
 

  
 
 

 به نام خداوند جان آفرین        حکیم سخن در زبان آفرین 
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 

  دانشکده پرستاری مامایی بویه گرگان 
 

 99-99   اولنیمسال      پرستاری 2  ترم   پسربرنامه كارآموزی دانشجویان  

 اسامی دانشجویان 

  كاراموزیواحد  

 گروه سوم گروه دوم گروه اول

 واحد(1فن پرستاری ) 

 

 فارماكولوژی بالینی

 واحد ( 1)

 

 

اروین  ارمان-1  

اسماعیلی زینی محمد-2  

افضلی رامتین-3  

امیرخانلو محمد-4  

امینی امیر حسین-5  

پارسه بهرام -6  

دادیان رضا-7  

 8- محمدرضا قربان خواه)م- شایع(

 

 

محمد علی عارفی-1  

میکاییل عالقی -2  

التهحامد  فرزانه مهتر ک- 3  

علی قدرتی-4  

رامتین قرناس قمش -5  

محمد شیخی عزیزی – 6  

کامیار اداک -7  

 شایع (-میاسر کوهساریان )– 8

 

 

 امیر محمد  نوچمنی -1

فردین قزلجه -2  

مهدی کریمی -3  

فرزاد موذن زاده -4  

بنیامین دازگنبدی -  5  

رضا روحانی -6  

سهیل صبوری نیا -7  

 

 چهار هفته اول
   ارتوپدی اصول فنون ) اقای نصیری  ( پنجشنبه-چهارشنبه

   

 چهار هفته دوم
داخلی نفرولوژی فارماکولوژی)خانم کالنتری  پنجشنبه-چهارشنبه

 دانشجوی دکتری (
  ارتوپدی اصول فنون ) اقای نصیری (

 چهار هفته سوم
 پنجشنبه-چهارشنبه

 
داخلی نفرولوژی فارماکولوژی)خانم کالنتری 

 ( دانشجوی دکتری
 ( ارتوپدی اصول فنون ) اقای نصیری

 چهار هفته چهارم
 پنجشنبه-چهارشنبه

  
داخلی نفرولوژی فارماکولوژی)خانم کالنتری دانشجوی 

 دکتری (
 

 
 

 اذر و محل کاراموزی داخلی  روماتولوژی   مرکز  شهید صیاد شیرازی می باشد  5توجه : محل کاراموزی ارتوپدی مرکز اموزشی درمانی  
 
 

 
 



 

 
 
 

             99- 99نیمسال اول    پرستاری   2ترم  دختر   برنامه كارآموزی دانشجویان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسامی دانشجویان

 واحد كاراموزی

 گروه سوم گروه دوم   گروه اول

  

 فن   پرستاری

 واحد(1) 

 

فارماكولوژی   

 بالینی  

 واحد ( 1) 

    

نرگس اسماعیل زاده   -  1 

اقائی  کیمیا  - 2 

فرزانه اونق  - 3 

ملیحه پهلوان  - 4 

نازیال پهم لی  - 5 

امینه یگن محمدی    -  6 

فاطمه  گران اوریمی – 7  

 8-آمنه خواری)م- شایع( 

نیلوفر مهرداد زینکانلو    -  1 

مهدیه نوروزی  - 2 

طیبه ویس کرمی  -      3 

عارفه قربان پور  -  4 

راحله رحمانی  -  5 

پریسا ذوالقدر  -  6 

سونای داز قزاقی  - 7 

  8- سکینه    خان بیگی)م- شایع(

فاطمه شبان خلیل اباد   -1   

مریم شیخ   -2   

سولماز کلته   - 3   

معصومه محمدیان   -4   

فائزه مردانی  -5   

مایسا خرمالی -6  

 7- راضیه دلیجه)م- شایع(

یگانه مقصودلو -8  
 

 

 چهار هفته

 اول

-چهارشنبه

   اصول فنون ) خانم منتظری ( ارتوپدی پنجشنبه

 چهار هفته

 دوم

-چهارشنبه

 پنجشنبه

داخلی روماتولوژی فارماکولوژی   ) خانم فوجی 

 دانشجوی دکتری  (
  ارتوپدی اصول فنون ) خانم منتظری (

 چهار هفته

 سوم

-چهارشنبه

 پنجشنبه
 

داخلی روماتولوژی فارماکولوژی   ) خانم فوجی 

 دانشجوی دکتری  (
 (  عباسیاصول فنون ) خانم  ارتوپدی

 چهار هفته

 چهارم

-چهارشنبه

 پنجشنبه
  

داخلی روماتولوژی فارماکولوژی   ) خانم فوجی 

 دانشجوی دکتری  (
 

 می باشد شهید صیاد شیرازی  اذر و محل کاراموزی داخلی  روماتولوژی   مرکز  5توجه : محل کاراموزی ارتوپدی مرکز اموزشی درمانی  
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

             99- 99  اول نیمسال    پرستاری 3ترم  پسربرنامه كارآموزی دانشجویان  

 اسامی دانشجویان 

 

  واحد كاراموزی

 چهارم گروه  گروه سوم  دومگروه  گروه اول

 

  1بزرگساالن  

 (واحد  2) 

 شامل 

 بخش جراحی 

 بخش ارتوپدی 

 بخش مغز و اعصاب  

 مشکالت شایع   

 ( واحد 1) 
 

محمد امین  اذر شب -1  

امین افتخارالدین  -2  

یعقوب اق اتابای  -3  

حسن اکرامی   -4  

یحیی  امانی عربسفال-5  

ابوالفضل   براتی -6  

 علی طالبی -7

 شایع( مفقط عارف قره باش) -8
 

 

امیر حسین حق شناس-1  

مصطفی   رسولی فرد -2  

علی  صادقی -3  

جواد   عربی -4  

 محمد رحمانی-5

 گرایلو  علی-6

 امیر شیردل-7

 اشکان صادقی-8

 

 

 

 محمد محمدی -1

 علی رضا مقصودلو-2

 امیر  محمد یوسفی  -3

 حسام الدین بدراقی -4

 مهدی مصطفایی -5

 محمد صادقی -6

 شایع( مفقط )یاسر کوهساریان -7

احسان انه یی-8  

 

 

امیر حسین عمادی -1  

هفته  16 ) محمد رضا  قربانخواه-2

 ال(فقط شنبه. بزرگس

 سجاد احمدی قبق تار -3

احسان چرگزی-4  

 اسماعیل کشاورز-5

 امیر حسین مازندرانی-6

 نعمت عالالدین -7

 گل محمد الهی چقلق-8

 

 چهار هفته

 اول 

 یکشنبه-شنبه
 (عبداللهی   اقای) ارتوپدی  

دانشجوی حسنی اقای )   جراحی مردان

 (  ا دکتر
 

اقای جسمی اعصاب  )جراحی مغز و 

  ( کترادانشجوی د

 چهار هفته

  دوم

اقای جسمی دانشجوی اعصاب  )جراحی مغز و  یکشنبه-شنبه

 (  دکترا
 (عبداللهی   اقای) ارتوپدی  

اقای حسنی  جراحی مردان   )

 (  ادانشجوی دکتر
 

 چهار هفته

 سوم

 یکشنبه-شنبه
 (عبداللهی   اقای) ارتوپدی   ( کاووسی   اعصاب  ) اقایجراحی مغز و  

اقای حسنی  دان   )جراحی مر

 (  ادانشجوی دکتر

 چهار هفته

 چهارم

ارشد دانشجوی   جعفری اقای جراحی مردان   ) یکشنبه-شنبه

 (  پرستاری 
 

  اعصاب  ) اقایجراحی مغز و 

 ( کاووسی 
 (عبداللهی   اقای) ارتوپدی  

 اذر می باشد  5توجه : محل کاراموزی مرکز اموزشی درمانی   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             99- 99 اولنیمسال       پرستاری 3ترم دختر  ه كارآموزی دانشجویان  برنام

 اسامی دانشجویان     

  واحد كاراموزی

 گروه چهارم  گروه سوم دومگروه  گروه اول

  1بزرگساالن

 (واحد  2)

 شامل

 بخش جراحی 

 بخش ارتوپدی 

 بخش مغز و اعصاب  

  

 مشکالت شایع  

 (واحد  1) 

ته  توکلی فرش -1  

صدف   تاجیک -2  

سارا   ارسنجانی  -3  

 4-زهرا     محمدی ) فقط م شایع(

عاصمه  محمدی  -5  

سپیده  یوسف زاده  -6  

مهسا امینی -7  

سودابه   نادران  -1  

  مریم  خزایی فر -2

 3- امنه     خاری  )فقط شنبه   ها16هفته.بزرگسال( 

سپیده    محمدی  -4  

واب فاطمه رفیع نژاد خ -5  

 6-سکینه    خان بیگی)فقط شنبه ها16هفته.بزرگسال( 

عادله   علی عرب--7  

  الهه مزیدی -8

 

  

زینب    صباغی -  1  

معصومه  عبداللهی -2  

زهرا    غیاثی زاده -3  

نادیا    فالح مهنه  -4  

شهال   درخشان  -5  

فاطمه     قربانی -6  

  هانیه      قره جه-7

 

مهری   ایگدری -1  

ئزه    برزمینی فا -2  

رومینا    توکلیان -3  

سیده فائزه  حسینی -4  
   )فقط بزرگسال1( 

زهرا علیزاده  -5  

زهرا دریایی -6  

7- راضیه  دلیجه)فقط شنبه 
 ها16هفته.بزرگسال(

 

 چهار هفته

 اول 

محمودیان  صیاد ) مغز و اعصاب مرکز یکشنبه-شنبه

 (دانشجوی دکتری  
 (عباسیجراحی زنان   )خانم    ( فاروقی خانم ارتوپدی زنان )

 چهار هفته

 دوم

 یکشنبه-شنبه
 (عباسیجراحی زنان   )خانم  

صیاد  )  خانم محمودیان  مغز و اعصاب مرکز

 دانشجوی دکتری  (
  ارتوپدی زنان )خانم فاروقی  (

 هفتهچهار  

 سوم

 یکشنبه-شنبه
 جراحی زنان   )خانم  عباسی( 

 صیاد ) خانم مغز و اعصاب مرکز

 شجوی دکتری  (دان  محمودیان
 (فاروقی خانمارتوپدی زنان )

 چهار هفته

 چهارم

 یکشنبه-شنبه
  ارتوپدی زنان )خانم فاروقی  (

دانشجوی  نوریجراحی زنان   )خانم  

 (دکتری
  ) خانمصیاد  مغز و اعصاب مرکز

 (سقالی   
 

 باشد  میشیرازی  صیاد  اموزشی درمانی  شهید  مغز و اعصاب  مرکز ر و محل کاراموزی اذ 5توجه : محل کاراموزی ارتوپدی و جراحی مرکز اموزشی درمانی  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

     99- 99 اول نیمسال   پرستاری   4برنامه كارآموزی دانشجویان  ترم 

 اسامی دانشجویان 

 واحد کاراموز ی
 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم گروه اول

  2بزركسال  

 واحد ( 2) 

 شامل

 خش قلب ب

 بخش داخلی   

بهداشت سالمت  

 جامعه 

 واحد ( 2)  

ایمان اسکندرلی -1  

متین     کمی  -2  

 3- ایمان    بابایی 

میکائیل  چوگان -4  

کیانوش  صفرزاده-5  

مبینا      بابایانی   -6  

فائزه   قاضیانی -7  

 8- زهرا    یازرلو)فقط بزرگسال(

فاطمه رجبلو -9  

 رگسال()فقط بزصابره کلته -11
 

جالل   رمضان پور  -1  

مجید     بذرافشان -2  

محمد     بهر ابادی  -3  

جعفر   اب دهی -4  

محمد امین  خرمالی  -5  

هانیه بازگیر -6  

شاهده   پاویز  -7  

ام البنین  کاویانی -8  

راضیه  کاغذی -9  

 راضیه خیری فر-11

سبحان   بابا محمد  -1  

محمد   گلوی -2  

مهدی    لکزایی  -3  

عرفان   محمد شفیع   -4  

علی قائمی-5  

پریسا  قربانعلی پور  -6   

مریم   چوپانی -7  

مبینا   صفاِیی پور -8  

آناهیتا حقانی -9  

سارا  یگنی التین-11  

 

امام وردی حسن  -1  

عبدالمنان  قره دوالق-2  

شهاب    عثمانی  - 3  

 4- محمد    دامن کشان )فقط بزرگسال( 

 طاها نیک فر -5

 یه   ظفرعاف -6

 محدثه   متکی -7

 منیره کاغذی -8

 نیلوفر   کریمی  -9

 11-سحر نقی زاده

چهار هفته 

 اول

 سه شنبه-دوشنبه
 قلب ) خانم میرکریمی ( 2بهداشت مرکز 1 بهداشت مرکز                   

)خانم ابراهیم پور    داخلی تنفس

 (دانشجوی دکتری   

چهار هفته 

 دوم

 سه شنبه-دوشنبه
 2مرکزبهداشت  1 بهداشت  مرکز

)خانم ابراهیم پور  دانشجوی   داخلی تنفس

 دکتری   (
 قلب ) خانم میرکریمی (

 چهار هفته

 سوم

 سه شنبه-دوشنبه
 قلب ) خانم میرکریمی (

دانشجوی  ابراهیم پور )خانم   داخلی تنفس

 دکتری   (
 2مرکزبهداشت  1مرکز بهداشت  

 چهار هفته

 چهارم

  اقای حسین زاده )  داخلی تنفس سه شنبه-دوشنبه

 (  دانشجوی دکتری 
 2مرکزبهداشت  1مرکز بهداشت   قلب ) خانم میرکریمی (

 
 .صیاد می باشد مرکز اموزشی درمانی  داخلی تنفس توجه : محل کاراموزی قلب و 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 99- 99پرستاری  در نیمسال اول4برنامه كارآموزی دانشجویان  ترم 

 ویاناسامی دانشج    

 

 واحد کاراموزی

 گروه ششم گروه پنجم 

  

  2بزركسال   

 واحد ( 2) 

 شامل

 بخش قلب 

    یداخل بخش

بهداشت سالمت  

 جامعه 

 واحد ( 2)  

مجید     دلقندی -1  

وحید      ارازی -2  

پیمان  جعفرپور   -3  

 4- سجاد مقصودلو)فقط بزرگسال(

زانیار حیدری -5  

فائزه    دولو -6  

نوروزی   هانیه -7  

مهسا سرابی زاده -8  

فاطمه   ایگدری-9  

  فریما   قندلیبی -11

 
 

سهیل  ایری -1  

 اسماعیل کشاورز   -2

 ابوالفضل بابایی شکری -3

 علی  عرب -4

شکوفه  نظامی زاده-5  

محدثه  طاهری -6  

صبا   قربانی پور -7  

سید فائزه حسینی  -8   

ای جمال  کرنژادی -9  

 
 

 چهار هفته

 3مرکز بهداشت  (خانم  نوری دانشجوی دکتری   )  داخلی گوارش  سه شنبه-دوشنبه اول 

 چهار هفته

 دوم

 سه شنبه-دوشنبه
 3مرکز بهداشت  اقای حسین زاده دانشجوی دکتر ی()قلب  کردکوی      

 چهار هفته

 سوم

 سه شنبه-دوشنبه
 اقای حسین زاده دانشجوی دکتر ی()قلب  کردکوی  3مرکز بهداشت 

 هار هفتهچ

 چهارم

 سه شنبه-دوشنبه
 اقای رحمانی ()  داخلی گوارش  3مرکز بهداشت 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 25/7/89شروع نیمسال:              89- 99 اولنیمسال در پرستاری  4دانشجویان  ترم برنامه کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه 

 نبههفته اول ترم           روز های کار آموزی: دوشنبه و سه ش 8

اسامی 

 -دانشجویان 

هشت هفته 

 اول

 مگروه چهار گروه سوم گروه دوم گروه اول
ایمان اسکندرلی -1  

متین     کمی  -2  

 3- ایمان    بابایی 

میکائیل  چوگان -4  

کیانوش  صفرزاده-5  

مبینا      بابایانی   -6  

فائزه   قاضیانی -7  

8- زهرا    یازرلو)فقط 
 بزرگسال(

فاطمه رجبلو -9  

 )فقط بزرگسال(صابره کلته -11
 

جالل   رمضان پور  -1  

مجید     بذرافشان -2  

محمد     بهر ابادی  -3  

جعفر   اب دهی -4  

محمد امین  خرمالی  -5  

هانیه بازگیر -6  

شاهده   پاویز  -7  

ام البنین  کاویانی -8  

راضیه  کاغذی -9  

 راضیه خیری فر -11

 

سهیل  ایری -1   

   اسماعیل کشاورز -2

 ابوالفضل بابایی شکری -3

 علی  عرب -4

شکوفه  نظامی زاده-5  

محدثه  طاهری -6  

صبا   قربانی پور -7  

سید فائزه حسینی  -8   

ای جمال  کرنژادی -9  

 

مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  2-1هفته

 4پایگاه 3

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی 

شت آذر مرکز بهدا 5پایگاه  4-3هفته

 4پایگاه 3
 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی 

مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  6-5هفته 

 4پایگاه 3
 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی 

مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  8-7هفته 

 4پایگاه 3
 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی 

     11-9هفته

     12-11هفته 

     14-13هفته 

     16-15هفته

 

   :مربی های مراکز 

  1-  3خیابان پنجم آذر ، آذر  4خانم صادقلو پایگاه 

 2-  ابتدای کوچه سمت چپ 44)مرکز بهداشت دو(   خیابان امام رضا کوچه 5آقای کاوسی پایگاه 

  دوم کوچه-کوی طالقانی-فلکه مدرس-9خانم مفیدی: پایگاه 



 

 

 25/7/89شروع نیمسال:              89- 99 اولنیمسال در پرستاری  4دانشجویان  ترم برنامه کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه 

 هفته دوم ترم       روز های کار آموزی: دوشنبه و سه شنبه 8
اسامی 

 -دانشجویان 

هشت هفته 

 دوم

 مگروه چهار گروه سوم گروه دوم گروه اول
ان   بابا محمد سبح -1  

محمد   گلوی -2  

مهدی    لکزایی  -3  

عرفان   محمد شفیع   -4  

علی قائمی-5  

  پریسا  قربانعلی پور -6 

مریم   چوپانی -7  

مبینا   صفاِیی پور -8  

آناهیتا حقانی -9  

سارا  یگنی التین-11  

 

امام وردی حسن  -1  

عبدالمنان  قره دوالق-2  

شهاب    عثمانی  - 3  

4- محمد    دامن کشان 
 )فقط بزرگسال( 

 طاها نیک فر -5

 عافیه   ظفر -6

 محدثه   متکی -7

 منیره کاغذی -8

 نیلوفر   کریمی  -9

 11-سحر نقی زاده

مجید     دلقندی -1   

وحید      ارازی -2  

پیمان  جعفرپور   -3  

 4- سجاد مقصودلو)فقط بزرگسال(

زانیار حیدری -5  

فائزه    دولو -6  

نوروزیهانیه    -7  

مهسا سرابی زاده -8  

فاطمه   ایگدری-9  

  فریما   قندلیبی -11

 

     2-1هفته

     4-3هفته

     6-5هفته 

     8-7هفته 

مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  11-9هفته

 4پایگاه 3

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی 

مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  12-11هفته 

 4 پایگاه3
 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی 

مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  14-13هفته 

 4پایگاه 3
 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی 

مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  16-15هفته

 4پایگاه 3
 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی 

 :مربی های مراکز   

  1-  3خیابان پنجم آذر ، آذر  4خانم صادقلو پایگاه 

 2-  ابتدای کوچه سمت چپ 44)مرکز بهداشت دو(   خیابان امام رضا کوچه 5آقای کاوسی پایگاه 

  کوچه دو-کوی طالقانی-فلکه مدرس-9خانم مفیدی: پایگاه 

 



 

             99- 99 اول نیمسال   پرستاری  5برنامه كارآموزی دانشجویان  ترم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهار هفته

 اول

 اسامی دانشجویان  

  واحد كاراموزی

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم گروه اول

 3بزرگسال 

 واحد ( 2)

 شامل 

 بخش عفونی 

 بخش هماتولوژی

 مادرونوزادان   

   (واحد 2) 

    

یاسین   ارجن پور  -1  

صادق    بابا صادقیان   -2  

دی رامین       زاه -3  

  سجاد     محمدیان -4

یگانه     امیریان -5  

شمیال     صداقتی -6  

مهسا      اوالدی  -7  

ناهید ایزدی -8  

9-محمد  دامن کشان ) فقط –مادر 

 نوزاد (

مرضیه     برزمینی  -1  

نسترن   رخشانی  -2  

فائزه        صمدی   -3  

صدف     شیخ فندرسکی-4  

سبحان   خانی  -5  

بلی طرقی جواد     ج -6  

 7-علی     لشکر بلوکی )فقط 

 بزرگسال3(

بصیر   نظری  -8  

 9- مرصاد جعفرپور) فقط –مادر نوزاد ( 

ناهید    ایزدی -1  

بی بی زهرا  منوچهری -2  

نعیمه  منصوری قزل  -3  

زینب   بدراقی -4  

مبارکه   میر حسن زاده  -5  

سید روح اهلل موسوی -6  

  مرتضی   گزمه -7

حانیان مرتضی  ط -8  

 9- محمد رضا  خسروی)فقط بزرگساالن3(  

  مبارکه میر حسن زاده -11
 

خشایار   هالکویی  -1  

امیر حسین   رجب لو -2  

خدر     روشن - 3  

حوریه    رحیم زاده  -4  

شریفه    نیازی پور-5   

 6-صغری   رضانژاد )فقط بزرگساالن3(

 7- زهرا یازرلو) فقط –مادر نوزاد (

قیزینب بدرا -8  

مهتاب کریمی -9  

فاطمه سادات   میراییز-11  

 )اورژانس مرکز صیاد( 6و1پسران گروه  سه شنبه-دوشنبه

 آذر( 5) اورژانس مرکز  2پسران گروه 

 )با مربی مامایی مرکز صیاد( 6و1دختران گروه 

 )با مربی پرستاری مرکز صیاد(2دختران گروه 

ی هماتولوژی و روماتولوژی)  خانم براتی دانشجو

 دکتری   (
 عفونی )  خانم منتظری  (

 چهار هفته

 دوم

 آذر( 5مرکز اورژانس  ) 5و1پسران گروه  سه شنبه-دوشنبه

 مرکز صیاد(اورژانس  ) 2پسران گروه 

 صیاد( با مربی پرستاری)  5و1دختران گروه 

 مرکز صیاد( با مربی مامایی ) 2دختران گروه 

 عفونی )  خانم منتظری  (   
و روماتولوژی)  خانم براتی هماتولوژی 

 دانشجوی دکتری   (

 چهار هفته

 سوم

 سه شنبه-دوشنبه

هماتولوژی و روماتولوژی)  خانم 

 براتی    (
 عفونی )  خانم منتظری  (

 مرکز صیاد(اورژانس  ) 4و3پسران گروه 

 آذر( 5مرکز اورژانس  ) 6پسران گروه 

 مامایی صیاد(با مربی ) 4و 3دختران گروه 

 (پرستاری صیادبا مربی )6گروه دختران 

 چهار هفته

 چهارم

 سه شنبه-دوشنبه

 عفونی )  خانم منتظری  (
هماتولوژی و روماتولوژی)  خانم 

 فاروقی   (

 آذر( 5مرکز اورژانس  )4و 3پسران گروه 

 مرکز صیاد(اورژانس  )5پسران گروه 

 پرستاری مرکز صیاد(با مربی )4و3دختران گروه 

 مامایی مرکز صیاد(مربی با )5دختران گروه 
 

 توجه :
 مربی هفته دوم دکتر جویباری میباشند.   و خانم گرزین ) 8هفته اول و  8در  پرستاری ( و در بخش های جراحی زنان و نوزادانمربی مدرس بالینی  دانشجویان دختر : درمرکز شهید  صیاد شیرازی  : خانم طالبی )  

با مربی آقای منقوش  در  بخش اورژانس  و فوریت می باشد. ودر مرکز صیاد  با مربی : آذر  5مدرس بالینی دانشجویان پسر : در مرکز *زایشگاه و درمانگاه زنان می باشد.  مامایی ( در بخش های حاملگی پرخطر.
 شد. هفته دوم خانم طالبی  در بخش اورژانس و فوریت می با هفته دوم با مربی  8هفته اول و  8خانم دکتر جویباری 



 

 
 
 

 

 

 

 

 99- 99 اولنیمسال    پرستاری   5برنامه كارآموزی دانشجویان  ترم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهار هفته

 اول

 اسامی دانشجویان  

 واحد كاراموزی

 گروه ششم گروه پنجم 

 3بزرگسال  

 واحد ( 2)

 شامل

 بخش عفونی 

 بخش هماتولوژی

 

 مادرونوزادان  

  واحد ( 2) 

هانیه  نیک فر  -1  

هما     کریمی -2  

مریم     قاسمی -3  

شیوا     مهدوی  -4  

 5- حمزه    بارانی     

ارمین   خانجانی -  6 

حنیف      پنق  -  7 

رضا     معادل -  8 

  9- سجاد مقصودلو )فقط بزرگساالن3(

نعیمه منصوری قزل    -11  

یاسر        سقلی  -1  

متین     کلته  -2  

محمد حسین  عسکری  -3  

م   مهدانارشا -4  

ا   کسلخه  المیر -5  

فرزانه   تمسکنی  -6  

مینا      مرادی -7  

  8- الهام اقچه لی   ) فقط –مادر نوزاد (

بی بی زهرا منوچهری -9  

 سه شنبه-دوشنبه
 )  اقای حبیب عبداللهی(جراحی عمومی  

 مرکز صیاد(اورژانس  ) 6و1پسران گروه 

 کز صیاد(مامایی  مربا مربی  ) 6و1دختران گروه 

 چهار هفته

 دوم

 آذر( 5مرکز اورژانس  ) 5و1پسران  سه شنبه-دوشنبه

 پرستاری مرکز صیاد( با مربی ) 5و1دختران 
 نفرولوژی   )  خانم فاروقی  (

 چهار هفته

 سوم

 سه شنبه-دوشنبه
 نفرولوژی   )  خانم فاروقی  (

 آذر( 5مرکز اورژانس  ) 6پسران گروه  

 صیاد( . مرکز  پرستاری با مربی)6دختران گروه 

 چهار هفته

 چهارم

 مرکز صیاد(اورژانس  ) 5پسران گروه  سه شنبه-دوشنبه

 مامایی مرکز صیاد( با مربی ) 5دختران گروه 
 )  اقای حبیب عبداللهی    (جراحی عمومی  

 
 توجه :

در بخش های حاملگی پرخطر. زایشگاه و مامایی ( مربی ) گرزین خانم هفته دوم دکتر جویباری میباشند.   8هفته اول و  8ر د و در بخش های جراحی زنان و نوزادان پرستاری (مربی : خانم طالبی )  شیرازی  صیاد مرکز شهید در:  دانشجویان دخترمدرس بالینی   

 درمانگاه زنان می باشد. 

 خانم طالبی  در بخش اورژانس و فوریت می باشد. با مربی هفته دوم  8هفته اول و  8خانم دکتر جویباری  مربی  و فوریت می باشد. ودر مرکز صیاد آقای منقوش  در  بخش اورژانس  مربی آذر  5: در مرکز  دانشجویان پسرمدرس بالینی  
 



 

 

 

 

 
 

 23/66/99شروع نیمسال:              99-99پرستاری  در نیمسال  اول 6دانشجویان  ترم   برنامه كارآموزی روان
  گروه چهارم گروه سوم الف گروه دوم گروه اول الف ن اسامی دانشجویا 

 رحمان    امانی -

 بهنام    امیر خانلو -

 

   یاریبخت     ینبز -

 حورا السادات میر دیلمی  

  یروح        ینامب-
 

 امنه   خوجه-

 سارا       تراج-

  یربان    یهسم -

 معصومه   نجات -

 بهلول       یممر-

 

 جاور   یلسه-

 ابراهیم  ایستگلدی -

 تقی     قربان نژاد  -

 سیده  معصومه حسینی -

 سپیده    گل محمدی -

 فاطمه السادات  قدسی -

 ماریه      اقچه لی

 

 مصطفی   سهیلی-

 حسین    فرامرزی -

 

 الهه      برومند -

 سمیرا احمدی -

 زهرا زارع کرجایی 

 فاطمه    بندانی -

 

 یرحمت اهلل   سردار-

 ضل  خراسانی زاده ابوالف-

 زانکو     محمد زاده -

 

 

 

 2کاراموزی روان 

  واحد

 

جهار هفته 

 اول

 

   روان  روان  شنبه ویکشنبه  

چهار هفته 

 دوم 

 

   روان روان شنبه ویکشنبه  

چهار هفته 

 سوم 

 روان روان   شنبه ویکشنبه  

چهار هفته 

 چهارم 

 روان  روان   شنبه ویکشنبه  

 روانپزشکی زنانو دانشجویان دختر بخش  روانپزشکی مرداناذر دانشجویان پسر بخش  5: محل کاراموزی روان مرکز اموزشی درمانی  توجه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23/16/98شروع نیمسال:              99-98پرستاری  در نیمسال  اول 6دانشجویان  ترم   کارآموزی رواننامه بر
   گروه چهارم گروه سوم ب گروه دوم گروه اول ب اسامی دانشجویان  

 یاحمد رضا  روشن-

 علیرضا   امامی-

 سید امیرحسین  سید پور  -

 حامد      صفایی -

 کیامنش  پارسا-

 مهران   پورقاز-

 میالد      ایرمی-

 
 
 

فقط پنج صغری  رضانژاد) - - 

 (. روان شنبه ها

 فاطمه غالمی 

  الهی    صبوره-

  پور محسن   زهرا سیده -

 میرزایی   مریم -

 نفیسه  مرادی زاده  -

 سیمین     پورمند  -

 محدثه سادات   موالیی  -

 مریم       امیری نیا   -

 زینب    هاشمی-

 - 

 

 

 2کاراموزی روان 

 واحد 

 

جهار هفته 

 اول

 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه

    روان 

چهار هفته 

 دوم 

 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه

    روان

ه چهار هفت

 سوم 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه

  روان  

چهار هفته 

 چهارم 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه

  روان  

 روانپزشکی زنانو دانشجویان دختر بخش  روانپزشکی مرداناذر دانشجویان پسر بخش  5توجه : محل کاراموزی روان مرکز اموزشی درمانی  



 

 

 23/66/99شروع نیمسال:              99-99ل  اولپرستاری  در نیمسا 6دانشجویان  ترم   برنامه كارآموزی روان
  گروه چهارم گروه سوم الف گروه دوم گروه اول الف اسامی دانشجویان  

 رحمان    امانی -

 بهنام    امیر خانلو -

 

 زینب     بختیاری   -

 حورا السادات میر دیلمی  

 مبینا        روحی -
 

 امنه   خوجه-

 سارا       تراج-

 ه    ربانی سمی -

 معصومه   نجات -

 مریم       بهلول-

 

 سهیل   جاور-

 ابراهیم  ایستگلدی -

 تقی     قربان نژاد  -

 سیده  معصومه حسینی -

 سپیده    گل محمدی -

 فاطمه السادات  قدسی -

 ماریه      اقچه لی

 

 مصطفی   سهیلی-

 حسین    فرامرزی -
 

 الهه      برومند -

 سمیرا احمدی -

 زارع کرجایی  زهرا

 فاطمه    بندانی -

 

 رحمت اهلل   سرداری-

 ابوالفضل  خراسانی زاده -

 زانکو     محمد زاده -
 

 

 

 2کاراموزی روان 

  واحد
 

جهار هفته 

 اول
 

   روان  روان  شنبه ویکشنبه  

چهار هفته 

 دوم 
 

   روان روان شنبه ویکشنبه  

چهار هفته 

 سوم 

 روان انرو   شنبه ویکشنبه  

چهار هفته 

 چهارم 

 روان  روان   شنبه ویکشنبه  

 روانپزشکی زنانو دانشجویان دختر بخش  روانپزشکی مرداناذر دانشجویان پسر بخش  5توجه : محل کاراموزی روان مرکز اموزشی درمانی  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 23/16/98شروع نیمسال:              99-98پرستاری  در نیمسال  اول 6دانشجویان  ترم   کارآموزی روانبرنامه 
   گروه چهارم گروه سوم ب گروه دوم گروه اول ب اسامی دانشجویان  

 احمد رضا  روشنی-

 علیرضا   امامی-

 سید امیرحسین  سید پور  -

 حامد      صفایی -

 پارسا  کیامنش-

 مهران   پورقاز-

 میالد      ایرمی-

 

 
 

فقط پنج صغری  رضانژاد) - - 

 ا. روان (شنبه ه

 فاطمه غالمی 

  صبوره    الهی-

  سیده زهرا   محسن پور -

 مریم   میرزایی -

 نفیسه  مرادی زاده  -

 سیمین     پورمند  -

 محدثه سادات   موالیی  -

 مریم       امیری نیا   -

 زینب    هاشمی-

 - 

 

 

 2کاراموزی روان 

 واحد 
 

جهار هفته 

 اول
 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه

    ن روا

چهار هفته 

 دوم 
 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه

    روان

چهار هفته 

 سوم 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه

  روان  

چهار هفته 

 چهارم 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه

  روان  

 روانپزشکی زنانو دانشجویان دختر بخش  روانپزشکی مرداناذر دانشجویان پسر بخش  5توجه : محل کاراموزی روان مرکز اموزشی درمانی  

 

 

 

 

 



 

 23/66/99شروع نیمسال:              99-99پرستاری  در نیمسال  اول 6دانشجویان  ترم  كارآموزی  كودكانبرنامه 

   گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول اسامی دانشجویان  

 رحمان    امانی -

 بهنام    امیر خانلو -

 یاحمد رضا  روشن-

 علیرضا   امامی-

   یاریتبخ     ینبز -

 حورا السادات میر دیلمی  

  یروح        ینامب-

 فاطمه غالمی-

 (فقط کودکانشیوا معروف)

 (فقط کودکانبهزاد خضرلو )

 

 

 

 امنه   خوجه-

 سارا       تراج-

  یربان    یهسم -

 معصومه   نجات -

 بهلول       یممر-

  الهی    صبوره-

 پور محسن   زهرا سیده -

 جاور   یلسه-

 هیم  ایستگلدیابرا -

 تقی     قربان نژاد  -

 سید امیرحسین  سید پور  -

 حامد      صفایی -

  

 سیده  معصومه حسینی -

 سپیده    گل محمدی -

 فاطمه السادات  قدسی -

 ماریه      اقچه لی

 مصطفی   سهیلی-

 حسین    فرامرزی -

 فقط شنبه ها(کودکان کیامنش)  پارسا-

 مهران   پورقاز-

 میرزایی   مریم -

 نفیسه  مرادی زاده  -

 هاشمی    زینب-

 (کودکان فقط شنبه هامحمد دامن کشان )

 الهه      برومند -

 سمیرا احمدی -

 زهرا زارع کرجایی 

 فاطمه    بندانی -

  پورمند     سیمین -

  موالیی   سادات محدثه -

    نیا امیری       مریم-

 یرحمت اهلل   سردار-

 زاده  ابوالفضل  خراسانی-

 زانکو     محمد زاده -

 میالد      ایرمی-

 فقط کودکان(میکاییل قرنجیک )

 

 

 

کارآموزی کودکان 

  واحد2

 

 جهار هفته اول

 

 )جنرال. جراحی. عفونی(کودکان )اورژانس . نوزادان. خون (کودکان   شنبه ویکشنبه  

 چهار هفته دوم 

 

 کودکان)اورژانس . نوزادان. خون ( عفونی(کودکان)جنرال. جراحی.    شنبه ویکشنبه  

چهار هفته 

 سوم 

   )جنرال. جراحی. عفونی(کودکان )اورژانس . نوزادان. خون (کودکان شنبه ویکشنبه  

چهار هفته 

 چهارم 

   کودکان)اورژانس . نوزادان. خون ( کودکان)جنرال. جراحی. عفونی( شنبه ویکشنبه  

 (. جراحیدکتر خدام)نوزادان(. دکتر سبزی)عفونی. جنرال(. خانم طالبی)اورژانس خون . خانم مفیدی)جنرالمرکز اموزشی درمانی   طالقانی گرگان می باشد. )روز اول جلو کتابخانه مرکز باشند تا تقسیم و گروه بندی بخش ها صورت گردد (مربیان :  محل کاراموزی  کودکان توجه : 

 

 

 



 

                 99-99 اول نیمسال   پرستاری   7برنامه كارآموزی دانشجویان  ترم 
 اسامی دانشجویان  

 واحد کاراموزی

مرکز 

شهید  

 صیاد

 شیرازی

 گروه پنجم  گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 دانشجویان هرگروه

 واحد 1کاراموزی ویژه 

 درعرصه ویژه

 واحد  3

 عرصه

ICU 

A 

 وحید میرزاعلی -1 

 حامد    اخوندی -2

 مهدیه   رستمانی -3

 ملیحه      اسمعیلی -4

 پریسا      کر  -5

 

 

 علی        نوروزی -1

 رضا فرامرزی -2

 یاشار        اونق -3

 بهار       یانپی  -4

 نرگس        منصوری -5
 

 جمیل     مختومی -1

 صفیه مختومی -2

 علی     کوهساری -3

 نصیری   فاطمه   -4

 فاطمه       تجری  -5

 نیکو        لطیفی -1

 معصومه   حیدری -2

 نگار   شفیعی قصر-3

 عالیه    قره باش -4

 حنیف     ارخی  - 1

 اشکان      باطنی -2

 عبدالحمید  کمی -3

 یاسر کوهساریان  -4 
 

 عرصه
ICU 

B 

 فاطمه   اسالنی کتولی -1

 فرزانه     صفری -2

 هادی       نجفی  -3

 ابوالفضل   جمال لیوانی -4

 اتالن بیات داشلی برون-5

 

 زهرا       شجاعی -2

 وحید اسوده -3

 محمد امین نیانی -4

 فاطمه دیلم نصرت ابادی-5

 جواد       بایعی  -6

 

 سودابه کوهساریان  -1

 مهال       اسدی -2

 فرشته       دانایی - 3  

 مصطفی   عظیمی -4

 سیده زینب نژادحسینی - 5

 

 یوسف    نورعلی –1

 ن شیخ عرفا-2

 مرتضی   حیدری  -3

 پریسا      قبادی-4

 (ICU) فقط  میکائیل قرنجیک-5

 فائزه    رنجبر -1

 طیبه   بهزادی راد-2

 علی      رسول ابادی--3

 محمد     کردی  -4

 
-  

 هفته   

4-2 

 یکشنبه-شنبه

 ICU )اقای رحمانی( CCU)م دکتر یزدی(دیالیز)خان جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( )اقای عبداللهی 
  Icuفقط برای این گروه :   توجه

ترم اجرا می  17صیاد در عرصه هفته 

 شود

 هفته  

 7-5 

 دیالیز)خانم دکتر یزدی( جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( )اقای عبداللهی(CCU )اقای رحمانی( ICU صیاد در عرصه Icu یکشنبه-شنبه

 هفته   

11-8 

 جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( )اقای عبداللهی(CCU )اقای رحمانی( ICU صیاد در عرصه Icu ر یزدی(دیالیز)خانم دکت یکشنبه-شنبه

 هفته  

  13-11 

 )اقای عبداللهی(CCU )اقای رحمانی( ICU صیاد در عرصه Icu دیالیز)خانم دکتر یزدی( جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( یکشنبه-شنبه

     

 هفته   

16-14 

 بهیکشن-شنبه
CCU)خانم دکتر یزدی( جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( )اقای عبداللهی(دیالیز Icu صیاد در عرصه ICU )اقای رحمانی( 

 شیفت توسط مسئول بخش برنامه ریزی می شود  8صیاد  ICUBو  ICUAبر اساس گروه هایی که تقسیم شده در بخشهای  ICU: یک واحد عرصه توجه 

 

  



 

 ( گروه الف )         99- 97  اولنیمسال      پرستاری 7ترم شجویان  برنامه كارآموزی دان@

 اسامی دانشجویان   

 عرصه
 گروه چهارم گروه سوم دومگروه  گروه اول

 عرصه بزرگساالن 

 1-2-3  

 واحد8

  

 وحید میرزاعلی -1

 حامد    اخوندی -2

 مهدیه   رستمانی -3

 ملیحه      اسمعیلی -4

 صفیه مختومی -5

 اطمه دیلم نصرت ابادیف-7 

 

 یاشار        اونق -1

 بهار       یانپی  -2

 حنیف     ارخی  - 3

 یاسر کوهساریان -4

  الهام صادقی-5

 میکائیل قرنجیک -7

 

 جمیل     مختومی -1

 وحید      اسوده  -2

 نصیری  فاطمه   -3

 اشکان      باطنی -4 

 محمد     کردی-5

   رضا فرامرزی-6

 

 لطیفی     نیکو    -1

 معصومه   حیدری -2

 نگار   شفیعی قصر-3

  عالیه    قره باش -4

 عبدالحمید  کمی -5

 مهدیه سادات قاضوی -6

 

 عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد  تا جمعهدوشنبه  3-2هفته 
 قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد  تا جمعهدوشنبه  5-4هفته 
 داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد تا جمعهدوشنبه  7-6 هفته

 نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد تا جمعهدوشنبه  9-8هفته 
 جراحی اعصاب جراحی عمومی ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی تا جمعهدوشنبه  11-11هفته 

-12هفته 
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 جراحی عمومی ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی اعصابجراحی  تا جمعهدوشنبه 

 ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عمومی تا جمعهدوشنبه  15-14هفته

-16هفته 

17 

 جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عمومی ارتوپدی  تا جمعهدوشنبه 

 اذر برنامه ریزی واجرا می گردد . 5وراکس ، اعصاب ، عمومی و ارتوپدی توسط سوپر وایزر بیمارستان : کار اموزی جراحی ت توجه

 کارآموزی عرصه عفونی،نورولوژی ، داخلی و قلب در بیمارستان صیاد شیرازی  با معرفی نامه از دانشکده برگزار می گردد.توجه :

  انم ها می باشدکاراموزی در عرصه پوست و سوختگی فقط مخصوص ختوجه :

 

 



 

 

  

 ( گروه ب   )         99- 99  اولنیمسال      پرستاری 7ترم برنامه كارآموزی دانشجویان  @

 اسامی دانشجویان   

 عرصه

 گروه چهارم گروه سوم دومگروه  گروه اول

عرصه  

 بزرگساالن

 1-2-3  

 واحد8

  

 فاطمه   اسالنی کتولی -1

 فرزانه     صفری -2

 نجفی    هادی     -3

 ابوالفضل   جمال لیوانی -4

 اتالن بیات داشلی برون-5

 پریسا      کر  -6

 

 نرگس        منصوری -1

 زهرا       شجاعی -2

 علی        نوروزی -3

 محمد امین نیانی -4

 فائزه   رنجبر -5

 طیبه   بهزادی راد-6

 

 سودابه کوهساریان  -1

 مهال       اسدی -2

 اییفرشته       دان -3

 فاطمه       تجری  -4

 مصطفی   عظیمی -5

 علی      رسول ابادی-6

 

 یوسف    نورعلی –1

 جواد    بایعی  -2

  عرفان شیخ-3

 مرتضی   حیدری  -4

 پریسا   قبادی-5

 سیده زینب نژادحسینی -6

 

 ابجراحی اعص جراحی عمومی ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی  تا جمعهدوشنبه  3-2هفته 
 جراحی عمومی ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب تا جمعهدوشنبه  5-4هفته 
 ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عمومی تا جمعهدوشنبه  7-6هفته 
 وختگیجراحی توراکس یا پوست وس جراحی اعصاب جراحی عمومی ارتوپدی  تا جمعهدوشنبه  9-8هفته 

 عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد تا جمعهدوشنبه  11-11هفته 
 قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد  تا جمعهدوشنبه  13-12هفته 
 داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد تا جمعهدوشنبه  15-14هفته

 نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد یادداخلی ص تا جمعهدوشنبه  17-16هفته 

 اذر برنامه ریزی واجرا می گردد . 5: کار اموزی جراحی توراکس ، اعصاب ، عمومی و ارتوپدی توسط سوپر وایزر بیمارستان  توجه

 رگزار می گردد.کارآموزی عرصه عفونی،نورولوژی ، داخلی و قلب در بیمارستان صیاد شیرازی  با معرفی نامه از دانشکده بتوجه :

  کاراموزی در عرصه پوست و سوختگی فقط مخصوص خانم ها می باشدتوجه :

 

 



 

 

            99- 99  اولنیمسال    پرستاری 9برنامه كارآموزی دانشجویان  ترم 

 اسامی دانشجویان  

 عرصه
 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم  گروه اول

 مدیریت

 واحد( 2) 

  بهداشت 

 واحد ( 2) 
 

 واحد4جمع 

   لی   خوجم صفیه-1

زهره سادات حسینی  -2  

  فاطمه-3 عبدالصالحی 

هانیه برابادی -4  

فاطمه چورلی   -5  

عرفان رباطی  -6  

مصطفی بهلکه  -7  

  دانیال قدیمی -8

 

فاطمه معیری  -1  

لیال چوپانی  -2     

سهیال نظری  -3  

سحر مفیدی  -4  

   حبیبه فضلی  -5

  قاسم  ملکان -6

سینا سنندجی  -7  

حاج حسین  زاده  رمینآ -8  
 

مهسا دهقان   -1  

پرنیان خسروی  -2  

شریفه اونق  -3   

فاطمه تولی   -4  

میالد جهان ابادی  -5  

محمود کمالیان   -6  

  رئوف انجم روز -7

 

غزاله مزرعی  -1  

  مصطفی لو عاطفه -2  -

مبینا خرمالی   -3  

   زادهخداوردی  شیوا-4

  آرمان دوجی -5 
  ی رادحسینسید رضا  -6

  کاظمی  جعفر   -7
 

چهار 

 هفته

 اول

 یکشنبه-شنبه
 به بعد 17عرصه مدیریت هفته  اقای روحی (-مدیریت )کاراموزی

 بهداشت بهداشت

چهار 

 هفته

 دوم 

 یکشنبه-شنبه
 اقای روحی (-مدیریت )کاراموزی عرصه مدیریت

 بهداشت بهداشت

چهار 

 هفته

 سوم

 داشتبه بهداشت یکشنبه-شنبه
 عرصه مدیریت اقای روحی (-مدیریت )کاراموزی

چهار 

 هفته

 چهارم

 عرصه مدیریت بهداشت بهداشت یکشنبه-شنبه

  اقای نصیری  (-مدیریت )کاراموزی

  دآذر می باش 5: محل کاراموزی مدیریت مرکز اموزشی  توجه این برنامه فقط برای مدیریت و بهداشت روزهای شنبه ویکشنبه می باشد توجه :
 

 



 

 

 

  

 گروه پسران         99- 97  اول  نیمسال    پرستاری 9ترم برنامه كارآموزی دانشجویان  @

 اسامی دانشجویان   

 عرصه

 گروه چهارم گروه سوم دومگروه  گروه اول

 واحد( 2فوریت   )  

واحد(    2كودكان  )  

 2مادر نوزادان) 

 واحد (
 واحد6جمع 

  کمالیان  محمود   -1

  رباطی رفان ع  -2

  بهلکه مصطفی   -3

  

  حاج حسین  زاده ارمین  1

 قاسم  ملکان -2

 انجم روز رئوف     -3

   کاظمی  جعفر   -1

 میالد جهان ابادی -2

  ی  ادحسینرسید رضا  3-

  

  آرمان دوجی -1
 قدیمی دانیال دانیال  -2

     سنندجی  سینا  -3

  

  تا جمعهدوشنبه  3-2هفته 
  اد (فوریت ) صی

اورژنس ) پنج  عرصه کودکان

 اذر  (

 نفرولوژی صیاد  عرصه مادرنوزادان

 تا جمعهدوشنبه  5-4هفته 
 فوریت ) صیاد ( فوریت ) پنج اذر  (

سوختگی  ) پنج  عرصه کودکان

 اذر  (

 جراحی عمومی صیاد   عرصه مادرنوزادان

 اورژنس ) پنج اذر  ( عرصه کودکان  وریت ) پنج اذر  (ف نفرولوژی صیاد  عرصه مادرنوزادان تا جمعهدوشنبه  7-6هفته 

جراحی عمومی   عرصه مادرنوزادان تا جمعهدوشنبه  9-8هفته 

 صیاد 

 سوختگی  ) پنج اذر  ( عرصه کودکان فوریت ) صیاد ( 

  ت ) پنج اذر  (فوری نفرولوژی صیاد  عرصه مادرنوزادان اورژنس ) پنج اذر  ( عرصه کودکان تا جمعهدوشنبه  11-11هفته 

جراحی عمومی   عرصه مادرنوزادان سوختگی  ) پنج اذر  ( عرصه کودکان تا جمعهدوشنبه  13-12هفته 

 صیاد 

 فوریت ) صیاد ( 

نفرولوژی  عرصه مادرنوزادان اورژنس ) پنج اذر  ( عرصه کودکان  تا جمعهدوشنبه  15-14هفته

 صیاد 

 فوریت ) پنج اذر  (

جراحی   عرصه مادرنوزادان سوختگی  ) پنج اذر  ( عرصه کودکان  تا جمعه دوشنبه 17-16هفته 

 عمومی صیاد 

 

 



 

 

 

 

  گروه دختران              99- 99  اولنیمسال     پرستاری 9ترم برنامه كارآموزی دانشجویان  @

اسامی  

 دانشجویان 
  2فوریت   

واحد  2واحد کودکان 

 واحد  2مادر نوزادان 

 واحد6جمع 

 گروه چهارم گروه سوم دومگروه  وه اولگر
 سهیال  نظری   -1  

  حسینی  زهره سادات  -2

   یبراباد هانیه -3

     یچورل فاطمه -4

   عبدالصالحی فاطمه  -5

 

  مفیدی   سحر -1

  صفیه خوجم لی -2

   معیری فاطمه  -3 

چوپانی لیال  لیال   -4  

  زاده خداوردی شیوا  -5

 
 

   مهسا دهقان -1

   یخسروپرنیان  -2

   اونقشریفه  -3

    یتولفاطمه  -4

 

غزاله مزرعی  --1  

  مصطفی لو عاطفه -2 

یخرمال ینامب --3   

  یبهحب    یفضل -4 

-  

   

 )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی  فوریت ) صیاد (  تا جمعهدوشنبه  3-2هفته 
 )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی  فوریت ) صیاد ( پنج اذر  () فوریت  تا جمعهدوشنبه  5-4هفته 
 عرصه کودکان طالقانی  ) پنج اذر  (فوریت  عرصه مادرنوزادان )صیاد ( تا جمعهدوشنبه  7-6هفته 
 عرصه کودکان طالقانی  فوریت ) صیاد (  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان تا جمعهدوشنبه  9-8هفته 

  ) پنج اذر  (فوریت  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی تا جمعهدوشنبه  11-11 هفته
-12هفته 

13 

 فوریت ) صیاد (  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی  تا جمعهدوشنبه 

 ) پنج اذر  ( فوریت )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی  تا جمعهدوشنبه  15-14هفته

-16هفته 

17 

  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی   تا جمعهدوشنبه 

 :  توجه

 می باشد. تعیین بخش مربوطه با هماهنگی مدیر گروه کودکان   .شیفت را بگذراند 16هر دانشجو موظف است فقط در یکی از بخشها می باشد.  طالقانی دخترها  در مرکز  واحد عرصه کودکان 

 شیفت را بگذراند  16هر دانشجو موظف است در دوتا از سه بخش ) حاملگی پر خطر، جراحی زنان و نوزادان ( دخترها  در مرکز صیاد می باشد  واحد عرصه مادران ونوزادان 

 می باشد.بخش اورژانس/ فوریت و سوختگی  آذر  5واحد عرصه  کودکان پسرها : در مرکز 

 می باشد. شیفت در یکی از بخش های نفرولوژی. اورزانس/ فوریت. گوارش. ریه و پست بی  می باشد. تعیین بخش مربوطه با هماهنگی مدیر گروه کودکان   16ن و نوزادان پسرها : در مرکز صیاد و واحد عرصه مادرا



 

 

 

    99-99   اول شروع نیمسال اذر  5نی  صیاد و برنامه كارآموزی دانشجویان  به غیر از عرصه در  بخش های درگیر در مراكز  اموزشی درما
 کردکوی مرکز اموزشی صیاد  اذر  5مرکز اموزشی  

 یکشنبه-شنبه

 

اعصاب  جراحی  مغز وارتوپدی  زنان ومردان / جراحی مردان وزنان / 

 icu/ ارولوژی / دیالیز /  شایع

Ccu /جراحی قلب کردکوی   نورولوژی شایع 

 سه شنبه-دوشنبه

 
  /عفونی /هماتولوژی/قلب/تنفس /جراحی عمومی /گوارش  فوریت /اورژانس/ فوریت ویژهتنفس 

 پنجشنبه-چهارشنبه

 
  داخلی نفرولوژی / داخلی روماتولوژی  ) فارماکولوژی ( فوریت

 یکشنبه-شنبه

 

اعصاب  جراحی  مغز وارتوپدی  زنان ومردان / جراحی مردان وزنان / 

 icu/ ارولوژی / دیالیز /  شایع

Ccu /جراحی قلب کردکوی   نورولوژی شایع 

 سه شنبه-دوشنبه

 
 قلب کردکوی /عفونی /هماتولوژی/قلب/تنفس /نفرولوژی  فوریت /انکولوژی/فوریت دیالیز ویژه

 پنجشنبه-چهارشنبه

 
  داخلی نفرولوژی / داخلی روماتولوژی  ) فارماکولوژی ( فوریت

 یکشنبه-شنبه

 

اعصاب  جراحی  مغز وراحی مردان وزنان / ارتوپدی  زنان ومردان / ج

 icu/ ارولوژی / دیالیز /   شایع
Ccu /جراحی قلب کردکوی   نورولوژی شایع 

 سه شنبه-دوشنبه

 
Icu عفونی /هماتولوژی/قلب/نفرلوژی  فوریت / فوریت ویژه/ 

جراحی / قلب کردکوی

 قلب کردکوی

  داخلی نفرولوژی / داخلی روماتولوژی  ) فارماکولوژی ( اعصاب  و روان / دیالیز سالمندی پنجشنبه-چهارشنبه

اعصاب  جراحی  مغز وارتوپدی  زنان ومردان / جراحی مردان وزنان /  یکشنبه-شنبه

 icu/ ارولوژی / دیالیز /  شایع

Ccu  /جراحی قلب کردکوی  نورولوژی شایعویژه 

  جراحی عمومی /گوارش/عفونی /هماتولوژی/قلب / /فوریت ccu فوریت  سه شنبه-دوشنبه

 پنجشنبه-چهارشنبه
 بررسی وضعیت سالمندی 

/بررسی وضعیت  داخلی نفرولوژی / داخلی روماتولوژی  ) فارماکولوژی

 سالمندی 
 

 


