
 بسمه تعالی 
 22/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در     پرستاري2ترم  پسربرنامه كارآموزي دانشجويان  

اسامی  

 دانشجويان 

 کاراموز ی 

 واحد1فن 

کاراموزی 

  فارماکولوژی 

 واحد  1
 جراحی   –داخلی 

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم   اول گروه 
اذر شب   محمد امین-1  

امین افتخارالدين  -2  

يعقوب اق اتاباي  -3  

حسن اكرامی   -4  

الفيحیی    امانی عربس-5  

احسان انه يی-6  

ابوالفضل     براتی -9  

احسان چرگزي -9  

امیر حسین حق شناس-1  

مصطفی   رسولی فرد -2  

احسان رضايی  -3  

علی  صادقی -4  

جواد   عربی -5  

نعمت    عالالدين -6  

حسین عبادي امیر -9  

محمد رضا  قربانخواه -9  

 عارف قره باش -1

 محمد محمدي -2

 علی رضا مقصودلو-3

 امیر  محمد يوسفی  -4

 حسام الدين بدراقی -5

 گل محمد الهی -6

 سجاد احمدي قبق تار -9

 شايع (–خنیف ارخی  ) ف  -9

 

 امیر شیردل-1

 محمد صادقی -2

 اشکان صادقی -3

 علی طالبی -4

 و علی گرايل-5

 مهدي مصطفايی -6

 مبین احمدي كوهی -9

 محمد رحمانی -9

 چهار هفته

 اول

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

   ) اقای نصیری  ( ارتوپدی اصول فنون پنجشنبه-چهارشنبه
خانم )فارماكولوژي نفرولوژيداخلی 

 كالنتري دانشجوي دكتري (

 چهار هفته

 دوم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

خانم )فارماكولوژينفرولوژي  داخلی پنجشنبه-چهارشنبه

 كالنتري دانشجوي دكتري (
   ) اقای نصیری ( ارتوپدی اصول فنون

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

  ) اقای کاوسی  ( فنون ارتوپدی اصول  ( فاروقی خانم )فارماكولوژينفرولوژي  داخلی  پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

 پنجشنبه-چهارشنبه
  

 نوري خانم )فارماكولوژي نفرولوژيداخلی 

 دانشجوي دكتري (
 ) اقای کاوسی  ( ارتوپدی اصول فنون

 
 مرکز صیاد می باشد  نفرولوژی داخلی  اذر و محل کاراموزی 5توجه : محل کاراموزی ارتوپدی مرکز اموزشی درمانی  

 
 
 
 
 



 
 بسمه تعالی `

 22/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در    پرستاري 2ترم    دختر برنامه كارآموزي دانشجويان  

اسامی  

 دانشجويان 

 کاراموز ی 

 واحد1فن 

کاراموزی 

  فارماکولوژی 

 واحد  1
 جراحی   –داخلی 

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم   گروه اول
مهسا   امینی -1  

ايگدري    مهري-2  

برزمینی    فائزه  -3  

  مريم    عباسی -4

رومینا    توكلیان -5  

خان بیگی    سکینه -6  

راضیه  دلیجه -9  

سیده فائزه  حسینی  -9  

 

صباغی   زينب  -1  

معصومه  عبداللهی -2  

علیزاده مطلق  زهرا  -3  

غیاثی زاده    زهرا -4  

فالح مهنه    ناديا  -5  

قربانی     فاطمه -6  

قره جه       هانیه-9  

9-  

مقصود لو راد   يگانه-1  

سودابه   نادران  -2  

  مريم  خزايی فر -3

خاري     امنه   -4  

  زهرا    دريايی -5

  شهال   درخشان -6

  سپیده    محمدي -9

9-  

فرشته  توكلی  -1  

صدف   تاجیک -2  

  سارا   ارسنجانی -3

عادله   عرب  علی -4  

زهرا     محمدي -5  

عاصمه  محمدي  -6  

الهه      مزيدي -9  

سپیده  يوسف زاده   -9  

 چهار هفته

 اول 

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

   ) خانم منتظری ( ارتوپدی اصول فنون پنجشنبه-چهارشنبه
خانم ژي  ) داخلی روماتولوژي فارماكولو

 (فاروقی 

 چهار هفته

 دوم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

   ) خانم منتظری ( ارتوپدی اصول فنون () دكتر كالگري   فارماكولوژيداخلی روماتولوژي  پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

 پنجشنبه-چهارشنبه
 ولوژي فارماكولوژي   ) دكتر كالگري(داخلی رومات 

هالکو  ) خانم ارتوپدی اصول فنون

 ( دانشجوی دکتری 
 

 چهار هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

 پنجشنبه-چهارشنبه
  

دكتر  خانمداخلی روماتولوژي فارماكولوژي )

 (كالگري 

هالکو ) خانم  ارتوپدی اصول فنون

 ( دانشجوی دکتری 

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

 
 
 
 



 بسمه تعالی `
 22/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در    پرستاري 3ترم  پسربرنامه كارآموزي دانشجويان  

کاراموزی  

  1بزرگساالن

 حد وا 2

 بخش جراحی 

 ارتوپدی بخش 

  مشکالت شایع 

 واحد  1

بخش مغز و 

  اعصاب 

 گروه  گروه سوم  دومگروه  گروه اول
ايمان اسکندرلی -1  

  كمی     متین -2

بابايی     ايمان -3  

چوگان   میکائیل-4  

صفرزاده  كیانوش-5  

زانیار حیدري -6  

  (ايع ش–محمد بوالغی ) ف  -9

پور رمضان    جالل -1  

بذرافشان      مجید-2  

بهر ابادي       محمد-3  

  اسماعیل كشاورز -4

خرمالی   محمد امین -5  

دلقندي      مجید-6  

د      ارازي وحی -9  

سبحان   بابا محمد  -1  

گلوي    محمد-2  

  لکزايی    مهدي -3

  محمد شفیع    عرفان -4

ابوالفضل بابايی شکري  -5  

سهیل  ايري -6  

  قائمی     علی -9
 

سن حامام وردي  -1  

قره دوالق  عبدالمنان-2  

  عثمانی   شهاب  - 3

(رگسابز–)ف  محمد    دامن كشان -4  

  علی  عرب -5

طاها نیک فر -6  

  جعفر   ابداهی -9

 چهار هفته

 اول 

 یکشنبه-شنبه
دانشجوي  حسنی اقاي )   جراحی مردان ( اقاي حبیب عبداللهی ) ارتوپدي  

جسمی اقاي )  راحی مغز و اعصاب ج  ( دكتري 

 (دانشجوي دكتري
     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

  دوم

اقاي جسمی )  جراحی مغز و اعصاب    یکشنبه-شنبه

 (دانشجوي دكتري
 ( اقاي حبیب عبداللهی ) ارتوپدي  

حسنی  دانشجوي اقاي )   جراحی مردان

 ( دكتري 
 

     بهسه شن-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

 یکشنبه-شنبه
 

اقاي جسمی دانشجوي )  جراحی مغز و اعصاب 

 (دكتري
 ( اقاي حبیب عبداللهی ) ارتوپدي 

حسنی  دانشجوي اقاي )   جراحی مردان

 ( دكتري 

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

 یکشنبه-شنبه
  (كابوسی  اقاي)     ی مردانجراح

ابراهیم پور  خانم  )جراحی مغز و اعصاب  

 (دكتري   دانشجوي 
 ( اقاي حبیب عبداللهی ) ارتوپدي 

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه
 

 اذر می باشد  5توجه : محل کاراموزی مرکز اموزشی درمانی  
 
 
 
 
 



 
 بسمه تعالی `

 22/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در       پرستاري 3ترم دختر  شجويان  برنامه كارآموزي دان

کاراموزی  

  1بزرگساالن

 واحد  2

 بخش جراحی 

 ارتوپدی بخش 

  مشکالت شایع 

 واحد  1

   نورولوژیبخش 

 گروه چهارم  گروه سوم دومگروه  گروه اول
مهسا سرابی زاده  -1  

ري ايگد  فاطمه -2  

  انی  باباي      مبینا-3

قاضیانی   فائزه -4  

راضیه خیري فر  -5  

شايع( –ازاده    تورانی ) ف - 6  

فاظمه  جعفري   -9  

 

فائزه    دولو -1  

هانیه   نوروزي  -2  

هانیه    بازگیر  -3  

شاهده   پاويز  -4  

منیره  كاغذي  -5  

ام البنین  كاويانی -6  

راضیه  كاغذي -9  

  زاده سحر نقی  -9

محدثه  طاهري  -1  

شکوفه  نظامی زاده -2  

قربانعلی پور   پريسا -3  

كريمی    نیلوفر -4  

چوپانی    مريم-5  

قزاق    مبینا -6  

قربانی پور  صبا  -9  

رجبلو   فاطمه- 9 

  اناهینا  حقانی -1

ظفر      عافیه-2  

متکی   محدثه-3  

ازرلو ي    زهرا-4  

يگنی التین  سارا -5  

  كرنژادي  اي جمال-6

 

 چهار هفته

 اول 

خانم محموديان )نورولوژي صیاد  یکشنبه-شنبه

 ( دانشجوي دكتري 
فوجی دانشجوي خانم )زنان ارتوپدي 

ابراهیم پور دانشجوي  خانم جراحی زنان   )  ( دكتري

 (دكتري 
     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

 یکشنبه-شنبه
 (عراقیان خانم )   جراحی زنان

خانم محموديان   ) نورولوژي صیاد 

 (داننشجوي دكتري  
  ( خانم فوجی دانشجوي دكتري  )زنان ارتوپدي 

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

 یکشنبه-شنبه
 (عراقیان خانم جراحی زنان   ) 

خانم محموديان داننشجوي   ) نورولوژي صیاد  

 (كتري  د

خانم فوجی دانشجوي )زنان ارتوپدي 

 ( دكتري  

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

 یکشنبه-شنبه
 (عراقیان خانم جراحی زنان   )  ( خانم فاروقی )زنان ارتوپدي 

خانم نوري دانشجوي .) نورولوژي صیاد  

 (  دكتري 

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-نبهچهارش
 باشد  اذر و محل کاراموزی نورولوژی مرکز صیاد می 5توجه : محل کاراموزی ارتوپدی و جراحی مرکز اموزشی درمانی  

 
 
 
 
 



  تعالی  بسمه 

 22/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در  پرستاري 4برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 کاراموزی  

  2 بزرکسال

 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   -2  

  علیرضا بزمجو -3

زاهدي     رامین    -4  

  سجاد     محمديان -5

يیزمیرا   فاطمه سادات-6  

امیريان    يگانه  -9  

صداقتی    شمیال  -9  

اوالدي       مهسا -7  
  (هداشتب–ازاده    تورانی ) ف  -12

  مرضیه     برزمینی 1

نسترن   رخشانی  -2  

فائزه        صمدي   -3  

صدف     شیخ فندرسکی-4  

سبحان   خانی  -5  

  جواد     جبلی طرقی -6

لشکر بلوكی     علی-9   

 9- بصیر   نظري 

 

ايزدي     ناهید-1  

بی بی زهرا  منوچهري -2  

منصوري قزل   نعیمه -3  

بدراقی   زينب -4  

میر حسن زاده    مباركه -5  

سید روح اهلل موسوي -6  

  مرتضی   گزمه -9

مرتضی  طحانیان  -9  

محمد رضا  خسروي  -7  
 

  خشايار   هالكويی -1

امیر حسین   رجب لو -2  

خدر     روشن - 3  

دامن كشان   محمد -4  

حوريه    رحیم زاده  -5  

كريمی  مهتاب  -6  

نیازي پور   شريفه -9  

  صغري   رضانژاد-9

فريما     قندلیبی  -7  

 

 چهار هفته

 اول 

     یکشنبه-شنبه

 (  روقی فاخانم ) داخلی تنفس  قلب ) خانم میركريمی ( 2بهداشت مركز 1 بهداشت مركز                    سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     یکشنبه-شنبه

 قلب ) خانم میركريمی ( (فاروقی خانم ) داخلی تنفس  2مركزبهداشت  1 بهداشت مركز  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 قلب ) خانم میركريمی (

دانشجوي  ابراهیم پور خانم ) تنفس داخلی 

 (  دكتري 
 2مركزبهداشت  1مركز بهداشت  

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

 نوري خانم ) داخلی تنفس  سه شنبه-دوشنبه

 (  دانشجوي دكتري 
 2مركزبهداشت  1مركز بهداشت   قلب ) خانم میركريمی (

     پنجشنبه-چهارشنبه
 

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



  تعالی  بسمه 

 22/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در  پرستاري 4برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 کاراموزی  

  2بزرکسال 

 واحد  2

 2و 1بخش قلب 

 بخش عفونی

کاراموزی 

ت سالمت بهداش

 جامعه 

  واحد  2

   گروه ششم گروه پنجم 
نیک فر   هانیه -1  

كريمی    هما  -2  

قاسمی    مريم  -3  

  مهدوي    شیوا  -4

  حمزه    بارانی -6  

ارمین   خانجانی -9  

  حنیف      پنق -9

رضا     معادل  -7  

  ياسر        سقلی -1

متین     كلته  -2  

  ريکمحمد حسین  عس -3

ارشام   مهدان -4  

المیر ا   كسلخه  -5  

تمسکنی    فرزانه -6  

جاويدان   محدثه -9  

  يادمر    مینا   -9
 

  

 چهار هفته

 اول 

     یکشنبه-شنبه

   3بهداشت مركز  (  براتی دانشجوي دكتري  خانم )  گوارش داخلی  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     نبهیکش-شنبه

   3مركز بهداشت  اقاي حسین زاده دانشجوي دكتر ي() قلب  كردكوي      سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

   اقاي حسین زاده دانشجوي دكتر ي() قلب  كردكوي 3مركز بهداشت  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 هارمچ

     یکشنبه-شنبه

   ( اقاي رحمانی )  داخلی گوارش  3مركز بهداشت  سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه
 
 

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

 



  تعالی  بسمه 

 22/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در  پرستاري 5م برنامه كارآموزي دانشجويان  تر

 کاراموزی  

   3بزرکسال 

 واحد  2

 عفونی بخش 

 هماتولوژیبخش 

کاراموزی 

  مادرونوزادان 

  واحد  2

 واحد  2

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم گروه اول
  محدثه سادات   مواليی -1

    امیري نیا    مريم   -2

 فاطمه السادات  قدسی -3

 زينب    هاشمی - -4

  سید حسن  حسینی -5

رحمان    امانی -6  

بهنام    امیر خانلو -9  

علیرضا   امامی -9  

امنه   خوجه-1  

  بندانی   فاطمه  --2

حوراسادات  میرديلمی -3  

تراج     سارا   -4  

ابراهیم  ايستگلدي -5  

 6- فاطمه غالمی  

اد تقی     قربان نژ -9  
 

زهرا زارع كرجايی - 1  

سیده  معصومه حسینی -2  

نفیسه  مرادي زاده -3  

سپیده    گل محمدي -4  

  سیمین     پورمند -5

حسین    فرامرزي - 6  

سید امیرحسین  سید پور  -9  

حامد      صفايی -9  

 الهی   صبوره  -1

 برومند   الهه    -2

 زهرا  قاسمی - 3
 سیده زهرا   محسن پور  -4

 مريم   میرزايی -5

ابوالفضل  خراسانی زاده -6  

پارسا  كیامنش -9  

  زانکو     محمد زاده -9

 چهار هفته

 اول 

     یکشنبه-شنبه

 اذر 5پسران 1 گروه سه شنبه-دوشنبه

 دختران صیاد ) پرستاري( 6و  1گروه 

 پسران صیاد 6و  2گروه 

 دختران صیاد )مامايی ( 2گروه 

خانم هالكو دانشجوي )  يو روماتولوژهماتولوژي 

 (  دكتري 
 )  خانم منتظري  (عفونی 

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     یکشنبه-شنبه

 پسران صیاد 5و 1گروه   سه شنبه-دوشنبه

 دختران صیاد )مامايی( 5و  1گروه 

 اذر 5پسران  2گروه 

 دختران صیاد)پرستاري ( 2گروه 
 عفونی )  خانم منتظري  (   

هالكو هماتولوژي و روماتولوژي)  خانم 

 (  دانشجوي دكتري 

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

هماتولوژي و روماتولوژي)  خانم  سه شنبه-دوشنبه

 فاروقی  (
 عفونی )  خانم منتظري  (

 اذر  5پسران 6و 3گروه 

 دختران صیاد)مامايی ( 6و   3گروه 

 ان صیادپسر 4گروه  

 دختران صیاد )پرستاري ( 4گروه 

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 هماتولوژي و روماتولوژي)  خانم فاروقی  ( عفونی )  خانم منتظري  (

 صیاد پسران   3گروه  

 دختران صیاد )پرستاري ( 3گروه 

 اذر 5پسران  5و  4گروه  

 دختران صیاد )پرستاري ( 5و  4گروه 

     پنجشنبه-چهارشنبه
 

 برای دخترها و بخش فوریت و اورژانس برای پسران می باشد زایشگاه و درمانگاه –صیاد بخش های  حاملگی پر خطر و جراحی زنان ونوزادان –مربی دختران در صیاد : خانم طالبی ) پرستاری ( و خانم مرادی ) مامایی ( توجه : 
 باشد  برای پسران میپنج اذر بخش فوریت و اورژانس  - اذر اقای منقوش  5بی پسران در صیاد : خانم حکمتی پور و دکتر جویباری مربی پسران در مر
 
 
 



  تعالی  بسمه 

 22/11/79شروع نیمسال:              79- 79 دومنیم سال در  پرستاري 5برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 کاراموزی  

   3بزرکسال 

 واحد  2

 عفونی بخش 

 هماتولوژیبخش 
 

کاراموزی 

  مادرونوزادان 

  واحد  2

   گروه ششم گروه پنجم 
  بختیاري  زينب     -1

مبینا        روحی -2  

مريم       بهلول-3  

سمیه    ربانی  -4  

سهیل   جاور  -5   

رحمت اهلل   سرداري  -6  

احمد رضا  روشنی -9  
 

  فشیوا معرو -1

 معصومه   نجات -2

  مادرو نوزاد (–سمیرا   احمدي ) ف -3

 ماريه      اقچه لی -4

مصطفی   سهیلی -5  

مهران   پورقاز -6  

میالد      ايرمی -9  
 

  

 چهار هفته

 اول 

     یکشنبه-شنبه

اقاي حسین زاده دانشجوي )   جراحی عمومی  سه شنبه-دوشنبه

 ( دكتري 

 پسران صیاد 6و  2گروه 

 دختران صیاد )مامايی ( 2روه گ
  

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     یکشنبه-شنبه

 پسران صیاد 5و 1گروه   سه شنبه-دوشنبه

 دختران صیاد )مامايی( 5و  1گروه 
   ( براتی دانشجوي دكتري )  خانم    نفرولوژي

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     یکشنبه-شنبه

 سه شنبه-وشنبهد
 )  خانم براتی دانشجوي دكتري  (   نفرولوژي

 اذر  5پسران 6و 3گروه 

 دختران صیاد)مامايی ( 6و   3گروه 
  

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

     یکشنبه-شنبه

 اذر 5پسران  5و  4گروه   سه شنبه-دوشنبه

 دختران صیاد )پرستاري ( 5و  4گروه 

)  اقاي حسین زاده دانشجوي  جراحی عمومی 

 دكتري  (
  

     پنجشنبه-چهارشنبه
 

 می باشدزایشگاه و درمانگاه  برای دخترها و بخش فوریت و اورژانس برای پسران –صیاد بخش های  حاملگی پر خطر و جراحی زنان ونوزادان –توجه : مربی دختران در صیاد : خانم طالبی ) پرستاری ( و خانم مرادی ) مامایی ( 
 پنج اذر بخش فوریت و اورژانس برای پسران می باشد  -اذر اقای منقوش   5مربی پسران در صیاد : خانم حکمتی پور و دکتر جویباری مربی پسران در 

 
 

 



 بسمه تعالی

 22/11/79:  یمسالشروع ن            79- 79 دومنیم سال پرستاري  در  9برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

می اسا

دانشجويان 

 هرگروه
 1کاراموزی ویژه 

 واحد

 درعرصه ویژه

 واحد  3

 گروه پنجم  گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول صیاد

 عرصه

ICU 

A 

لی  صفیه خوجم-  

حسینی زهره سادات  -  

رباطی عرفان  -  

 

مفیدي  سحر -  

نظري سهیال  -  

  ارمین حاج حسین  زاده -
 

اونق شريفه  -  

مهتولی  فاط -  

  كاظمی  جعفر -

 

مبینا خرمالی   -  

  آرمان دوجی -
قديمی دانیال --  

خداوردي  شیوا  -  

فاطمه - عبدالصالحی   

  كمالیان  محمود -
 

 عرصه
ICU 

B 

بهلکه مصطفی -  

برابادي هانیه  -  

  چورلی  فاطمه -

قاسم  ملکان -  

معیري فاطمه -  

چوپانی لیال   -  

میالد جهان ابادي -  

ا دهقان  مهس-  

  خسروي پرنیان   -

ا   سنندجی  سین -  

غزاله مزرعی  -  

مصطفی لو عاطفه-  

انجم روز رئوف  -

ارضی  سید رادحسین  

حبیبه   فضلی -  

 

 هفته   

4-2 

 یکشنبه-شنبه

 
ICU ( اقای)رحمانی CCU)فقط براي اين گروه توجه (خانم دکتر یزدیدیالیز) جراحی قلب باز) اقای مقدم  ( )اقای عبداللهی   :Icu  

ترم  19صیاد در عرصه هفته 

     سه شنبه-دوشنبه اجرا می شود

 هفته  

 7-5 

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

 هفته   

01-8 

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

      سه شنبه-دوشنبه

 هفته  

  01-00 

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

     

 هفته   

01-04 

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

 شیفت توسط مسئول بخش برنامه ريزي می شود  9صیاد  ICUBو  ICUAبر اساس گروه هايی كه تقسیم شده در بخشهاي  ICU: يک واحد عرصه توجه 

 



 
 

 سمه تعالیب

  گروه الف22/11/79:  یمسالشروع ن            79- 79  دوم در نیمسال   پرستاري 9ترم برنامه كارآموزي دانشجويان  @

کاراموزی در  

 عرصه بزرگساالن

 1-2-3  

 واحد8

  

 گروه چهارم گروه سوم دومگروه  گروه اول
لی  صفیه  خوجم -1  

حسینی زهره سادات-2  

  سمیرا ساريخانی-3

  قديمی دانیال -4

 

معیري فاطمه -1  

چوپانی لیال -2     

  نظري سهیال-3

  ارمین حاج حسین  زاده -4
 

دهقان  مهسا -1  

خسروي پرنیان  -2  

فاطمه -3 عبدالصالحی   

  انجم روز رئوف -4

 

 

غزاله مزرعی  -1  

مصطفی لو عاطفه-2  

  آرمان دوجی -3
رضای  سید رادحسین -4  

 

 عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد  تا جمعهدوشنبه  1-2هفته 
 قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد  تا جمعهدوشنبه  5-4هفته 
 داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد تا جمعهدوشنبه  7-1هفته 
 نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد تا جمعهدوشنبه  9-8هفته 
 جراحی اعصاب جراحی عمومی ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی تا جمعهدوشنبه  00-01هفته 

-02هفته 

01 

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

 ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عمومی تا جمعه دوشنبه 05-04هفته

-01هفته 

07 

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

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

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

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

 

 



 

 بسمه تعالی

 ب گروه 22/11/79شروع نیمسال:              79- 79  دوم در نیمسال   پرستاري 9ترم برنامه كارآموزي دانشجويان  @

کاراموزی در  

عرصه 

 بزرگساالن

 1-2-3  

 واحد8

  

 گروه چهارم گروه سوم دومگروه  گروه اول
برابادي هانیه -1  

چورلی  فاطمه -2  

رباطی عرفان  -3  

بهلکه مصطفی  -4  

 

مفیدي  سحر -1  

  حبیبه   فضلی  -2

  ملکان قاسم  -3

  سنندجی  سینا -4

  

 
 

اونق شريفه  -1  

تولی  فاطمه -2  

میالد جهان ابادي  -3  

  كمالیان  محمود -4

مبینا خرمالی   -1  

صیادچی عارفه -2  

خداوردي  شیوا  -3  

كاظمی  جعفر -4   

 

 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  5-4هفته 
 ارتوپدی جراحی توراکس یا پوست وسوختگی جراحی اعصاب جراحی عمومی تا جمعهدوشنبه  7-1هفته 
 یجراحی توراکس یا پوست وسوختگ جراحی اعصاب جراحی عمومی ارتوپدی  تا جمعهدوشنبه  9-8هفته 

 عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد تا جمعهدوشنبه  00-01هفته 
 قلب صیاد داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد  تا جمعهدوشنبه  01-02هفته 
 داخلی صیاد نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد تا جمعهدوشنبه  05-04هفته

 نورولوژی صیاد عفونی صیاد قلب صیاد داخلی صیاد تا جمعهدوشنبه  07-01هفته 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 22/11/79:  یمسالشروع ن            79- 79دوم     پرستاري  در نیمسال9برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

اسامی  

 دانشجويان 

واحد  2مديريت 

 2بهداشت 

 واحد 

 واحد4جمع 

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم  گروه اول
 علی اصغر  عباسی  - 1

ابوالفضل  درويشی -2  

محمد عیسی زادگان -3  

رضا  جهانشاهی- 4  

سید حامد حسینی  -5  

 مريم   نژاد پنجه -6

الهام   ولی الهی -9  

فاطمه  فرامرزي -9  

مهال  صیاد  -7  

فاطمه  وزيري دوزين     -12  

فرشته  سرگزي  -11  

موسويفاطمه سادات   -12  

  عاطفه ملکیان -1

  لشکربلوكی   ماريا -2

امینه   پژمان -3  

محدثه  محب علی  -4  

مطهره    اخوندي -5  

ناديا      كر  -6  

عبدالصمد دوجی نژاد -9  

رسول ا.. طريک  - 9  

 علی اصغر فندرسکی  --7

  يحیی جلیل زاده -12

عبدالستار   قرجه  -11  

بهروز حنفی -12  

   فريده قره بايی -13

مريم   طريک -1  

فاطمه  رنجبر نوعی -2  

راضیه  يلقی  —3  

راحله صحنه  -4  

سمیه  مصطفی پور -5  

پونه  مطلبی -6  

هانیه  حسین كمر -9  

  فائزه بزرگی ماركرائی -9

ايوب  دقدي زاده  -7  

-علی   كمی  12-  

مهدي رجب پور عارفی  -11  

احمد وجدانی فر  -12  

بنیامین قزلی  -1  

 حسین مصطفوي سید محمد  -2

علی الوندي  -3  

سعید  سوخت سرائی -4  

  رضا   طاطار -5 

فاطمه حدادي  دوزين - 6  

فاطمه مرگدري  -9  

پاچنگ    بهاره  -9  

عارفه صیادچی  -7  

افتخاري   فاطمه  -12  

فائزه    ابراهیمی --11  

پارياب      سحر -12  

چهار 

 هفته

 اول

 بهداشت بهداشت به بعد 07عرصه مدیریت هفته  حی (اقای رو-مدیریت )کاراموزی یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 دوم 

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

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 سوم

 اقای نصیری  (-مدیریت )کاراموزی اقای روحی (-مدیریت )کاراموزی تبهداش بهداشت یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

چهار 

 هفته

 چهارم

  عرصه مدیریت عرصه مدیریت بهداشت بهداشت یکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 آذر می باشد  5: محل كاراموزي مديريت مركز اموزشی  توجه هداشت روزهاي شنبه ويکشنبه می باشداين برنامه فقط براي مديريت و ب توجه :



 

 

 سمه تعالیب

 پسران گروه 22/11/79:  یمسالشروع ن            79- 79دوم   سال  در نیم  پرستاري 9ترم برنامه كارآموزي دانشجويان  @

اسامی  

 دانشجويان 
  2فوريت  6

واحد  2واحد كودكان 

 واحد  2مادر نوزادان 

 واحد6جمع 

 گروه چهارم گروه سوم دومگروه  گروه اول
 علی اصغر  عباسی  - 1

سعید  سوخت سرائی -2  

  سید محمد حسین مصطفوي -3

رضا  جهانشاهی- 4  

علی الوندي  -5  

 

عبدالصمد دوجی نژاد -1  

رسول ا.. طريک  - 2  

 علی اصغر فندرسکی  --3

  یبنیامین   اباي -4

عبدالستار   قرجه  -5  
 

ايوب  دقدي زاده  -1  

-علی   كمی  2-  

مهدي رجب پور عارفی  -3  

احمد وجدانی فر -4  

بهروز حنفی -5  

  سید حامد حسینی -1

 محمد عیسی زادگان -2

  بنیامین قزلی -3

ابوالفضل  درويشی -4  

  رضا   طاطار -5 

  يحیی جلیل زاده -6

 

  تا جمعهدوشنبه  1-2هفته 
  یت ) صیاد (فور

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  فوریت ) پنج اذر  ( صیاد نفرولوژی  عرصه مادرنوزادان تا جمعهدوشنبه  7-1هفته 

جراحی عمومی   عرصه مادرنوزادان تا جمعهدوشنبه  9-8هفته 

 صیاد 

 سوختگی  ) پنج اذر  ( عرصه کودکان فوریت ) صیاد ( 

  فوریت ) پنج اذر  ( د نفرولوژی صیا عرصه مادرنوزادان اورژنس ) پنج اذر  ( عرصه کودکان تا جمعهدوشنبه  00-01هفته 

جراحی عمومی   عرصه مادرنوزادان سوختگی  ) پنج اذر  ( عرصه کودکان تا جمعهدوشنبه  01-02هفته 

 صیاد 

 فوریت ) صیاد ( 

نفرولوژی  عرصه مادرنوزادان اورژنس ) پنج اذر  ( عرصه کودکان  تا جمعهدوشنبه  05-04هفته

 صیاد 

 فوریت ) پنج اذر  (

جراحی   عرصه مادرنوزادان سوختگی  ) پنج اذر  ( عرصه کودکان  تا جمعهدوشنبه  07-01هفته 

 عمومی صیاد 

 

 

 

 



 

 سمه تعالیب

  دختران  گروه22/11/79:  یمسالشروع ن            79- 79دوم   در نیمسال   پرستاري 9ترم برنامه كارآموزي دانشجويان  @

اسامی  

 دانشجويان 
  2فوريت  6

واحد  2 واحد كودكان

 واحد  2مادر نوزادان 

 واحد6جمع 

 گروه چهارم گروه سوم دومگروه  گروه اول
 رنجبر نوعی  فاطمه  -1

  ابراهیمی     فائزه  -2

پاچنگ      بهاره -3  

  ملکیان    عاطفه -4

  صحنه     راحله -5

  مطهره    اخوندي -6

فاطمه سادات  موسوي -9  

فاطمه  وزيري دوزين    -9  

  هال  صیادم -1

عارفه صیادچی  -2  

امینه   پژمان -3  

فاطمه  فرامرزي  -4  

  فرشته  سرگزي -5

ناديا      كر  -6  

فريده قره بايی  -9  
 

مريم   طريک -1  

  مريم   نژاد پنجه -2

راضیه  يلقی  —3  

سمیه  مصطفی پور -4  

پونه  مطلبی -5  

  فائزه بزرگی ماركرائی -6

هانیه  حسین كمر -9  

 

مه حدادي  دوزين فاط- 1  

فاطمه مرگدري  -2  

  محدثه  محب علی -3

ماريا لشکربلوكی  -4  

فاطمه  افتخاري  -5  

الهام   ولی الهی -6  

سحر پارياب -9  

 )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی  فوریت ) صیاد (  تا جمعهدوشنبه  1-2هفته 
 )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  7-1هفته 
 عرصه کودکان طالقانی  فوریت ) صیاد (  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان تا جمعهدوشنبه  9-8هفته 

  ) پنج اذر  (فوریت  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی تا جمعهشنبه دو 00-01هفته 
-02هفته 

01 

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

 ر  () پنج اذفوریت  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی  تا جمعهدوشنبه  05-04هفته

-01هفته 

07 

  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقانی   تا جمعهدوشنبه 

 شیفت را بگذراند  16واحد عرصه كودكان طالقانی هر دانشجو موظف است فقط در يکی از بخشها :  توجه

 شیفت را بگذراند  16طر، جراحی زنان و نوزادان ( : واحد عرصه مادران ونوزادان هر دانشجو موظف است در دوتا از سه بخش ) حاملگی پر ختوجه 

 

 

 


