران ستبیمار  

 

 

 نام استاد:
آقای حیدری 

 دانشجوی دکتری

 اتاق عمل

 دو روز لانگ دی

 
رسول بیمارستان 

 اکرم
 

 

 نام استاد:
ایمانی خانم  

.مینا قائم خواه1  

کاشفی راد.حورا 2  

.امین نور محمدی3  

.علیرضا قهرمانی4  

 .پرستو بیانی5

 
 



 

 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79مهرورودی:   و مراکز بهداشت( ، شفا يحياييان  شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

(10-13:04و عصر44/10تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:  

 

 ميباشد 10کارآموزی سوختگي تا ساعت توجه : زمان 

 

1044/7/6 الي 

1044/7/11 

1044/3/77 الي 

1044/7/11 

الي  77/3/1044

76/3/1044  

الي  11/3/1044

74/3/1044  

10/3/1044الي  1/3/1044  19/9/1044 

73/9/1044الي  
14گروه  

ENT 
روز لانگ دی دو  

 
رسول اکرمبیمارستان   
 

 

 نام استاد:
آقای عباسی دانشجوی 

 دکتری

 چشم

 دو روز لانگ دی

 
رسول اکرمبیمارستان   
 

 

 نام استاد:
 

 سوختگی

 

مطهریمارستان یب  

 نام استاد:
 خانم سیدالشهدایی

 

 اتاق عمل

 دو روز لانگ دی
فیروزگران ستبیمار  

 

 

 نام استاد:
 آقای جان علیپور

CCU & ICU 
 بیمارستان شهید رجایی

هفته اول عصر هفته دوم 

 صبح

پنجشنبه کاراموزی برقرار 

 است

 

 نام استاد:

 خانم کیوانلو
 

 کودک سالم

 

 

 مدرسه صبح رویش 

 

 نام استاد :

دکتر پرویزی و دکتر 

 شاهپرست

. پرنیا رجبعلی زادگان1  

نوریه پهلوانی. 2  

. دانیال مرادی3  

.حسین فلاح4  

 . زینب امامیان5

 . محمد علی ارفع 6

 )فقط واحد ویژه (

. نگین رفعتی ) فقط 7

 واحد سوختگی (

 
 



 

 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  و مراکز بهداشت( -رجاييشهيد -فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (13-18:33و عصر33/12تا33/7روزهای کارآموزی : شنبه لغایت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 

  

 1گروه 10/9/1044الي  0/9/1044 77/9/1044الي  19/9/1044 10/3/1044الي     1/3/1044

 همودیالیز

 بیمارستان هاشمی نژاد

 هفته اول صبح و هفته دوم عصر

 پنجشنبه کاراموزی برقرار استروز 

 

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی 

 روان

 دو روز لانگ دی

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 

 نام استاد:

 بحرودیخانم  -دکتر سیدفاطمی

 سلامت جامعه و فرد

 مرکز بهداشت آزادی

 

 نام استاد:

 دکترحسینی

 

 . مهدی دریکوندی1

 . سید احمد امینی2

 . میلاد حیدری3

 .سیده سارا حسینی4

 .مهتاب امیر کبیریان5

. روح اله بتوئی )فقط 6

 روان (

 

 

 



 

 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  و مراکز بهداشت(  شهيد-شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/17تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 

 

  

 7گروه  10/9/1044الي  0/9/1044 77/9/1044الي  19/9/1044 10/3/1044الي     1/3/1044

 همودیالیز

 هاشمی نژادبیمارستان 

  هفته اول عصرو هفته دوم صبح

 کاراموزی روز پنجشنبه برقرار است

 

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی

 روان

 دو روز لانگ دی

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 

 نام استاد:

 بحرودیخانم   -دکتر سیدفاطمی

 سلامت جامعه و فرد

 

 مرکز بهداشت شهر زیبا

 

 

 نام استاد:

 خانم باقری

 

 . علیرضا دلیران1

 . علیرضا خوشنودان2

 . مهدی داداشی3

 .یاسمن الیاسی4

 



 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   اکز بهداشت( شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  و مر-شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/17تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 

 

  

 0گروه 10/9/1044الي  0/9/1044 77/9/1044الي  19/9/1044 10/3/1044الي     1/3/1044

 روان

 دو روز لانگ دی

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 

 نام استاد:

 آقای صابر -اینانلودکتر 

 

 سلامت جامعه و فرد

 مرکز بهداشت آزادی

 

 

 نام استاد:

 دکتر مهدی زاده

 

 همودیالیز

 بیمارستان هاشمی نژاد

 هفته اول صبح و هفته دوم عصر

 روز پنجشنبه کاراموزی برقرار است

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی 

 . الهه فتاحی1

 . اسرا قومی2

 . کیمیا زمانی3

 .یاسمن محمودی4

 .یاسر کولانی5

 .حسین طاهری6

. مریم عطاری )فقط 7

 واحد همودیالیز (

 

 

 



 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   اکز بهداشت( شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  و مر-شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/17تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 

 

 

 

 0گروه  10/9/1044الي  0/9/1044 77/9/1044الي  19/9/1044 10/3/1044الي     1/3/1044

 روان

 دو روز لانگ دی

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 

 نام استاد:

 آقای صابر -دکتر اینانلو

 

 سلامت جامعه و فرد

 مرکز بهداشت شهر زیبا

 

 نام استاد:

 خانم باقری

 

 همودیالیز

 بیمارستان هاشمی نژاد

  هفته اول عصرو هفته دوم صبح

 کاراموزی روز پنجشنبه برقرار است

 

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی

 . ابوالفضل کرمی1

 . امیرعباس رضایی2

 .علی مرادی فر3

 . علیرضا بادکوبه4
 .زینب شاهرخی5

. بهنام نعمتی )فقط 6

 واحد سلامت جامعه (
 

 

 



 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   اکز بهداشت( شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  و مر-شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/17تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 

 

 

 

 

 1گروه 10/9/1044الي  0/9/1044 77/9/1044الي  19/9/1044 10/3/1044الي     1/3/1044

 سلامت جامعه و فرد

 مرکز بهداشت آزادی

 

 

 نام استاد:

 دکتر حسینی

 

 همودیالیز

 بیمارستان هاشمی نژاد

 هفته اول صبح و هفته دوم عصر

 روز پنجشنبه کاراموزی برقرار است

 

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی

 روان

 دو روز لانگ دی

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 

 نام استاد:

خانم   -دکتر سیدفاطمی

 عبدالله پور

 

 . ایوب حسینی1

 . سعید امامی2

 . مرتضی جعفری3

 .الهه ایروانی4

 .هانیه حیدری5

 .زهرا دلفانی6

 

 

 



 

 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   اکز بهداشت( شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  و مر-شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/17تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 

 

  

 6گروه 10/9/1044الي  0/9/1044 77/9/1044الي  19/9/1044 10/3/1044الي     1/3/1044

 سلامت جامعه و فرد

 مرکز بهداشت شهر زیبا

 

 نام استاد:

 خانم باقری

 

 همودیالیز

 بیمارستان هاشمی نژاد

هفته اول عصرو هفته دوم صبح 

 کاراموزی روز پنجشنبه برقرار است

 

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی

 روان

 دو روز لانگ دی

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 

 نام استاد :

 خانم عبدالله پور  -دکتر سیدفاطمی

 

 .رضا زائری1

 . الهه اکرمی2

 . فرزانه نجاران3

 .مریم عطاری4

 .زهرا ملکی5

. مرجان صفاری )فقط 6

 واحد روان (

. مهدی مرادی )فقط 7

 واحد بهداشت (
 



 

 

  

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   و مراکز بهداشت( شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/17تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد. 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 

 

 

  

 9گروه 79/3/1044الي  11/3/1044 11/7/1044الي  77/3/1044 71/7/1044الي  10/7/1044

 همودیالیز

 بیمارستان هاشمی نژاد

 هفته اول صبح و هفته دوم عصر

 روز پنجشنبه کاراموزی برقرار است

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی

 

 روان

 دو روز لانگ دی

 

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 نام استاد:

 خانم عبدالله پور  -خانم بحرودی

 سلامت جامعه و فرد

 مرکز بهداشت آزادی

 

 

 نام استاد:

 دکتر مهدی زاده

 

 

 

 . امیرعلی حسینی1

 توکلی . حسین2

 . مهسا پوررضا3

 .شبنم اولادی4

 .پریا حاتمی5

 .هانا دروک6
 

 

 



 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   اکز بهداشت( شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  و مر-شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/17تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 

 

 

 

 3گروه 79/3/1044الي  11/3/1044 11/7/1044الي  77/3/1044 71/7/1044الي  10/7/1044

 همودیالیز

 بیمارستان هاشمی نژاد

 هفته اول عصرو هفته دوم صبح

کاراموزی روز پنجشنبه برقرار 

 است

 

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی

 

 روان

 دو روز لانگ دی

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 

 نام استاد:

خانم عبدالله   -خانم بحرودی

 پور

 سلامت جامعه و فرد

 مرکز بهداشت شهر زیبا

 

 نام استاد:

 خانم باقری

 

 . یاسمن سلامی1

 . لیلا شاهرخی2

 . مریم میر3

 . محمدحسین کاردل4

 . محمد حسین میاندوآبی5

. مرتضی ترحمی )فقط 6

 واحد همو دیالیز (

 

 

 

 



 

 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   و مراکز بهداشت( شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/17تا04/9روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 

 

 

 

  

 7گروه 79/3/1044الي  11/3/1044 11/7/1044الي  77/3/1044 71/7/1044الي  10/7/1044

 روان

 دو روز لانگ دی

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 

 نام استاد:

 آقای صابر  -دکتر مردانی

 سلامت جامعه و فرد

 مرکز بهداشت آزادی

 

 

 نام استاد:

 دکتر حسینی

 

 همودیالیز

 بیمارستان هاشمی نژاد

 هفته اول صبح و هفته دوم عصر

 روز پنجشنبه کاراموزی برقرار است

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی

 .محمد محمدی1

 . حامد جوادی2

 . محمدرضا حاجی زاده3

 .زهرا حسن زاده4

 .آرزو درویش5

 

 

 

 



 

 

 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 79بهمنورودی:   شهيد مطهری، اکبرابادی، هاشمي نژاد ، شفا يحياييان  و مراکز بهداشت( -شهيد رجايي-فيروزگر -)بيمارستان های رسول اکرم  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 
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 .در هفته اول کاراموزی سلامت جامعه، شنبه و یکشنیه صبح در  پراتیک دانشکده برگزار میگردد 

 .روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد 
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 روان

 دو روز لانگ دی

 

 بیمارستان روانپزشکی ایران

 

 نام استاد:

 آقای صابر  -دکتر مردانی

 سلامت جامعه و فرد

 مرکز بهداشت شهر زیبا

 

 نام استاد:

 خانم باقری

 

 همودیالیز

 بیمارستان هاشمی نژاد

 هفته اول عصرو هفته دوم صبح

 کاراموزی روز پنجشنبه برقرار است

 

 نام استاد:

 خانم ها افشارنصر، ترابی، شراهی

 . الهه سادات وزیری1

 . نرگس مظهری2

 . معصومه محمدیان3

 .محمدحسن محمودفر4

 . امیرحسین زارعی5

. نگین خدادادی )فقط 6

 واحد بهداشت و روان (

 

 

 


