
 
 بسمه تعالی `

 11/97/ 14شروع نيمسال:              96- 97دوم   در نيمسال اقايان   پرستاري 2برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

اسامی  

 دانشجويان 

 کاراموز ی 

 واحد1فن 

کاراموزی 

  فارماکولوژی 

 واحد  1
 جراحی   –داخلی 

گروه  گروه سوم  دوم گروه  گروه اول

 چهارم 

 گروه پنجم

ارجن پور   ياسين  -1  

بابا صادق     صادق -2  

بارانی    حمزه  -3  

پنق    حنيف    -4  

جبلی طرقی   جواد    -5  

جعفر پور   مرصاد -6  

خانجانی   ارمين -7  

  شايع (–)ف  ميرزاعلی   وحيد -8

محمد دامن كشان  -9  

 

سبحان   خانی -1  

محمد رضا  خسروي  -2  

امير حسين رجب لو -3  

رامين      زاهدي  -4  

ياسر   سقلی  -5  

مرتضی  طحانيان  -6  

محمد حسين  عسگري -7  

بصير  نظري  -8  

  خشايار هالكويی  -9

گزمه   مرتضی -1  

كلته      متين -2  

معادل     رضا  -3  

مهدان    ارشام -4  

روشن    خدر  -5  

سيد روح اهلل موسوي -6  

امير حسين كاويانی-7  

سجاد محمديان -8  

  سجاد مقصودلو --9
 

  

  

 چهار هفته

 اول

      یکشنبه-شنبه

      سه شنبه-دوشنبه

     () اقای کاوسی  ارتوپدی اصول فنون پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

      یکشنبه-شنبه

      سه شنبه-دوشنبه

    ) اقای کاوسی ( ارتوپدی اصول فنون (  ارشدخانم رمضانی دانشجوي  / خانم روزبانداخلی گوارش )  پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

      یکشنبه-شنبه

      سه شنبه-دوشنبه

  پنجشنبه-چهارشنبه
 دانشجويبارانی / خانم خانم روزبانداخلی گوارش ) 

   ) اقای کاوسی ( ارتوپدی اصول فنون (  ارشد

 چهار هفته

 چهارم

      یکشنبه-شنبه

      بهسه شن-دوشنبه

   پنجشنبه-چهارشنبه
دانشجوي  / خانم مشکانی اقاي فغانی داخلی گوارش )

   ( ارشد

 
 اذر و محل كاراموزي داخلی مركز صياد می باشد  5توجه : محل كاراموزي ارتوپدي مركز اموزشی درمانی  

 
 
 



 
 
 

 بسمه تعالی `
 11/97/ 14شروع نيمسال:              96- 97دوم   الدر نيمس خانم ها پرستاري 2برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

اسامی  

 دانشجويان 

 کاراموز ی 

 واحد1فن 

کاراموزی 

  فارماکولوژی 

 واحد  1
 جراحی   –داخلی 

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم  گروه اول
يگانه  اميريان  -1  

هما كريمی -2  

هانيه نيک فر-3  

شريفه نيازي پور -4  

حسن زاده  مباركه مير-5  

فاطمه سادات  ميراييز-6  

شيوا مهدوي -7  

نفيسه فاميلی  دو گونچی -8  
 

 

ناهيد ايزدي -1  

بی بی زهرا  منوچهري -2  

نعيمه منصوري قزل  -3  

مرداي  مينا  -4  

بدراقی    زينب -5  

تمسکنی    فرزانه -6  

جاويدان   محدثه -7  

قاسمی     مريم -8  

  اوالدي     مهسا -9

رحيم زاده    حوريه -1  

رخشانی    نسترن -2  

كسلخه   ا    المير -3  

شيخ فندرسکی    صدف -4  

برزمينی      مرضيه -5  

صداقتی      شميال  -6  

صمدي         فائزه -7  

مهتاب كريمی حاجی ابادي-8  

فن ( –صفري   رضانژاد )ف -9  

 

 

 

 چهار هفته

 اول

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

    ) اقای نصیری( ارتوپدی اصول فنون پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

خانم  /) دكتر كالگريداخلی روماتولوژي     پنجشنبه-چهارشنبه

 ( محمدي دانشجوي ارشد 
   ) اقای نصیری( ارتوپدی اصول فنون

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-بهدوشن

 پنجشنبه-چهارشنبه
 

/ خانم ) دكتر كالگري داخلی روماتولوژي    

 (ميرزايی دانشجوي ارشد 
  ) اقای نصیری( ارتوپدی اصول فنون

 چهار هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

  (/) دكتر كالگريداخلی روماتولوژي       پنجشنبه-چهارشنبه
 

 اذر و محل كاراموزي داخلی مركز صياد می باشد  5كاراموزي ارتوپدي مركز اموزشی درمانی   توجه : محل
 
 



 
 
 

 بسمه تعالی `
 11/97/ 14شروع نيمسال:              96- 97دوم   در نيمسال اقايان  پرستاري 3برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

کاراموزی  

  1بزرگساالن

 واحد  2

 بخش جراحی 

 وپدی ارتبخش 

  مشکالت شایع 

 واحد  1

بخش مغز و 

  اعصاب 

 گروه چهارم  گروه سوم  دومگروه  گروه اول
ب(-)ف عليرضا   امامی-1  

رحمان    امانی -2  

  ب ( -)فبهنام    امير خانلو -3

ميالد      ايرمی  -4  

ابراهيم  ايستگلدي  -5  

مهران   پورقاز -6  
 

سهيل    جاور -1  

زاده  زانکو     محمد -2  

  ب ( -)فابوالفضل  خراسانی زاده -3

احمد رضا  روشنی  -4  

رحمت اهلل   سرداري  -5  

  ب ( -)ف مصطفی   سهيلی-6

  شايع ( -) م حنيف ارخی -7

  (3وحيد ميرزاعلی  ) ب  -8

 

سيد پور   سيد اميرحسين-1  

صفايی     حامد  -2  

فرامرزي   حسين  -3  

قربان نژاد   تقی  -4  

كيامنش پارسا   -5  

  ب (–)ف  سيد حسن  حسينی -6
 

 

 

 چهار هفته

 اول

     یکشنبه-شنبه

  ( خانم طالبی)  جراحی مغز و اعصاب    ( جسمی دانشجوي دكتري اقاي ارولوژي   ) ( اقاي حبيب عبداللهی ) ارتوپدي   سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

  دوم

     یکشنبه-شنبه

  (دانشجوي ارشد اقاي نجفی ارولوژي   ) ( اقاي حبيب عبداللهی ) ارتوپدي   ( طالبی  خانم)  جراحی مغز و اعصاب    سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

  (  اقاي حبيب عبداللهی ) ارتوپدي     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 هار هفتهچ

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 ( حبيب عبداللهیاقاي ارولوژي   )

خانم براتی  دانشجوي )  جراحی مغز و اعصاب   

 (  دكتري 
  

     پنجشنبه-چهارشنبه
 

 اذر می باشد  5توجه : محل كاراموزي مركز اموزشی درمانی  
 
 
 
 



 
 

 بسمه تعالی `
 11/97/ 14شروع نيمسال:              96- 97دوم   در نيمسال خانم ها پرستاري 3يان  ترم برنامه كارآموزي دانشجو

کاراموزی  

  1بزرگساالن

 واحد  2

 بخش جراحی 

 ارتوپدی بخش 

  مشکالت شایع 

 واحد  1

بخش مغز و 

  اعصاب 

 گروه چهارم  گروه سوم دومگروه  گروه اول
 ماريه      اقچه لی -1

 ميري   ا    مريم   -2

 بختياري  زينب    -3

 بندانی    فاطمه -4

 الهی   صبوره  -5

 برومند   الهه    -11

 عاطفه شهابی  -7
 معصومه   نجات-8

 فاطمه السادات  قدسی -9
 

امنه   خوجه-1  

سميه   ربانی -2  

حوراسادات  ميرديلمی-3  

  تراج     سارا   -4

زهرا  قاسمی  -5  

مبينا روحی -6  

ولمريم    بهل-7  

مريم ميرزايی  -8  
 

  ب (–)ف  صغري   رضانژاد-1

سيده  معصومه حسينی -2  

  ب (–)ف  نفيسه  مرادي زاده-3

محدثه سادات   مواليی-4  

  ب (–)ف  زهرا زارع كرجايی- 5

زينب    هاشمی -6  

سيده زهرا   محسن پور -7  

سيمين  پورمند-8  

سپيده    گل محمدي  -9  

 

 

 چهار هفته

 اول

     یکشنبه-شنبه

     (دانشجوي دكتري  عراقيان خانم جراحی زنان   ) (دكتري  خانم نيک خواه دانشجوي)زنان ارتوپدي  (  اكبري  خانم ) نورولوژي صياد   سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     یکشنبه-شنبه

شجوي دانعراقيان  خانم جراحی زنان   ) سه شنبه-دوشنبه

 ( و خانم رمضانی دانشجوي ارشد  دكتري 

خانم محمدي / خانم اكبري )  نورولوژي صياد  

 (  دانشجوي ارشد 
  ( خانم بارانی دانشجوي ارشد )زنان ارتوپدي 

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 (دانشجوي ارشد    عباسیخانم ارتوپدي زنان )

خانم  خانم براتی دانشجوي دكتري و جراحی زنان   )

 ( ميرزايی   دانشجوي ارشد 

دانشجوي  يحيايی/ خانم ايري خانم ) نورولوژي صياد  

 (ارشد   
 

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه
 اذر و محل كاراموزي نورولوژي مركز صياد می باشد  5توپدي و جراحی مركز اموزشی درمانی  توجه : محل كاراموزي ار

 
 
 
 



 
 
 

  بسمعه تعالی 

 11/97/ 14شروع نيمسال:              96- 97دوم   در نيمسال پرستاري 4برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 کاراموزی  

   3بزرکسال 

 واحد  2

 2و 1بخش قلب 

 بخش عفونی

 روماتولوژیبخش 

کاراموزی 

بهداشت سالمت 

 جامعه 

 واحد  2

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم گروه اول
  شيخ      عرفان  -1

  عبدالحميد  كمی -2

باطنی     اشکان -3  

 اسالنی كتولی   فاطمه -4

 مهديه   رستمانی -5

 احمدي     سميرا  -6

 صفري    فرزانه  -7

 رضايی   محمد -8
 

د امين نيانیمحم-1  

اسوده      وحيد  -2  

بايعی        جواد -3  

 نصيري     فاطمه -4

 كوهساريان  سودابه  -5

 اسدي      مهال  -6

 لطيفی       نيکو  -7

  ارخی   حنيف  -8
 

بزمجو     عليرضا  -1  

اونق        ياشار-2  

حامد    اخوندي  -3  

يلقی         صفا  -4  

ر رنجب           فائزه-5  

بهزادي راد          طيبه -6  

تجري         فاطمه-7  

دانايی       فرشته -8  
 

نجفی      هادي   -1  

جمال ليوانی  ابوالفضل  -2  

اتالن بيات داشلی برون-3  

انپی ي           هارب- 4  

  پريسا      كر -5

فاطمه ديلم نصرت ابادي-6  

اسمعيلی      مليحه -7  

  ياسر كوهساريان  -8

 

 چهار هفته

 اول

     یکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 قلب ) خانم ميركريمی ( 2بهداشت مركز 1 بهداشت مركز                   

ابراهيم پور   دانشجوي )  خانم عفونی 

 ( دكتري 

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     یکشنبه-شنبه

 قلب ) خانم ميركريمی ( (خانم محموديان دانشجوي دكتري    )عفونی  2 مركزبهداشت 1 بهداشت مركز  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 قلب ) خانم ميركريمی (

خانم مشکانی خانم روزيان )  عفونی 

 ( دانشجوي ارشد 
 2مركزبهداشت  1مركز بهداشت  

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

)  خانم فوجی    دانشجوي عفونی  سه شنبه-دوشنبه

 دكتري  (
 2مركزبهداشت  1مركز بهداشت   قلب ) خانم ميركريمی (

     پنجشنبه-چهارشنبه
 

 صياد می باشد توجه : محل كاراموزي قلب و عفونی مركز اموزشی درمانی 
 



 
 

 

  بسمعه تعالی 

 11/97/ 14شروع نيمسال:              96- 97دوم   در نيمسال پرستاري 4كارآموزي دانشجويان  ترم برنامه 

 کاراموزی  

   3بزرکسال 

 واحد  2

 2و 1بخش قلب 

 بخش عفونی

 روماتولوژیبخش 

کاراموزی 

بهداشت سالمت 

 جامعه 

  واحد  2

   گروه ششم گروه پنجم 
نوروزي      علی -1  

ومی مخت     جميل-2  

نورعلی     يوسف– 3  

كوهساري       علی -4  

قره باش     عاليه-5  

قبادي      پريسا-6  

 سيده زينب نژادحسينی  -7

اتنا     قلی خانی  -8  

 

عظيمی    مصطفی-1  

حيدري    مرتضی-2  

رسول ابادي      علی-3  

كردي       محمد-4  

منصوري         نرگس-5  

شجاعی        زهرا-6  

شفيعی قصر         نگار-7  

  حيدري  معصومه  -8

  

 چهار هفته

 اول

     یکشنبه-شنبه

   3بهداشت مركز  (   خانم محموديان دانشجوي دكتري )     2قلب   سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     یکشنبه-شنبه

   3مركز بهداشت  (شد  اقاي فغانی  دانشجوي  ار)   روماتولوژي   سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

   خانم فوجی    دانشجوي دكتري ( )   روماتولوژي   3مركز بهداشت  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

   (م ابراهيم پور   دانشجوي دكتري  خان)    2قلب   3مركز بهداشت  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه
 

 توجه : محل كاراموزي قلب و عفونی مركز اموزشی درمانی صياد می باشد 

 



 

  11/96/ 14شروع نيمسال:              96- 97اول   در نيمسال   پرستاري 6ترم برنامه كارآموزي دانشجويان  @

اسامی  

 دانشجويان 
 الف  گروه چهارم گروه سوم دومگروه  گروه اول

محمد عيسی زادگان -1  

رضا  جهانشاهی - 2  

  علی اصغر  عباسی - 3

مهدي      شاهد -4  

فاطمه  وزيري دوزين     -5  

مريم   طريک  -6  

ناديا كر    -7     

الهام   ولی الهی -8  

بهروز حنفی  -9  

 

رضا   طاطار -1  

رسول ا.. طريک -2  

  قرجه   عبدالستار - 3 

محدثه  محب علی  -4  

  مطهره    اخوندي -5

فرشته  سرگزي -6  

عاطفه ملکيان  -7  

مريم   نژاد پنجه  -8  

راضيه  يلقی -9  

عبدالصمد دوجی نژاد -10  
 

  بنيامين ابايی-1

ايوب  دقدي زاده  -2  

مهدي رجب پور عارفی  -3  

احمد وجدانی فر  -4  

مهال  صياد -5  

سميه  مصطفی پور -6  

ونه  مطلبی پ-7  

فاطمه سادات  موسوي -8  

امينه   پژمان  -9  
 

  

 علی اصغر فندرسکی  --1الف : 

سيد حامد حسينی  -2  

ابوالفضل  درويشی -3  

 4-علی   كمی 

فاطمه  رنجبر نوعی -5   

فاطمه مرگدري   -6  

هانيه  حسين كمر  -7  

  ( شايع–حنيف ارخی ) ف - 8

شايع (–بهزاد خضرلو ) ف  -9   

 

موز ی کارا

  مشکالت شایع 

 واحد1

 

 

کودکان و 

نوزادان  

 واحد 2

 

  

  سيد محمد حسين مصطفوي --1 ب

علی الوندي    -2  

سعيد  سوخت سرائی  -3  

فائزه    ابراهيمی -4  

  فاطمه  افتخاري -5

ماريا لشکربلوكی  -6  

راحله صحنه -7  

فائزه بزرگی ماركرائی -8  

فاطمه  فرامرزي -9   
فته جهار ه

 اول 

 

 كودكان )نوزادان/اورژانس/خون(  كودكان ) جنرال/عفونی ( )اقاي حبيب عبداللهی( N.S  شنبه ویکشنبه 

     

چهار هفته 

 دوم 

 

دانشجوي ارشد خانم ) N.S كودكان ) جنرال/عفونی (  شنبه ویکشنبه 

 (يحيايی و خانم ايري 
  كودكان )نوزادان/اورژانس/خون(

     
 چهار هفته

 سوم 

 كودكان ) جنرال/عفونی ( )خانم عباسی دانشجوي ارشد ) N.S كودكان )نوزادان/اورژانس/خون(   شنبه ویکشنبه 

     
چهار هفته 

 چهارم 

 (اقاي حبيب عبداللهی.)   N.Sگروه الف كودكان ) جنرال/عفونی (  كودكان )نوزادان/اورژانس/خون(  شنبه ویکشنبه 

 (نجفی جوي ارشد نورولوژي ) دانش بگروه 
     

 اذر و نورولوژی مرکز صیاد  و محل کاراموزی کودکان مرکز طالقانی می باشد 5مرکز اموزشی درمانی   N.Sمحل کاراموزی توجه : 



 بسمه تعالی

           17/11/94شروع نيمسال:              94- 95دوم   پرستاري  در نيمسال 7برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

اسامی  

دانشجويان 

 هرگروه

 کاراموزی 

درعرصه 

 ویژه

 واحد  4

 گروه پنجم  گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول
 داودي   ابوالفضل

لبندي    شاياننع  

ينصادقلو    حس  

  يهعال  ساتليخ محمدي 

    يهعل يدهس  ينیحس

 يبا    يسمهد

 یر ضوان  زهرا

 طاطار   فرامرز

 یمصطف   يكاغذ

 اسحاق حموديم

  يحانهر   یبرزعل 

 يراكر   سم 

 النازی وحدان 

   يساامهروز 

 اشري   متينه 

ايزدي   شادي   

 داوديان    زهرا

 گلناز    كر

 بزي    سعيد 

 پژمان حيدري 

يارشهر     يلمد  

 علی آبادي  هانيه 

 قره بايی   فريده  

  يهحان  يفانیگ

 فاطمه  نجف زاده 

 فرهاد    يیصفا

 بهادر   مسعود

 هادي  فرامرزي پور

ياكسلخه   مار  

 يه مهد ياريشهر

 فاطمه  نوروزي

 خليليان   محمد
 يناپقه      س

 غالمکار   وحيد
 

 هفته   

4-2 

 یکشنبه-شنبه

 
ICU ( اقای)رحمانی CCU)مالیی(اقای دیالیز) جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( )اقای عبداللهی 

  توجه فقط برای این گروه :

Icu  17صیاد در عرصه هفته 

 اجرا می شود  ترم
      سه شنبه-دوشنبه

 هفته  

 7-5 

 مالیی(اقای دیالیز) جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( )اقای عبداللهی(CCU رحمانی(اقای ) ICU صیاد در عرصه Icu یکشنبه-شنبه
      سه شنبه-دوشنبه

 هفته   

10-8 

 جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( )اقای عبداللهی(CCU رحمانی(اقای ) ICU صیاد در عرصه Icu یی(مالاقای دیالیز) یکشنبه-شنبه
      سه شنبه-دوشنبه

 هفته  

  13-11 

 )اقای عبداللهی(CCU رحمانی(اقای ) ICU صیاد در عرصه Icu مالیی(اقای دیالیز) جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( یکشنبه-شنبه
      سه شنبه-دوشنبه

     

 هفته   

111-14 

 رحمانی(اقای ) ICU صیاد در عرصه Icu مالیی(اقای دیالیز) جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( )اقای عبداللهی(CCU یکشنبه-شنبه
      سه شنبه-دوشنبه

      

 



 
 سمه تعالیب

  گروه الف11/96/ 14شروع نيمسال:              96- 97اول   در نيمسال   پرستاري 7ترم برنامه كارآموزي دانشجويان  @

کاراموزی در  

عرصه 

 بزرگساالن

 1-2-3  

 واحد8

  

 گروه چهارم گروه سوم دومگروه  گروه اول
ينصادقلو    حس  

   يارشهر     يلمد 

  نیيحس  يهعال  ساتليخ محمدي 

    يهعل يدهس

 

 یمصطف   يكاغذ

 اسحاق محمودي

  يحانهر   یبرزعل 

 يه مهد ياريشهر 

 فاطمه  نجف زاده 
  

 

 داوديان    زهرا

 گلناز    كر

 يراكر   سم

 بزي    سعيد

  پژمان حيدري 
 

 

  

 قره بايی   فريده 

  يهحان  يفانیگ

 فاطمه  نوروزي

 فرهاد    يیصفا

 

 عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد  تا جمعهدوشنبه  1-2هفته 
 قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد فونی صیاد ع تا جمعهدوشنبه  3-4هفته 
 داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد تا جمعهدوشنبه  5-11هفته 
 نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد تا جمعهدوشنبه  7-8هفته 
 جراحی اعصاب مومیجراحی ع ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی تا جمعهدوشنبه  9-10هفته 
 جراحی عمومی ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب تا جمعهدوشنبه  11-12هفته 
 ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عمومی تا جمعهدوشنبه  13-14هفته

 حی توراکس یا پوست وسوختگیجرا جراحی اعصاب جراحی عمومی ارتوپدی  تا جمعهدوشنبه  15-111هفته 

 اذر برنامه ريزي واجرا می گردد . 5: كار اموزي جراحی توراكس ، اعصاب ، عمومی و ارتوپدي توسط سوپر وايزر بيمارستان  توجه

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

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

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 ب گروه 11/96/ 14شروع نيمسال:              96- 97اول   در نيمسال   پرستاري 7ترم برنامه كارآموزي دانشجويان  @

کاراموزی در  

عرصه 

 بزرگساالن

 1-2-3  

 واحد8

  

 گروه چهارم ه سومگرو دومگروه  گروه اول
 داودي   ابوالفضل

لبندي    شاياننع  

 یر ضوان  زهرا

 ياكسلخه   مار

 طاطار   فرامرز

 غالمکار   وحيد

   يساامهروز 

   النازی وحدان

 اشري   متينه 

ايزدي   شادي   

يناپقه      س  

 خليليان   محمد
 

 علی آبادي  هانيه 

 يبا    يسمهد 

 هادي  فرامرزي پور

 مسعودبهادر   

 جراحی اعصاب جراحی عمومی ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی  تا جمعهدوشنبه  1-2هفته 
 جراحی عمومی ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب تا جمعهدوشنبه  3-4هفته 
 ارتوپدی یجراحی توراکس یا پوست وسوختگ جراحی اعصاب جراحی عمومی تا جمعهدوشنبه  5-11هفته 
 جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عمومی ارتوپدی  تا جمعهدوشنبه  7-8هفته 

 عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد تا جمعهدوشنبه  9-10هفته 
 قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد  تا جمعهدوشنبه  11-12هفته 
 داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد تا جمعهبه دوشن 13-14هفته

 نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد تا جمعهدوشنبه  15-111هفته 

 اذر برنامه ريزي واجرا می گردد . 5: كار اموزي جراحی توراكس ، اعصاب ، عمومی و ارتوپدي توسط سوپر وايزر بيمارستان  توجه

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

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

 

 

 

 



 بسمه تعالی

   11/97/ 14شروع نيمسال:              96- 97دوم     پرستاري  در نيمسال8برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

اسامی  

 دانشجويان 
واحد  2مديريت 

واحد  2فوريت  

واحد  2بهداشت 

واحد مادر  2كودكان 

 واحد  2نوزادان 

 واحد10جمع 

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

 نور احمدي   زهرا -2

 كوهساريان  محمد   -3

 جوادي فر  حجت  -4

 زر فشان    علی -5

 كر          سميرا -6

 سيده زهرا ميركريمی -7

 علی خير ابادي  -8
 

 وحيد حيدري  ام البنين -1

 شيري   عزيزه -2

 حسن قاسمی   ناصر-3

 سقر         عاليه -4

 جوادي    دانيال -5

 كري         يوسف  -6

 عاطفه        كلته -7

 مهرداد علی قلی زاده   -8
 

 فاطمه    آقايی   -1

 جهان بين   شميم -2

 مهرداد   اكبرپور -3

 ازور     فيروز -4

 علی زاده   كامران  -5

 جهانشاهی    نگار -6

 دايی           فاطمه -7

 مسعودي    ژاله -8
 

 عرب نژاد   فاطمه -1

 آتوسا  ی    توسل -2

 كريمی     فاطمه -3

 حسين     نژاد حسين  -4

 مالکی نيا    فاطمه -5

 بهاره        باش قره  -6

 محمد      رعد صفت  -7

شبنم     معروف  -8  

چهار 

 هفته

 اول

 بهداشت  بهداشت   یکشنبه-شنبه

 ترم 17عرصه مدیریت هفته  )کاراموزی ( مدیریت ) پنج اذر  (فوریت  فوریت ) صیاد ( سه شنبه-دوشنبه

 عرصه مادرنوزادان )صیاد ( عرصه کودکان  دکانعرصه کو )صیاد (  عرصه مادرنوزادان پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 دوم 

 بهداشت بهداشت   یکشنبه-شنبه

 ) )کاراموزی مدیریت عرصه مدیریت (فوریت ) صیاد ( ) پنج اذر  (فوریت  سه شنبه-دوشنبه

 کودکان عرصه عرصه کودکان )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه مادرنوزادان )صیاد ( پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 سوم

   بهداشت بهداشت یکشنبه-شنبه

 ) پنج اذر  (فوریت  فوریت ) صیاد ( )کاراموزی ( مدیریت ()کاراموزی مدیریت سه شنبه-دوشنبه

 عرصه کودکان )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه مادرنوزادان )صیاد ( کودکان عرصه  پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 چهارم

   بهداشت بهداشت یکشنبه-شنبه

 فوریت ) صیاد ( ) پنج اذر  (فوریت  عرصه مدیریت عرصه مدیریت سه شنبه-دوشنبه

 )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه مادرنوزادان )صیاد ( عرصه کودکان عرصه کودکان پنجشنبه-چهارشنبه

 اذر می باشد 5دكان دختران مركز طالقانی و عرصه كودكان پسرها مركز توجه : عرصه مادرونوزادان گروه پسرها ودخترها مركز صياد و عرصه كو

 

 



 
  بسمعه تعالی 

 11/97/ 14شروع نيمسال:              96- 97دوم   در نيمسال مامايی   8برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

  

 

 

 ویژه کاراموزی 

 ا واحد 

  

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم گروه اول
رال دولو ما -1  

زهره  اميري  -2  

مليحه بزمونه  -3  

ناهيد سن سبيلی -4   

زهرا سادات بختياري -1  

راضيه همتی  -2  

گل اندام  احمدي  -3  

رضوانه سادات حسينی  -4   

صغرا خسروي -1  

غزاله  سميعی  پاقلعه-2   

عارفه شهباز تبار  -3   

فاطمه  حاجی حسينی  -4  
  

سوسن روستايی -1  

عابد اغول سونا  -2  

مريم حق مرادي -3  

  زينت ناطقی  -4

 

      

 1-2هفته 
صياد ) عبداللهی و  Ccu    پنجشنبه-چهارشنبه

               ( خانم قربانپور دانشجوي ارشد
   

و دياليز پنج اذر ) اقاي ماليی و  Icu پنجشنبه-چهارشنبه 3-4هفته 

 (رحمانی  با دانشجوي ارشد
   

      

 5-6هفته 
 پنجشنبه-رشنبهچها

 
Ccu صياد ) عبداللهی و دانشجوي ارشد 

 (               خانم قربانپور 
  

  پنجشنبه-چهارشنبه 7-8هفته 
Icu وخانم  و دياليز پنج اذر ) اقاي ماليی

 (دانشجوي ارشد با خانم كرو رحمانی   طبرسا
  

      

  شجوي ارشد (              صياد ) عبداللهی و دان Ccu   پنجشنبه-چهارشنبه 9-10هفته 

   پنجشنبه-چهارشنبه 11-12هفته 
Icu و  وخانم طبرسا و دياليز پنج اذر ) اقاي ماليی

 (دانشجوي ارشد با خانم كررحمانی  
 

      

 صياد ) عبداللهی و دانشجوي ارشد (               Ccu    پنجشنبه-چهارشنبه 13-14هفته 

    بهپنجشن-چهارشنبه 15-16هفته 
Icu وخانم طبرسا و دياليز پنج اذر ) اقاي ماليی 

 (دانشجوي ارشد با خانم كرو رحمانی  
 

 اذر می باشد  5مركز  icuو كاراموزي دياليز و مركز اموزشی درمانی صياد می باشد CCU توجه : محل كاراموزي 
 

 



   11/97/ 14شروع نيمسال:              69- 97دوم     در نيمسال دوم ارشد ويژهبرنامه كارآموزي دانشجويان  ترم @

اسامی  

 دانشجويان 

كاراموزي 

 4-2اختصاصی 

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم  گروه اول
  ايري خانم  -1

 مشکانیخانم  -2

 خانم خواجه ميرزايی  -3

 خانم عباسی -4

 خانم يحيايی-5

 اقاي فغانی  -1 

 اقاي   نجفی  -2

 خانم بارانی -3

 رمضانی نم خا -4

 خانم محمدي  -5

 

چهار 

 هفته

 اول

     یکشنبه-شنبه

  کاراموزی ICU  دیالیزکاراموزی  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 دوم 

     یکشنبه-شنبه

  مربی به عنوان   کاراموزی CCU سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 سوم

     هیکشنب-شنبه

  دیالیز کاراموزی   مربی به عنوان  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

  کاراموزی CCU  کاراموزی ICU سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 درمانی پنج اذر می باشد .مركز اموزشی  icuمركز اموزشی درمانی صياد و دياليز و  ccuتوجه محل  كاراموزي 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

  11/97/ 14شروع نيمسال:    96- 97 دوم   نيمسال     ارشد مراقبت هاي ويژه   دوم برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 
 

اسامی  

 دانشجويان  

 هر گروه 

    دوم گروه 

  واحد كاراموزي  3و  واحد مربی 2

 ایر ی خانم -1

 

 مشکانی خانم -2

 

یرزاییمخواجه خانم   3

   

  عباسی خانم  -4

 

 یحیایی خانم -5

 

 هفته 

1-4 

      یکشنبه  –شنبه 
 ICU ICU ICU ICU ICU سه شنبه-دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه 
 هفته 

5-8 

      یکشنبه –شنبه 

 CCU CCU CCU CCU CCU سه شنبه -دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه 
  هفته

9-12 

  مربی پنج اذر N/S    یکشبنه –شنبه 

 نولولوژي صياد مربی ارتوپدي مربی جراحی زنان مربی عفونی صياد مربی ارتوپدي مربی سه شنبه -دوشنبه 
      پنج شنبه –چهارشنبه 

 هفته 

13-111 

      یکشنبه –شنبه 
 دياليز دياليز دياليز دياليز دياليز سه شنبه-دوشنبه 

      پنج شنبه –رشنبه چها 

 مركز اموزشی درمانی پنج اذر می باشد . icuمركز اموزشی درمانی صياد و دياليز و  ccuتوجه محل  كاراموزي 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

  11/97/ 14شروع نيمسال:    96- 97دوم    نيمسال     ارشد مراقبت هاي ويژه دوم   برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 
 

اسامی  

 نشجويان  دا

 هر گروه 

   دوم  گروه 

 واحد كاراموزي   3و  واحد مربی 2

 فغانی  اقای  -1

 

   نجفیاقای  -2

 

  بارانی خانم -3

 

 محمدی خانم -4

 

  رمضانی خانم -5

 

 هفته 

1-4 

      یکشنبه  –شنبه 
 دياليز دياليز دياليز دياليز دياليز سه شنبه-دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه 
 فته ه

5-8 

      یکشنبه –شنبه 

 جراحی زنان  نورولوژي صياد مربی جراحی مغز و اعصاب مربی ارتوپدي  زنان مربی صياد مربی روماتولوژي  سه شنبه -دوشنبه 
داخلی روماتولوژی     پنج شنبه –چهارشنبه 

 ) فارماکولوژی (مربی 

داخلی گوارش  

 ) فارماکولوژی (مربی
 هفته 

9-12 

      یکشبنه –شنبه 

 CCU CCU CCU CCU CCU سه شنبه -دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه 

 هفته 

13-111 

      یکشنبه –شنبه 
 ICU ICU ICU ICU ICU سه شنبه-دوشنبه 

      پنج شنبه –چهارشنبه  

 نی پنج اذر می باشد .مركز اموزشی درما icuمركز اموزشی درمانی صياد و دياليز و  ccuتوجه محل  كاراموزي 
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چهار 

 هفته

 اول

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 دوم 

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

    جراحی ( –ی گروه داخلی بخش های قلب داخلی و مغرو اعصاب و عفونی  ) مرب1کاراموزی سالمندی  پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

    جراحی ( –بخش های قلب داخلی و مغرو اعصاب و عفونی  ) مربی گروه داخلی 1کاراموزی سالمندی  پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

     بهپنجشن-چهارشنبه

 توجه محل  كاراموزي مركز اموزشی درمانی صياد و مركز اموزشی درمانی پنج اذر می باشد .

 

 

 
 


