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

 برنامه کارآموزی دانشجويان کارشناسي پيوسته پرستاری

  99بهمنورودی:   ( ، شفا يحياييان  هاشمي نژاد  -)بيمارستان های فيروزگر  1044-1041اول سال تحصيلي  نيمسال 

 (10-13:04و عصر04/11تا04/7چهارشنبه  )صبح: روزهای کارآموزی : شنبه لغايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1گروه  04/3/1044الي  11/3/1044 1گروه 04/3/1044 يال 11/3/1044

 کاراموزی اصول و مهارتها

 

 

 بيمارستان  شفا
 نام استاد:  

 خانم اخلاقی دانشجوی دکتری

 ی.محمد ارشد1

 ونی.محدثه سلمان2

 یمیابراه نی.ام3

 یدی.مهرناز سع4

 یدآبادیحم ی.عل5

 نیالد نیز دی.فر6

 کاراموزی اصول و مهارتها 

 

 

 بيمارستان شفا
 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 .محمدامین سبزی1

 یی.جواد رضا2

 یریبص لی.سه3

 ی.مرجان داوود4

 یداوود لوفری.ن5

 خادم سای.پر6

 

 0گروه  9/9/1044الي  1/9/1044 0گروه  9/9/1044 يال 1/9/1044 

 اصول و مهارتها کاراموزی

 

  بيمارستان شفا

 

 نام استاد:

 خانم اخلاقی دانشجوی دکتری

 .صابر بخشنده1

 ی.محسن پناه2

 یخی.سارا ش3

 میکر ی.محمدعرفان حاج4

 یجعفرآباد نیرحسی. ام5

 

 

 

 کاراموزی اصول و مهارتها

 

 بيمارستان شفا

 نام استاد:
 

 خانم بزرگ نژاد

 سلطان زداه ی.عل1

 دنایس لای.ل2

 بهرام پور قی.شقا3

 .مهسا خدا دوستان4

 ی.روح الله حسن5

 .محمد آزمند6
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 5گروه  11/9/1044 يال 10/9/1044 6گروه 11/9/1044 يال 10/9/1044

 کاراموزی اصول و مهارتها

 

 

 بيمارستان  شفا
 نام استاد:  

خانم اخلاقی دانشجوی 

 دکتری

 پور مهر نای.مب1

 یگودرز دی.حم2

 ی.بهادر احمد3

 ی.طاهره احمد4

 نیپرو کای.مل5

 کاراموزی اصول و مهارتها 

 

 

 بيمارستان شفا
 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 ی.محمدرضا سهام1

 ی.مهران زمان2

 .فاطمه پاک نهاد3

 یجعفر یسی.محمد ع4

 ی. معصومه رستم5

 یسهراب رضای.عل6

 

 7گروه  11/9/1044 يال 10/9/1044 3گروه  1/14/1044 يال 10/9/1044 9گروه  1/14/1044 يال 10/9/1044

 کاراموزی اصول و مهارتها

 

 شفابيمارستان 

 نام استاد:

 خانم اخلاقی دانشجوی دکتری

 یکلانتر نیرحسی.ام1

 وطن خواه نی.حس2

 ی.مهسا چوبتاشان3

 ی.محدثه مفرح4

 ی.فاطمه نجف5

 کاراموزی اصول و مهارتها

 

  بيمارستان شفا

 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 یغلام نی.حس1

 یپارسا مظفر .2

 یمحمود ی.عل3

 یابیفار قهی.صد4

 یمی.زهرا مق5

 ی.محدثه عباس6

 

 کاراموزی اصول و مهارتها

 

 فيروزگربيمارستان 

 نام استاد:

 خانم صنعتی دانشجوی دکتری

 یقنبر ی.عل1

  یآکو محمود.2

 یروزی.افروز ف3

 ی.فاطمه سرآبادان4

 وطن دوست کای.مل5

 ی.فاطمه موسو6
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 (ميباشدروزه  7واحد کارآموزی )

 14گروه  11/14/1044 يال 0/14/1044 11گروه 11/14/1044 يال 0/14/1044 11گروه  11/14/1044 يال 0/14/1044

 مهارتهاکاراموزی اصول و 

 

 اکرم بيمارستان رسول

 نام استاد:

 آقای سرگل زایی

 

 یقائم نی.مت1

 ینیمب نیحس ری.ام2

 یرضا محمد ی.عل3

 .حنانه مومن4

 برندوش هی.هان5

 کبختی.فائزه ن6

 کاراموزی اصول و مهارتها

 

 بيمارستان  شفا

 نام استاد:  

 

 یمحسن ی.عل1

 ی.محمد طالب2

 یمیعظ ای.پرن3

 یدوست یعل سی.پارم4

 .نسا مقدم5

 کاراموزی اصول و مهارتها 

 

 

 بيمارستان شفا
 نام استاد:

 خانم بزرگ نژاد

 انیقادر ری.دل1

 ی.محسن عاطف2

 ی.زهرا فتح اله3

 یقاسم هی.حور4

 ی.صدف عباس5

 


