
 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژادرسول اکرم، ی )بيمارستان ها  1044-1041سال تحصيلي  اول نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 .)تغذیه به همراه داشته باشند( .میگردد برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول * روز

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد. 

واهند تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخ  M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه  *

 داشت

الي  3/3/1044

16/3/1044 

الي  40/7/1044

5/3/1044 

الي  14/7/1044

41/7/1044 

الي  0/7/1044

3/7/1044 

الي 44/9/1044

01/9/1044 

الي  9/9/1044

17/9/1044 
 1گروه

مدیریت خدمات 

 پرستاری

 فیروزگر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد:

 خانم دکتر غفرانی

 

پرستاری مادران و 

 نوزادان

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 بیمارستان اکبر آبادی

 خانم زمانی نام استاد:

 

 کودکان پرستاری

 بیمارستان علی اصغر

 
 دو روز لانگ دی اجباری 

 

 نام استاد:
 علی اکبری

 خانم کاشانی نیا

 خانم دکتر مونا علی نژاد

 

 مشکلات شایع 
 فیروزگر مارستانیب

 بخش ) اعصاب (
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد:

 خانم دکتر غلام نژاد

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
 اکرمبیمارستان رسول 

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 نام استاد:

هفته اول خانم دکتر 

 خوش نظر

هفته دوم خانم ملک 

 شاهی

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول صبح هفته 

 دوم عصر

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 

 نام استاد:

 آقای دکتر الازمنی

 مهدی قياسي .1

 مصطفي قلمبران .4

  جواد مختاری .0

 ثمين يوسفي .0

 نگين رفعتي .5

 مريم يكتا منش .9

نگين خدادادی )فقط  .7

 هفت تیربیمارستان  واحد مشكلات شايع(

دو روز لانگ دی 

 اجباری 
 

 :نام استاد

 گودری دکتر اقای



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژاد)بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 .)تغذیه به همراه داشته باشند( .میگردد برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول * روز

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد. 

تهیه صبحانه و ناهار نخواهند تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت   M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 تداش

الي  3/3/1044

16/3/1044 

الي  14/7/1044 5/3/1044الي  40/7/1044

41/7/1044 

الي  0/7/1044

3/7/1044 

الي 44/9/1044

01/9/1044 

الي  9/9/1044

17/9/1044 

 4گروه 

 
مدیریت خدمات 

 پرستاری

 فیروزگر مارستانیب

 

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد:

 خانم دکتر غفرانی

 

 پرستاری مادران و نوزادان

 بیمارستان اکبر آبادی

 دو روز لانگ دی اجباری 

 

 نام استاد:

 خانم زمانی

 پرستاری کودکان

بیمارستان علی 

 اصغر

 
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد:
 علی اکبری

 خانم کاشانی نیا

خانم دکتر مونا علی 

 نژاد

 مشکلات شایع 
 بیمارستان رسول اکرم

بخش )  داخلی یا 

 اعصاب (
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد:

 خانم فرزاد نیا 

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
 مارستانیب

 فیروزگر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد:

خانم دکتر غلام 

 نژاد

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول صبح هفته 

 دوم عصر

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 

 

 نام استاد:

 خانم گلستان

 

 محمدعلي نادعلي .1

 علي ايماني .4

 ميرزا اقايياميرحسين  .0

 فاطمه پاشازاده .0

 نيلوفر احمدی .5

 نگين غلامعلي .9

 

 هفت تیریمارستان ب

 دو روز لانگ دی اجباری
 

 :نام استاد

 گودری دکتر اقای



 

 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( شتروانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهدا ،رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژاد)بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 .)تغذیه به همراه داشته باشند( .میگردد برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول * روز

 تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند  M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 تداش

 روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد* سه 

الي  3/3/1044

16/3/1044 

الي  1/3/1044

5/3/1044 

الي  17/7/1044

43/7/1044 

الي  0/7/1044

10/7/1044 

الي 44/9/1044

01/9/1044 

الي  9/9/1044

17/9/1044 

 0گروه

 

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
 فیروزگر مارستانیب

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد

 غلام نژاد خانم دکتر

 مشکلات شایع 
  فیروزگر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

بخش ) اعصاب یا 

 داخلی(

 

 :نام استاد

 خانم دکتر احسانی

مدیریت خدمات 

 پرستاری

 مارستانیب

 فیروزگر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
خانم دکتر 

غفرانی، خانم 

 عباسی

پرستاری مادران و 

 نوزادان

 بیمارستان اکبر آبادی

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 :نام استاد
 خانم زمانی

 پرستاری کودکان

 بیمارستان علی اصغر

 
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
 علی اکبری

 خانم محمدی

خانم دکتر مونا علی 

 نژاد

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول عصرهفته 

 دوم صبح

پنجشنبه 

کاراموزی برقرار 

 است

 

 نام استاد:

آقای دکتر 

 الازمنی
 

 کيوان صفری .1

 احسان سعيدی .4

 محمدجواد نظری .0

 محراب جعفر نژاد .0

 ارمين غني زاده .5

 لو نيحس يحاج نيحس .9

 ) فقط واحد ويژه(

محبوب فراشي ) فقط روز اول مادران  .7

 و نوزادان (

فقط روز اول مادران  )معصومه مراد   .3

 ( ونوزادان

 سعيد فاضلي ) واحد کودکان ( .6

 پزا )واحد مادران (اميرحسين خانه  .14

 )واحد مادران ( یشهباز هيمهد .11

 هفت تیریمارستان ب

دو روز لانگ دی 

 اجباری
 :نام استاد

 گودری دکتر اقای



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،اکبرابادی، هاشمي نژاد رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي،)بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 .)تغذیه به همراه داشته باشند( .میگردد برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول * روز

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد. 

تهیه صبحانه و ناهار نخواهند تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت   M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 تداش

 

الي  3/3/1044

16/3/1044 

الي  1/3/1044

5/3/1044 

الي  17/7/1044

43/7/1044 

الي  0/7/1044

10/7/1044 

الي 44/9/1044

01/9/1044 

الي  9/9/1044

17/9/1044 

 0گروه 

 

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
 بیمارستان رسول اکرم

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 

 :نام استاد

 خانم بزرگ نژاد

 مشکلات شایع 
 رفیروزگ مارستانیب

 بخش ) اعصاب  (
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد

 خانم آب باریکی

خدمات مدیریت 

 پرستاری

 فیروزگر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد

خانم دکتر غفرانی، 

 خانم عباسی

پرستاری مادران و 

 نوزادان

 بیمارستان اکبر آبادی

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 نام استاد
 خانم زمانی

 پرستاری کودکان

بیمارستان علی 

 اصغر

 
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
 علی اکبری

 خانم محمدی

خانم دکتر مونا علی 

 نژاد

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول عصرهفته 

 دوم صبح

پنجشنبه 

کاراموزی برقرار 

 است

 

 نام استاد:

 خانم گلستان

 سجاد ولاشجردی .1

 محسن شجاعي .4

 سيدمحمد مبين سجادی .0

 محمدرضا درويش .0

 فخريه مزيدی .5

با  واحد ويژه) عاطفه حسيني .9

  (6گروه 

 معظميفاطمه  .7

پرنيا رجبعلي زادگان )فقط واحد  .3

 مادران(

 
 

 هفت تیریمارستان ب

دو روز لانگ دی 

 اجباری
 :نام استاد

 گودری دکتر اقای



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژاد)بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)تغذیه به همراه داشته باشند( .میگردد برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول * روز

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد. 

تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند   M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 داشت

 

الي  40/7/1044 16/3/1044الي  3/3/1044

5/3/1044 

الي  17/7/1044

41/7/1044 

الي  0/7/1044

10/7/1044 

الي 44/9/1044

01/9/1044 
 5گروه

 پرستاری مادران و نوزادان

 بیمارستان اکبر آبادی

 دو روز لانگ دی اجباری 

 نام استاد
 خانم زمانی

 پرستاری کودکان

 بیمارستان علی اصغر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
 خانم علی اکبری

 خانم محمدی

 خانم دکتر مونا علی نژاد

 

 مشکلات شایع 
 مارستانیب

 فیروزگر

 اعصاب (بخش )  
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 نام استاد

 خانم فرزاد نیا

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
بیمارستان رسول 

 اکرم

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 نام استاد

 

 خانم بزرگ نژاد

مدیریت خدمات 

 پرستاری

 فیروزگر مارستانیب

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 :نام استاد
خانم دکتر غفرانی، 

 خانم عباسی

 مهران راشدی .1

 سعيد فاضلي .4

 معصومه مراد .0

 مريم جعفری .0

 زهرا علي تبار .5

 مجيد ملكي .9

 

 

 هفت تیر

 دو روز لانگ دی اجباری
 

 :نام استاد

 گودری دکتر اقای



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژاد)بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 

 .)تغذیه به همراه داشته باشند( .میگردد برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول * روز

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد. 

تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند   M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 داشت

الي  40/7/1044 16/3/1044الي  3/3/1044

5/3/1044 

الي  17/7/1044

41/7/1044 

الي  0/7/1044

10/7/1044 

الي 44/9/1044

 9گروه 01/9/1044

 پرستاری مادران و نوزادان

 بیمارستان اکبر آبادی

 دو روز لانگ دی اجباری 

 :نام استاد
 خانم زمانی

 پرستاری کودکان

بیمارستان علی 

 اصغر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 :نام استاد
 خانم علی اکبری

 محمدیخانم 

خانم دکتر مونا علی 

 نژاد

 

 مشکلات شایع 
  بیمارستان رسول اکرم
بخش )داخلی یا 

 اعصاب(
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 :نام استاد

 

 خانم بزرگ نژاد

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
 فیروزگر مارستانیب

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
 

مدیریت خدمات 

 پرستاری

 فیروزگر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد

خانم دکتر غفرانی، 

 خانم عباسی

 هاجر جلال زاده .1

 زهرا جعفری .4

 هانيه پاشايي .0

 علي دهقاني .0

 حسين لوحسين حاجي  .5

 (1) واحد ويژه با گروه 

 امير قانع باقری .9

 پرهام صف شكن .7

 )فقط واحد کودکان (
 

 هفت تیر

 دو روز لانگ دی اجباری
 

 :نام استاد

 گودری دکتر اقای



 

 

 

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

 پرستاریبرنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته 

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژاد)بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 *روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد.  

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد.  

تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند   M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 داشت

 

 

الي  13/14/1044

46/14/1044 

الي  0/14/1044

15/14/1044 

الي  44/6/1044

1/14/1044 

الي  9/6/1044

17/6/1044 

الي  46/3/1044

0/6/1044 

الي  15/3/1044

49/3/1044 
 7گروه

مدیریت خدمات 

 پرستاری

 مارستانیب

 هاشمی نژاد

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
خانم ها جعفرجلال، 

 مدیری و رضوی

 پرستاری کودکان

 بیمارستان علی اصغر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
 خانم دکتر شوقی

 خانم محمدی

 خانم دکتر مونا علی نژاد

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول صبح هفته 

 دوم عصر

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 نام استاد:
 آقای میرزایی

 

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
 بیمارستان رسول اکرم

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد

 خانم ملک شاهی
 

 مشکلات شایع 
 فیروزگر مارستانیب

 بخش )  اعصاب (
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد

 خانم محدث

 روان

بیمارستان روانپزشکی 

 ایران

 

 نام استاد:

 خانم بحرودی 

 عبدالله پورخانم 

 نيلوفر قاسمي. 1

 فاطمه مرادی. 4

 مسلم قادری.0

 محمود محمد زاده. 0

 امير جسماني. 5

 . مرجان صفاری 9

 )فقط واحد کودکان (

 . جواد مختاری7

) واحدهای مشكلات  

 ويژه( –فوريتها  –شايع 



 

 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژاد)بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04عصرو 04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 *روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد.

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد. 

تان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارس  M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 داشت

 

 

الي  13/14/1044

46/14/1044 

الي  0/14/1044

15/14/1044 

الي  46/3/1044 17/6/1044الي  9/6/1044 1/14/1044الي  44/6/1044

0/6/1044 

الي  15/3/1044

49/3/1044 
 3گروه

مدیریت خدمات 

 پرستاری

 مارستانیب

 هاشمی نژاد

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 :نام استاد
خانم ها جعفرجلال، 

 مدیری و رضوی

 پرستاری کودکان

 بیمارستان علی اصغر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
 خانم دکتر شوقی

 خانم محمدی

 خانم دکتر مونا علی نژاد

 

CCU & ICU 
 بیمارستان شهید رجایی

هفته اول عصر هفته دوم 

 صبح

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 

 نام استاد:
 خانم کیوانلو

 

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
 فیروزگر مارستانیب

 دو روز لانگ دی اجباری 

 

 :نام استاد

 آقای مردانی

 دانشجوی دکتری

 مشکلات شایع 
بیمارستان رسول 

بخش ) اکرم 

 اعصاب یا داخلی(

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد

 

 روان

 

بیمارستان 

 روانپزشکی ایران

 نام استاد:

 خانم بحرودی 

 عبدالله پورخانم 

 فاطمه موسوی .1

 فرشته فتحي .4

 سپيده سليماني .0

 مهدی غزالي .0

 مهدی عاشوریمحمد  .5

   اميرحسين خانه پزا .9

واحد  –واحد فوريتها  ) 

 (واحد مديريت–دک کو

 



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،اکبرابادی، هاشمي نژادرسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، )بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 *روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد.

 .)تغذیه به همراه داشته باشند( .میگردد برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول * روز

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد. 

تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند   M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 داشت

الي  13/14/1044

46/14/1044 

الي  0/14/1044

15/14/1044 

الي  44/6/1044

1/14/1044 

الي  9/6/1044

17/6/1044 

الي  44/3/1044

0/6/1044 

الي  15/3/1044

16/3/1044 
 6گروه

 روان

 

بیمارستان روانپزشکی 

 ایران

 

 نام استاد:

 دکتر مردانی

 آقای صابر

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
بیمارستان رسول 

 اکرم

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد:

 خانم ملک شاهی

CCU & ICU 
بیمارستان شهید 

 رجایی

هفته اول صبح هفته 

 دوم عصر

 

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 نام استاد:
 آقای میرزایی

 مدیریت خدمات پرستاری

هاشمی  مارستانیب

 نژاد

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
خانم ها جعفرجلال، 

 مدیری و رضوی

 پرستاری مادران و نوزادان

 بیمارستان اکبر آبادی

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 نام استاد
 خانم زمانی

 مشکلات شایع 
بیمارستان رسول اکرم 

بخش )  داخلی یا 

 اعصاب (

 دو روز لانگ دی اجباری 

 

 نام استاد:
 

 عليرضا شيرخانلو .1

 سيمين خداپناه .4

 گلناز اله ويسي .0

 حسين اصغری .0

 پويا محمدی .5

 عاطفه حسيني .9

 فقط واحد ويژه ()

)واحد . پرهام صف شكن 7

 (9کودکان باگروه 

 
 

 هفت تیر

دو روز لانگ دی 

 اجباری
 

 :نام استاد

 گودری دکتر اقای



 

 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژاد)بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 *روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد

 .)تغذیه به همراه داشته باشند( .میگردد برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول * روز

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد. 

تهیه صبحانه و ناهار نخواهند تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت   M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 تداش

 

الي  13/14/1044

46/14/1044 

الي  0/14/1044

15/14/1044 

الي  44/6/1044

1/14/1044 

الي  9/6/1044

17/6/1044 

الي  44/3/1044

0/6/1044 

الي  15/3/1044

16/3/1044 
 14گروه

 روان

بیمارستان روانپزشکی 

 ایران

 نام استاد:

 مردانیدکتر 

 آقای صابر

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
 فیروزگر مارستانیب

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
آقای مردانی دانشجوی 

 دکتری

CCU & ICU 
 بیمارستان شهید رجایی

 هفته اول عصر هفته

 دوم صبح

پنجشنبه کاراموزی 

 برقرار است

 

 نام استاد:
 خانم کیوانلو

 

مدیریت خدمات 

 پرستاری

 مارستانیب

 هاشمی نژاد

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 :نام استاد
خانم ها جعفرجلال، 

 مدیری و رضوی

 پرستاری مادران و نوزادان

 بیمارستان اکبر آبادی

 دو روز لانگ دی اجباری 

 نام استاد
 زمانیخانم 

 مشکلات شایع 
 فیروزگر مارستانیب

 بخش )  اعصاب (
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 نام استاد

 خانم شیر اوژن

 يقيمحمد رضا حق .1

 ايافشار ن مينس .4

 یشهباز هيمهد .0

 ينيحس دهيسپ .0

 یفاطمه نظر .5

 حسن پور نينسر .9

بهنام نعمتي )فقط  .7

 واحد مادران (

 
 

 هفت تیر

 دو روز لانگ دی اجباری
 استاد:نام 

 گودری دکتر اقای



 

 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده پرستاری و 

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   ( روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير و مراکز بهداشت ،رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژاد)بيمارستان های   1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04عصرو 04/10تا04/7روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  )صبح:

 *روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد

  * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد.

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

  .)تغذیه به همراه داشته باشند( .میگردد برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول *روز

نخواهند تهیه صبحانه و ناهار تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت   M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 شتدا

الي  4/11/1044

9/11/1044 

الي  13/14/1044

46/14/1044 

الي  0/14/1044

15/14/1044 

الي  44/6/1044

1/14/1044 

الي  44/3/1044 17/6/1044الي  9/6/1044

0/6/1044 
 11گروه

 مشکلات شایع 
 فیروزگر مارستانیب

 )  اعصاب( بخش
دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 :نام استاد

 

 خانم محدث

پرستاری در بحران و 

 فوریتها
 بیمارستان رسول اکرم

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 :نام استاد

 

 خانم بزرگ نژاد

 روان

بیمارستان روانپزشکی 

 ایران

 نام استاد:

 دکتر مردانی

 خانم عبدالله پور 

 سلامت جامعه و فرد

 آزادیمرکز بهداشت 

 نام استاد:
 خانم مجدابادی

 

 پرستاری مادران و نوزادان

 بیمارستان اکبر آبادی

 دو روز لانگ دی اجباری 

 نام استاد
 خانم زمانی

مدیریت خدمات 

 پرستاری

 بیمارستان فیروزگر

  

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 :نام استاد
خانم دکتر عادل 

 مهربان و خانم عباسی

 مليكا مهری .1

 اسمن حيدریي .4

 کيهان فاتحي .0

 سيد جواد برغمدی .0

 رعنا فلاح .5

)واحد  محبوبه فراشي .9

سلامت فرد فقط روز اول 

 پراتيک (

) فقط  اميرحسين خانه پزا .7

 واحد سلامت و جامعه (

 هفت تیر

 دو روز لانگ دی اجباری
 :نام استاد

 گودری دکتر اقای



 

 

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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

 69بهمن ورودی:   مراکز بهداشت( و  روانپزشكي ايران، علي اصغر، هفت تير ،ی رسول اکرم، فيروزگر، شهيد رجايي، اکبرابادی، هاشمي نژاد)بيمارستان ها  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/10تا04/7)صبح:روزهای کارآموزی : شنبه لغايت چهارشنبه  

 *روز اول کاراموزی روان در پراتیک برگزار میگردد.

 * سه روز اول کاراموزی کودکان در سالن پراتیک برگزار میگردد. 

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

  .میگردد )تغذیه به همراه داشته باشند( برگزار پراتیک در دختر برای دانشجویان( عصر و صبح) دی لانگ بصورت نوزادان و مادران کاراموزی اول *روز

تغذیه به همراه داشته باشند ، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند   M/Eکه در صورت  برقراری کارآموزی به صورت  نماینددانشجویان کارآموزی مدیریت توجه * 

 داشت

الي  4/11/1044

9/11/1044 

الي  13/14/1044

46/14/1044 

الي  0/14/1044

15/14/1044 

الي  44/6/1044

1/14/1044 

الي  44/3/1044 17/6/1044الي  9/6/1044

0/6/1044 
 14گروه

 مشکلات شایع 

 بیمارستان رسول اکرم

بخش )  اعصاب یا داخلی  

) 

 دو روز لانگ دی اجباری 

 

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

پرستاری در 

 بحران و فوریتها

 مارستانیب

 فیروزگر

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد:

خانم منادی 

 دانشجوی دکتری

 روان

 

بیمارستان روانپزشکی 

 ایران

 

 نام استاد:

 دکتر مردانی

 خانم عبدالله پور 

 سلامت جامعه و فرد

 

 مرکز بهداشت شهر زیبا

 

 

 نام استاد:

 خانم معصومی

 پرستاری مادران و نوزادان

 بیمارستان اکبر آبادی

 دو روز لانگ دی اجباری 

 نام استاد
 خانم زمانی

مدیریت خدمات 

 پرستاری

 فیروزگربیمارستان 

دو روز لانگ دی 

 اجباری 

 

 نام استاد:

نام استاد:خانم دکتر 

مهربان و خانم عادل 

 عباسی

 مهدی حادرباشلو .1

 محمد معدني .4

 محمد رضا جاونده .0

 محمدی تبار .0

)فقط  يروح اله بتوئ .5

 واحد مادران (

مهديه شهبازی  .9

)فقط واحد مشكلات 

 شايع(

 
 

 هفت تیر

 دو روز لانگ دی اجباری
 :نام استاد

 گودری دکتر اقای


