
 به نام خداوند جان آفرین     حکیم سخن در زبان آفرین  
 
 
 
 

 بهمن 22شروع نیمسال:            99-99 دومنیم سال در     پرستاري2ترم  پسربرنامه كارآموزي دانشجويان  

 اسامي دانشجويان  

 کاراموز ی 

 واحد1فن 

 کاراموزی فارماکولوژی  

 واحد  1

 جراحي   –داخلي 

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم   گروه اول 

ادريسي مهرداد -1  

ارازی نويد-2  

اسمعیلي خاريکي محمد-3  

بديع سالمت محمد -4  

اکبری علي-5  

بزی مرتضي -6  

 امیر محمد نوچمني  -7

 

  

بیگلری محمد -1  

جمالیان بهنام  -2  

خدادادی پره يوسفان امیر -3  

دزياني روح اهلل -4  

رجال اسحاق -5  

 محمدی سیروسدوست  -6

سلیمانگي حسین-7  

  

 امیر يطالب -1

 عباسي علیرضا -2

 عبدللهي يوسف اباد متین-3

 عزت طلب محمد-4

 عطاپور متین-5

 يلقي بنیامین -6

 

 

 

 

 قرباني علیرضا -1  

 کرامتلو محمد مهدی-2

 محمد پور قلعه رضا-3

 محمدی رامتین -4

 وحدتي محمد مهدی -5

 شايع()مشکالت  سهیل صبوری نیا  -6

 

 چهار هفته

 اول

     يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

 پنجشنبه-چهارشنبه
   ارتوپدی اصول فنون ) اقای نصیری  (

کالنتری داخلي تنفس  فارماکولوژی)خانم  

 (  ادانشجوی دکتر

 چهار هفته

 دوم

     يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

کالنتری )خانم  نفرولوژی فارماکولوژیداخلي  پنجشنبه-چهارشنبه

 ( دانشجوی دکترا 
   ارتوپدی اصول فنون ) اقای نصیری (

 چهار هفته

 سوم

     يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

 پنجشنبه-چهارشنبه
 

)خانم  کالنتری  داخلي نفرولوژی فارماکولوژی

 دانشجوی دکترا  (
  (  نصیری ارتوپدی اصول فنون ) اقای

 چهار هفته

 چهارم

     يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

 پنجشنبه-چهارشنبه
  

خانم  کالنتری )ی فارماکولوژیداخلي نفرولوژ

 دکترا  ( دانشجوی
 (  نصیری ارتوپدی اصول فنون ) اقای

 
 مرکز صیاد مي باشد  نفرولوژی اذر و محل کاراموزی داخلي  5توجه : محل کاراموزی ارتوپدی مرکز اموزشي درماني  

 
 



 
 
 

 

 بهمن 22شروع نیمسال:              99-99 دومنیم سال در    پرستاري 2ترم    دختر برنامه كارآموزي دانشجويان  

 اسامي دانشجويان  

 کاراموز ی 

 واحد1فن 

 کاراموزی فارماکولوژی  

 واحد  1

 جراحي   –داخلي 

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم   گروه اول

اصغری نفیسه -1  

ايزدی مريم -2  

بای صبا -3  

برهاني ريحانه-4  

بني عقیل فاطمه السادات -5  

  جرجاني مريم -6

فدوی مائده -7  

 

چاستار هانیه -1  

حوريا رجب لو -2  

رستمي ساجده -3  

رمضان زاده مريم -4  

سعیدی نسب فاطمه-5  

عرب تربتي طراوت -6  

حنیفه صحنه -7  

 

   

عزيزی هديه -1  

قاسمي دوست نیلوفر-2  

کمي فائزه-3  

کیمیای نشتفاني ملیکا-4  

مصرزاده اوغاز پريا -5  

معدني کیمیا سادات -6  

7- يگانه مقصود لو) مشکالت شايع و 

 فارماکولوژی(

 

ملکي فائزه -1  

نظريان الهام -2  

دستار بهنوش -3  

امانزاده سید عصمت -4  

نصیحتي فائزه-5  

سنگدويني صفورا -6  

جرن سوقي -7  

 چهار هفته

 اول 

     يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

دانشجوی  فوجي ارتوپدی اصول فنون ) خانم  پنجشنبه-چهارشنبه

  دکتری(
  

  دکترداخلي هماتولوژی روماتو فارماکولوژی ) 

  (    کالگری

 چهار هفته

 دوم

     يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

 پنجشنبه-چهارشنبه
 (دکتر کالگری )  فارماکولوژی گوارشداخلي 

دانشجوی  فوجي ارتوپدی اصول فنون ) خانم

  دکتری(
  

 چهار هفته

 سوم

     يکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 

  فاروقي(خانم ) داخلي گوارش فارماکولوژی  

 

 
  

 پنجشنبه-چهارشنبه
  

دانشجوی  فوجي ارتوپدی اصول فنون ) خانم

  دکتری(
 

 هفتهچهار 

 چهارم

     يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

    (سقاليارتوپدی اصول فنون ) خانم      خانم   فاروقي فارماکولوژی گوارشداخلي    پنجشنبه-چهارشنبه
 

 اذر و محل کاراموزی داخلي  روماتولوژی   مرکز صیاد مي باشد  5توجه : محل کاراموزی ارتوپدی مرکز اموزشي درماني  
 
 
 
 
 



 

 بهمن 22شروع نیمسال:                99-99نیم سال دوم   دومنیم سال در   پرستاري  3ترم  پسربرنامه كارآموزي دانشجويان  

  1کاراموزی بزرگساالن 

 واحد  2

 بخش جراحي 

 بخش ارتوپدی 

 مشکالت شايع  

 واحد  1

 بخش مغز و اعصاب  

 چهارم گروه  گروه سوم  دومگروه  گروه اول

امیرخانلو محمد-1  

داديان رضا-    2 

امیني امیر حسین-3  

پارسه بهرام -4  

 5- حنیف آرخي )فقط بزرگساالن1( 

6- سهیل صبوری نیا)  فقط ارتوپدی از  

 بزرگساالن 1( 

 7- مقصودلو سجاد)  فقط مشکالت شايع  (

 

 

محمد علي عارفي -1  

میکايیل عالقي -2  

حامد  فرزانه مهتر کالته- 3  

علي قدرتي -4  

رامتین  قرناس قمش -5  

  محمد شیخي عزيزی– 6

 7- بوالغي محمد ) فقط مشکل شايع( 

8 -صبوری نیا سهیل  )  فقط جراحي مردان  از  

 بزرگساالن 1(

  

 

 ( 1)فقط بزرگساالنامیر محمد   نوچمني -1

مهدی کريمي   -2  

 ( 1)فقط بزرگساالنفرزاد فرزاد موذن زاده -3

  بنیامین دازگنبدی -  4

رضا روحاني -5  

 6- شهرياری محمد)  فقط مشکالت شايع  (

 

آرمان آروين -1  

محمد اسماعیلي -2  

رامتین افضلي -3   

  کامیار اداک -4 

 5- قزلجه فردين )  فقط مشکالت شايع  ( 

 

     

 چهار هفته

 اول 

( اقای حبیب عبداللهي ) ارتوپدی   (کاووسيآقای  )جراحي مغز و اعصاب    يکشنبه-شنبه   اقای حسني  دانشجوی دکتری جراحي مردان   )  

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم 

اقای حسني  دانشجوی جراحي مردان   ) يکشنبه-شنبه

  دکتری 
      اقای حبیب عبداللهي ) دی  پارتو (کاووسي) جراحي مغز و اعصاب  

     شنبهسه -دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

  اقای حبیب عبداللهي ) ارتوپدی   (منقوش ) آقایجراحي مغز و اعصاب   اقای حسني  دانشجوی دکتری جراحي مردان   )  يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

 (منقوشآقای ) و اعصاب   جراحي مغز      (?آقای جراحي مردان   )   اقای حبیب عبداللهي ) ارتوپدی   يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه
 اذر مي باشد  5توجه : محل کاراموزی مرکز اموزشي درماني   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 بهمن  22شروع نیمسال:                               99-99نیم سال دوم  دومنیم سال در       پرستاري 3ترم دختر  برنامه كارآموزي دانشجويان  

  1کاراموزی بزرگساالن 

 واحد  2

 بخش جراحي 

 بخش ارتوپدی 

 مشکالت شايع  

 واحد  1

 بخش نورولوژی  

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم گروه اول

  نیلوفر  مهرداد زينکانلو    - 1

   فرزانه اونق  -2 

  نازيالپهم لي  -3

فايزه  مرداني -4  

 5-  مقصودلو  يگانه)فقط شنبه هابزرگسال 1(

                                

طیبه ويس کرمي -1    

پريسا ذوالقدر   -2  

  کیمیا اقائي  -3 

4- پهلوان ملیحه )فقط مشکل 

 شايع(

  نرگساسماعیل زاده   -5

 

   

  فاطمه شبان خلیل اباد  -1 

  مريمشیخ    -2 

  سولمازکلته  - 3 

مايسا خرمالي   -4   

امینه يگن محمدی    -5  

 

فاطمه فاطمه  گران اوريمي – 1  

سونای داز قزاقي -2  

عارفه عارفه قربان پور -3  

راحله راحله رحماني -4  

  مهديه نوروزی -5

 

 چهار هفته

 اول 

(   سقاليخانم )ارتوپدی زنان  دانشجوی دکتری  ( محموديانخانم نورولوژی صیاد  )   يکشنبه-شنبه  (دانشجوی دکتری   رضاييخانم  جراحي زنان   )  

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

 يکشنبه-شنبه
 (دانشجوی دکتری  رضاييخانم  جراحي زنان   )

محموديان خانم ی صیاد  )  ژنورولو

 دانشجوی دکتری  (
  (دانشجوی دکتری    منتظری خانمارتوپدی زنان )

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

 يکشنبه-شنبه
 

دانشجوی  رضايي خانم)جراحي زنان  

 (دکتری 

دانشجوی  محموديان خانمنورولوژی صیاد ) 

 دکتری  (
 (دانشجوی دکتری    منتظری  خانمارتوپدی زنان )

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

 (عباسي خانمنورولوژی صیاد  ) م فاروقي(خان)جراحي زنان     (  منتظری خانم ارتوپدی زنان ) يکشنبه-شنبه

     سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه
 اذر و محل کاراموزی نورولوژی مرکز صیاد مي باشد  5توجه : محل کاراموزی ارتوپدی و جراحي مرکز اموزشي درماني  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 بهمن 22شروع نیمسال:                                  99-99پرستاري  در نیم سال دوم نیم سال دوم 4برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 کاراموزی  

  2بزرکسال 

 واحد  2

 بخش قلب 

 بخش تنفس يا

 بخش داخلي جنرال 

کاراموزی بهداشت سالمت 

 جامعه 

 واحد  2

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم گروه اول

اذر شب محمد امین    -1   

افتخارالدين امین  -2  

اق اتابای يعقوب  -3  

احسان انه يي-4     

توکلي  فرشته  -5  

تاجیک صدف  -6  

 محمدی سپیده -7

فالح مهنه ناديا    -8  

 

 

رسولي فرد مصطفي  -1  

عربي جواد -2  

 علي گرايلو  علي-3

طالبي    علي -4   

محمدی عاصمه  -5  

يوسف زاده سپیده     -6  

 امیني مهسا  -7

 

 

 

 م  محمدی  محمد-1

 مقصودلو علي رضا  -2

 بدراقي    حسام الدين -3

 اکرامي  حسن   -4

 نادران  سودابه    -5

 رفیع نژاد خواب   فاطمه  -6 

 غیاثي زاده  زهرا  -7

عبدللهي  معصومه   -8  

 

 محمد رضا  قربانخواه     -1

 احمدی قبق تار   سجاد  -2

چرگزی -3 احسان   

علیرضا بزمجو -4  

خان بیگي سکینه    -5  

علي عرب عادله    -6  

خاری امنه       -7   

 

 چهار هفته

 اول 

     يکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 ) خانم میرکريمي ( قلب 2مرکزبهداشت  1مرکز  بهداشت                   

 )خانم فاروقي   (داخلي تنفس  

 

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     يکشنبه-شنبه

 ) خانم میرکريمي ( قلب ()خانم سقالي داخلي تنفس   2مرکزبهداشت  1مرکز بهداشت   سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     يکشنبه-شنبه

 2مرکزبهداشت  1مرکز بهداشت   )خانم سقالي      (داخلي تنفس   ) خانم میرکريمي ( قلب سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

     يکشنبه-شنبه

 2مرکزبهداشت  1مرکز بهداشت   ) خانم میرکريمي ( قلب (    )خانم سقاليداخلي تنفس   سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه
 

 توجه : محل کاراموزی قلب و داخلي تنفس  مرکز اموزشي درماني صیاد مي باشد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بهمن 22شروع نیمسال:               99-99پرستاري  در نیم سال دوم نیم سال دوم 4برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 کاراموزی  

  2بزرکسال 

 واحد  2

 2و 1بخش قلب 

 بخش عفوني

کاراموزی بهداشت سالمت 

 جامعه 

  واحد  2

 گروه هشتم گروه هفتم گروه ششم گروه پنجم 

 صادقي  اشکان – 1

حق شناس امیر حسین -2  

 عارف  قره باش  -3

 صادقي  محمد  -4

درخشان  شهال     -5  

ارسنجاني  سارا -6  

 

 محمد رحماني محمد-1

 شیردل امیر -2

 مصطفايي  مهدی  -3

 مزيدی  الهه  -4

 ايگدری  مهری -5

 برزمیني  فايزه   -6

 دلیجه  راضیه  7

دريايي  زهرا  -8  

 

قره جه  هانیه  -1  

قرباني فاطمه  -2  

صباغي زينب -  3  

صادقي علي    4 -  

 مازندراني امیر حسینامیر حسین -5

 رضايي احسان  -6

اماني عربسفال يحیي  -1  

براتي  ابولفضل   -2  

 يوسفي  امیر  محمد   -3

زهرا  محمدی -4   

خزايي فر مريم -4  

علیزاده  مطلق زهرا  -5  

توکلیان رومینا  -6   

  

 چهار هفته

 اول 

     يکشنبه-شنبه

 مرکز بهداشت مرکز بهداشت  قلب کردکوی  )آقای  پور حبیب دانشجوی دکتری( داخلي گوارش  )خانم عباسي( سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

     يکشنبه-شنبه

قلب کردکوی  )آقای پور حبیب دانشجوی  سه شنبه-دوشنبه

    دکتری(
 مرکز بهداشت  مرکز بهداشت  داخلي گوارش )خانم عباسي( 

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 سوم

     يکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 داخلي گوارش  )خانم عباسي( مرکز بهداشت مرکز بهداشت

قلب کردکوی  )آقای پور حبیب دانشجوی 

 دکتری(

     پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

     يکشنبه-شنبه

 داخلي گوارش  )خانم عباسي( )آقای حسین زاده  (قلب  کردکوی  مرکز بهداشت مرکز بهداشت سه شنبه-دوشنبه

     پنجشنبه-چهارشنبه
 

 توجه : محل کاراموزی قلب مرکز امیر المومنین کردکوکي  و داخلي تنفس  مرکز اموزشي درماني صیاد مي باشد 
  

 

 

 

 

 



 

 44/44/99شروع نیمسال:              99- 99نیمسال دوم پرستاري در  4برنامه كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه دانشجویان  ترم 

 هفته اول ترم               روز هاي كار آموزي: دوشنبه و سه شنبه 9
اسامي 

 -دانشجویان 

هشت هفته 

 اول

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

  محمد امین  اذر شب -1

 امین افتخارالدین  -2

 یعقوب اق اتابای  -3

 احسان انه ی-4

 فرشته  توکلی  -5

 صدف   تاجیک -6

 سپیده    محمدی -7

 

 

 مصطفی   رسولی فرد -1

 جواد   عربی-2

 علی گرایلو -3

 علی طالبی   -4

 عاصمه  محمدی  -5

 سپیده  یوسف زاده  -6

 مهسا امینی-7

 

 

 هانیه  قره جه-1

 فاطمه قربانی -2

 زینب    صباغی -  3

  یاسر  کوهساریان -4

   علی  صادقی-5

 امیر حسین مازندرانی-6

 نادیا    فالح مهنه -7

 

 

 اسماعیل کشاورز-1

 نعمت عالالدین -2

 یحیی  امانی عربسفال-3

 ابوالفضل   براتی -4

  زهرا     محمدی-5

 مریم  خزایی فر  -6

  

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی  4پایگاه 3مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  2-1هفته

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی  4پایگاه 3مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  4-3هفته

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی  4پایگاه 3مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  6-5هفته 

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی  4پایگاه 3مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  8-7هفته 

     11-9هفته

     12-11هفته 

     14-13هفته 

     16-15هفته

 

   :مربی های مراکز 

  1-  3خیابان پنجم آذر ، آذر  4خانم تازیکی پایگاه 

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

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

  کوچه ششم امام رضا 2خانم دهرویه : پایگاه مرکز بهداشتی 

 

 

 
 



 

 44/44/99شروع نیمسال:              99- 99نیمسال دوم پرستاري در  4برنامه كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه دانشجویان  ترم 

 زي: دوشنبه و سه شنبههفته دوم ترم           روز هاي كار آمو 9

     
 

   :مربی های مراکز 

  1-  3خیابان پنجم آذر، آذر  4خانم تازیکی پایگاه 

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

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

  کوچه ششم امام رضا 2خانم دهرویه : پایگاه مرکز بهداشتی 

 

 
 

اسامي 

 -دانشجویان 

هشت هفته 

 دوم

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 اشکان صادقی- 1

 امیر حسین حق شناس-2

  عارف قره باش -3

 مهدی مصطفایی -4

 محمد صادقی -5

 شهال   درخشان -6

 سارا   ارسنجانی -7
 

 محمد رحمانی-1

 امیر شیردل-2

 چقلقگل محمد الهی -3

 امیر  محمد یوسفی  -4

 الهه مزیدی  -5

 مهری ایگدری  -6

 فایزه برزمینی  -7

 راضیه دلیجه  -8

 

 

 محمد محمدی -1

 علی رضا مقصودلو-2

 حسام الدین بدراقی -3

 حسن اکرامی -4

 سودابه   نادران  -5

 فاطمه رفیع نژاد خواب  -6 

 زهرا    غیاثی زاده -7

 معصومه عبدللهی -8

 

 امیر حسین عمادی -1

  محمد رضا  قربانخواه  -2

     سجاد احمدی قبق تار  -3

 احسان چرگزی-4

 علیرضا بزمجو-5

  سکینه    خان بیگی-6

 عادله   علی عرب-7

  امنه     خاری   -8

 

 

     2-1هفته

     4-3هفته

     6-5هفته 

     8-7هفته 

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی  4پایگاه 3مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  11-9هفته

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی  4پایگاه 3مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  12-11هفته 

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی  4پایگاه 3مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  14-13هفته 

 طالقانی دوم-مدرس 9پایگاه  2پایگاه مرکز بهداشتی  4پایگاه 3مرکز بهداشت آذر  5پایگاه  16-15هفته



 بهمن 22شروع نیمسال:            99-99نیم سال دوم  دومنیم سال پرستاري در 5رنامه كارآموزي دانشجويان  ترم ب

 کاراموزی  

   3بزرکسال 

 واحد  2

 عفوني بخش 

 هماتولوژیبخش 

 کاراموزی مادرونوزادان  

  واحد  2

 واحد  2

 گروه چهارم  گروه سوم گروه دوم گروه اول

ايمان اسکندرلي  -1  

متین     کمي  -2  

  ايمان    بابايي -3

میکائیل  چوگان -4  

 عافیه ظفر -5

 منیره  کاغذی -6

    سحر نقي زاده -7

جالل   رمضان پور  -1  

مجید     بذرافشان -2  

محمد امین  خرمالي  -3  

ام البنین  کاوياني -4  

راضیه  کاغذی -5  

مهسا سرابي زاده -6  

 

سبحان   بابا محمد  -1  

عرفان   محمد شفیع   -2  

علي قائمي-3  

مهدی    لکزايي  -4  

پريسا  قربانعلي پور  -5   

مريم   چوپاني-6  

فاطمه رجبلو -7  

سید فائزه حسیني  -1    

 فريما   قندلیبي -2

 آناهیتا حقاني -3

 محدثه متکي  -4

  بابايي شگریابوالفضل  -5

شهاب عثماني -6  

زانیار حیدری -7  

 چهار هفته

 اول 

       يکشنبه-شنبه

 آذر  5  -2و 1پسر های گروه   سه شنبه-دوشنبه

 رستاری (پ)با مربي  2و1دخترهای گروه 

 

 صیاد  - 6و5پسرهای گروه

 مامايي () با مربي  6و 5دخترهای گروه 

 انکولوژی  -هماتولوژی

  ( دانشجوی دکترا براتي )خانم

 سوختگي

 )خانم دهرويه(

 عفوني  

دانشجوی  خانم ابراهیم پور)

 (دکترا 

   جراحي عمومي

  (حسین زاده آقای 

       پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 دوم

       يکشنبه-شنبه

 صیاد  - 2و 1پسرهای گروه  سه شنبه-دوشنبه

 )با مربي مامايي( 2و1دخترهای گروه 

 آذر  5-  6و5پسرهای گروه

 ) با مربي پرستاری ( 6و 5دخترهای گروه 

 عفوني     

 دانشجوی دکترا ابراهیم پور خ

 جراحي عمومي

   (حسین زاده .آ ) 

 انکولوژی   هماتولوژی

 دانشجوی دکترا براتي خانم

 سوختگي

 )خانم دهرويه(

       پنجشنبه-شنبهچهار

 چهار هفته

 سوم

        يکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 هماتولوژی انکولوژی  

 خانم براتي دانشجوی دکترا

 سوختگي

)خانم 

 دهرويه(

 عفوني  

 دکترا دانشجوی خانم ابراهیم پور

 جراحي عمومي

 (؟)آقای 

 آذر  5  -4و 3پسر های گروه  

 )با مربي پرستاری ( 4و3دخترهای گروه 

 صیاد  -8و7پسرهای گروه

 مامايي ( ) با مربي 8و 7دخترهای گروه 

      پنجشنبه-چهارشنبه

 چهار هفته

 چهارم

      يکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 عفوني  

 (؟)آقای 

جراحي 

 عمومي

 ؟() آقای  

 انکولوژی -هماتولوژی

 (     ؟)خانم

  

 تگيخسو

 )خانم دهرويه(

 صیاد  - 4و3پسرهای گروه 

 )با مربي مامايي(3و4دخترهای گروه 

 آذر  5-8و7پسرهای گروه

 ) با مربي پرستاری (7و 8دخترهای گروه 

       پنجشنبه-چهارشنبه
  

 هفته  در مرکز  پنجم آذر   2انکولوژی  هر یک به مدت  -کاراموزی در بخش های سوختگی و هماتولوژی

 هفته درمرکز شهید صیاد شیرازی  2کاراموزی در بخش های عفونی و جراحی عمومی  هر یک به مدت 

 هفته با مربی آقای منقوش می باشد. 61آذر  بخش اورزانس 5پسرها در مرکز هفته دوم می باشد. کارآموزی  8هفته اول  و خانم حکمتی پور در 8: کاراموزی  پسرها در مرکز صیاد،در بخش اورژانس با مربی خانم دکتر جویباری در   کارآموزی مادران و نوزادان پرستاری

 8خانم حکمتی پور و  8-5هفته اول دکتر سبزی. هفته 4بی هفته می باشند. کارآموزی دختران در مرکز صیاد با مربی پرستاری  در بخش جراحی زنان می باشد. مر 61کارآموزی دختران در مرکز صیاد با مربی مامایی در بخش حاملگی پرخطر می باشد.مربی مامایی خانم گرزین 

 هفته دوم دکتر جویباری می باشد.  



 بهمن 22شروع نیمسال:                                99-99پرستاري  در نیم سال دوم نیم سال دوم 5برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 کاراموزی  

   3بزرکسال 

 واحد  2

 بخش عفوني 

 هماتولوژیبخش 

 

 کاراموزی مادرونوزادان  

  واحد  2

 گروه هشتم گروه هفتم گروه ششم گروه پنجم 

مجید     دلقندی   -1   

وحید      ارازی -2  

پیمان  جعفرپور  -3  

 عبدامنان قره دوالق -4

هانیه   نوروزی -5  

راضیه خیری فر-6  

هانیه بازگیر -7  

شاهده   پاويز  -8  

 اسماعیل کشاورز   -1

 حسن امام وردی -2

 علي  عرب -3

 4- محمد دامن کشان )فقط بزرگسال 3( 

شکوفه  نظامي زاده-5  

محدثه  طاهری -6  

صبا   قرباني پور -7  

زهرا يازرلو  -8 -  

فاطمه   ايگدری--1  

مبینا      باباياني  -2  

فائزه    دولو-3  

 فائزه   قاضیاني -4

محمد   گلوی-5  

جعفر   اب دهي -6  

محمد     بهر ابادی -7  

 

سارا  يگني التین-1  

مبینا   صفاِيي پور -2   

ای جمال  کرنژادی-3  

نیلوفر کريمي-4  

کیانوش  صفرزاده -5  

 6- سجاد مقصودلو)فقط دوشنبه ها مادران (

سهیل ايری -7  

طاها نیک فر-8  

 چهار هفته

 اول 

       يکشنبه-شنبه

 آذر  5  -2و 1پسر های گروه   سه شنبه-دوشنبه

 )با مربي پرستاری ( 2و1دخترهای گروه 

 

 صیاد  - 6و5پسرهای گروه

 ) با مربي مامايي ( 6و 5دخترهای گروه 

 سوختگي

 م دهرويه(ن)خا

 انکولوژی -هماتولوژی

 )خانم براتي دانشجوی دکترا(  

 جراحي عمومي 

 )آقای حسین زاده(

 عفوني  

 )خانم ابراهیم پور

 دانشجوی دکترا (

       پنجشنبه-چهارشنبه

 

 چهار هفته

 دوم

 

 

 

 

 چهار هفته

 سوم

       يکشنبه-شنبه

 سه شنبه-دوشنبه
 صیاد  - 2و 1ای گروه هپسر

 )با مربي مامايي( 2و1دخترهای گروه 

 آذر  5-  6و5پسرهای گروه

 ) با مربي پرستاری ( 6و 5دخترهای گروه 

 جراحي عمومي

 زاده()آقای حسین 

 عفوني  

 دانشجوی دکترا ( )خانم ابراهیم پور

 سوختگي

 (ه)خانم دهروي

 انکولوژی  -هماتولوژی

 )خانم براتي

 دانشجوی دکترا

       پنجشنبه-چهارشنبه

 سه شنبه-دوشنبه

 سوختگي

 )خانم دهرويه(

 انکولوژی-هماتولوژی  

 

)خانم براتي دانشجوی  

 دکترا(  

 جراحي عمومي

 )آقای ؟(

 عفوني  

 )خانم ابراهیم پور

 دانشجوی دکترا (

 آذر 5  -4و 3پسر های گروه 

 )با مربي پرستاری (  4و3ی گروه ادختره

 صیاد -8و7پسرهای گروه

 ) با مربي مامايي(7و 8روه گدخترهای 

     پنجشنبه-چهارشنبه 

 چهار هفته

 چهارم

       يکشنبه-شنبه

 جراحي عمومي سه شنبه-دوشنبه

 )آقای ؟(

 عفوني

 ) خانم ؟(

 سوختگي

 )خانم دهرويه(

 هماتولوژی انکولوژی   

 ()خانم ؟  

 صیاد  - 4و3پسرهای گروه 

 )با مربي مامايي( 3و4دخترهای گروه 

 آذر 5 -8و7پسرهای گروه

 ) با مربي پرستاری( 8و 7دخترهای گروه 

       پنجشنبه-چهارشنبه
 
  

 هفته درمرکز شهید صیاد شیرازی  2کاراموزی در بخش های عفونی و جراحی عمومی  هر یک به مدت                                                                        هفته  در مرکز  پنجم آذر   2انکولوژی  هر یک به مدت  -کاراموزی در بخش های سوختگی و هماتولوژی
 هفته با مربی آقای منقوش می باشد. 61آذر  بخش اورزانس 5پسرها در مرکز هفته دوم می باشد. کارآموزی  8هفته اول  و خانم حکمتی پور در 8: کاراموزی  پسرها در مرکز صیاد،در بخش اورژانس با مربی خانم دکتر جویباری در   کارآموزی مادران و نوزادان پرستاری

 8خانم حکمتی پور و  8-5هفته اول دکتر سبزی. هفته 4بی هفته می باشند. کارآموزی دختران در مرکز صیاد با مربی پرستاری  در بخش جراحی زنان می باشد. مر 61کارآموزی دختران در مرکز صیاد با مربی مامایی در بخش حاملگی پرخطر می باشد.مربی مامایی خانم گرزین 

 هفته دوم دکتر جویباری می باشد.  



 

 

 

 

 

 

 بهمن ماه 22شروع نیمسال:              99-99دومپرستاري  در نیمسال   6برنامه كارآموزي روان  دانشجويان  ترم 

  چهارمگروه  گروه سوم الف گروه دوم گروه اول الف اسامي دانشجويان  

  نعیمه  منصوری قزل -1

شمیال     صداقتي -2  

مهسا      اوالدی  -3  

ناهید ايزدی -4  

فر یکن  یههان-5  

   باراني   حمزه  -6

  ارمین   خانجاني - 7

 خدر روشن -8

 

   مرضیه     برزمیني  -1 

نسترن   رخشاني  -2  

فائزه        صمدی   -3  

صدف     شیخ فندرسکي-4  

سبحان   خاني  -5  

جواد     جبلي طرقي  -6  

  مرصاد جعفرپور -7

 سجاد محمديان -8

هما     کريمي -1  

مريم     قاسمي -2  

  يگانه     امیريان -3 

زينب   بدراقي -4  

  يفرزانه   تمسکن -5

 یمراد      ینام -6

 یانطحان  يمرتض -7

 

حوريه    رحیم زاده  -1  

شريفه    نیازی پور-2   

  سجاد مقصودلو؟؟-3 

خشايار   هالکويي -4  

ارشام   مهدان-5    

  رضا     معادل-6

 کلته      ینمت --7

 یعسکر  ینمحمد حس --8

 

 

 واحد  2کاراموزی روان 

 

 جهار هفته اول

 

   روان  روان  شنبه ويکشنبه  

 چهار هفته دوم 

 

   روان روان شنبه ويکشنبه  

چهار هفته 

 سوم 

 روان روان   شنبه ويکشنبه  

چهار هفته 

 چهارم 

 روان  روان   شنبه ويکشنبه  

 روانپزشکي زنانو دانشجويان دختر بخش  روانپزشکي مرداناذر دانشجويان پسر بخش  5توجه : محل کاراموزی روان مرکز اموزشي درماني  

 کارآموزی کودکان  در مرکز اموزشي طالقاني گرگان مي باشد. روز اول همه داشنجويان در جلوی کتابخانه مرکز حضور يابند. 

 

 

 

 

 

 



 
   
 
 
 

 بهمن ماه22شروع نیمسال:              99-99دومپرستاري  در نیمسال   6برنامه كارآموزي روان  دانشجويان  ترم 

   گروه چهارم گروه سوم ب گروه دوم بگروه اول  اسامي دانشجويان  

 شیوا     مهدوی -1 

حسن زاده یرمبارکه   م -2   

 ا   کسلخه   یرالم -3

 یزهرا منوچهر يب يب-4

 یرايیزفاطمه سادات   م-5

 مهتاب کريمي -6 

 الهام اقچه لي -7

 

ياسر        سقلي -1       

حنیف      پنق  --2  

 ارجن پور   ياسین --3

   یانبابا صادق    صادق --4

 امیر حسین رجبلو-5

 یزاهد       ینرام -6

 گزمه   يمرتض-7

 یروح اهلل موسو یدس-8

 ینظر   یرصب-9

 )فقط روان(هزاد خضرلو -11

 

 - 

 

 

 2کاراموزی روان 

 واحد 

 

 جهار هفته اول

 

    روان  پنجشنبه-چهارشنیه 

 چهار هفته دوم 

 

    روان پنجشنبه-چهارشنیه 

چهار هفته 

 سوم 

  روان   پنجشنبه-چهارشنیه 

چهار هفته 

 چهارم 

  روان   پنجشنبه-چهارشنیه 

 روانپزشکي زنانو دانشجويان دختر بخش  روانپزشکي مرداناذر دانشجويان پسر بخش  5توجه : محل کاراموزی روان مرکز اموزشي درماني  

 

 

 

 

 

 



 بهمن ماه 22شروع نیمسال:              99-99پرستاري  در نیمسال  دوم 6برنامه كارآموزي  كودكان دانشجويان  ترم 

   گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول اسامي دانشجويان  

يگانه     امیريان -1  

شمیال     صداقتي -2  

مهسا      اوالدی  -3  

ناهید ايزدی -4  

    فر یکن  یههان-5 

   حمزه  باراني -6

  خانجانيارمین    -7 

 حسن زاده یرمبارکه   م-8

 ا   کسلخه   یرالم -9

 ینظر   یرصب  -11

 کلته     ینمت -11

 
 

مرضیه     برزمیني    -1   

نسترن   رخشاني  -2  

فائزه        صمدی   -3  

صدف     شیخ فندرسکي-4  

سبحان   خاني  -5  

جواد     جبلي طرقي  -6  

مرصاد جعفرپور  -7  

 یزاهد       ینرام-8

 گزمه   يمرتض-9

 یروح اهلل موسو یدس-11

 خدر روشن -11

 سجاد محمديان -12

 

هما     کريمي -1  

مريم     قاسمي -2  

نعیمه  منصوری قزل  -3  

زينب   بدراقي -4  

  يفرزانه   تمسکن -5

 یمراد      ینام -6

 یرايیزفاطمه سادات   م-7

 (فقط کودکانصغری رضا نژاد)-8

 ياسر        سقلي -9

 حنیف      پنق  -11

 ارجن پور   ياسین -11

 

حوريه    رحیم زاده  -1  

شريفه    نیازی پور-2   

سجاد مقصودلو؟؟ -3   

خشايار   هالکويي-4  

  ارشام   مهدان-5 

 رضا     معادل-6 

 یانطحان  يمرتض -7

 یعسکر  ینمحمد حس -8

   یانصادق    بابا صادق -9

 میر حسین رجبلو-11

 ليالهام آقچه -11

 

 

کارآموزی کودکان 

 واحد 2

 

 جهار هفته اول

 

 کودکان)جنرال. جراحي. عفوني( کودکان)اورژانس . نوزادان. خون (   شنبه ويکشنبه  

 چهار هفته دوم 

 

 کودکان)اورژانس . نوزادان. خون ( کودکان)جنرال. جراحي. عفوني(   شنبه ويکشنبه  

چهار هفته 

 سوم 

   کودکان)جنرال. جراحي. عفوني( کودکان)اورژانس . نوزادان. خون ( شنبه ويکشنبه  

چهار هفته 

 چهارم 

   کودکان)اورژانس . نوزادان. خون ( کودکان)جنرال. جراحي. عفوني( شنبه ويکشنبه  

 مرکز باشند تا تقسیم و گروه بندی بخش ها صورت گردد (محل کاراموزی  کودکان  مرکز اموزشي درماني   طالقاني گرگان مي باشد. )روز اول جلو کتابخانه توجه : 

 مربیان : دکتر خدام)نوزادان(. دکتر سبزی)عفوني.(. خانم طالبي)اورژانس خون (. خانم شمسايي)جنرال. جراحي(

 

 

 



 

 

 گروه دختران               98- 99پرستاری    نیمسال اول   8برنامه کارآموزی دانشجويان  ترم @

 اسامي دانشجويان  

  2فوريت   

واحد مادر  2واحد کودکان 

 واحد  2نوزادان 

 واحد6جمع 

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 بهار       يانپي -1

 مهديه   رستماني -2

 ملیحه    اسمعیلي -3

 پريسا     کر  -4

 فاطمه   اسالني کتولي -5

 فرزانه     صفری -6

 

 نرگس    منصوری -1

 زهرا       شجاعي -3

 فاطمه ديلم نصرت ابادی-4

 طیبه   بهزادی راد-5

 سیده زينب نژادحسیني - 6

 

 

 نگار   شفیعي قصر-1

 فائزه    رنجبر -2

 نیکو        لطیفي -3

 سودابه کوهساريان  -4

 مهال       اسدی -5

 فاطمه نصیری – 6  

 

  

 

 معصومه   حیدری -1

 عالیه    قره باش ---2

 يسا      قبادیپر-3 

 فرشته دانايي -4

 فاطمه تجری -5

 

 

   

 )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني  فوريت ) صیاد ( دوشنبه تا جمعه  3-2هفته 

 )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني  فوريت ) صیاد ( فوريت ) پنج اذر  ( دوشنبه تا جمعه 5-4هفته 

 عرصه کودکان طالقاني  فوريت ) پنج اذر  ( عرصه مادرنوزادان )صیاد ( دوشنبه تا جمعه 7-6هفته 

 عرصه کودکان طالقاني  فوريت ) صیاد (  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان دوشنبه تا جمعه 9-8هفته 

  (  فوريت ) پنج اذر )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني دوشنبه تا جمعه 11-11هفته 

 فوريت ) صیاد (  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني  دوشنبه تا جمعه 13-12هفته 

 فوريت ) پنج اذر  ( )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني  دوشنبه تا جمعه 15-14هفته

  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني   دوشنبه تا جمعه 17-16هفته 

 توجه : 

 شیفت را بگذراند. تعیین بخش مربوطه با هماهنگي مدير گروه کودکان  مي باشد.  16واحد عرصه کودکان  دخترها  در مرکز طالقاني  مي باشد. هر دانشجو موظف است فقط در يکي از بخشها 

 شیفت را بگذراند  16زادان ( واحد عرصه مادران ونوزادان  دخترها  در مرکز صیاد مي باشد هر دانشجو موظف است در دوتا از سه بخش ) حاملگي پر خطر، جراحي زنان و نو

 آذر  بخش اورژانس/ فوريت و سوختگي مي باشد. 5واحد عرصه  کودکان پسرها : در مرکز 

 مي باشد. شیفت در يکي از بخش های نفرولوژی. اورزانس/ فوريت. گوارش. ريه و پست بي  مي باشد. تعیین بخش مربوطه با هماهنگي مدير گروه کودکان   16ن پسرها : در مرکز صیاد و واحد عرصه مادران و نوزادا

 

 

 

 

 

 

 



 بهمن  22شروع ترم:                  99-99پرستاري                        نیمسال دوم  7برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

اسامي   

 دانشجويان

واحد 

 کاراموزی

 مرکز شهید  صیاد

 شیرازی

 گروه پنجم  گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

دانشجويان 

 هرگروه

کاراموزی 

 واحد 1ويژه 

 درعرصه ويژه

 واحد  3

 

 

 

 عرصه

ICU 

A 

 بهنام    امیر خانلو -1

 احمد رضا  روشني-2

 محمد بوالغي  -3

 

 

 معصومه نجات -1 

 شیوا معروف -2

 ماريه      اقچه لي-3

 آتنا حاجي قلي خاني  -4

 

 

  صبوره    الهي-1

 سهیل   جاور-2  

 نفیسه  مرادی زاده  -3

 محدثه سادات   مواليي-4

 

 

 سیده  معصومه حسیني -1

 گل محمدیسپیده     -2

 فاطمه السادات  قدسي -3

 حامد      صفايي-4

 

 مهران   پورقاز-1

 مريم   میرزايي -2-

 سیده زهرا   محسن پور-3

 

 عرصه

ICU 
B 

 زينب     بختیاری   -1

 مبینا        روحي -2

 سمیه    رباني  -3

 مريم       بهلول-4 

 

 امنه   خوجه-1

 سارا       تراج-2

 حورا السادات میر ديلمي  -3

 سجاد مقصودلو)فقط کاراموزی( -4

 

 

 ابراهیم  ايستگلدی -1

 تقي     قربان نژاد  -2

 سید امیرحسین  سید پور  -3

 

 

 مصطفي   سهیلي-1

 فاطمه غالمي-2

 فاطمه    بنداني-3

 ازاده توراني -4

 محمد دامن کشان-1

 الهه برومند -2

 زينب    هاشمي-3

 سمیرا احمدی -4

 

 

 هفته   

4-2 

 يکشنبه-شنبه

 
ICU )اقای رحماني( CCU)اقای عبداللهي( 

) اقای  کردکویجراحي قلب 

 مقدم  (
 ديالیز)خانم دکتر يزدی(

  Icuفقط برای اين گروه :   توجه

 ترم اجرا مي شود 17صیاد در عرصه هفته 

 هفته  

 7-5 

 ديالیز)خانم دکتر يزدی( (  ) اقای مقدم کردکویجراحي قلب  )اقای عبداللهي(CCU )اقای رحماني( ICU صیاد در عرصه Icu يکشنبه-شنبه

 هفته   

11-8 

 ) اقای مقدم  ( کردکویجراحي قلب  ()اقای عبداللهيCCU )اقای رحماني( ICU صیاد در عرصه Icu ديالیز)خانم دکتر يزدی( يکشنبه-شنبه

 هفته  

  13-11 

 )اقای عبداللهي(CCU )اقای رحماني( ICU صیاد در عرصه Icu ديالیز)خانم دکتر يزدی( ) اقای مقدم  ( کردکویجراحي قلب  يکشنبه-شنبه

     

 هفته   

16-14 

 يکشنبه-شنبه
CCU)خانم دکتر يزدی( ) اقای مقدم  ( کردکوی جراحي قلب )اقای عبداللهي(ديالیز Icu صیاد در عرصه ICU )اقای رحماني( 

 

 بخش برنامه ريزی مي شود. بیمارستان صیادCCUآذر و بخش5و ديالیز بیمارستان  ICU: کارآموزی ويژه با مربي در بخشهای توجه 

 شیفت توسط مسئول بخش برنامه ريزی مي شود. 8صیاد  ICUBو  ICUAبر اساس گروه هايي که تقسیم شده در بخشهای  ICUيک واحد عرصه 

 

 



 بهمن  22شروع ترم :          99- 97نیمسال  دوم      پرستاري 7ترم برنامه كارآموزي دانشجويان  @

 اسامي دانشجويان   

 عرصه

 مرکز شهید  صیاد

 

 گروه  نهم گروه  هشتم گروه  هفتم گروه ششم

 

 دانشجويان هرگروه

 1کاراموزی ويژه 

 واحد

 درعرصه ويژه

 واحد  3

 

 

 

 عرصه

ICU 
B 

 زهرا زارع کرجايي -1

 میکايیل قرنجیک-  2

  سیمین    پورمند -3

 علیرضا   امامي-4

 صفا يلقي -5

 صهیب علیمرادی -6

 رحمان    اماني -7

 محمد کردی -8

 

 زانکو     محمد زاده -1

 ابوالفضل  خراساني زاده-2

    مريم       امیری نیا-3

 رحمت اهلل   سرداری-4

 حسین    فرامرزی -5

 محمد شهرياری )مهمان( -6

 امامي علیرضا -8

 میالد ايرمي-9

  

    

 هفته 

4-2 

      يک شنبه  –شنبه 

      خانم طبرسا ديالیز دهباشي  CCU  سه شنبه  –دوشنبه 

        پنج شنبه    -چهار شنبه  

 هفته   

7-5 

      يک شنبه  –شنبه 

    دهباشي  CCU خانم طبرسا ديالیز  سه شنبه  –دوشنبه 

       پنج شنبه    -چهار شنبه   

    

 هفته 

11-8 

      يک شنبه  –شنبه 

      آقای مقدمجراحي قلب  خانم فرهي ICU  سه شنبه  –دوشنبه 

        پنج شنبه    -چهار شنبه  

 هفته   

13-11 

      يک شنبه  –شنبه 

    خانم فرهي ICU ICUعرصه   سه شنبه  –دوشنبه 

       پنج شنبه    -چهار شنبه   

 هفته   

16-14 

      يک شنبه  –شنبه 

    ICUعرصه  آقای مقدمجراحي قلب   سه شنبه  –دوشنبه 

       پنج شنبه    -چهار شنبه   

 برنامه ريزی مي شود.بخش  بیمارستان صیادCCUآذر و بخش5و ديالیز بیمارستان  ICU: کارآموزی ويژه با مربي در بخشهای توجه 

 شیفت توسط مسئول بخش برنامه ريزی مي شود. 8صیاد  ICUBو  ICUAبر اساس گروه هايي که تقسیم شده در بخشهای  ICUيک واحد عرصه 

 

 



 

        بهمن  22شروع ترم :               99-99دوم    نیمسال    پرستاري 7ترم دانشجويان   كارورزيبرنامه @

 دانشجوياناسامي    

 عرصه

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 عرصه بزرگساالن 

 1-2-3  

 واحد8

  

 بهنام    امیر خانلو -1 

 ياحمد رضا  روشن-2

   یاریبخت     ينبز -3

  فاطمه السادات  قدسي-4

  يروح     ینامب-5

 سمیرا  احمدی-6 

 محدثه سادات  مواليي-7 

 آتنا حاجي قلي خاني-8

 مريم میرزايي-9

 فاطمه غالمي-1 

 شیوا معروف -2

 امنه   خوجه-3

 سارا       تراج-4

  يربان    یهسم -5

 معصومه   نجات -6

 محمد دامن کشان -7

 فاطمه بنداني-8

 محمد بوالغي-9

  

 بهلول       يممر-1

  الهي    صبوره-2

 پور محسن   زهرا سیده -3

 جاور   یلسه-4

 ابراهیم  ايستگلدی -5

 تقي     قربان نژاد  -6

 سید امیرحسین  سید پور  -7

 الهه      برومند-8

 ازاده توراني-9

 نفیسه مرادی زاده-11

 

 حامد      صفايي-1

 سیده  معصومه حسیني -2

 سپیده    گل محمدی - 3

 يلميد یرحورا السادات م -4

 ماريه      اقچه لي-5

 مصطفي   سهیلي--6

 هاشمي    زينب-7

 قاز مهران پور-8

 سجاد مقصود لو-9

 محسن پور -11 

 

 عفوني صیاد قلب صیاد داخلي صیاد نورولوژی صیاد  دوشنبه تا جمعه 3-2هفته 

 قلب صیاد داخلي صیاد نورولوژی صیاد عفوني صیاد  دوشنبه تا جمعه 5-4هفته 

 داخلي صیاد نورولوژی صیاد عفوني صیاد قلب صیاد دوشنبه تا جمعه 7-6هفته 

 نورولوژی صیاد عفوني صیاد قلب صیاد داخلي صیاد دوشنبه تا جمعه 9-8هفته 

 جراحي اعصاب جراحي عمومي ارتوپدی جراحي توراکس يا پوست وسوختگي دوشنبه تا جمعه 11-11هفته 

 جراحي عمومي ارتوپدی جراحي توراکس يا پوست وسوختگي جراحي اعصاب دوشنبه تا جمعه 13-12هفته 

 ارتوپدی جراحي توراکس يا پوست وسوختگي جراحي اعصاب جراحي عمومي تا جمعهدوشنبه  15-14هفته

 جراحي توراکس يا پوست وسوختگي جراحي اعصاب جراحي عمومي ارتوپدی  دوشنبه تا جمعه 17-16هفته 

 اذر برنامه ريزی واجرا مي گردد . 5: کار اموزی جراحي توراکس ، اعصاب ، عمومي و ارتوپدی توسط سوپر وايزر بیمارستان  توجه

 کارآموزی عرصه عفوني،نورولوژی ، داخلي و قلب در بیمارستان صیاد شیرازی  با معرفي نامه از دانشکده برگزار مي گردد.توجه :

  و سوختگي فقط مخصوص خانم ها مي باشدکاراموزی در عرصه پوست توجه :

 

 

 

 

 

 



 

 بهمن         22شروع ترم :               99-99نیمسال دوم       پرستاري 7ترم دانشجويان   ورزيبرنامه كار@

 

 اسامي دانشجويان   

 عرصه

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 عرصه بزرگساالن 

 1-2-3  

 واحد8

  

 زهرا زارع کرجايي -1

 میکايیل قرنجیک-  2

  پورمند    سیمین -3

 علیرضا   امامي-4

 صفا يلقي -5

 صهیب علیمرادی -6

 رحمان    اماني -7

 محمد کردی -8

 

 

 زانکو     محمد زاده -1

 ابوالفضل  خراساني زاده-2

    نیا امیری       مريم-3

 یرحمت اهلل   سردار-4

 حسین    فرامرزی -5

 محمد شهرياری )مهمان( -6

 امامي علیرضا -8

 میالد ايرمي

 

 

  

 عفوني صیاد قلب صیاد داخلي صیاد نورولوژی صیاد  چهارشنبه تا يکشنبه 3-2هفته 

 قلب صیاد داخلي صیاد نورولوژی صیاد عفوني صیاد  چهارشنبه تا يکشنبه 5-4هفته 

 داخلي صیاد نورولوژی صیاد عفوني صیاد قلب صیاد چهارشنبه تا يکشنبه 7-6هفته 

 نورولوژی صیاد عفوني صیاد قلب صیاد داخلي صیاد چهارشنبه تا يکشنبه 9-8هفته 

 جراحي اعصاب جراحي عمومي ارتوپدی جراحي توراکس يا پوست وسوختگي چهارشنبه تا يکشنبه 11-11هفته 

 جراحي عمومي ارتوپدی وسوختگيجراحي توراکس يا پوست  جراحي اعصاب چهارشنبه تا يکشنبه 13-12هفته 

 ارتوپدی جراحي توراکس يا پوست وسوختگي جراحي اعصاب جراحي عمومي چهارشنبه تا يکشنبه 15-14هفته

 جراحي توراکس يا پوست وسوختگي جراحي اعصاب جراحي عمومي ارتوپدی  چهارشنبه تا يکشنبه 17-16هفته 

 

 اذر برنامه ريزی واجرا مي گردد . 5: کار اموزی جراحي توراکس ، اعصاب ، عمومي و ارتوپدی توسط سوپر وايزر بیمارستان  توجه

 کارآموزی عرصه عفوني،نورولوژی ، داخلي و قلب در بیمارستان صیاد شیرازی  با معرفي نامه از دانشکده برگزار مي گردد.توجه :

  و سوختگي فقط مخصوص خانم ها مي باشدکاراموزی در عرصه پوست توجه :

 

 

 

 

 



 

 

 

      بهمن  12شروع ترم :        99- 99 دومپرستاري   نیمسال  9برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم 

 اسامي دانشجويان  

 عرصه

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم  گروه اول

 مديريت

 واحد( 2) 

 بهداشت  

 واحد ( 2) 

 

 واحد4جمع 

 نجفي      هادی  -1

 بهار       يانپي -2

 مهديه   رستماني -3

 ملیحه    اسمعیلي -4

 حنیف     ارخي   -5

 مرتضي   حیدری -6

 فاطمه   اسالني کتولي -7

 فرزانه     صفری -8

 ابوالفضل   جمال لیواني -9

 اتالن بیات داشلي برون-11

 )فقط مديريت(حامد حسیني -11

 

 

 

 علي        نوروزی -1

 رضا فرامرزی -2

 مصطفي   عظیمي -3

 نرگس    منصوری -4

 حامد    اخوندی-5

 زهرا       شجاعي -6

 وحید اسوده -7

 محمد امین نیاني -8

 فاطمه ديلم نصرت ابادی-9

 جواد       بايعي -11

 وحید میرزاعلي-11

 پريسا     کر-12 

 

 

 جمیل     مختومي -1 

 معصومه   حیدری -2 

 نگار   شفیعي قصر-3

 علي     کوهساری -4

 عبدالحمید  کمي-5

 ياسر کوهساريان  -6 

 نیکو        لطیفي-7

 سودابه کوهساريان  -8

 مهال       اسدی -9

 فاطمه نصیری –11  

 )فقط مديريت (ياشار      اونق  -11

 سیده زينب نژادحسیني - 12

 

 علي      رسول ابادی--1 

 عالیه    قره باش -2

 يوسف    نورعلي –3

 عرفان شیخ -4

 اشکان باطني    -5

 پريسا      قبادی-6

 فقط مديريت ()میکائیل قرنجیک -7

 فرشته دانايي -8

 فاطمه   تجری  -9

 طیبه   بهزادی راد-11

 فائزه    رنجبر -11

 

چهار 

 هفته

 اول

 يکشنبه-شنبه

 به بعد 17عرصه مديريت هفته  اقای روحي (-مديريت )کاراموزی

 بهداشت بهداشت

چهار 

 هفته

 دوم 

 يکشنبه-شنبه

 اقای روحي (-مديريت )کاراموزی عرصه مديريت

 بهداشت بهداشت

چهار 

 هفته

 سوم

 بهداشت بهداشت يکشنبه-شنبه

 عرصه مديريت اقای روحي (-مديريت )کاراموزی

چهار 

 هفته

 چهارم

 عرصه مديريت بهداشت بهداشت يکشنبه-شنبه

 (  آقای روحي-مديريت )کاراموزی

 آذر مي باشد  5توجه : اين برنامه فقط برای مديريت و بهداشت روزهای شنبه ويکشنبه مي باشد توجه : محل کاراموزی مديريت مرکز اموزشي 

 



 

 

 

 

 

 گروه پسران         99- 97پرستاري    نیمسال  اول   9برنامه كارآموزي دانشجويان  ترم @

 اسامي دانشجويان   

 عرصه

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 واحد( 2فوريت   )  

واحد(   مادر  2کودکان  )  

 واحد ( 2نوزادان) 

 واحد6جمع 

 وحید میرزاعلي -1

 حنیف     ارخي  - 2

 مرتضي   حیدری -3

 هادی       نجفي  -4

 ابوالفضل   جمال لیواني -5

 اتالن بیات داشلي برون-6

 

 علي        نوروزی -1

 رضا فرامرزی -2

 ياشار        اونق -3

 حامد    اخوندی-4 

 وحید اسوده -5 

 محمد امین نیاني -6

 جواد       بايعي  -7

 

 جمیل     مختومي -1

 علي     کوهساری -2

 عبدالحمید  کمي -3

 ياسر کوهساريان  -4 

 مصطفي   عظیمي -5

 

  

 علي      رسول ابادی--1

 يوسف    نورعلي –3

 عرفان شیخ -4

 اشکان باطني    -5

   میکائیل قرنجیک-6

 سید حامد حسیني  -7

  

 صیاد   عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان اورژنس ) پنج اذر  (  فوريت ) صیاد ( دوشنبه تا جمعه  3-2هفته 

 صیاد     مادرنوزادانعرصه  عرصه کودکان سوختگي  ) پنج اذر  ( فوريت ) صیاد ( فوريت ) پنج اذر  ( دوشنبه تا جمعه 5-4هفته 

 عرصه کودکان اورژنس ) پنج اذر  (  فوريت ) پنج اذر  ( صیاد  عرصه مادرنوزادان دوشنبه تا جمعه 7-6هفته 

 عرصه کودکان سوختگي  ) پنج اذر  ( فوريت ) صیاد (  صیاد   عرصه مادرنوزادان دوشنبه تا جمعه 9-8هفته 

  فوريت ) پنج اذر  ( صیاد  عرصه مادرنوزادان کودکان اورژنس ) پنج اذر  (عرصه  دوشنبه تا جمعه 11-11هفته 

 فوريت ) صیاد (  صیاد     عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان سوختگي  ) پنج اذر  ( دوشنبه تا جمعه 13-12هفته 

 فوريت ) پنج اذر  ( صیاد  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان اورژنس ) پنج اذر  (  دوشنبه تا جمعه 15-14هفته

  صیاد     عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان سوختگي  ) پنج اذر  (  دوشنبه تا جمعه 17-16هفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 گروه دختران               98- 99پرستاری    نیمسال اول   8برنامه کارآموزی دانشجويان  ترم @

 اسامي دانشجويان  

  2فوريت   

واحد مادر  2واحد کودکان 

 واحد  2نوزادان 

 واحد6جمع 

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 بهار       يانپي -1

 مهديه   رستماني -2

 ملیحه    اسمعیلي -3

 پريسا     کر  -4

 فاطمه   اسالني کتولي -5

 فرزانه     صفری -6

 

 نرگس    منصوری -1

 زهرا       شجاعي -3

 ابادیفاطمه ديلم نصرت -4

 طیبه   بهزادی راد-5

 سیده زينب نژادحسیني - 6

 

 

 نگار   شفیعي قصر-1

 فائزه    رنجبر -2

 نیکو        لطیفي -3

 سودابه کوهساريان  -4

 مهال       اسدی -5

 فاطمه نصیری – 6  

 

  

 

 معصومه   حیدری -1

 عالیه    قره باش ---2

 پريسا      قبادی-3 

 فرشته دانايي -4

 تجری فاطمه -5

 

 

   

 )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني  فوريت ) صیاد ( دوشنبه تا جمعه  3-2هفته 

 )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني  فوريت ) صیاد ( فوريت ) پنج اذر  ( دوشنبه تا جمعه 5-4هفته 

 عرصه کودکان طالقاني  فوريت ) پنج اذر  ( عرصه مادرنوزادان )صیاد ( دوشنبه تا جمعه 7-6هفته 

 عرصه کودکان طالقاني  فوريت ) صیاد (  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان دوشنبه تا جمعه 9-8هفته 

  فوريت ) پنج اذر  ( )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني دوشنبه تا جمعه 11-11هفته 

 فوريت ) صیاد (  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني  دوشنبه تا جمعه 13-12هفته 

 فوريت ) پنج اذر  ( )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني  دوشنبه تا جمعه 15-14هفته

  )صیاد (  عرصه مادرنوزادان عرصه کودکان طالقاني   دوشنبه تا جمعه 17-16هفته 

 توجه : 

 شیفت را بگذراند. تعیین بخش مربوطه با هماهنگي مدير گروه کودکان  مي باشد.  16واحد عرصه کودکان  دخترها  در مرکز طالقاني  مي باشد. هر دانشجو موظف است فقط در يکي از بخشها 

 شیفت را بگذراند  16زادان ( واحد عرصه مادران ونوزادان  دخترها  در مرکز صیاد مي باشد هر دانشجو موظف است در دوتا از سه بخش ) حاملگي پر خطر، جراحي زنان و نو

 آذر  بخش اورژانس/ فوريت و سوختگي مي باشد. 5واحد عرصه  کودکان پسرها : در مرکز 

 مي باشد. شیفت در يکي از بخش های نفرولوژی. اورزانس/ فوريت. گوارش. ريه و پست بي  مي باشد. تعیین بخش مربوطه با هماهنگي مدير گروه کودکان   16ن پسرها : در مرکز صیاد و واحد عرصه مادران و نوزادا

 

 

 

 



 

 

 41/44/99شروع نیمسال:              99- 99نیمسال دوم پرستاري  در  9برنامه كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه دانشجویان  ترم 

 هفته اول ترم 9
اسامي  

 -دانشجویان 

هشت هفته 

 اول

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 جمیل     مختومي -4 

 معصومه   حیدري -1 

 نگار   شفیعي قصر-3

 علي     كوهساري -4

 یاسر كوهساریان  -5

 نیکو        لطیفي-6
 

 

 

 رسول ابادي   علي   --4 

 عالیه    قره باش -1

 یوسف    نورعلي –3

 پریسا      قبادي-4

  میکائیل قرنجیک-5

 فرشته دانایي -6

 

 مهال       اسدي -4

 فاطمه نصیري –1  

 سیده زینب نژادحسیني-3

 عرفان شیخ -4

 اشکان باطني    -5

 

 طیبه   بهزادي راد-4

 فائزه    رنجبر -1

 عبدالحمید  كمي -3

 فاطمه   تجري  -4

 مصطفي   عظیمي -5

 سودابه كوهساریان -6

 

 

 

 

 خانه بهداشت سعد آباد بهداشت 2پایگاه   بهداشت 11پایگاه   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

 

 دكتر محمودي -توجه استاد ناظر : خانم حقیقت

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

 خانه بهداشت سعد آباد: روستای سعد آباد 

  1الله  -شهری: خیابان شهدا11پایگاه  

  انقالب دومشهری: کوی انقالب  12پایگاه 

  36انتهای کوچه پالک-7کوچه استخر سیدین –: خیابان شهید بهشتی 14پایگاه 

 

 



 

 41/44/99شروع نیمسال:              99- 99نیمسال دوم پرستاري  در  9برنامه كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه دانشجویان  ترم 

 هفته دوم ترم 9
اسامي  

 -دانشجویان 

هشت هفته 

 دوم

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول

 هادي       نجفي -4

 بهار       یانپي -1

 حنیف     ارخي   -3

 فاطمه   اسالني كتولي -4

 فرزانه     صفري -5

 اتالن بیات داشلي برون-6

 حامد حسیني )فقط مدیریت(-9

 

 علي        نوروزي -4

 سه شنبه(-یاشار        اونق )دوشنبه -1

 نرگس    منصوري -3

 وحید اسوده -4

 محمد امین نیاني -5

 فاطمه دیلم نصرت ابادي-6

 

 مهدیه   رستماني -4

 ملیحه    اسمعیلي -1

 ابوالفضل   جمال لیواني -3

 حامد    اخوندي-4

 پریسا     كر -5
 
 

 

 

 زهرا       شجاعي-4

  رضا فرامرزي -1

 مرتضي   حیدري-3

 وحید میرزاعلي-4

 جواد       بایعي  -5

 

 

     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   سعد آباد خانه بهداشت یکشنبه-شنبه 12-11هفته 

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

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

 دكتر محمودي  -توجه استاد ناظر : خانم حقیقت

 

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

 خانه بهداشت سعد آباد: روستای سعد آباد 

  1الله  -شهری: خیابان شهدا11پایگاه  

  شهری: کوی انقالب انقالب دوم 12پایگاه 

  36انتهای کوچه پالک-7استخر سیدین  کوچه–: خیابان شهید بهشتی 14پایگاه 
 

 


