
 سه روز اول هفته   -      65-69  دوم نيمسال   -پرستاري   4ترم    -   1 پرستاري بزرگسال  برنامه كارآموزي

 دکتر قاسمی یآقاول درس: ئمس

 

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

32/11/95-

1/13/95 

3/13/95 -11/13/95 15/13/95– 

32/13/95 

19/1/96-32/1/96  32/1/96-9/3/96 

 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 

 احمدی مرضیه سادات 

 اديب منش فاطمه
 محمدی شیرين سو زهرا

 محمدياني مريم

 میرمعصومي سارا

 توکلي سبزوار الهام
 حقیقت پناه سمانه

 

 1 يداخل

 يواسع

 (یمناد خانم)

 

داخلي تخصصي 

 واسعي

 )آقای بني هاشمي(

 

 اورژانس داخلي

)يک روز  يواسع

 تزريقات(

 (حدادی یآقا)

 

 رتوپدی امدادا

دکتر  ی)آقا       

 (قاسمي

 

 جراحي عمومي امداد

 (پارسايي خانم)

 حسیني نرگس سادات

 حیدری ملیحه

 ياوری مقدم فاطمه

 يزداني آتوسا

 طريقتي ثاني ريحانه

 رباني فر سعیده

 هاشمي مرغزار سیده شراره

 
 

جراحي 

 عمومي امداد

 يواسع 1 يداخل

 

داخلي تخصصي 

 واسعي

 

 يواسع ياورژانس داخل

 )يک روز تزريقات(

 

 ارتوپدی امداد

 باشتني محمد

 پورغالم رودی محمد

 برقباني حمید

 عسگری تبار مهدی

 علیزاده علي

 قلعه نويي علي

 وطنچیان يزدی محمدعلي

 يواسع 1 يداخل جراحي عمومي امداد ارتوپدی امداد

 

 داخلي تخصصي واسعي

 

 يواسع اورژانس داخلي

 )يک روز تزريقات(

 

 فکر محمد جواد روشن

 شجاع محمد

 حیطه مسعود

 دولت آبادی محسن

 نوپوش محسن

 نور بنیامین 

 سلیماني رضا

 

اورژانس 

 يواسع داخلي

)يک روز 

 تزريقات(

 

 يواسع 1 يداخل جراحي عمومي امداد ارتوپدی امداد

 

 داخلي تخصصي واسعي

 



 تیموری نیا مهسا

  حاجي شمسايي مرضیه

 صادقي احمد 

 فيهدايتي تبار مصط

 نادری نژاد محمد متین 

صالح آبادی فائزه رضواني 

 فرد ندا

 
 

داخلي 

تخصصي 

 واسعي

 

 اورژانس داخلي

)يک روز  يواسع

 تزريقات(

 

 يواسع 1 يداخل جراحي عمومي امداد ارتوپدی امداد

 

 

 ، آب و الکترولیت اختالالت تغذیه ای -اختالالت حرکتی:   (واحد2)  1سال  بزرگ یپرستار

 می باشد 0:21 -12:21موزی ساعت کارآ

  هفته صبح ول از :سه رو روزهای کارآموزی

 رعایت فرم و نصب اتیکت الزامی می باشد. 

 

 

 (مدیر گروه پرستاری)دکتر راد 

 

 

 

 

 سه روز اول هفته   -      64-65نيمسال دوم      -  يپرستار 4ترم    -   2بزرگسال   يپرستاربرنامه كارآموزي 

 ییخانم پارسا درس: مسئول

 

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

11/3/96-12/3/96 32/3/96-21/3/96 1/2/96-12/2/96 11/2/96-33/2/96 32/2/96-1/1/96 

 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 

 احمدی مرضیه سادات 
 اديب منش فاطمه

محمدی شیرين سو 

 زهرا

 محمدياني مريم

 میرمعصومي سارا

 توکلي سبزوار الهام
 قت پناه سمانهحقی

 جراحي واسعي

 (آقای محمد پور)

 3قلب

 (خانم پارسايي)

 اورژانس واسعي

 (حدادی )آ.

 مبیني داخلي

خانم )

 (خسروجردی

 اورژانس حشمتیه

 )خانم منادی(

 حسیني نرگس سادات

 حیدری ملیحه

 ياوری مقدم فاطمه

 يزداني آتوسا

 3قلب يواسع يجراح هیاورژانس حشمت

 

 داخلي مبیني ياورژانس واسع

 



 طريقتي ثاني ريحانه

 رباني فر سعیده

هاشمي مرغزار سیده 

 رارهش

 

 

 باشتني محمد
 پورغالم رودی محمد

 برقباني حمید
 عسگری تبار مهدی

 علیزاده علي

 قلعه نويي علي

 وطنچیان يزدی

 اورژانس امداد
 (آقای بني هاشمي)

 3قلب يواسع يجراح هیاورژانس حشمت

 

 ياورژانس واسع

 مد جوادروشن فکر مح

 شجاع محمد

 حیطه مسعود

 دولت آبادی محسن

 نوپوش محسن

 نور بنیامین 

 سلیماني رضا

 

 اورژانس امداد ياورژانس واسع
 (آقای بني هاشمي)

 3قلب يواسع يجراح هیاورژانس حشمت

 

 تیموری نیا مهسا
  حاجي شمسايي مرضیه

 صادقي احمد 

 هدايتي تبار مصطفي

نادری نژاد محمد متین 

 محمدعلي

الح آبادی فائزه ص

 رضواني فرد ندا

 
 

 3قلب

 

خانم ها:  ياورژانس واسع

 داخلي مبیني)

) 

آقايان: )اورژانس 

آقای بني ) امداد(

 (هاشمي

 يواسع يجراح هیاورژانس حشمت

 

 اختالالت تنفسی-اختالالت قلب و عروق-اختالالت تناسلی-دفعی ادراریواحد : ، اختالالت 2-( 2)بزرگسال   یپرستار

 می باشد 0:21 -12:21کارآموزی  ساعت

 هفته صبح ل واسه روز  :یکارآموز یروزها

 باشد. یم یرعایت فرم و نصب اتیکت الزام 

 (یگروه پرستار ری)مددکتر راد 


