
 

 هفتهسه روز اول    -   99-99  دوم نيمسال   -پرستاري   4ترم    -   1 بزرگسال  پرستاري برنامه كارآموزي

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

 

91/99/19  

 لغایت

 62/99/19 

 

 

67/99/19  

 لغایت

 4/96/19 

5/96/19  

لغایت 

96/96/19 

97/96/19  

 لغایت

 65/96/19 

92/9/11  

 لغایت

 63/9/11 

 روز 4 روز 4 روز 4 روز 4 روز 4 روز02

 کش  شمیابرامیرحسین 

 یوحدانحامد 

 ییرضا علی

 ییرجا محمد

 راد یبهبود 

 فر ییرجا سارا 

 

 يواسعي جنرال داخل

 ( لگزيانخانم )

 

 3داخلي 

 (عباس آبادی)آقای 

 

 يواسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات(

 (خانم چشمي )

 

 

 ارتوپدی امداد

 (کمايستاني)آقای 

 

 جراحي عمومي امداد

 صالح آبادی( ها )خانم

 

 شیلیمشزهرا 

 ییرزایم الهام 

 ینیامامین  

 یزدی محمدحسین 

 نسب  یحیفص ابوالفضل

 ذاکرجواد 

 یقناعتمصطفی  

 جراحي عمومي امداد

 

 يواسعي جنرال داخل

 

 3داخلي 

 

 يواسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات(

 

 ارتوپدی امداد

 

 نژاد یریامفاطمه 

  یآباد وسفیم مری 

  ینیحسمصطفی 

 یدلبرحسن 

  ینلیزمیالد  

 یجنت آبادامیرحسین 

 ارتوپدی امداد

 

 جراحي عمومي امداد

 

 

 يواسعي جنرال داخل

 

 3داخلي 

 

 يواسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات(

 

 ییباباپریسا 

 فالح  سمانه

  یموسومائده 

 پور یحسامفاطمه 

 دیس علی

 یعمران محمد

 افروز حسین 

 يواسعانس اورژ

 )يک روز تزريقات(

 

 ارتوپدی امداد

 

 جراحي عمومي امداد

 

 يواسعي جنرال داخل

 

 3داخلي 

 

 

 یمرادمعصومه 

 یدیس انیس

 شقایق یعقوبی نژاد

 صادق نژاد محمدحسین  

 رضایی مجاورمهدیار 

 ینوده امید

 3داخلي 

 

 يواسعاورژانس 

 )يک روز تزريقات(

 

 ارتوپدی امداد

 

 دجراحي عمومي امدا

 

 يواسعي جنرال داخل

 

 

 اختالالت تغذیه ای  ، آب و الکترولیت-واحد( :  اختالالت حرکتی6)  9پرستاری بزرگسال  

 
 مي باشد 0:21 -03:21ساعت كارآموزي و  روزهای کارآموزی: سه روز اول هفته صبح

 رعایت فرم و نصب اتیكت الزامی می باشد.

و مناسب      میباشد. ضمنا کفش راحت سورمه ای ، شلوار پارچه ای سرمه ای و مقنعه یپرستار مناسبساده و روپوش سفید بصورت  فرم پرستاری دانشجویان خانم     

 که ترجیحا سفید باشد.

 ا سفید باشد.پرستاری ، شلوار پارچه ای سرمه ای میباشد. ضمنا کفش راحت و مناسب که ترجیح مناسبساده و بصورت روپوش سفید  آقافرم پرستاری دانشجویان 

 تکمیل لوگ بوک انجام شود

جهت ورود به کاراموزی الزامی و اجباری میباشد. در غیر اینصورت از ورود دانشجو به کاراموزی خودداری  HBSهمراه داشتن جواب آزمایش تیتر آنتی بادی 

 خواهد شد.

 هرگونه تصویربرداری در کارآموزی ممنوع می باشد و در صورت مشاهده طبق قانون برخورد خواهد شد.

                                                    

 

 روه پرستاری(پارسائی مهر )مدیر گ –دکتر انصاری                                                                                  
 



 

 

 

 

 

 سه روز اول هفته   -   99-99  دوم نيمسال   -  يپرستار 4ترم    -   2بزرگسال   يپرستارآموزي كاربرنامه 

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

لغایت  64/9/11

39/9/11 

لغایت  9/6/11

9/6/11 

لغایت  93/6/11

60/6/11 

لغایت  69/6/11

69/6/11 

لغایت  61/6/11

99/3/11 

 روز 4 روز 4 روز 4 روز 4 روز 4 روز02

 کش  شمیابرامیرحسین 

 یوحدانحامد 

 ییرضا علی

 ییرجا محمد

 راد یبهبود 

 فر ییرجا سارا 

 اورژانس امداد

 )آقای کمايستاني( 

 داخلي تخصصي

 واسعي

 (خانم چابک)

 

 جراحي واسعي

 (عباس آبادیآقای )

 قلب حشمتیه

 )آقای اسالمي و خانم روح

 آبادی(

 يس واسعاورژان

 )خانم صالح آبادی(

 شیلیمشزهرا 

 ییرزایم الهام 

 ینیامامین  

 یزدی محمدحسین 

 نسب  یحیفص ابوالفضل

 ذاکرجواد 

 یقناعتمصطفی  

 ياورژانس واسع

 

 اورژانس امداد

 

 داخلي تخصصي

 

 جراحي واسعي

 

 قلب حشمتیه

 

 نژاد یریامفاطمه 

  یآباد وسفیمریم  

  ینیحسمصطفی 

 یدلبرحسن 

  ینلیزد میال 

 یجنت آبادامیرحسین 

 قلب حشمتیه

 

 ياورژانس واسع

 

 اورژانس امداد

 

 داخلي تخصصي

 

 

 جراحي واسعي

 

 

 ییباباپریسا 

 فالح  سمانه

  یموسومائده 

 پور یحسامفاطمه 

 دیس علی

 یعمران محمد

 افروز حسین 

 جراحي واسعي

 

 قلب حشمتیه

 

 ياورژانس واسع

 

 اورژانس امداد

 

 داخلي تخصصي

 

 یمرادعصومه م

 یدیس انیس

 شقایق یعقوبی نژاد

 صادق نژاد محمدحسین  

 رضایی مجاورمهدیار 

 ینوده امید

 داخلي تخصصي

 

 جراحي واسعي

 

 قلب حشمتیه

 

 ياورژانس واسع

 

 اورژانس امداد

 

 
 ژنیتالالت اختال -اختالالت قلب و عروق-اختالالت تنفسی  -واحد : ، اختالالت دفعی ادراری6-( 6)پرستاری بزرگسال  

 

 مي باشد 7:30 -96:30ساعت كارآموزي و  روزهای کارآموزی: سه روز اول هفته صبح

 رعایت فرم و نصب اتیكت الزامی می باشد.

و مناسب       میباشد. ضمنا کفش راحتسورمه ای ، شلوار پارچه ای سرمه ای و مقنعه یپرستار مناسبساده و بصورت روپوش سفید  فرم پرستاری دانشجویان خانم     

 که ترجیحا سفید باشد.

 پرستاری ، شلوار پارچه ای سرمه ای میباشد. ضمنا کفش راحت و مناسب که ترجیحا سفید باشد. مناسبساده و بصورت روپوش سفید  آقافرم پرستاری دانشجویان 

                       تکمیل لوگ بوک انجام شود 

 

 (يگروه پرستار ری)مدپارسائی مهر  – كتر انصاريد                                


