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

 

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

12/22/69  

 تا

 12/22/69 

16/22/69 

 تا

9/21/69 

7/21/69 

 تا

21/21/69 

26/21/69  

  12/21/69تا 

 22/2/67و  

26/2/67 

 تا

 19/2/67 

 روز 1 روز 1 روز 1 روز 1 روز 1 روز12

 خانم دولت آبادی-1
 خانم خلیلی-2
 خانم سبزوی-3
 آقای کلالی-4
 آقای انوری-5
 آقای زحمتکش-6
 نم آخوندیخا-7

 

 يواسعجنرال  يداخل

 )خانم مويد(

 

 اورژانس امداد 

 )آقای خلیلي(

 

  يواسعاورژانس 

  )يک روز تزريقات(

 (آقای دکتر راد) 

 

 

 ارتوپدی امداد

 )خانم استاجي(       

 

 جراحي عمومي امداد

 (آقای جمالي نیک)

  

 خانم مقیسه-1

 خانم قربانی-2

 خانم پوررمضان-3

 خانم زارع-4

 آقای شهرایینی-5

 آقای حسینی-6

 آقای خیرالدینی-7

 جراحي عمومي امداد

 (آقای جمالي نیک)

 

 يواسعجنرال  يداخل

 )خانم مويد(

 اورژانس امداد 

 )آقای خلیلي(

  يواسعژانس اور

 )يک روز تزريقات( 

 (آقای دکتر راد) 

 ارتوپدی امداد

 )خانم استاجي(       

 خانم لطفی-1

 خانم اکابری-2

 جفیآقای ن-3

 آقای یزدان پرست-4

 آقای فاضلی نیک-5

 آقای برادران-6

 ارتوپدی امداد

 )خانم استاجي(       

 جراحي عمومي امداد

 (آقای جمالي نیک)

 

 يسعواجنرال  يداخل

 )خانم مويد(

 اورژانس امداد 

 )آقای خلیلي(

  يواسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات( 

 (آقای دکتر راد) 

 خانم جنگی-3-1

 خانم میر شکار-2

 خانم آزادمنجیری-3

 آقای کمی-4
 آقای فاتح-5
 آقای کوهستانی-6
 آقای دیوانگاهی-7

  يواسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات( 

 (آقای دکتر راد) 

 امداد ارتوپدی

 )خانم استاجي(       

 جراحي عمومي امداد

 (آقای جمالي نیک)

 

 يواسعجنرال  يداخل

 )خانم مويد(

 اورژانس امداد 

 )آقای خلیلي(

 خانم کریمی-1

 خانم نعیمی-2

 آقای یحیی آبادی -3

 آقای بهرور-4

 آقای نیکنام-5

 آقای اسداللهی-6

 

 اورژانس امداد 

 )آقای خلیلي(

  يواسعاورژانس 

 يک روز تزريقات( )

 (آقای دکتر راد) 

 ارتوپدی امداد

 )خانم استاجي(       

 جراحي عمومي امداد

 (آقای جمالي نیک)

 

 يواسعجنرال  يداخل

 )خانم مويد(

 

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

 می باشد 0:21 -12:21ساعت کارآموزی 

  هفته صبح ول از :سه رو های کارآموزیروز

 رعایت فرم و نصب اتیکت الزامی می باشد. 

 

 

 (مدیر گروه پرستاري) توفيقيان



 سه روز اول هفته   -      69-69   دوم نيمسال   -  يپرستار 4ترم    -   2بزرگسال   يپرستاربرنامه كارآموزي 

 

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

17/2/67 

 تا

3/1/67 

2/1/67 

 تا

21/1/67 

29/1/67 

 تا

13/1/67 

11/1/67 

 تا

32/3/67 

1/3/67 

 تا

21/3/67 

 روز 1 روز 1 روز 1 روز 1 روز 1 روز12

 خانم دولت آبادی-1
 خانم خلیلی-2
 خانم سبزوی-3
 آقای کلالی-4
 آقای انوری-5
 آقای زحمتکش-6
 نم آخوندیخا-7

 اورژانس امداد

 )آقای خلیلي(

 داخلي تخصصي

 (تر رادآقای دک)

 يواسع يجراح

 )خانم استاجي( 

  حشمتیه2قلب

 )خانم مويد(

 ياورژانس واسع

 )آقای جمالي نیک(

 خانم مقیسه-1

 خانم قربانی-2

 خانم پوررمضان-3

 خانم زارع-4

 آقای شهرایینی-5

 آقای حسینی-6

 آقای خیرالدینی-7

 ياورژانس واسع

 )آقای جمالي نیک(

 اورژانس امداد

 )آقای خلیلي(

 تخصصيداخلي 

 (آقای دکتر راد)

 يواسع يجراح

 )خانم استاجي( 

  حشمتیه2قلب

 )خانم مويد(

 خانم لطفی-1

 خانم اکابری-2

 آقای نجفی-3

 آقای یزدان پرست-4

 آقای فاضلی نیک-5

 آقای برادران-6

  حشمتیه2قلب

 )خانم مويد(

 ياورژانس واسع

 )آقای جمالي نیک(

 اورژانس امداد

 )آقای خلیلي(

 داخلي تخصصي

 (آقای دکتر راد)

 يواسع يجراح

 )خانم استاجي( 

 خانم جنگی-3-1

 خانم میر شکار-2

 خانم آزادمنجیری-3

 آقای کمی-4
 آقای فاتح-5
 آقای کوهستانی-6
 آقای دیوانگاهی-7

 يواسع يجراح

 )خانم استاجي( 

  حشمتیه2قلب

 )خانم مويد(

 ياورژانس واسع

 )آقای جمالي نیک(

 داخلي زنان مبیني

 ح آبادی()خانم صال

 داخلي تخصصي

 (آقای دکتر راد)

 خانم کریمی-1

 خانم نعیمی-2

 آقای یحیی آبادی -3

 آقای بهرور-4

 آقای نیکنام-5

 آقای اسداللهی-6

 

 داخلي تخصصي

 (آقای دکتر راد)

 يواسع يجراح

 )خانم استاجي( 

  حشمتیه2قلب

 )خانم مويد(

 ياورژانس واسع

 )آقای جمالي نیک(

 داخلي زنان مبیني

 انم صالح آبادی()خ

 

 اختلالات تناسلی -اختلالات قلب و عروق-اختلالات تنفسی  -دفعی ادراریواحد : ، اختلالات 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 

 (یپرستارگروه  ری)مد توفیقیان


