برنامه كارآموزي نیمسال اول  97– 98اصول و مهارت هاي پرستاري دانشجويان رشته پرستاري دانشكده پرستاري حضرت زينب (س) آمل .ترم دوم
نام و نام خانوادگي

-1فاطمه منوچهر
-2زهرا مرادی
-3مرتضی زکوی
-4علی حسین قلی زاده االشتی
-5حامی ادهمی جمنانی
-6امیررضا کریمی
 -7رضا قنبری
-1سیده الهه عابدی
-2فاطمه عزیزی جلودار
-3داود داودی
-4حامد گرگانی
-5امیرحسین حیدر نژاد
-6سید مبین موسوی نژاد
-7احمدرضا عباس پور
 -8مهران دانش
-1امیر محمد کیایی
-2مسعود محمدزاده
-3علیرضا رمضانپور پاشا کالیی
-4مرتضی ربیعی کناری
 -5امیر حسین جعفری
-6حسین رشیدی کار ساالری
-7محمد واحدی کرسیکال

تاريخ

 97/6/31الي 97/7/22

بخش

مربي

جراحي عمومي بیمارستان

خانم دكتر حاجي حسیني

امام رضا(ع)

)عضو هیئت علمي )

مالحظات

روزهاي كارآموزي:
شنبه – يكشنبه

ساعت كارآموزي:
 97/7/28الي 97/8/20

 97/8/26الي 97/9/18

جراحي عمومي بیمارستان
امام رضا(ع)

خانم دكتر حاجي
حسیني (عضو هیئت
علمي )

جراحي عمومي بیمارستان

خانم دكتر حاجي حسیني

امام رضا(ع)

(عضو هیئت علمي )

7:15 -13:15

-1سید ابوالفضل مهدی نژاد کرائی
-2ابوالفضل ریاعی واسکس
-3علی درویشی
-4پوریا محمدپور جبه دار
-5پارسا عا بدی نیا
-6مرتضی خدادادی
-7محمد خلیلی اسبویی
-1رومینا صیدی
-2مهنا طالبی خارکشی
-3مبینا شاکری جویباری
-4نسیم ستاک
-5کوثر علی اکبرزاده
-6زهرا کلیچ
 -7معصومه شاه حسینی
-1حلیمه محسنا تبار فیروزجایی
-2ذکیه پوردیان
-3معصومه خنیده
-4مهسا یعقوبی ملکشاه
-5المیرا بهادران راد
-6فاطمه حسن نیا دون
-7فاطمه شاه کرمی

 97/9/24الي 97/10/16

جراحي عمومي بیمارستان

خانم دكتر حاجي حسیني

امام رضا(ع)

(عضو هیئت علمي )

بخش جراحي زنان

 97/8/26الي 97/9/18

بیمارستان امام علي (ع)

بخش جراحي زنان

 97/9/24الي 97/10/16

بیمارستان امام علي (ع)

خانم ساعت ساز(عضو
هیئت علمي)

خانم ساعت ساز(عضو
هیئت علمي)

برنامه كارآموزي نیمسال اول  97 – 98فارماكولوژي بالیني دانشجويان رشته پرستاري دانشكده پرستاري حضرت زينب (س) آمل .ترم سوم
نام و نام خانوادگي

 -1سید علیرضا جاللی
 -2معین مقصودی
 -3امیر حسین پذیرش
-4محمد زمان صنعتی
-5محمد رستم پور
-6زهره کوچک نیای سیکاش
 -7الهه اکو
 -8عاطفه حجت الهی

بخش جراحي مغز و اعصاب بیمارستان هفده شهريور

روزهاي كارآموزي:

 97/6/31الي 97/7/8

شنبه – يكشنبه

 97/7/14الي 97/7/22

ساعت كارآموزي:
-

 -1محمد رستمی پور دولت آبادی
 -2رضا اسحق پور
 -3سید حسین کاظمی
-4امید صدیقی دالور
-5سیده زهرا شفیعی آهنگر
 -6ایدا محمدی اسبوکالیی
 -7فاطمه پاخره
-8فاطمه فالح

- -1امیر محمد شیخ حسینیان
 -2رضا امجدیان
 -3وحید اعظمی
 -4علیرضا محسنی
-5محمد حسین بهزادی
 -6سیده فاطمه ولی زاده اطاقسرا
-7طهورا تقی پور موزیرجی
 -8علی مالکی
 -9محمدرضا جعفری چمازکتی

مالحظات

7:15 -13:15

مربي :خانم دكتر لطیفي (دكتري داروسازي )

 97/7/28الي 97/8/6

قابل توجه دانشجويان :اولین روز كارآموزي به كالس ديابت
بیمارستان جهت ارائه مطالب تئوري توسط استاد  ،مراجعه
كنید.

 97/8/12الي 97/8/20

 97/8/26الي 97/9/3

-1مرثد محمودی
 -2عبدالحمید غروی
 -3سجاد میرحسینی
 -4میثم هیجائی
 -5فائزه فرحی
-6رویا سلمانپور احمدی
-7کوثر بیکی فیروز جاهی
-8الهام رمضان زاده عالی زمینی

 97/9/10الي 97/9/18

-1سید سجاد حسنی حسنکال
 -2سعید شیرزادی
 -3مهران دانش
 -4مائده رنجبر گنگرجکال
-5کیمیا محمدزاده
 -6فاطمه قربان زاده
 -7مریم احمدنژاد بهنمیری
-8فاطمه هاشمی کرویی
 97/9/24الي 97/10/16

برنامه كارآموزي نیمسال اول  97 – 98پرستاري بزرگساالن/سالمندان ( )1و كارآموزي پرستاري سالمت جامعه/فردوخانواده دانشجويان رشته پرستاري دانشكده پرستاري حضرت زينب (س) آمل  .ترم ]چهارم
شماره

نام دانشجو

 97/6/31الي 7/22

 7/28الي8/20

 8/26الي 9/18

 9/24الي 10/16

1

شیوا ابوالفضلی

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

2

همتا اقوامی

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

3

سبا حبیبی

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

4

حسین قاسمی حمید آبادی

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

5

کامران کالنتری

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

6

جواد فصاحتی

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

7

امیر محمد اشرفی

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

7:15 - 13:15

8

سیده خدیجه دریاباری

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

مربیان:

9

مریم سلیمانی

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

10

آکو کریمی

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه بلوري :خانم بهشتي (عضو

11

امیرحسین ساالریان

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

هیئت علمي)

12

سیده فائزه ابراهیمیان شیاده

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

13

سیده مبینا موسوی کانی

درمانگاهرسالت

درمانگاه رسالت

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه مطهري :خانم درياني

14

فاطمه توکلی

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

(كارشناس ارشد آموزش بهداشت)

15

مالحظات
روزهاي كارآموزي:
شنبه – یکشنبه
ساعت كارآموزي:

سیده عاطفه عابدی چمازکتی

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

16

امیر حسین آقاگل زاده حاجی

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه رسالت  :خانم قلي زاده

17

مهران دانش

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

(كارشناسي مامايي )

18

مسعود نوروزی

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

19

سیده فاطمه هاشمی

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

20

فاطمه رستمی

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

21

زینب برهانی

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

22

علیرضا شاهرودی

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

23

سعید بیکی هریکنده

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

24

مرضیه رحمانی

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

25

علیرضا امانی مله

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

26

آسو صالحی

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

27

سعید شیرزادی

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

28

علی باقری

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

29

ارکان رحمانی

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

30

لیال مهدوی

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

31

میثم موسی پور احمدی

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه رسالت

درمانگاه رسالت

32

گلسا علی رضازاده

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

33

نازیال متولی

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

34

سجاد نوری

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

35

احمد رزاقی شانی

36

مهسا احمدی کمرپشتی

بخش ارتوپدی  17شهریور
---

بخش جراحی  17شهریور
----

درمانگاه بلوری

درمانگاه بلوری

27

جواد صالحی گلیردی

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

درمانگاه رسالت
_________

درمانگاه رسالت
_________

48

فاطمه مومنی زاده

درمانگاه شهید بهشتی

درمانگاه شهید بهشتی

بخش جراحی  17شهریور

بخش ارتوپدی  17شهریور

49

سمیه غنا

درمانگاه مطهری

درمانگاه مطهری

بخش ارتوپدی  17شهریور

بخش جراحی  17شهریور

بخش جراحي بیمارستان هفده
شهريور  :خانم حسیني (كارشناس
پرستاري)
بخش ارتوپدي :آقاي عباسي شیر
سوار (كارشناس ارشد پرستاري)

برنامه كارآموزي نیمسال اول  97 – 98پرستاری بزرگساالن /سالمندان ( .)2پرستاری کودک سالم و بیماری های کودکان .پرستاری بهداشت مادران و نوزادان دانشجويان رشته پرستاري دانشكده
پرستاري حضرت زينب (س) آمل .ترم پنجم
نام و نام خانوادگي
 97/6/31الي

 97/7/16الي

 97/8/6الي

97/7/15

97/8/5

97/8/21

 97/8/26الي

 97/9/12الي

97/10/2

97/9/11

97/10/1

97/10/17

مالحظات

 -1فاطمه رسولی روشن
 -2سیده زهرا رسولی فرد
 -3حدیثه زارع
 -4محدثه نوری
 -5مهدیه سادات قاضوی

روزهاي كارآموزي:
شنبه  -يكشنبه -دوشنبه

بخش لیبر
بیمارستان امام علی
(ع)

بخش قلب
بیمارستان امام
رضا (ع)

بخش جراحی زنان
بیمارستان امام علی
(ع)

بخش داخلي

بخش كودكان

بیمارستان امام

بیمارستان امام

رضا

رضا (ع)

بخش نوزادان
بیمارستان امام
علی (ع)

 -6زینب فنبری نجار

بخش قلب :خانم دكتر موسي زاده (دکتری

 -1عالیه کریمی بانریوند

پرستاری)

 -2معصومه مرادی
 -4مریم حسنی

بخش جراحی زنان
بیمارستان امام علی
(ع)

 -5مریم سادات موسوی کانی

گروه اول بخش قلب :دكتر شريف نیا (عضو
بخش لیبر
بیمارستان امام
علی (ع)

بخش قلب
بیمارستان امام
رضا (ع)

بخش نوزادان
بیمارستان امام
علی (ع)

بخش داخلي
بیمارستان امام
رضا

 -6آرزو کاظمی
 -7ارغوان قادی

هیئت علمي)
بخش كودكان
بیمارستان امام
رضا (ع)

مامایی )
بخش كودكان امام رضا  :خانم مجیدي

بخش قلب
بیمارستان امام رضا
(ع)

بخش جراحی
زنان
بیمارستان امام
علی (ع)

(كارشناس پرستاري)
بخش لیبر
بیمارستان امام علی
(ع)

بخش كودكان
بیمارستان امام
رضا (ع)

بخش نوزادان
بیمارستان امام
علی (ع)

بخش داخلي
بیمارستان امام
رضا

 -6سیده فاطمه موسوی

بخش داخلي امام رضا  :خانم رودگر
)کارشناس پرستاری )
بخش اورژانس امام رضا  :خانم علیجان زاده
(کارشناسی ارشد پرستاری)

 -7محدثه مجریان
 -1میالد حاجی میر احمدی
 -2صادق حیدری فیروز جایی

بخش داخلي

 -3محمد تقی عرب فیروزجایی

بیمارستان امام رضا

 -4امیرحسین یوسف پور

علمي)
بخش جراحي زنان :خانم مقدس (کارشناس

 -2المیرا مسعودیان فلرد
 -3بهاره محمد پاسخی رضوی
 -5فاطمه رضایی

بخش لیبر :خانم ساعت ساز (عضو هیئت
بخش نوزادان :خانم مقدس (کارشناس مامایی)

 -1مارال رضایی

 -4فایزه بخشی نیا گلوگاه

7:15- 13:15

مربیان:

 -7نغمه مظفری

-3آسیه آنه عرازی

ساعت كارآموزي:

بخش كودكان
بیمارستان امام
رضا (ع)

اورژانس 17
شهریور

اورژانس 17
شهریور

بخش قلب
بیمارستان امام
رضا (ع)

بخش اورژانس
بیمارستان امام
رضا (ع)

بخش اورژانس هفده شهريور
( کارشناسی ارشد پرستاری)

 :آقای صابری

 -5محمد امین قلمی کناری
 -6مجتبی مددی پایین رود
پشتی
 -7رضا غالمعلی نتاج بایی
-8محمد حسین معین الدین
(شنبه و یکشنبه اورژانس 17
شهریور از  28مهر الی  18آذر )
 -1رضا کریم کشته
 -2محراب عنایتی
 -3محمد حبیبی
-4سینا لطفی
-5علیرضا میالدی
 -6محمد اخمدی
 -7جواد صالحی فقط دوتا
اورژانس  17شهریور

اورزانس بیمارستان
هفده شهریور

بخش داخلي
بیمارستان امام
رضا

بخش كودكان

بخش اورژانس
بیمارستان امام
رضا (ع)

بیمارستان امام

اورژانس
بیمارستان
هفده شهریور

رضا (ع)

بخش قلب
بیمارستان امام
رضا (ع)

-8محمد حسین معین الدین( روز
شنبه و یکشنبه فقط بخش داخلی از
 7مهر الی 22مهر)
بخش قلب از  24آذر تا 16دی )

 -1فردین آب پیکر
 -2احمد رضا فرمانیه
 -3حمیدرضا اسدیان پاجی
 -4رازیار رحمانی
 -5امیر حسین هاشمی
 -6کیوان شیخی
 -7مهدی حاجی آقاتبار
 -8هادی قنبریان

بخش كودكان
بیمارستان امام رضا
(ع)

اورزانس
بیمارستان
هفده شهریور

بخش داخلي
بیمارستان امام
رضا

بخش قلب
بیمارستان امام
رضا (ع)

بخش اورژانس
بیمارستان امام
رضا (ع)

اورزانس
بیمارستان
هفده شهریور

برنامه كارآموزي نیمسال اول  97 – 98پرستاري بزرگساالن /سالمندان ( ،)3پرستاري در مشكالت شايع ايران ،پرستاري مراقبتهاي ويژه ،پرستاري بهداشت روان و بیماريهاي روان
.دانشجويان رشته پرستاري دانشكده پرستاري حضرت زينب (س) آمل .ترم ششم
نام و نام خانوادگي

 97/7/3الي 97/7/18

 97/7/19الي 97/8/3

 97/8/9الي 97/8/29

 97/8/30الي 97/9/15

 97/9/20الي

 97/10/6الي 97/10/20

97/10/5

يک روز به صورت صبح و

مالحظات

عصر

 -1دینا فالح
 -2فاطمه خالقی افراتختی
 -3عارفه مهدوی آبندانسری
 -4نیوشا رستم پور

روزهاي كارآموزي:
عفونی بیمارستان امام
رضا(ع)

سه شنبه – چهارشنبه – پنج شنبه

بخش داخلی مغز و
اعصاب
بیمارستان امام رضا
(ع) و بخش ENT

بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

بخش ديالیز

بخش سوختگي
بیمارستان زارع

ساعت كارآموزي:
7:15- 13:15

مربیان:
 -1زهرا علی نژاد پائین کالئی

 -2آنیتا اسالمی
 -3رضا احسانی کناری
-4کاوه رمضانی

 -1منا خالدی
 -2سکینه مرادپور
 -3رضا روحی مقدم
 -4علی محمد روزگرد
 -5حسین اسفندیاری

بخش ديالیز

بخش سوختگي
بیمارستان زارع

عفونی بیمارستان امام
رضا

بخش داخلی مغز و
اعصاب
بیمارستان امام رضا (ع)
و بخش ENT

بخش اعصاب و
روان
بیمارستان زارع

بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

بخش ديالیز  :آقای نعمتی (کارشناس
پرستاری)
بخش عفوني  :خانم اخالقي )
كارشناسي ارشد پرستاري)

بخش سوختگي :خانم مسلط
بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

بخش ديالیز

بخش سوختگي
بیمارستان زارع

عفونی بیمارستان
امام رضا

بخش داخلی مغز و
اعصاب
بیمارستان امام رضا (ع)
و بخش ENT

(كارشناس پرستاري)
بخش اعصاب و روان  :خانم حسیني:
(كارشناس پرستاري )
بخش اعصاب و روان :خانم موازي
(كارشناس پرستاري)

 -1امیر یزدانی فرد
 -2پیمان معصوم نیا سما کوش
 -3یگانه سیجانی ارنگه

 -4فریبا نظری

 -1رقیه یعسوبی
 -2معصومه سامقانی
 -3صدف غفاری نژاد
 -4امیررضا مهدی زاده عمرانی

بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

بخش داخلی مغز و
اعصاب
بیمارستان امام رضا (ع)
و بخش ENT

بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

عفونی بیمارستان امام
رضا

بخش داخلی مغز و
اعصاب
بیمارستان امام رضا (ع)
و بخش ENT

بخش سوختگي
بیمارستان زارع

بخش هاي داخلي مغز و اعصاب و
عفونی بیمارستان امام
رضا

بخش ديالیز

 -1سیده فاطمه زهرا حسینی

-2فائزه صمدی
 -3شهاب میرزاجانی نماور
 -4حسین محمدی
 -5محسن بهرامی

بخش سوختگي
بیمارستان زارع

بخش ديالیز
بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

بخش سوختگي
بیمارستان زارع

بخش اعصاب و
روان
بیمارستان زارع

بخش داخلی مغز و
اعصاب
بیمارستان امام
رضا (ع) و بخش
ENT

بخش ديالیز

بخش اعصاب و روان
بیمارستان زارع

عفونی بیمارستان امام
رضا

 :ENTخانم رودگر (كارشناس
پرستاري )

برنامه کاراموزی در عرصه بهداشت جامعه و داخلی و جراحی 1،2،3،4دانشچویان پرستاری در نیمسال اول  ( 97 – 98ترم هفتم )
نام و نام خانوادگي

97/6/31

97/7/9

97/7/18

97/7/28

97/8/7

97/8/19

97/8/28

97/9/10

97/9/19

97/9/28

97/10/8

97/10/17

الي

الي

الي

الي

الي

الي

الي

الي

الي

الي

الي

الي

97/7/8

/7/17

97/7/26

97/8/6

97/8/15

97/8/27

97/9/7

97/9/18

97/9/27

97/10/6

97/10/16

97/10/25

مالحظات

97

 -1فاطمه رودی
 -2محبوبه خلیلی

 -1صاحب مهرنیا
 -2یاسین صالحیان
 -3سید وحید خادمی

 -1روجا واحدی
 -2ندا عبادی
 -3مائده کهن سال استانی

 -1پوریا لقمانی
- -2سامان رحیمی
 -3علی سپهری تکمه
داش
 -1الهام عباسی
 -2مریم اسدی
رکابدارکالئی
-3مینا کلته
 -1میالد پورمحمدی
 -2مهدی عرب کوهسار
 -3مصطفی المع جویباری
 -1زینب روح زاده اداری
 -2فاطمه کردی
 -3عارفه پورسهراب

درمانگاه
امامت

درمانگاه
امامت

اتاق عمل
هفده
شهریور
اتاق عمل
هفده
شهریور

جراحی
عمومی 17
شهریور

جراحی
17 ENT
شهریور

ارتوپدی
 17شهریور

ارتوپدی
 17شهریور

درمانگاه
امامت

اتاق عمل
هفده
شهریور

جراحی
عمومی 17
شهریور

اتاق عمل
هفده
شهریور

درمانگاه
عدالت

درمانگاه
عدالت

جراحی مغز و
اعصاب
 17شهریور

عفونی
امام
رضا(ع)

درمانگاه
امامت

نورولوژی امام
رضا

جراحی
مغز و
اعصاب
 17شهریور

درمانگاه
عدالت

درمانگاه
عدالت

نورولوژی
امام رضا

جراحی مغز و
اعصاب
 17شهریور

عفونی
امام رضا(ع)

عفونی
امام رضا(ع)

ا
نکولوژ
ی
آرین

نورولوژی امام
رضا

داخلی
امام رضا(ع)

داخلی
امام
رضا(ع)

ا نکولوژی
آرین

ا نکولوژی
آرین

قلب
امام
رضا(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

جراحی مغز و
اعصاب
 17شهریور
نورولوژی امام
رضا

درمانگاه
عدالت

جراحی
17 ENT
شهریور

درمانگاه
عدالت

درمانگاه
امامت

درمانگاه
امامت

جراحی مغز
و اعصاب
 17شهریور

عفونی
امام رضا(ع)

داخلی
امام رضا(ع)

داخلی
امام رضا(ع)

داخلی
امام
علی(ع)

داخلی
امام
علی(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

ارتوپدی
 17شهریور

اتاق عمل
هفده
شهریور
اتاق عمل
هفده
شهریور

درمانگاه
امامت

ارتوپدی
 17شهریور

جراحی
عمومی 17
شهریور

جراحی
17 ENT
شهریور

درمانگاه
امامت

ا نکولوژی
آرین
عفونی
امام رضا(ع)

نورولوژی
امام رضا

ا نکولوژی
آرین

داخلی
امام رضا(ع)

داخلی
امام رضا(ع)

داخلی
امام
علی(ع)

داخلی
امام
علی(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

ارتوپدی
 17شهریور

ارتوپدی
 17شهریور

اتاق عمل
هفده
شهریور

جراحی
عمومی 17
شهریور

جراحی مغز
و اعصاب
 17شهریور

عفونی
امام رضا(ع)

نورولوژی
امام رضا

جراحی مغز
و اعصاب
 17شهریور

ا نکولوژی
آرین
عفونی
امام رضا(ع)

روز هاي
كارآموزي:

نورولوژی
امام رضا

از شنبه تا پنج
شنبه
درمانگاه :خانم
اسماعیلی
(کارشناس بهداشت)

شیفت های
کارآموزی به صورت
صبح یا عصر توسط
ا نکولوژی
مسئولین محترم
آرین
بخش های مربوطه
تعیین می شود
دانشجويان عزيز

داخلی
امام رضا(ع)

داخلی
امام رضا(ع)

داخلی
امام
علی(ع)

داخلی
امام
علی(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

براي ورود به بخش
اتاق عمل از
دانشكده لباس تهیه
نمايید.

 -1وحید محمدی قره
اغاج
 -2علی اصغر کرمی
 -3مجتبی مریخی

داخلی
امام
علی(ع)

داخلی
امام
علی(ع)

 -1مهسا خادمی
 -2فاطمه نادری
 -3زهرا بابائ

قلب
امام
رضا(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

-1شروین نصراله زاده
روشن
 -2ابوالفضل اقومی
 -3مصطفی عبدی کشتلی

ارتوپدی
 17شهریور

 -1محمد علی پور
 -2مهران محمدزاده
 -3سید احمد رسولی
مرزنگو
 -1اسماعیل شیشه گر
 -2بهنام محمدنیا
-3مهدی عزیززاده

ارتوپدی
 17شهریور

اتاق
عمل
هفده
شهریور

جراحی 17
شهریور

جراحی ENT
 17شهریور

اتاق
عمل
هفده
شهریور

عفونی
امام رضا(ع)

داخلی
امام رضا(ع)

ا نکولوژی
آرین

داخلی
امام رضا(ع)

نورولوژی
امام رضا

ا نکولوژی
آرین

داخلی
امام علی (ع)

داخلی
امام علی (ع)

عفونی
امام رضا(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

قلب
امام
رضا(ع)

ارتوپدی
 17شهریور

ارتوپدی
 17شهریور

جراحی مغز
و اعصاب
 17شهریور

نورولوژی
امام رضا

ا نکولوژی
آرین

درمانگاه
عدالت

درمانگاه
عدالت

جراحی مغز
و اعصاب
 17شهریور )

عفونی
امام رضا(ع)

نورولوژی
امام رضا

داخلی
امام رضا(ع)

داخلی
امام رضا(ع)

ا نکولوژی
آرین

داخلی
امام
علی(ع)

داخلی
امام
علی(ع)

عفونی
امام رضا(ع)

جراحی مغز
و اعصاب
 17شهریور

نورولوژی
امام رضا

ا نکولوژی
آرین

اتاق عمل
هفده
شهریور

درمانگاه
امامت

درمانگاه
عدالت

جراحی مغز
و اعصاب
 17شهریور

نورولوژی
امام رضا

جراحی
17 ENT
شهریور

درمانگاه
امامت

درمانگاه
عدالت

عفونی
امام رضا(ع)

جراحی مغز
و اعصاب
 17شهریور

ارتوپدی
 17شهریور

ارتوپدی
 17شهریور

اتاق عمل
هفده
شهریور

جراحی
عمومی 17
شهریور

اتاق عمل
هفده
شهریور

درمانگاه
عدالت

درمانگاه
امامت

توجه :کلیه دانشجویان قوانین و ضوابط حضور در کارآموزی عرصه را از سایت دانشکده دریافت کرده و به خوبی مطالعه نمایند.
فرم" تعهد دانشجویان پرستاری در کارآموزی های عرصه"  ،پس از مطالعه فایل فوق امضاء و در اولین روز کارآموزی تحویل مربی ناظر گردد.
كلیه دانشجويان قبل از ورود به بخش از انتشارات دانشكده كارپوشه بخش مربوطه را دريافت كنند.

جراحی
17 ENT
شهریور

درمانگاه
عدالت

درمانگاه
امامت

برنامه كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه دانشجويان پرستاري در نیمسال اول 97 – 98
نام و نام خانوادگی

 -1فاطمه رودی
 -2محبوبه خلیلی

بازدید بهداشت محیط

97/7/8

روزهاي كارآموزي:
یکشنبه

97/7/1
97/7/8
97/7/15

 -1روجا واحدی
 -2ندا عبادی
 -3مائده کهن سال استانی

مالحظات

97/7/1

97/7/15
 -1صاحب مهرنیا
 -2یاسین صالحیان
 -3سید وحید خادمی

ترم هفتم

97/7/22
97/7/29

بازديد بهداشتي :آقای گودرزی (کارشناس
ارشد بهداشت محیط)
 -1شیفت های کارآموزی به صورت صبح می
باشد

97/8/6
 -1پوریا لقمانی
- -2سامان رحیمی
 -3علی سپهری تکمه داش

97/7/22
97/7/29
97/8/6

 -1الهام عباسی
 -2مریم اسدی رکابدارکالئی
-3مینا کلته

97/8/13
97/8/20
97/8/27

 -1میالد پورمحمدی
 -2مهدی عرب کوهسار
 -3مصطفی المع جویباری

97/8/13
97/8/20
97/8/27

 -2رعایت نظم انضباط برابر مقرارت مراکز
بهداشتی الزامی می باشد

 -1زینب روح زاده اداری
 -2فاطمه کردی
 -3عارفه پورسهراب

 (97 /9/5روز دوشنبه)
97/9/11
97/9/18

 -1وحید محمدی قره اغاج
 -2علی اصغر کرمی
 -3مجتبی مریخی

 (97 /9/5روز دوشنبه)
97/9/11
97/9/18

 -1مهسا خادمی
 -2فاطمه نادری
 -3زهرا بابائ

97/9/25
97/10/2
 (97/10/5روز چهارشنبه

-1شروین نصراله زاده روشن
 -2ابوالفضل اقومی
 -3مصطفی عبدی کشتلی

97/9/25
97/10/2
 (97/10/5روز چهارشنبه)

 -1محمد علی پور
 -2مهران محمدزاده
 -3سید احمد رسولی مرزنگو

97/10/9
97/10/16
97/10/23

 -1اسماعیل شیشه گر
 -2بهنام محمدنیا
-3مهدی عزیززاده

97/10/9
97/10/16
97/10/23

کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه و فوریت در بحران  ،کودکان و بهداشنت مادر و نوزاد دانشجویان پرستاری در نیمسال اول 97 – 98
گروه

(ترم هشتم)

97/6/31

97/7/9

97/7/18

97/7/28

97/8/7

97/8/20

/8/29

97/9/10

97/9/19

97/9/28

97/10/8

الي

الي

الي

الي

الي

الي

 97الي

الي

الي

الي

الي

97/7/8

97/7/17

97/7/26

97/8/6

97/8/19

97/8/28

97/9/8

97/9/18

97/9/27

97/10/6

97/10/16

 -1مژگان پنجو

ICU1
هفده شهریور

مدیریت
 17شهریور
ICU1

دیالیز امام رضا

CCU
امام رضا

مدیریت
 17شهریور
ICU1

جراحی زنان
امام علی

نوزادان
امام علی

 -2محمد صالح پور
عمران

ICU1
هفده شهریور

مدیریت امام
علی (بخش
دیالیز)

مدیریت امام
علی (بخش
دیالیز)

ICU1
هفده شهریور (
بخش جایگزین
جراحی زنان)

ICU1
هفده شهریور(
بخش جایگزین
نوزادان)

ICU1
هفده شهریور(
بخش جایگزین
لیبر)

 -3دانیال حیدریان

ICU1
هفده شهریور

مدیریت امام
علی( بخش
دیالیز)

مدیریت امام
علی (بخش
دیالیز)

ICU1
هفده شهریور (
بخش جایگزین
جراحی زنان)

ICU1
هفده شهریور(
بخش جایگزین
نوزادان)

ICU1
هفده شهریور(
بخش جایگزین
لیبر)

 -4محمد مهدی
قربانیان قادیکالیی

اورژانس
هفده شهریور

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

مدیریت امام
رضا

مدیریت امام
رضا

-5محمد محمدی شیر
کالیی

اورژانس
هفده شهریور

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

مدیریت امام
رضا

مدیریت امام
رضا

- -6سحر سیری

اورژانس
هفده شهریور

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

مدیریت امام
رضا

مدیریت امام
رضا

اورژانس
هفده شهریور

ICU1
هفده شهریور

مدیریت امام
رضا

مدیریت امام
رضا

اورژانس
هفده شهریور

ICU1
هفده شهریور

مدیریت امام
رضا

مدیریت امام
رضا

اورژانس
هفده شهریور

ICU1
هفده شهریور

 -7فرزانه محسن زاده

 -8سهیال جمشیدی
اول

اورژانس
امام رضا

اورژانس
امام رضا

-9محدثه هاشم
زاده

 -10سیده فاطمه
زمانی

 -11شیال چاالکی

اورژانس
امام رضا

جراحی زنان
امام علی

جراحی زنان
امام علی

مدیریت 17
شهریور

مدیریت 17
شهریور

مدیریت 17
شهریور

مدیریت 17
شهریور

مدیریت امام
رضا

مدیریت امام
رضا

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

کودکان امام
رضا

CCU
امام رضا

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

کودکان امام
رضا

CCU
امام رضا

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

کودکان امام
علی

دیالیز امام رضا

CCU
امام رضا

ICU2
هفده شهریور
(جایگزین
نوزادان)

ICU2
هفده شهریور
(جایگزین
لیبر)

____

دیالیز امام رضا

CCU
امام رضا

ICU2
هفده شهریور
(جایگزین
نوزادان)

ICU2
هفده شهریور
(جایگزین
لیبر)

____

جراحی زنان
امام علی

CCU
امام رضا

نوزادان
امام علی

دیالیز امام
رضا

کودکان امام
علی

نوزادان
امام علی

دیالیز امام
رضا

CCU
امام رضا

نوزادان
امام علی

دیالیز امام
رضا

CCU
امام رضا

نوزادان
امام علی

دیالیز امام
رضا

CCU
امام رضا

جراحی زنان
امام علی

جراحی زنان
امام علی

جراحی زنان
امام علی

،چهارشنبه،پنج شنبه

 ICUبیمارستان هفده شهریور :خانم
دکتر نظری
 ccuامام رضا :آقای دکتر شریف نیا
توجه:
رعایت نظم و انضباط برابر مقررات مراکز
درمانی الزامی است.
کودکان امام
علی

کودکان امام
علی

شیفت های کارآموزی:
به صورت صبح یا عصر توسط مسئولین
محترم بخش های مربوطه تعیین می
شوند.
دانشجويان عزيز براي ورود به
بخشهاي  ،ICU , NICUاتاق عمل و
لیبر از دانشكده لباس تهیه نمايید.

کودکان امام
علی

____

___

اورژانس
هفده شهریور

اورژانس
هفده شهریور

روزهای کارآموزی:
شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه

دیالیز امام
رضا

کودکان امام
رضا

CCU
امام رضا

نوزادان
امام علی

دیالیز امام
رضا

کودکان امام
رضا

CCU
امام رضا

نوزادان
امام علی

کودکان امام
رضا

کودکان امام
رضا

-12ساناز ستاره

 -13سیده آمنه باباتبار

جراحی زنان
امام علی

مدیریت 17
شهریور

مدیریت امام
رضا

مدیریت امام
رضا

 -14مائده محمودی

مدیریت امام
رضا

مدیریت امام
رضا

 -15محسن شوبکالیی

مدیریت امام
رضا

مدیریت امام
رضا

مدیریت
 17شهریور

مدیریت
 17شهریور

مدیریت
 17شهریور

مدیریت
 17شهریور

مدیریت
 17شهریور

مدیریت
 17شهریور

مدیریت 17
شهریور

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

دیالیز امام
رضا

کودکان امام
رضا

CCU
امام رضا

CCU
امام رضا

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

نوزادان
امام علی

کودکان امام
رضا

CCU
امام رضا

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

نوزادان
امام علی

کودکان امام
رضا

CCU
امام رضا

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

ICU2
هفده شهریور
(جایگزین
نوزادان)

کودکان امام
رضا

ICU2
هفده شهریور
(جایگزین
لیبر)

CCU
امام رضا

ICU2
هفده شهریور
(جایگزین
نوزادان)

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

ICU2
هفده شهریور
(جایگزین
لیبر)

کودکان امام
علی

جراحی زنان
امام علی

CCU
امام رضا

نوزادان
امام علی

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

دیالیز امام
رضا

____

جراحی زنان
امام علی

CCU
امام رضا

نوزادان
امام علی

ICU1
هفده شهریور

اورژانس
امام رضا

اورژانس
هفده شهریور

دیالیز امام
رضا

کودکان امام
رضا

جراحی زنان
امام علی

جراحی زنان
امام علی

ICU1
هفده شهریور

دیالیز امام رضا

 -16محمد حسین
نظری محبوب

_17سیده شیما
صالحی

دیالیز امام رضا

 -18عافیه مجیدی نیا

نوزادان
امام علی
دیالیز امام
رضا

دیالیز امام
رضا

توجه:
 .1کلیه دانشجویان قوانین و ضوابط حضور در کارآموزی عرصه را از سایت دانشکده دریافت کرده و به خوبی مطالعه نمایند.
 .2فرم" تعهد دانشجویان پرستاری در کارآموزی های عرصه"  ،پس از مطالعه فایل فوق امضاء و در اولین روز کارآموزی تحویل مربی ناظر گردد.
.3

کلیه دانشجویان قبل از ورود به بخش از انشارات دانشکده كارپوشه بخش مربوطه را دریافت کنند.

کودکان امام
رضا
____

