
 
 

  تعالی  بسمه 

 02/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در  پرستاري 4برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 کاراموزی  

  2بزرکسال 

 واحد  2

 بخش قلب 

 یا تنفس بخش
داخلی بخش 

 جنرال 

کاراموزی 

بهداشت سالمت 

 جامعه 

 واحد  2

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم گروه اول
 ياسین   ارجن پور  -1

 صادق    بابا صادقیان   -0

 ر مرصاد  جعفر پو -3

 زاهدي     رامین    -4

  سجاد     محمديان -5

 میرايیز   فاطمه سادات-6

 امیريان    يگانه  -9

 شمیال     صداقتی -9

 اوالدي       مهسا -7

 ب(–ازاده    تورانی ) ف  -12

  

  مرضیه     برزمینی 1

 ترن   رخشانی نس -0

 فائزه        صمدي   -3

 صدف     شیخ فندرسکی-4

 سبحان   خانی  -5

 بصیر        نظري -6

 لشکر بلوكی     علی-9 

 جواد     جبلی طرقی  -9

 صهیب علی مرادي -7
 

 ايزدي     ناهید-1

 بی بی زهرا  منوچهري -0

 منصوري قزل   نعیمه -3

 بدراقی   زينب -4

 حسن زاده میر    مباركه -5

 سید روح اهلل موسوي -6

  مرتضی   گزمه -9

 مرتضی  طحانیان  -9

 محمد رضا  خسروي  -7
 

 خشايار   هالكويی  -1

 امیر حسین   رجب لو -0

 خدر     روشن - 3

 دامن كشان   محمد -4

 حوريه    رحیم زاده  -5

 مهتاب   كريمی -6

 نیازي پور   شريفه -9

 صغري   رضانژاد -9

 *قندلیبی     فريما -7

 

 چهار هفته

 اول

     

 (  فاروقی خانم ) داخلی تنفس  قلب ) خانم میركريمی ( )آقاي كاوسی( 5پايگاه بهداشتی  )خانم مفیدي(7 یبهداشت پايگاه    سه شنبه-دوشنبه

     

 چهار هفته

 دوم

     

 قلب ) خانم میركريمی ( (فاروقی خانم ) داخلی تنفس  )آقاي كاوسی( 5پايگاه بهداشتی  )خانم مفیدي( 7پايگاه بهداشتی  سه شنبه-دوشنبه

     

 چهار هفته

 سوم

     

 سه شنبه-دوشنبه
 قلب ) خانم میركريمی (

خانم ابراهیم پور  دانشجوي ) داخلی تنفس 

 (  دكتري 
 )آقاي كاوسی( 5پايگاه بهداشتی  )خانم مفیدي( 7پايگاه بهداشتی                  

     

 چهار هفته

 چهارم

     

خانم نوري  ) داخلی تنفس  سه شنبه-دوشنبه

 (  دانشجوي دكتري 
 )آقاي كاوسی( 5پايگاه بهداشتی  )خانم مفیدي( 7پايگاه بهداشتی                   قلب ) خانم میركريمی (

     
 
 



 می باشد  صیادمرکز اموزشی درمانی  داخلی تنفس توجه : محل کاراموزی قلب و 
 
 

  تعالی  بسمه 

 02/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در  پرستاري 4برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 کاراموزی  

  2بزرکسال 

 واحد  2

 2و 1بخش قلب 

 بخش عفونی

کاراموزی 

بهداشت سالمت 

 جامعه 

  واحد  2

   گروه ششم گروه پنجم 
 نیک فر   هانیه -1

 كريمی    هما  -0

 قاسمی    مريم  -3

 مهدوي     شیوا  -4

  حمزه    بارانی -6

 ارمین   خانجانی -9

 حنیف      پنق  -9

 رضا     معادل -7

 ياسر        سقلی  -1

 متین     كلته  -0

 محمد حسین  عسکري  -3

 ارشام   مهدان -4

 المیر ا   كسلخه  -5

 تمسکنی    فرزانه -6

 اويدان ج  محدثه -9

  يادمر    مینا   -9
 

  

 چهار هفته

 اول

     

   ) خانم صادقلو(  4پايگاه بهداشتی (  براتی دانشجوي دكتري  خانم )  گوارش داخلی  سه شنبه-دوشنبه

     

 چهار هفته

 دوم

     

   ) خانم صادقلو( 4پايگاه بهداشتی  اقاي حسین زاده دانشجوي دكتر ي() قلب  كردكوي      سه شنبه-دوشنبه

     

 چهار هفته

 سوم

     

   اقاي حسین زاده دانشجوي دكتر ي() قلب  كردكوي ) خانم صادقلو( 4پايگاه بهداشتی سه شنبه-دوشنبه

     

 چهار هفته

 چهارم

     

   ( اقاي رحمانی )  داخلی گوارش  ) خانم صادقلو( 4پايگاه بهداشتی سه شنبه-دوشنبه

     
 
 

 مرکز اموزشی درمانی صیاد می باشد  داخلی تنفس و مرکز امیر المومنین کردکوکی  توجه : محل کاراموزی قلب 
 
 



 
 

 تعالی بسمه 

 02/11/79شروع نیمسال:              79- 79  دوم در نیمسال   پرستاري 6ترم برنامه كارآموزي دانشجويان  

اسامی  

 دانشجويان 
 الف  گروه چهارم سوم گروه دومگروه  گروه اول

  عرفان       شیخ -1

 وحید میرزاعلی -0

 حامد    اخوندي -3

 صفا         يلقی -4

 ياشار        اونق -5

 مهديه   رستمانی -5

 فاطمه   اسالنی كتولی -6

 فرزانه     صفري -9

  بهار       يانپی -9
 

 جمیل     مختومی -1

  وحید      اسوده -0

 هساريعلی     كو -3

  نصیري  فاطمه   -4

  سودابه  كوهساريان -5

 مهال       اسدي -6

 نیکو        لطیفی -9

 معصومه   حیدري -9
 

   حنیف     ارخی -1

 اشکان      باطنی -0

 عبدالحمید  كمی -3

  فرشته       دانايی -4

  فائزه           رنجبر-5

 طیبه           بهزادي راد-6

  كودكان(-)فمحمد     بوالغی-9

  مرتضی   حیدري -9

  هادي       نجفی -1

 ابوالفضل   جمال لیوانی -0

 اتالن بیات داشلی برون-3

  ياسر كوهساريان -4

  پريسا      كر -5

 فاطمه ديلم نصرت ابادي-6

 ملیحه      اسمعیلی -9

  بهزاد خضرلو -9

  

 

 

کودکان و 

نوزادان  

 واحد 2

کاراموزی 

  واحد 2روان 

 
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 مرداندانشجویان پسر بخش اذر  5مرکز اموزشی درمانی  روان محل کاراموزی توجه : 

 

 



 بسمه  تعالی

 02/11/79شروع نیمسال:              79- 79دوم   در نیمسال   پرستاري 6ترم كارآموزي دانشجويان   برنامه 

اسامی  

 دانشجويان 
 الف  روه چهارمگ گروه سوم دومگروه  گروه اول

  نرگس        منصوري-1

  زهرا       شجاعی-0

 نگار         شفیعی قصر-3

  عالیه    قره باش-4

 پريسا      قبادي-5

 سیده زينب نژادحسینی -6

 اتنا    حاجی  قلی خانی -9

   فاطمه       تجري-9

 
 

  علی        نوروزي-1 

 محمد امین نیانی -0

  يوسف    نورعلی– 3

  جواد       بايعی -4

  مصطفی   عظیمی-5

 علی      رسول ابادي-6

   محمد     كردي-9

 دامن كشانمحمد  -9

 علیمرادي صهیب-7

 
 

  

 

 

کودکان و 

نوزادان  

 واحد 2

کاراموزی 

  واحد 2روان 

 
جهار هفته 

 اول

 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه
    روان

     
چهار هفته 

 دوم 

 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه
    روان

     
چهار هفته 

 سوم 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه
  روان  

     
چهار هفته 

 چهارم 

-چهارشنیه 

 پنجشنبه
  روان  

     

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

 
 



 

 

 بسمه تعالی

 گاه علوم پزشکی گلستاندانش

 دانشکده پرستاري و مامايی

 01/11/97شروع نیمسال:              97- 97 دومنیمسال پرستاري  در  9دانشجويان  ترم در عرصه پرستاري بهداشت جامعه برنامه كارآموزي 

 هفته اول ترم 9
اسامی  

 -دانشجويان 

هشت هفته 

 اول

 مگروه چهار گروه سوم گروه دوم گروه اول
 مريم   طريک -1

 فاطمه  رنجبر نوعی -0

  راضیه  يلقی —3

 هانیه  حسین كمر-4

  ايوب  دقدي زاده -5

  علی   كمی -6

 

  بنیامین قزلی -1

  سید محمد حسین مصطفوي -0

 فاطمه حدادي  دوزين - 3

  فاطمه مرگدري -4

   بهاره   پاچنگ -5

  ماريا   لشکربلوكی -6

 

 مهدي رجب پور عارفی  -1

 مد وجدانی فراح -0

 سمیه  مصطفی پور -3

  پونه  مطلبی-4

 علی الوندي-5

 راحله صحنه-6
 

 

  فاطمه   افتخاري -1

 فائزه    ابراهیمی -0

 پارياب     سحر -3

 سعید  سوخت سرائی -4

  رضا   طاطار -5 

   فائزه بزرگی ماركرائی-6

 ابايی بنیامین-9

 

 

 خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 2پایگاه   بهداشت 11گاه  پای بهداشت 11پایگاه   یکشنبه-شنبه 2-1هفته

 بهداشت12پایگاه   بهداشت 2پایگاه   بهداشت 11پایگاه   خانه بهداشت سعد آباد یکشنبه-شنبه 4-3هفته

 بهداشت12پایگاه   بهداشت 2پایگاه   خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 11پایگاه   یکشنبه-شنبه 6-5هفته 

 بهداشت12پایگاه   خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 11پایگاه   بهداشت 11پایگاه   یکشنبه-شنبه 8-7هفته 

     یکشنبه-شنبه 11-9هفته

     یکشنبه-شنبه 12-11هفته 

     یکشنبه-شنبه 14-13هفته 

     یکشنبه-شنبه 16-15هفته

 

 آقاي كاوسی –استاد ناظر : دكتر محمودي  توجه

 6شهری : خیابان امام رضا  امام رضا   2ت ضمیه پایگاه بهداشآدرس: * 

 خانه بهداشت سعد آباد: روستای سعد آباد 



  1الله  -شهداشهری: خیابان 11پایگاه  

  کوی انقالب انقالب دومشهری:  12پایگاه 

  66انتهای کوچه پالک-7کوچه استخر سیدین – شهید بهشتیبان ا: خی11پایگاه 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 شکی گلستاندانشگاه علوم پز

 دانشکده پرستاري و مامايی

 01/11/79شروع نیمسال:              97- 97 دومنیمسال پرستاري  در  9دانشجويان  ترم در عرصه پرستاري بهداشت جامعه برنامه كارآموزي 

 ترم دومهفته  9
 

اسامی  

 -دانشجويان 

هشت هفته 

 دوم

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول
  لی اصغر  عباسیع - 1

 ابوالفضل  درويشی -0

  محمد عیسی زادگان-3

 فريده قره بايی -4

 الهام   ولی الهی -5

 فاطمه  فرامرزي -6
 

  عاطفه ملکیان -1

  عارفه صیادچی -0

 امینه   پژمان -3

  علی اصغر فندرسکی - 4

 يحیی جلیل زاده  -5

  عبدالستار   قرجه -6

 

 رضا  جهانشاهی- 1

  حسینیسید حامد  -0

 بهروز حنفی -3

     فاطمه  وزيري دوزين -4

  فرشته  سرگزي -5

 فاطمه سادات  موسوي -6

 

 عبدالصمد دوجی نژاد -1

  رسول ا.. طريک - 0

 مطهره    اخوندي -3

  ناديا      كر -4

 محدثه  محب علی -5

 مهال  صیاد -6
 

 

     یکشنبه-شنبه 2-1هفته

     یکشنبه-شنبه 4-3هفته

     یکشنبه-شنبه 6-5هفته 

     یکشنبه-شنبه 8-7هفته 

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

 بهداشت12پایگاه   بهداشت 2پایگاه   بهداشت 11پایگاه   خانه بهداشت سعد آباد یکشنبه-شنبه 12-11هفته 



 بهداشت12پایگاه   بهداشت 2پایگاه   خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 11پایگاه   کشنبهی-شنبه 14-13هفته 

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

  صادقلو –استاد ناظر : دكتر محمودي  توجه

 

 6یابان امام رضا  امام رضا شهری : خ  2پایگاه بهداشت ضمیه آدرس: * 

 خانه بهداشت سعد آباد: روستای سعد آباد 

  1الله  -شهداشهری: خیابان 11پایگاه  

  کوی انقالب انقالب دومشهری:  12پایگاه 

  66انتهای کوچه پالک-7کوچه استخر سیدین – شهید بهشتیبان ا: خی11پایگاه 

 

 
 


