
 برنامه كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه دانشجويان

 11/96/ 16شروع:     96- 79نيمسال  دوم   -پرستاري 4ترم 

 

 هفته

13-16 

 هفته

9-12 

 هفته

5-8 

 هفته

1-4 
 گروه ها شنبهدوشنبه و سه روز های کارآموزی: 

 اسامی دانشجويان

علی      نوروزي -1   5پایگاه  5پایگاه   

جميل     مختومی -2  

يوسف    نورعلی – 3  

علی     كوهساري   -4  

عاليه    قره باش -5  

پريسا      قبادي-6  

 سيده زينب نژادحسينی  -7

اتنا   حاجی  قلی خانی  -8  

 

A  

گروه 

 اول

مرکز بهداشت 

-سرخواجه

 4پایگاه 

مرکز بهداشت 

-سرخواجه

 4پایگاه 

عليرضا     بزمجو  -1    

اونق  ياشار      -2  

حامد    اخوندي  -3  

صفا         يلقی  -4  

فائزه           رنجبر -5  

طيبه           بهزادي راد-6  

فاطمه       تجري  -7  

فرشته       دانايی -8  
 

B 

 9پایگاه 

طالقانی -مدرس

 دوم

 9پایگاه 

-مدرس

 طالقانی دوم

هادي       نجفی  -1    

ابوالفضل   جمال ليوانی -2  

بيات داشلی بروناتالن -3  

بهار           يانپی - 4  

پريسا      كر  -5  

فاطمه ديلم نصرت ابادي-6  

مليحه      اسمعيلی -7  

  وحيد ميرزاعلی  -8
 

C 

 



 5پایگاه  5پایگاه   

 
عرفان       شيخ  -1  

عبدالحميد  كمی  -2  

اشکان    باطنی  -3  

 فاطمه   اسالنی كتولی -4

 مهديه   رستمانی -5

 سميرا     احمدي  -6

 فرزانه     صفري -7

 رضايی   محمد -8
 

A  گروه

 دوم

 

مرکز بهداشت   

-سرخواجه

 4پایگاه 

مرکز بهداشت 

-سرخواجه

 4پایگاه 

محمد امين نيانی-1  

وحيد      اسوده  -2  

جواد       بايعی  -3  

 نصيري   فاطمه   -4

 سودابه  كوهساريان  -5

 مهال       اسدي -6

 لطيفی      نيکو   -7

 حنيف    ارخی  -8
 

B 

 9پایگاه   

-مدرس

 طالقانی دوم

 9پایگاه 

-مدرس

 طالقانی دوم

مصطفی   عظيمی -1  

مرتضی   حيدري -2  

علی      رسول ابادي-3  

محمد     كردي  -4  

نرگس        منصوري -5  

زهرا       شجاعی -6  

نگار         شفيعی قصر-7  

 معصومه   حيدري --8

C 

 

 

   :فلکه سرخواجه )مرکز بهداشت سرخواجه  خانم قنبری -1مربی های مراکز 

  2-  ابتدای کوچه سمت چپ 40خیابان امام رضا کوچه)مرکز بهداشت دو(    5پایگاه خانم صادقلو 

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

 

 

 

 



 

 14/11/69شروع:      96- 79نيمسال  دوم   -پرستاري5ترم 

 

 هفته

13-16 

 هفته

9-12 

 هفته

5-8 

 هفته

1-4 
 گروه ها شنبهیک شنبه و روز های کارآموزی: 

 اسامی دانشجويان

بخش  5پایگاه  5پایگاه 

 روانپزشکی

بخش 

 روانپزشکی

 خرمالی مبینا -1

 انجم روز رئوف -2

 حسینی زاده زهره -3

 سنندجی سینا -4

 عبدالصالحی فاطمه -5

 میکائیلقرنجیک  -6

A  

گروه 

 اول

مرکز بهداشت 

-سرخواجه

 4پایگاه 

مرکز بهداشت 

-سرخواجه

 4پایگاه 

بخش 

 روانپزشکی

بخش 

 روانپزشکی

 بهلکه مصطفی  -1

 دهقان مهسا -2

 دوجی نژاد آرمان -3

 مزرعی غزاله -4

 کاظمی جعفر -5

 

B 

 9پایگاه 

طالقانی -مدرس

 دوم

 9پایگاه 

-مدرس

 طالقانی دوم

 برآبادی هانیه  -1  

 بوالغی محمد -2

 خداوردی زاده شیوا -3

 راد حسینی سید عبدالرضا -4

 مفیدی سحر -5

 کمالیان محمود -6

C 

 

بخش 

 روانپزشکی

بخش 

 روانپزشکی

 5پایگاه  5پایگاه 

 

 تولی فاطمه -1

 جهان آبادی میالد -2

 خسروی کتولی پرنیان -3

 رباطی عرفان -4

 نظری سهیال -5

 ملکان قاسم -6

A  گروه

 دوم

 

بخش 

 روانپزشکی

بخش 

 روانپزشکی

مرکز بهداشت 

-سرخواجه

 4پایگاه 

مرکز بهداشت 

-سرخواجه

 4پایگاه 

 چوپانی لیال -1

 حاجی حسین زاده آرمین  -2

 فضلی حبیبه -3

 فرامرزی رضا -4

 فاطمه معیری -5

 شریفه اونق -6

B 

 9پایگاه   

-مدرس

 طالقانی دوم

 9پایگاه 

-مدرس

 طالقانی دوم

 چورلی فاطمه  -1

 خوجم لی صفیه -2

 قدیمی دانیال -3

 مصطفی لو عاطفه -4

 کوهساریان یاسر -5

C 

 



 

   :فلکه سرخواجه )مرکز بهداشت سرخواجه  آقای بهزاد مربی های مراکز 

  2-  ابتدای کوچه سمت چپ 40)مرکز بهداشت دو(   خیابان امام رضا کوچه 5پایگاه کاوسی –آقای 

  کوچه دوم-کوی طالقانی-فلکه مدرس-9: پایگاه مفیدیخانم 

 

 

 برنامه كارآموزي بخش روانپزشکی
 14/11/69شروع:      96- 79نيمسال  دوم   -پرستاري5ترم  كارآموزي بهداشت رواننام درس: 

 هفته

13-16 

 هفته

9-12 

 هفته

5-8 

 هفته

1-4 

 گروه ها شنبهشنبه و  یکروز های کارآموزی: 

 اسامی دانشجويان

 بخش روانپزشکی  

 زنان

 ) روزهای 

شنبه و 

 شنبه(یک

  بخش روانپزشکی

 ) روزهای زنان 

 شنبه(شنبه و یک

 خرمالی مبینا -1

 دهقان مهسا -2

 مزرعی غزاله -3

 حسینی زاده زهره -4

 برآبادی هانیه  -5

 خداوردی زاده شیوا -6

 مفیدی سحر -7

 

مربی خانم 

 صادقلو

 بخش روانپزشکی  

 مردان 

 ) روزهای 

شنبه و 

 شنبه(یک

 بخش روانپزشکی

 مردان

 ) روزهای 

 شنبه(شنبه و یک

 بهلکه مصطفی  -1

 دوجی نژاد آرمان -2

 کاظمی جعفر -3

 انجم روز رئوف -4

 سنندجی سینا -5

مربی خانم 

 مرکدری نژاد

 بخش روانپزشکی  

 مردان 

 ) روزهای  

چهارشنبه و 

 پنجشنبه(

 بخش روانپزشکی

 مردان 

 ) روزهای  

چهارشنبه و 

 پنجشنبه(

 قرنجیک میکائیل -1

 بوالغی محمد -2

 راد حسینی سید عبدالرضا -3

 کمالیان محمود -4

 وحید نیک مرام -5

 مهرداد علیقلی زاده -6

مربی خانم 

 صادقلو

 بخش روانپزشکی  

 زنان

 ) روزهای  

چهارشنبه و 

 پنجشنبه(

 بخش روانپزشکی

 زنان

 ) روزهای  

چهارشنبه و 

 پنجشنبه(

 عبدالصالحی فاطمه -1

 اونق شریفه -2

 مصطفی لو عاطفه -3

 خسروی کتولی پرنیان -4

 

 

مربی خانم 

 مرکدری نژاد



بخش 

 روانپزشکی

 زنان

 ) روزهای 

شنبه و 

 شنبه(یک

بخش 

  روانپزشکی

زنان 

 ) روزهای 

شنبه و 

 شنبه(یک

 تولی فاطمه -1  

 چورلی فاطمه  -2

 خوجم لی صفیه -3

 نظری سهیال -4

 چوپانی لیال -5

 فضلی حبیبه -6

 فاطمه معیری -7

 

مربی خانم 

 صادقلو

بخش 

 روانپزشکی

 مردان 

 ) روزهای 

شنبه و 

 شنبه(یک

بخش 

 روانپزشکی

 مردان

 ) روزهای 

شنبه و 

 شنبه(یک

 جهان آبادی میالد -1  

 رباطی عرفان -2

 ملکان قاسم -3

 قدیمی دانیال -4

 

مربی خانم 

 مرکدری نژاد

بخش 

روانپزشکی 

 مردان 

 ) روزهای  

چهارشنبه و 

 پنجشنبه(

بخش 

روانپزشکی 

 مردان 

 ) روزهای  

چهارشنبه و 

 پنجشنبه(

 کوهساریان یاسر -1  

 فرامرزی رضا -2

 حاجی حسین زاده آرمین  -3

 فیروز آزور -4

مربی خانم 

 صادقلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 14/11/69شروع نيمسال:              69- 79 دومنيمسال پرستاري  در  8دانشجويان  ترم بهداشت جامعه پرستاري در عرصه برنامه كارآموزي 

 هفته اول ترم 8
اسامی  

 -دانشجويان 

هشت هفته 

 اول

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول
 آقايی      فاطمه -1

 اكبرپور مهرداد   -2

 علی زاده   كامران  -3

 جهانشاهی    نگار -4

 

 عرب نژاد   فاطمه -1

 آتوسا  ی    توسل -2

 حسين     نژاد حسين  -3

 مالکی نيا    فاطمه -4

 محمد      رعد صفت  -5

 

 جهان بين   شميم-1

 كريمی     فاطمه-2

 دايی           فاطمه-3

 بهاره  باش قره   -5

 ادهمهرداد عليقلی ز-6

 

 

  بهداشت 2پایگاه   بهداشت 11پایگاه   بهداشت 10پایگاه   یکشنبه-شنبه 2-1هفته

  بهداشت 2پایگاه   بهداشت 11پایگاه   خانه بهداشت سعد آباد یکشنبه-شنبه 4-3هفته

  بهداشت 2پایگاه   خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 10پایگاه   یکشنبه-شنبه 6-5هفته 

  خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 11پایگاه   بهداشت 10پایگاه   نبهیکش-شنبه 8-7هفته 

     یکشنبه-شنبه 10-9هفته

     یکشنبه-شنبه 12-11هفته 

     یکشنبه-شنبه 14-13هفته 

     یکشنبه-شنبه 16-15هفته

 

  دكتر محمودي: مربی ناظر  توجه

 6امام رضا  شهری : خیابان امام رضا   2پایگاه بهداشت ضمیه آدرس: * 

 خانه بهداشت سعد آباد: روستای سعد آباد 

  1الله  -شهداشهری: خیابان 11پایگاه  

  کوی انقالب انقالب دومشهری:  12پایگاه 

  36انتهای کوچه پالک-7کوچه استخر سیدین – شهید بهشتیبان ا: خی10پایگاه 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 شروع نيمسال:              96- 79 دومنيمسال پرستاري  در  8دانشجويان  ترم در عرصه پرستاري بهداشت جامعه برنامه كارآموزي 

 ترم دومهفته  8
اسامی  

 -دانشجويان 

هشت هفته 

 دوم

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول
 رضايی  مرجان -1

 كوهساريان  محمد   -2

 زر فشان    علی -3

 كر          سميرا -4

 
 

 البنين وحيد حيدري  ام -1

 حسن قاسمی   ناصر-2

 سقر         عاليه -3

 كري         يوسف  -4

 
 

 جوادي فر  حجت  -1

 سيده زهرا ميركريمی -2

 علی خير ابادي-3

 
 

 

 عزيزه  گنبدشيري  -1

 جوادي    دانيال -2

 عاطفه        كلته -3
 

 

 

     یکشنبه-شنبه 2-1هفته

     یکشنبه-شنبه 4-3هفته

     یکشنبه-هشنب 6-5هفته 

     یکشنبه-شنبه 8-7هفته 

 خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 2پایگاه   بهداشت 11پایگاه   بهداشت 10پایگاه   یکشنبه-شنبه 10-9هفته

 بهداشت12پایگاه   بهداشت بهداشت 11پایگاه   خانه بهداشت سعد آباد یکشنبه-شنبه 12-11هفته 

 بهداشت12پایگاه   بهداشت خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 10پایگاه   یکشنبه-شنبه 14-13هفته 

 بهداشت12پایگاه   خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 11پایگاه   بهداشت 10پایگاه   یکشنبه-شنبه 16-15هفته

 دكتر محمودي  : : مربی ناظرتوجه

 

 6شهری : خیابان امام رضا  امام رضا   2پایگاه بهداشت ضمیه آدرس: * 

 اشت سعد آباد: روستای سعد آبادخانه بهد 

  1الله  -شهداشهری: خیابان 11پایگاه  

  کوی انقالب انقالب دومشهری:  12پایگاه 

  36انتهای کوچه پالک-7کوچه استخر سیدین – شهید بهشتیبان ا: خی10پایگاه 

 

 

 
 

 

 

 


