
 

شتی ردمانی اريان                                                                      گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  – رسول اکرم   -فیروزگر   -هاشمی نژاد  شهید  بیمارستان های )    

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر    76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 1گروه 

 مديريت خدمات  

 پرستاري 

پرستاري در بحران و  كودكانپرستاري 

 فوريت ها 

  و بهداشت پرستاري

 مادران و نوزادان 

 پرستاري بهداشت

 جامعه و سالمت

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 24/8/99

3/9/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

 زهرا چراغی -1

 فاطمه عبادي  -2

 

هاشمی  تان بیمارس

 نژاد

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نام استاد : 

خانم ها  

 جعفرجالل 

 رضوي و مديري

 بیمارستان 

 حضرت علی اصغر 

 

 

لطفا به تاریخ 

کارآموزی 

کودکان توجه  

 فرمائید. 

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم علی اكبري

 
 

 

 بیمارستان 

 رسول اكرم  

 

 اورژانس 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نام استاد : 

 خانم بزرگ نژاد
 

 بیمارستان 

 شهید اكبرآبادي

 

 نام استاد : 

 خانم دكتر پاشايی 

 مركز بهداشت
 

 تهرانسر 

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی10/8/99

15/8/99 

 

 

 

 

 

 استاد : نام 

 خانم خسروي

 امیر چگینی -3

 هادي زنگنه  -4

محمد   -5

 خداشناس

زهرا طايفه )   -6

 مديريت ( 

حسین   -7

رحمتی ) 

 اورژانس (

 

بیمارستان 

 شفايحیائیان

 

 ارتوپدي 

 

 

 
 

 استاد : نام 

 خانم الیاسی 

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  كارآموزي بهداشت مادران و نوزادانجهت    آمادگیبراي   ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  مسئول كارآموزي  ساير اساتیديا  و    نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

تاريخ برگزاري ن سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت.  روزهاي پراتیک اي

همچنین الزم است دانشجويان سالمت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد. 

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در گ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. حتما الجامعه و مادران و نوزادان 

   توسط اساتید اعالم خواهد شد.  تاريخ آنها متعاقبا

در   روز  6شد و تعداد روزهاي اين كارآموزي  پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 می باشد.  تاريخ هاي تعیین شده 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

منجر كارآموزي مديريت    غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد. روز  9و تعداد روزهاي آن  14 الی  7:15واحد مديريت از ساعت  ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد. 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318فن :  لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم دانشجو در ساعات اداری با تل ❖



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  – رسول اکرم   -فیروزگر   -هاشمی نژاد  شهید  بیمارستان های )    

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 2گروه  

 مديريت خدمات  

 پرستاري 

پرستاري در بحران   كودكانپرستاري 

 و فوريت ها 

  و بهداشت پرستاري

 مادران و نوزادان 

پرستاري 

و   بهداشت

 جامعه  سالمت

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 24/8/99

3/9/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

مهديس گلی   .1

 پور

 كرد زادهزهرا  .2

 

تان هاشمی  بیمارس

 نژاد

 

 

 

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 

 

 
 

 

 نام استاد : 

 خانم ها جعفرجالل

 رضوي و مديري

 بیمارستان 

حضرت علی   

 اصغر 

لطفا به تاریخ 

کارآموزی 

کودکان توجه  

 فرمائید. 

 

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم علی اكبري

 

 

 بیمارستان 

 فیروزگر 

 

 اورژانس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد : 

 خاتونی خانم 

 بیمارستان 

 شهید اكبرآبادي

 

 

 نام استاد : 

 خانم دكتر پاشايی 

 مركز بهداشت

 

 تهرانسر 

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی  17/8/99

22/8/99 

 

 

 

 

 

 استاد : نام 

 خانم خسروي

بیمارستان 

 شفايحیائیان

 

 ارتوپدي 

 

 
 

 

 استاد : نام 

 خانم الیاسی 

 مجتبی عالیان  .1

 پرهام اصغري فر  .2

 ابوالفضل رسولی  .3

 اسماعیل رمضانی  .4

 

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  نوزادانكارآموزي بهداشت مادران و  جهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

مت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سال 

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6تعداد روزهاي اين كارآموزي  پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

كارآموزي مديريت منجر   غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

از ساعت    ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد.   اولین روز می باشد.  روز9و تعداد روزهاي آن    14  الی  7:15واحد مديريت 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكان

 تماس حاصل فرمائید.  43651318لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم دانشجو در ساعات اداری با تلفن :   ❖



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )                                                            دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  –رسول اکرم   - فیروزگر - هاشمی نژاد شهید  بیمارستان های )

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 3گروه  

مديريت خدمات     پرستاري كودكان

 پرستاري 

پرستاري 

و   بهداشت 

 جامعه  سالمت 

پرستاري در بحران و 

 فوريت ها 

و   پرستاري 

مادران و  بهداشت 

 نوزادان 

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

 مهسا طاهري  .1

 نیلوفر فرجی .2

 زهراجمشیدي  .3

 

 

 بیمارستان 

 حضرت علی اصغر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استاد : نام 

 خانم علی اكبري

 

 

 بیمارستان 

   هاشمی نژادشهید 

 

 

 

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 
 

 

 استاد : نام 

خانم ها  

 جعفرجالل 

 رضوي و مديري

 مركز بهداشت

 تهرانسر 

    

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی  12/7/99

17/7/99 

 
 

 نام استاد: 

 خانم خسروي
 

 

 رسول اكرم بیمارستان 

 اورژانس 

 

 

 

 الی27/7/99

 عصر  1/8/99

 الی 3/8/99

 صبح  8/8/99

 

 نام استاد: 

 آقاي مردانی 

 

بیمارستان شهید 

 اكبرآبادي

 

 نام استاد : 

 خانم دكتر حسینی

 

مسعود  .4

 فاطمی 

محمد مهدي   .5

 قاسم نژاد

علیرضا   .6

 چاووشی 

 

بیمارستان 

 شفايحیائیان

 

 ارتوپدي 
 

 نام استاد: 

 خانم الیاسی 

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  كارآموزي بهداشت مادران و نوزادانجهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

مت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سال 

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6روزهاي اين كارآموزي    پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و تعدادكارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

منجر كارآموزي مديريت    غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز 9و تعداد روزهاي آن  14 الی  7:15واحد مديريت از ساعت  ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد. 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم دانشجو در ساعات اداری با تلفن :   ❖

 

 



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  – رسول اکرم   -فیروزگر   -هاشمی نژاد  شهید  بیمارستان های )    

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 4گروه 

مديريت خدمات   پرستاري كودكان  

 پرستاري 

پرستاري 

و   بهداشت

 جامعه  سالمت

پرستاري در بحران و 

   فوريت ها

  و بهداشت پرستاري

 مادران و نوزادان 

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

 حديث فريدونی  .1

 ويدا احمدي .2

 يزديانی فاطمه  .3
 

 بیمارستان 

 حضرت علی اصغر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 استاد : نام 

 خانم علی اكبري

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 

 

 
 

 

 استاد : نام 

 خانم ها دكتر غفرانی 

 رضازاده و آخوند زاده

 مركز بهداشت

  

 تهرانسر 

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی19/7/99

24/7/99 

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم خسروي
 

 

 بیمارستان رسول اكرم 

 

 اورژانس 

 

 الی27/7/99

 صبح  1/8/99

 الی 3/8/99

 عصر  8/8/99

 
 

 

 

 
 نام استاد: 

بیمارستان رسول  

 اكرم

بیمارستان شهید 

 اكبرآبادي

 

 نام استاد: 

 خانم دكتر حسینی

 

بیمارستان 

 شفايحیائیان

 

 

 

 ارتوپدي

 
 

 

 نام استاد: 

 خانم الیاسی 

 محمد عسگري .4

 سهیل يکه روستا .5

 شهاب شفیعی .6

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  كارآموزي بهداشت مادران و نوزادانجهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديسركار خاپراتیک دانشکده تحت نظارت  

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

مت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سال 

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6روزهاي اين كارآموزي    پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و تعدادكارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

كارآموزي مديريت منجر   غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

از ساعت    كارآموزيضمنا ساعت    به حذف واحد خواهد شد  باشد.  روز9و تعداد روزهاي آن    14  الی   7:15واحد مديريت  اولین روز می 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكان

 تماس حاصل فرمائید.  43651318لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم دانشجو در ساعات اداری با تلفن :   ❖
                  



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  –رسول اکرم   - فیروزگر - هاشمی نژاد شهید  بیمارستان های )

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 5گروه  

پرستاري در بحران و 

 فوريت ها 

  و بهداشت پرستاري

  مادران و نوزادان

مديريت خدمات  

 پرستاري 

و  پرستاري بهداشت 

 جامعه سالمت 

 پرستاري كودكان

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

 الله مراد .1

 رقیه كچوئی .2

مرضیه   .3

 میراحمدي 

  بیمارستان

 رسول اكرم 

 
 

 

 

 ورژانس ا

 تشکیل نشد.

 
 نام استاد: 

خانم دكتر خوش 

 نظر
 

بیمارستان شهید 

 اكبرآبادي

 

 

 نام استاد:  

 دكتر پاشايی خانم 

 بیمارستان 

 فیروزگر 

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 

 

 
 

 
 

 

 نام استاد: 

 خانم ها دكتر مهربان 

 رضازاده و آخوند زاده

 

 مركز بهداشت

 تهرانسر 

 

 

 تشکیل نشد.

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی27/7/99

1/8/99 

 

 نام استاد: 

 خانم خسروي

 

  نبیمارستا

 حضرت علی اصغر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نام استاد: 

 خانم علی اكبري

 

 

 رسول جاللوند  .4

 رضا نکوئی  .5

 مصطفی بابايی  .6

 

بیمارستان 

 شفايحیائیان

 

 اورژانس 
 

 نام استاد: 

 خانم الیاسی 

 

 

سالن   در محل  روز3می بايست به طور جداگانه    و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  كارآموزي بهداشت مادران و نوزادانجهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  پراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خانم جان محمدي

شت. تاريخ برگزاري روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد دا

پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سالمت  

ي در ضمن در صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ د حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 تاريخ آنها متعاقبا توسط اساتید اعالم خواهد شد.  

روز در   6پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و تعداد روزهاي اين كارآموزي  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  نمايندكه درتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

كارآموزي مديريت منجر   غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز 9و تعداد روزهاي آن  14الی  7:15به حذف واحد خواهد شد. ضمنا ساعت كارآموزي واحد مديريت از ساعت 

 خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم دانشجو در ساعات اداری با تلفن :   ❖



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  – رسول اکرم   -فیروزگر   -هاشمی نژاد  شهید  بیمارستان های )    

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 6گروه  

پرستاري در بحران و 

 فوريت ها 

  و بهداشت پرستاري

  مادران و نوزادان

مديريت خدمات  

 پرستاري 

و  پرستاري بهداشت 

 جامعه سالمت 

 پرستاري كودكان

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

هانیه   .1

 كشاورزيان

 معصومه كريمی .2

مهتاب  .3

 سیدعلیخانی 

 

  بیمارستان

 فیروزگر

 
 

 اورژانس 

 

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 آقاي ابره دري 

 دانشجوي دكتري 

 

بیمارستان شهید 

 اكبرآبادي

 

 

 نام استاد:  

 خانم دكتر پاشايی 

 بیمارستان 

 هاشمی نژاد 

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 نام استاد: 

 خانم ها جعفرجالل

 رضوي و مديري

 

 مركز بهداشت
 تهرانسر 

 
تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی 3/8/99

8/8/99 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد: 

 خانم خسروي

  نبیمارستا

 حضرت علی اصغر

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 نام استاد: 

 خانم علی اكبري

 

 

 علی توكلی  .4

محمدابراهیم  .5

 حمیدي كیا

  رامین اكبري  .6

رحمتی ) حسین  .7

 سالمت جامعه ( 

 

بیمارستان 

 شفايحیائیان

 

 اورژانس 
 

 
 

 

 نام استاد: 

 خانم الیاسی 

 

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  كارآموزي بهداشت مادران و نوزادانجهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  محمدينم جان  پراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سالمت    پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و تعداد روزهاي اين كارآموزي  پنج شنبه  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

منجر كارآموزي مديريت    غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز 9و تعداد روزهاي آن  14 الی  7:15واحد مديريت از ساعت  ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد. 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318فن :  دانشجو در ساعات اداری با تل  لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم ❖



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  –رسول اکرم   - فیروزگر - هاشمی نژاد شهید  بیمارستان های )

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 7گروه  

  و بهداشت  پرستاري

  مادران و نوزادان

  پرستاري بهداشت 

 جامعهو سالمت 

مديريت خدمات   پرستاري كودكان  

 پرستاري 

پرستاري در بحران  

 و فوريت ها 

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

 ساره زنگنه .1

شادي جوراب   .2

 بافان

 صنم پنبه اي .3

    بیمارستان

 اكبرآبادي

 
 نام استاد: 

 خانم دكتر پاشايی 

 مركز بهداشت  

 

 

 تهرانسر 

 
 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی 29/6/99

3/7/99 

 

 

 

 نام استاد: 
 

 خانم خسروي

 بیمارستان 

 حضرت علی اصغر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 نام استاد: 

 خانم علی اكبري
 

  بیمارستان

 فیروزگر

 

    

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15
 

 

 
 نام استاد: 

 خانم ها دكتر مهربان 

رضا زاده و آخوند  

 زاده

  نبیمارستا

 رسول اكرم 

 

 

 

 اورژانس 

 

 الی  10/8/99

 صبح 15/8/99

 الی17/8/99

 عصر 22/8/99

 
 

 نام استاد: 

خانم منادي  

 دانشجوي دكتري 

 محمد ايري .4

 علی رفیعی  .5

 حسین رحمتی  .6

 

بیمارستان 

 شفايحیائیان

 

 ارتوپدي

 
 

 نام استاد: 

 خانم الیاسی 

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  مادران و نوزادانكارآموزي بهداشت  جهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

مت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سال 

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6تعداد روزهاي اين كارآموزي  پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

منجر كارآموزي مديريت    غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز 9و تعداد روزهاي آن  14 الی  7:15واحد مديريت از ساعت  ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد. 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318دانشجو در ساعات اداری با تلفن :    لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم ❖

 



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  – رسول اکرم   -فیروزگر   -هاشمی نژاد  شهید  بیمارستان های )    

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 8گروه  

  و بهداشت  پرستاري

  مادران و نوزادان

  پرستاري بهداشت 

 جامعهو سالمت 

مديريت خدمات   پرستاري كودكان  

 پرستاري 

پرستاري در بحران  

 فوريت ها و 

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

 زهرا بخشی .1

 پريسا سوري  .2

    بیمارستان

 اكبرآبادي

 
 نام استاد: 

 خانم دكتر پاشايی 

 

 مركز بهداشت  

 

 تهرانسر 

 

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی 5/7/99

10/7/99 

 

 نام استاد: 
 

 خانم خسروي

 بیمارستان 

 حضرت علی اصغر 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نام استاد: 

 خانم علی اكبري
 

 

  بیمارستان

  فیروزگر

 

    

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15
 

 
 نام استاد: 

 خانم ها دكتر مهربان 

رضا زاده و آخوند  

 زاده

  نبیمارستا

 رسول اكرم 

 

 اورژانس 

 

 الی  10/8/99

 عصر 15/8/99

 الی17/8/99

22/8/99 
 

 

 نام استاد: 

  طیاريخانم 

 دانشجوي دكتري 

 

 علی رحمانیان  .3

 كمیل سلیمی .4

 فرشید رحیمی .5

حمید رضا آزاد  .6

 دهقان

 

 

بیمارستان 

 شفايحیائیان
 

 ارتوپدي

 نام استاد: 

 خانم الیاسی 

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  كارآموزي بهداشت مادران و نوزادانجهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

مت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سال 

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6تعداد روزهاي اين كارآموزي  پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

منجر كارآموزي مديريت    غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز 9و تعداد روزهاي آن  14 الی  7:15واحد مديريت از ساعت  ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد. 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318دانشجو در ساعات اداری با تلفن :    لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم ❖

❖  

 



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  – رسول اکرم   -فیروزگر   -هاشمی نژاد  شهید  بیمارستان های )    

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 9گروه  

 پرستاري بهداشت

 جامعه   و سالمت

پرستاري در بحران و 

 فوريت ها 

  و بهداشت پرستاري

 مادران و نوزادان 

مديريت خدمات   پرستاري كودكان

  پرستاري

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

 فاطمه پیوندي  .1

 محدثه ثابتی  .2

فاطمه  .3

 آشتیانی

 نغمه آصفی .4

 زهرا حجازي   .5

 

 مركز بهداشت  

 

   تهرانسر
 

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

الی  15/6/99

20/6/99 
 

 

 

 استاد: نام 

 خانم خسروي

 بیمارستان 

 رسول اكرم 

 

 

 اورژانس 

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم نهاوندي

بیمارستان شهید 

 اكبرآبادي
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد: 
 

 خانم دكتر حسینی

 حضرت علی اصغر

 

 كودكان

 

 

 

 

 

 

 
 نام استاد: 

 خانم علی اكبري

 

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 

 

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم ها دكتر مهربان 

رضا زاده و آخوند  

 زاده

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  كارآموزي بهداشت مادران و نوزادانجهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

جويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سالمت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانش

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در تاريخ   6پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و تعداد روزهاي اين كارآموزي  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته باشند،    L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري   نوزادان  - و مادران    كارآموزي مديريت  نمايندكه درتوجه    دانشجويان ❖

 چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت. 

كارآموزي مديريت منجر به   غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز  9و تعداد روزهاي آن  14الی  7:15واحد مديريت از ساعت  حذف واحد خواهد شد. ضمنا ساعت كارآموزي

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318فن :  لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم دانشجو در ساعات اداری با تل ❖



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )رب  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2انمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  – رسول اکرم   -فیروزگر   -هاشمی نژاد  شهید  بیمارستان های )    

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر           76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 10گروه 

 پرستاري بهداشت

 جامعه   و سالمت

مديريت خدمات  

 پرستاري 

  و بهداشت پرستاري

 مادران و نوزادان 

پرستاري در بحران   پرستاري كودكان

 و فوريت ها 

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

 فاطمه يزدانی  .1

 زهره كريمی  .2

 فاطمه ملکی  .3

 ثنا فدائی اقدم  .4

 عاطفه علیدادي  .5

 فاطمه عیسی زاده  .6

 

 

 

 

 

 مركز بهداشت  

    
 تهرانسر 

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی 22/6/99

27/6/99 
 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم خسروي

 بیمارستان 

 هاشمی نژاد 

 

 

 

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم ها جعفرجالل

 رضوي و مديري

 

بیمارستان شهید 

 اكبرآبادي
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم جان محمدي

 حضرت علی اصغر

 كودكان

 

 

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم علی اكبري

 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 اورژانس 

 الی10/8/99

 عصر  15/8/99

 الی17/8/99

 صبح 22/8/99
 

 
 

 نام استاد: 

 مردانی آقاي 

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  كارآموزي بهداشت مادران و نوزادانجهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

مت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سال 

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6روزهاي اين كارآموزي    پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و تعدادكارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

منجر كارآموزي مديريت    غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز 9و تعداد روزهاي آن  14 الی  7:15واحد مديريت از ساعت  ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد. 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم دانشجو در ساعات اداری با تلفن :   ❖

 

 

 



 

شتی ردمانی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  ارياندانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  –رسول اکرم   - فیروزگر - هاشمی نژاد شهید  بیمارستان های )

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر            76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 11گروه 

و  پرستاري

مادران و   بهداشت

 نوزادان  

مديريت خدمات     پرستاري كودكان

 پرستاري 

پرستاري در بحران و 

 فوريت ها 

 پرستاري بهداشت

 جامعه و سالمت

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

 حسن منتظري  .1

اسماعیل  .2

 علیخانی 

 فرزاد قربانی  .3

 دياكو محمودي .4

 محمدمهدي نژاد  .5

 پوريا محمدي  .6

 

 

 

 

 

بیمارستان 

 شفايحیائیان
 

 

 

  الی 16/6/99

 صبح  20/6/99

 الی 22/6/99

 عصر 27/6/99

 
 نام استاد: 

 خانم الیاسی 

 حضرت علی اصغر

 

 كودكان

 

 

 

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 اكبريخانم علی 

 

 بیمارستان فیروزگر 

 

 

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم ها دكتر مهربان 

رضا زاده و آخوند  

 زاده

 فیروزگر بیمارستان 

 

 اورژانس 

 

 الی27/7/99

 صبح  1/8/99

 الی 3/8/99

 عصر  8/8/99

 
 نام استاد: 

 آقاي حیدري

 دانشجوي دكتري 

 مركز بهداشت

 

 شهر زيبا

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی17/8/99

22/8/99 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم دكتر پاشايی 

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  كارآموزي بهداشت مادران و نوزادانجهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

جويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سالمت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانش

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و تعداد روزهاي اين كارآموزي  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

منجر كارآموزي مديريت    غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز 9و تعداد روزهاي آن  14 الی  7:15واحد مديريت از ساعت  ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد. 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم دانشجو در ساعات اداری با تلفن :   ❖

 



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )رب  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2انمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  – رسول اکرم   -فیروزگر   -هاشمی نژاد  شهید  بیمارستان های )    

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 12گروه 

و  پرستاري

مادران و   بهداشت

 نوزادان  

و   پرستاري بهداشت   پرستاري كودكان

   جامعه سالمت

پرستاري در بحران و 

 فوريت ها 

خدمات  مديريت 

 پرستاري 

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

محمد شريعت  .1

 فر

امیرمحمد  .2

 اسالمی

 میالد فامرينی  .3

 كامران زارعی .4

 نادر كاظمی  .5

مهران   .6

 شهسواري 

 

 

 

 

 

بیمارستان 

 شفايحیائیان
 

 

 

  الی 16/6/99

 عصر  20/6/99

 الی 22/6/99

 صبح 27/6/99
 

 

 

 

 

 

 نام استاد: 

 خانم الیاسی 

 حضرت علی اصغر

 

 كودكان

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 نام استاد: 

 خانم علی اكبري

 

 مركز بهداشتی

 شهر زيبا

 

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 الی12/7/99

16/7/99 

 

 

 

 
 نام استاد: 

 خانم دكتر پاشايی 

 فیروزگر بیمارستان 

 

 اورژانس 

 

 الی27/7/99

 عصر  1/8/99

 الی 3/8/99

 صبح 8/8/99

 

 

 
 نام استاد: 

 صبح خانم نهاوندي

 خانم خاتونی عصر 

 

 بیمارستان 

 فیروزگر 

 

 

 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15

 

 

 

 

 

 
 

 

 نام استاد: 

 خانم ها دكتر مهربان 

رضا زاده و آخوند  

 زاده

 
 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  نوزادانكارآموزي بهداشت مادران و  جهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

مت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سال 

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6تعداد روزهاي اين كارآموزي  پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

منجر كارآموزي مديريت    غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز 9و تعداد روزهاي آن  14 الی  7:15واحد مديريت از ساعت  ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد. 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318دانشجو در ساعات اداری با تلفن :    لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم ❖



 

شتی ردمانی اريان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانشکده رپستاری و مامائی دانش

رصه )  دانشجويان کارشناسی پيوسته رپستاری   ( 2ربانمه کارآموزی رد ع

 95  بهمنورودی                                                                                           1399 - 1400نیمسال اول  
 (   مراکز بهداشتیو   شفایحیائیان-اصغر   علی  حضرت  - اکبرآبادی  –رسول اکرم   - فیروزگر - هاشمی نژاد شهید بیمارستان های  )  

 ( 18:30لغايت   13و عصر   12:30لغايت   7:30صبح ) پنج شنبه  كارآموزي شنبه لغايت روزهاي  
   روز(  48تعداد روزهای کارآموزی:    –نفر  76:  2)تعداد کل دانشجویان عرصه  

 13گروه 

  و بهداشت پرستاري

 مادران و نوزادان 

مديريت خدمات  

  پرستاري

و   پرستاري بهداشت پرستاري كودكان

 جامعه  سالمت

پرستاري در بحران  

 فوريت ها و 

الی   16/6/99

27/6/99 

 الی 29/6/99

10/7/99 

 الی  12/7/99

 24/7/99 

 الی27/7/99

8/8/99 

الی  10/8/99

22/8/99 

فاطمه  .1

 میرآقائی 

مرضیه   .2

 نوربخش

فاطمه سلیمان  .3

 تبار

 ماهره قره جه .4

 فاطمه مهرزاد .5

 نرگس عرفانی  .6

زهرا طايفه      .7

 ) كودكان ( 

حسین   .8

رحمتی ) 

 كودكان ( 

 

 

بیمارستان شهید 

 اكبرآبادي

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 نام استاد: 

 خانم جان محمدي

 بیمارستان 

 فیروزگر 

 
 ساعت كارآموزي 

 14لغايت  7:15
 

 

 

 

 

 
 

 نام استاد: 

 خانم ها دكتر غفرانی 

 رضا زاده و آخوند زاده 

 بیمارستان 

 حضرت علی اصغر

 

كلیه روزهاي  

 كارآموزي عصر

 

 

 

 

 

 
 نام استاد: 

 كلروزيخانم  

 مركز بهداشت

 شهر زيبا

 

تاريخ برگزاري 

 كارآموزي 

 

 الی 3/8/99

8/8/99 
 

 

 

 
 نام استاد: 

 خانم الهی عسگرآباد 

 بیمارستان 

 فیروزگر

 

 اورژانس 

 

 الی10/8/99

 صبح 15/8/99

 يا 

 الی17/8/99

 عصر 22/8/99
 

 

 نام استاد: 

 آقاي مردانی 

 

سالن   در محل  روز3  به طور جداگانه  می بايست  و پسر دختر   دانشجويان"الزاما  مادران و نوزادانكارآموزي بهداشت  جهت    براي آمادگی ❖

؛ در صورت غیبت در حضور داشته باشند  و يا ساير اساتید مسئول كارآموزي  نم جان محمديپراتیک دانشکده تحت نظارت سركار خا

روزهاي پراتیک اين سکشن، واحد دانشجو حذف می گردد و امکان جابجايی و جبران با ديگر گروه ها وجود نخواهد داشت. تاريخ برگزاري 

مت  پراتیک نیز قبل از شروع كارآموزي ها از طرف استاد مسئول به نماينده دانشجويان اعالم می گردد.همچنین الزم است دانشجويان سال 

صورت برگزاري كارآموزي به صورت النگ دي  در ضمن در حتما الگ بوک هاي خود را به همراه داشته باشند. جامعه و مادران و نوزادان 

 توسط اساتید اعالم خواهد شد.   تاريخ آنها متعاقبا

روز در   6تعداد روزهاي اين كارآموزي  پنج شنبه ها كارآموزي به شکل آموزش مجازي برگزار خواهد شد و  كارآموزي سالمت جامعه  در ❖

 تاريخ هاي تعیین شده می باشد. 

تغذيه به همراه داشته   L/D كارآموزي به صورت    در صورت برقراري  نوزادان   - و مادران    كارآموزي مديريت  كه درنمايندتوجه    دانشجويان ❖

 باشند، چون اجازه خروج از بیمارستان جهت تهیه صبحانه و ناهار نخواهند داشت.

منجر كارآموزي مديريت    غیبت در روز اولاز دروس تئوري، از دانشجويان، كوئیزگرفته خواهد شد و در ضمن    كارآموزي مديريتاولین روز   ❖

 می باشد.  روز 9و تعداد روزهاي آن  14 الی  7:15واحد مديريت از ساعت  ضمنا ساعت كارآموزيبه حذف واحد خواهد شد. 

 در اتاق پراتیک دانشکده تشکیل خواهد شد و غیبت در روز اول منجر به حذف واحد خواهد شد.  كارآموزي كودكاناولین روز  ❖

 تماس حاصل فرمائید.  43651318لطفا در صورت موجود نبودن احتمالی اسم دانشجو در ساعات اداری با تلفن :   ❖

 


