
 سه روز اول هفته   -      96-97    اول نيمسال    -پرستاری     6ترم -  پرستاری مراقبت ویژهبرنامه کارآموزی 

 آقای خلیلیمسئول درس: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آی سی  واحد : 
بطور جداگانه برنامه ریزی جهت دانشجویان خانم  ) کارآموزی بلوک زایمان و نوزادان مبینی توسط گروه مامائی واحد. 1مادران و نوزادان        یو، سی سی یو و دیالیز

برنامه ریزی گردیده  سه شنبه و چهارشنبهکه    و کودکان کارآموزی بخش اورژانس امدادبه       ،  ارائه گردیده است  در تابستان  واحد 1کارآموزی روان        خواهد شد.(
                                                                     رعایت فرم و نصب اتیكت الزامی می باشد.    می باشد.      0:21 -13:21ساعت کارآموزی                است،  توجه شود

لغایت  4/9/99 تاریخ             

6/9/99 

 لغایت 11/9/99

13/9/99 

لغایت  18/9/99

02/9/99 

لغایت  02/9/99

02/9/99 

 4 2 2 2 خانوادگی نام و نام

 ابراهیمی سعید  

 زهرا-ذکائیان

 زهرا-سیدآبادی

 مجید-محمدی شیرین سو

 علوی زری سادات

 یزدانی رهبر 

ICU 
 آقای قلی زاده

CCU 
 آقای خلیلی

 

 دیالیز

 جعفرزادهخانم 

 

 فاطمه-عبدی

 فرخنده-غفاریان ترشیزی

 عادله-محمدحسن زاده

 شهرام-دادستان حسین زاده حسین مهدی-

 محمد-مرادی

CCU  ICU دیالیز 

 اشهامت سید حمید

 سعید –رازقندی  

 عبدالرحمن-حیدری

 زهرا -قادری خیرآباد

 زهرا-کریمیان

 سحر-کرابی

 

 دیالیز

ICU  CCU 

 ابوالفضل-علی دوست رزمگاه

 دانیال-گاراژیان

 مهسا-مرادی نصرآباد

 مرضیه-سیدآبادی

 محمدجواد-عابدی

 افسانه-استیری 

  

 دیالیز

CCU ICU 



(مدیر گروه پرستاری)دکتر راد                                                                                                 



 سه شنبه و چهار شنبه    -       96-97   اول نيمسال      -پرستاری   6ترم   اطفال  برنامه کارآموزی

 خانم الییمسئول درس: 

 الییمربی: خانم       صبح سه شنبه و چهارشنبه و نام خانوادگینام 

 

 ابراهیمی سعید  

 زهرا-ذکائیان

 زهرا-سیدآبادی

 مجید-محمدی شیرین سو

 علوی زری سادات

 یزدانی رهبر 

 0/66/ 36لغایت   32/6/66

 روز 11

 فاطمه-عبدی

 فرخنده-غفاریان ترشیزی

 عادله-محمدحسن زاده

 شهرام-دادستان حسین زاده حسین مهدی-

 محمد-مرادی

 1/6/66لغایت  3/2/66

 روز11

 اشهامت سید حمیدب

 سعید –رازقندی  

 عبدالرحمن-حیدری

 زهرا -قادری خیرآباد

 زهرا-کریمیان

 سحر-کرابی

 6/11/66لغایت   0/6/66

 روز11

 ابوالفضل-علی دوست رزمگاه

 دانیال-گاراژیان

 مهسا-مرادی نصرآباد

 مرضیه-سیدآبادی

 حمدجوادم-عابدی

 افسانه-استیری 

 10/0/66لغایت  32/6/66از 

 

 سه روز اول هفته صبح
 روز  11 

 
 مي باشد. 0:21 -03:21ساعت كارآموزي 

 ()مدير گروه پرستاريدكتر راد       رعايت فرم و نصب اتيكت الزامي مي باشد.     روزهاي كارآموزي: سه شنبه و چهارشنبه صبح ) به استثناي گروه آخر(



 سه شنبه و چهار شنبه    -       99-96دوم    نيمسال      -پرستاری   6ترم   - اورژانس امدادنامه کارآموزی  بر

 قاسميدکتر مسئول درس: 
 محمدیآقای مربی: شنبه صبح         4شنبه و 0       اورژانس امداد  نام و نام خانوادگی

 ابراهیمی سعید  

 زهرا-ذکائیان

 زهرا-سیدآبادی

 مجید-دی شیرین سومحم

 علوی زری سادات

 یزدانی رهبر 

 34/2/66لغایت  3/2/66

 روز 2

 فاطمه-عبدی

 فرخنده-غفاریان ترشیزی

 عادله-محمدحسن زاده

 شهرام-دادستان حسین زاده حسین مهدی-

 محمد-مرادی

 33/6/66لغایت   0/6/66

 روز2

 

 اشهامت سید حمید

 سعید –رازقندی  

 عبدالرحمن-حیدری

 زهرا -رآبادقادری خی

 زهرا-کریمیان

 سحر-کرابی

 0/66/ 16لغایت   32/6/66

 روز2

 ابوالفضل-علی دوست رزمگاه

 دانیال-گاراژیان

 مهسا-مرادی نصرآباد

 مرضیه-سیدآبادی

 محمدجواد-عابدی

 افسانه-استیری 

 13/11/66لغایت  32/6/66

 روز 2

 
 .باشد مي 0:21 -03:21 كارآموزي ساعت

      . صبح چهارشنبه و شنبه سه: كارآموزي روزهاي

 (پرستاري گروه مدير)دكتر راد                                                                                                .باشد مي الزامي اتيكت نصب و فرم رعايت


