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

 دکتر قاسمی یآقاول درس: ئمس

 

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

الي  52/6

5/7/66 

 56/8/66/ الي 60/8 8/8/66/ الي 03/7 56/7/66الي  67/7 66/7/66الي  7/8

 روز 2 روز 2 روز 2 روز 2 روز 2 

 نیافر  محمد

 میرهاشمي رضا
 توکلي رضا

 جمالي زهرا
 باغاني زهرا

 طبسي زهره
 بیدخوری

 

دو  يداخل

 يواسع

آقای جمالي )

 (نیک

 

داخلي تخصصي 

 واسعي

 (خانم قنبری)

 

 اورژانس داخلي

)يک روز  يواسع

 تزريقات(

 (آقای بني هاشمي)

 

 ارتوپدی امداد

دکتر  ی)آقا       

 (قاسمي

 

 راحي عمومي امدادج

 (خانم پارسايي)

 ترابیان سونیا

 شهرآيیني پوريا 

 ولیز اده سهراب

 آراد حمیدرضا

 سهرابي امین

 طزری مونا

جراحي 

 عمومي امداد

 يواسع 6 يداخل

 

 داخلي جنرال واسعي

 

 يواسع اورژانس داخلي

 )يک روز تزريقات(

 

 ارتوپدی امداد

 رحیم آبادی احسان

 بروغني علي

 سانمصطفايي اح

 صابری فاطمه

 ساقي زهره

 معتبر مهشید

 تخصصي يداخل جراحي عمومي امداد ارتوپدی امداد

 يواسع

 

 داخلي جنرال واسعي

 

 يواسع اورژانس داخلي

 )يک روز تزريقات(

 

 منتظران امید

 به آبادی رضا

 عامری فازيال

 حسیني فاطمه

 کازيرنويي مهال

 حمید نژاد مرجان

 بلوچي فر زهرا

اورژانس 

 يواسع داخلي

)يک روز 

 تزريقات(

 

  يواسع تخصصي يداخل جراحي عمومي امداد ارتوپدی امداد

 

 داخلي جنرال واسعي

 

 خلیلي نژاد علي

 بهرامي فرهاد

 نظريان علي

 غفوری ملیحه

 فکور هدی

داخلي 

تخصصي 

 واسعي

 

 اورژانس داخلي

)يک روز  يواسع

 تزريقات(

 

 يواسع تخصصي يداخل ادجراحي عمومي امد ارتوپدی امداد

 



 زحمتکش ملیحه

 

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

 می باشد 0:21 -12:21ساعت کارآموزی 

  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   -      69-69   اولنيمسال    -  يپرستار 4ترم    -   2بزرگسال   يپرستاربرنامه كارآموزي 

 ییخانم پارسا درس: مسئول

 

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

 68/63/66الي  63/63 6/63/66الي  57/6 56/6/66الي  68/6 60/6/66الي  2/6 4/6/66الي  55/8

 روز 2 روز 2 روز 2 روز 2 روز 2 

 نیافر  محمد

 میرهاشمي رضا
 توکلي رضا

 جمالي زهرا

 باغاني زهرا
 طبسي زهره

 بیدخوری

 جراحي واسعي

 (آقای بني هاشمي)

 5قلب

 )خانم پارسايي(

 اورژانس واسعي

 (خانم قنبری)

 داخلي مبیني

)خانم 

 (خسروجردی

 اورژانس حشمتیه

 (يآقای جمال)

 ترابیان سونیا

 شهرآيیني پوريا 

 ولیز اده سهراب

 آراد حمیدرضا

 سهرابي امین

 طزری مونا

 5قلب يواسع يجراح هیاورژانس حشمت

 

 داخلي مبیني ياورژانس واسع

 

 رحیم آبادی احسان

 بروغني علي

 مصطفايي احسان

 صابری فاطمه

 ساقي زهره

 معتبر مهشید

 اورژانس امداد
 (خانم کريمي)

 5قلب يواسع يجراح هیاورژانس حشمت

 

 ياسعاورژانس و

 5قلب يواسع يجراح هیاورژانس حشمت اورژانس امداد ياورژانس واسع منتظران امید



 به آبادی رضا

 عامری فازيال

 حسیني فاطمه

 کازيرنويي مهال

 حمید نژاد مرجان

 بلوچي فر زهرا

  (خانم کريمي)

 خلیلي نژاد علي

 بهرامي فرهاد

 نظريان علي

 غفوری ملیحه

 فکور هدی

 زحمتکش ملیحه

 5قلب

 

خانم ها:  ياورژانس واسع

 )داخلي مبیني

) 

آقايان: )اورژانس 

 (خانم کريمي) امداد(

 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 


