
 
 

 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

 ب(–ازاده    تورانی ) ف  - 9

  

  مرضیه     برزمینی 1

 نسترن   رخشانی  -0

 فائزه        صمدي   -3

 شیخ فندرسکی    صدف -4

 لشکر بلوكی     علی-5

 جواد     جبلی طرقی -6

 صهیب علی مرادي -9

 
 

 ايزدي     ناهید-1

 بی بی زهرا  منوچهري -0

 منصوري قزل   نعیمه -3

 بدراقی   زينب -4

 میر حسن زاده    مباركه -5

 مرتضی  طحانیان  - 6

 محمد رضا  خسروي  -9
 

 خشايار   هالكويی  -1

 ین   رجب لو امیر حس-0

 خدر     روشن - 3

 نیازي پور   شريفه -4

 صغري   رضانژاد -5

 *فريما     قندلیبی -6

 

 چهار هفته

 اول

     

   )آقاي كاوسی( 5پايگاه بهداشتی  )خانم مفیدي(7 یبهداشت پايگاه    سه شنبه-دوشنبه

     

 چهار هفته

 دوم

     

   )آقاي كاوسی( 5پايگاه بهداشتی  انم مفیدي()خ 7پايگاه بهداشتی  سه شنبه-دوشنبه

     

 چهار هفته

 سوم

     

 )آقاي كاوسی( 5پايگاه بهداشتی  )خانم مفیدي( 7پايگاه بهداشتی                     سه شنبه-دوشنبه

     

 چهار هفته

 چهارم

     

 )آقاي كاوسی( 5پايگاه بهداشتی  یدي()خانم مف 7پايگاه بهداشتی                     سه شنبه-دوشنبه

     
 
 
 
 

  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

 ارمین   خانجانی - 4

 حنیف      پنق  -5

 رضا     معادل -6

 ياسر        سقلی  -1

 متین     كلته  -0

 محمد حسین  عسکري  -3

 المیر ا   كسلخه  -4

 فرزانه   تمسکنی  -5

 حامد    اخوندي-6

 ار        اونقياش -9
 

 جاويدان   محدثه -1

  يادمر    مینا   -0

 شمیال     صداقتی -3

 اوالدي       مهسا -4

 سبحان   خانی  -5

 بصیر        نظري -6

 ارشام   مهدان-9

 شیوا خداوردي-9

 

 
 

 سید روح اهلل موسوي -1

  مرتضی   گزمه -0

 دامن كشان   محمد -3

 حوريه    رحیم زاده  -4

 ب   كريمیمهتا -5

 مهدوي     شیوا  -6

  حمزه    بارانی -9
 

 

 

 چهار هفته

 اول

     

 سه شنبه-دوشنبه
 ) خانم صادقلو(  4پايگاه بهداشتی 

پايگاه بهداشتی مركز 

 ) خانم مسعودي(0بهداشت 
 

     

 چهار هفته

 دوم

     

 سه شنبه-دوشنبه
 ) خانم صادقلو( 4پايگاه بهداشتی  

مركز  پايگاه بهداشتی

 ) خانم مسعودي(0بهداشت 
 

     

 چهار هفته

 سوم

     

 سه شنبه-دوشنبه
   ) خانم صادقلو( 4پايگاه بهداشتی

پايگاه بهداشتی مركز 

 ) خانم مسعودي(0بهداشت 

     

 چهار هفته

 چهارم

     

 سه شنبه-دوشنبه
   ) خانم صادقلو( 4پايگاه بهداشتی

پايگاه بهداشتی مركز 

 ) خانم مسعودي(0بهداشت 

     
 
 



 

 
 مراکز:   آدرس 

  1- ابتدای کوچه طبقه دوم 6خیابان امام رضا کوچه -پایگاه مرکز بهداشت دو 

  آذر کوچه سوم 5خیابان  4پایگاه 

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

  کوچه دوم-کوی طالقانی-فلکه مدرس-9پایگاه 

 


