
 

 هفته دومروز  دو   -99-99 دوم نيمسال   -پرستاري   5ترم    -  و مشکالت شایع3 بزرگسال  پرستاري برنامه كارآموزي

 تاريخ

 

 نام ونام خانوادگي

لغایت  23/11/89

7/12/89 

13/12/89 

 لغایت

21/12/89 

           91/9/11  

 3/2/88لغایت 
لغایت  8/2/88

23/2/88 

22/2/88 

لغایت 

7/3/88 

13/3/88  

 

 لغایت 17/3

22/3/88 

 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 روز 5 روز03

 سعید محمدی .1

 حسن بارانی .2

 امید مکارم  .3

 فاطمه رجایی فر .4

 سکینه پوریان .5

 خ. شهرکانی .6

 جراحي حشمتیه

 )آقای بني هاشمي(

داخلي اعصاب 

 (آقای رباطيواسعي )

 بخش سوختگي

 آقای مرادی 

 اورژانس واسعي

  یدکتر افتخار

 عفوني واسعي

 (فريمانهخانم )

جراحي اعصاب 

 امداد

 (فرزاميآقای )

 محمد سنایی فر .1

 محمد سالمی .2

 امیرحسن سرکرده  .3

 فاطمه حریمی .4

 فاطمه آسیایی .5

 حسین فاتحی  .6

 جراحي اعصاب امداد

 )آقای تدين فر(

 جراحي حشمتیه

 )آقای بني هاشمي(

داخلي اعصاب 

 واسعي

 )آقای رباطي ( 

 بخش سوختگي

 

 واسعي اورژانس

 

 عفوني واسعي

 

 علی رضایی .1

 علی جنتی .2

  مهدی سهلی .3

 زهرا ایزانلو  .4

 عاطفه حریمی  .5

 مریم خسروجردی .6

 عفوني واسعي
 جراحي اعصاب امداد

 )آقای تدين فر(

 جراحي حشمتیه

 (باطاني)خانم 

 داخلي اعصاب واسعي

 ( خانم چشمي)

 بخش سوختگي

 

 اورژانس واسعي

 

 صادق محمدی .1

 محمد بیدخوری   .2

 آبرومند علیرضا .3

 فاطمه رمضانزاده .4

 ه روندمحمد خ .5

 زهره مهدوی اصل  .6

 عفوني واسعي اورژانس واسعي
 جراحي اعصاب امداد

 )آقای تدين فر(

 جراحي حشمتیه

 (باطاني)خانم 

داخلي اعصاب 

 واسعي

 ( خانم چشمي)

 بخش سوختگي

 

 محمد رضایی .1

 محمد باری .2

 زهرا کمالی .3

  مائده سیاری  .4

 مریم لگزی .5

 سپهر علوی .6

 عفوني واسعي اورژانس واسعي ختگيبخش سو
 جراحي اعصاب امداد

 )آقای تدين فر(

 جراحي حشمتیه

 (باطاني)خانم 

داخلي اعصاب 

 واسعي

 (خانم چشمي)

 عباس زینالی .1

 علی سرچاهی .2

 علی کریم پور  .3

 اسماعیل فتح الهی  .4

 زهرا ملکی .5

 سمیرا ساالری .6

 عبدلهیماجده  .7

 داخلي اعصاب واسعي

 

 )آقای رباطي (

 عفوني واسعي اورژانس واسعي بخش سوختگي

جراحي اعصاب 

 امداد

 )آقای تدين فر(

 جراحي حشمتیه

 (باطاني )خانم

 
 مي باشد 7:32 -12:32ساعت كارآموزي و  روزهای کارآموزی: سه روز اول هفته صبح

 رعایت فرم و نصب اتيكت الزامی می باشد.

ب پرستاری، شلوار پارچه ای سرمه ای و مقنعه سورمه ای میباشد. ضمنا کفش راحت      و مناسب که بصورت روپوش سفید ساده و مناس فرم پرستاری دانشجویان خانم 

 ترجیحا سفید باشد.

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

ه شرایط ناپایدار بخش سوختگی احتمال کنسل شدن کاراموزی سوختگی مطرح میباشد. درصورت کنسل شدن تاریخ برگزاری مجدد دوره متعاقبا با توجه ب

 اعالم خواهد شد.

    تکميل لوگ بوک انجام شود.

 . روز( با آقای فرزامی می باشد 5خرداد ) مدت  22لغایت  13استثناء مربی گری گروه آخر کارآموزی از 

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

   خودداری خواهد شد. 

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

                                                                                                                     

 (مدیر گروه پرستاری) پارسائی مهر -دکتر انصاری                                                                                                                          

 


