
 پرستاری 3نامه کارآموزی ترم بر

  1398-99نیمسال اول   -  واحد 2(، 1کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان ) 
 

 تاریخ

 گروه
 27/09/98/ الی 12/09 07/09/98/ الی 22/08 21/08/98/ الی 01/08 01/08/98/ الی 11/07 10/07/89/ الی 26/06

روزهای 

 کارآموزی

 (1گروه )
 جراحی مردان )صبح(

 )آقای طاهری(
 جراحی مردان )صبح( 

   )خانم محمدی(

سه شنبه الی 
 پنج شنبه 

 (عصرجراحی مردان )  (2گروه )
 )استاد طاهری(

 جراحی مردان )صبح( 
  )خانم محمدی(

 (3گروه )
 )شنبه تا دوشنبه= عصر( 25و  24، 23

 جراحی مردان)خانم محمدی(
 (عصرجراحی مردان ) 

   طاهری( آقای)

 جراحی زنان )صبح(  (4گروه )
 جراحی زنان )صبح(   )خانم محمدی(

 )خانم غالمی(

 )صبح(جراحی زنان    (5گروه )
 جراحی مردان )صبح(  )خانم غالمی(

 )خانم موسوی(

 (6گروه )
 جراحی زنان )صبح(

 جراحی زنان )صبح(   )خانم موسوی(
  )خانم غالمی(

 جراحی مردان )صبح(  (7گروه )
 (عصرجراحی مردان )  )خانم موسوی(

  طاهری( آقای)
 

 ( آقایان1گروه ) : نقیب -عطارشهرکی ـ مظفرنژاد ـ موسوی ـ ایزدی ابراهیمی ـ کشاورز ـ کشتگر ـ     

  نبوی -ت ایـ ملک زاده ـ ب یـ صمصام یـ فتوح یومیـ پورق ینیاتابک زاده ـ ام : آقایان (2)گروه 

 ( 3گروه) دالور -آرمون ـ فرهیخته ـ استوار ـ دهقانی ـ صفی خانی ـ حسینی ـ ندیمی ـ صادقی : آقایان  

 ( خانم4گروه ) :زاده جوادی ـ عزیزی، شعبانـ  دانا ـ بذرافکن ـ روحانی فر ـ غالمعلی زاده ـ لک ـ یوسفی ها 

 ( خانم5گروه  ) :محمدی ـ غانمی -صالحی ـ طاهری ـ صابری ـ فرض ـ امینی ـ ابراهیمی ـ فاطمه جوادی ـ سرافراز  ها 

 ( خانم6گروه  ) :ـ مشتاقی ـ صادقی اصل ـ حیدری ـ باقری ، عبیدی فرد ـ قاسم پور ـ هاشم زاده ـ مرادی فرد ـ حسینی ها 

 ( 7گروه )سیداحسان حسینی ـ حاتم پور ـ پیرو ـ یوسفی ـ هاشمی ـ میرکانی ـ احمدی ـ محمودی ـ عطایی ها: آقایان و خانم 
 

  

 عناوین کارآموزی :
 تبادل و اختالالت مایع و الکترولیت -

 مدیریت درد، استرس و اختالالت خواب مددجو -

 ارائه مراقبت های قبل و بعد از عمل -

 و آموزش به بیمار و خانواده وی بکارگیری فرآیند پرستاری در مراقبت از مددجو -



 پرستاری  5برنامه کارآموزی ترم 

 واحد  1، 1واحد + کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد 1، 1واحد + کارآموزی پرستاری سالمت جامعه 2(، 3کارآموزی پرستاری بزرگسال و سالمند)
  1398-99نیمسال اول   

 تاریخ

 گروه 
 09/10/98/ الی 24/09 23/09/98/ الی 04/09 03/09/98/ الی 18/08 13/08/98/ الی 28/08 27/07/98/ الی 08/07 07/07/98/ الی 23/06

 بهداشت )سه روز اول هفته(   اورژانس  نوزاد سالم (1گروه )

 بهداشت )سه روز دوم هفته(  اورژانس  نوزاد سالم  (2گروه )

 نوزاد سالم )سه روز اول هفته( بهداشت )سه روز اول هفته(   اورژانس  (3گروه )

 نوزاد سالم )سه روز دوم هفته( اول هفته(اورژانس )سه روز    بهداشت  (4گروه )

 اورژانس )سه روز اول هفته( نوزاد سالم )سه روز اول هفته(  بهداشت   (5گروه )

 اتاق عمل بهداشت )سه روز دوم هفته(  نوزاد سالم  اورژانس (6گروه )

 (7گروه )
 28/06/98/ الی 23/06

 اتاق عمل
 اورژانس )سه روز دوم هفته( نوزاد سالم )سه روز دوم هفته( بهداشت  

  اورژانس )سه روز دوم هفته( نوزاد سالم   بهداشت (8گروه )
 

 سلمان نیا، دهقانی، محمودی، حیدری خانم ها:  چرپانلو، حاجتی، جاویدپور، قاسمی، سلطانی (: آقایان؛ 1گروه )

 مهتدی، رنجبر، رئیسی، امینی   داوودی،خانم ها: رئیسی، جامعی، محمدی، دارابی (: آقایان؛ 2گروه )

 کاتبی، عباسی، جاللی، زارعیخانم ها: تقاء، اسفندیاری، شکاری، حیدری، فریدونی   (: آقایان؛3گروه )

 لیراوی، ابرار، نورایی، قاسمیخانم ها: رستمی، علیزاده، انصاری، مسعودی، جمهوری (: آقایان؛ 4گروه )

 دهداری، بهرسی، خدرزاده، مشتاقیخانم ها: رضایی، بنایی، منصوری، صدیقی، طاهری   (: آقایان؛5گروه)

 خوش نیت ، اژدهاکش، فصیحی، فائزه دهقانی، شیبانیخانم ها: پناهی، میرزایی، عزتی ، جعفری  (: آقایان؛ 6گروه )

 دری بوشهری، باباعلی، دالویز، موسوی، حییقدوسخانم ها: پاک سرشت، خامسی، صداقت، شیخ زاده  (: آقایان؛ 7گروه )

 انصاری، محمدی، کریمی، ذاکری، عاشوریخانم ها:  رجائی پور، حسینی، نعمتی، خروشا (: آقایان؛ 8گروه )

 روزهای کارآموزی استاد بخش

 اکابریان  خانم = 5و  3بحرینی            خانم  =8و  6، 2، 1گشمرد        خانم =  7و 4 نوزاد سالم

 دوشنبهشنبه تا 
 یزدانخواه فرد آقای =5و  4، 2شریفی                   آقای  = 8و  7شبابی          خانم   =6و  3، 1 اورژانس

 حاجی نژاد خانم اتاق عمل

 خانم نوروزی         = 6و  2آقای شریفی کیا                            = 8و  7، 5، 4، 3، 1 بهداشت )مرکز حضرت زینب )س((



 پرستاری  7رنامه کارآموزی ترم ب

 واحد 2،  1پرستاری بزرگسال و سالمندکارورزی واحد ـ  1، 1کارورزی مادر و نوزادواحد +  1، سالمت جامعهکارورزی واحد +  1،  کودک بیمارکارآموزی  واحد + 3کارورزی ویژه ،  
 واحد 1، پرستاریزی روانآموکار ـ واحد  2،  پرستاری مراقبت در منزلکارورزی 

 1398-99نیمسال اول   
 

 تاریخ

 گروه 

/ الی 23/06

07/07/98 

/ الی 08/07

27/07/98 

/ الی 28/08

13/08/98 

/ الی 18/08

03/09/98 

/ الی 04/09

23/09/98 

/ الی 24/09

09/10/98 

روزهای 

 کارآموزی

 CCU روان پاراکلینیک  کودکان همودیالیز ICU (1گروه )

ح
صب

 =
ه 

شنب
دو

تا 
ه 

شنب
 

 پاراکلینیک CCU کودکان روان ICU همودیالیز (2گروه )

 روان همودیالیز ICU CCU کودکان پاراکلینیک (3گروه )

 همودیالیز کودکان CCU ICU پاراکلینیک روان (4گروه )

 ICU پاراکلینیک روان همودیالیز CCU کودکان (5گروه )

 کودکان ICU همودیالیز پاراکلینیک روان CCU (6گروه )
 

 تاریخ

 گروه 
 10/07/89/ الی 26/06

/ الی 11/07

30/07/98 
 17/10/98/ الی 28/09 27/09/98/ الی 12/09 07/09/98/ الی 22/08 21/08/98/ الی 01/08

روزهای 

 کارآموزی

 اورژانس+ سالمندی  NICU هماتولوژی --- بهداشت داخلی جراحی قلب (1گروه )

 سه
= 

به
شن

ج
 پن

 تا
به

شن
 

ح
صب

 

 هماتولوژی (2گروه )
داخلی جراحی 

 قلب
NICU بهداشت --- سالمندی + اورژانس 

 روز اول( 4اورژانس )  روز اول( 4) سالمندی NICU داخلی جراحی قلب هماتولوژی بهداشت (3گروه )

 قلبداخلی جراحی  هماتولوژی روز اول( 4اورژانس ) بهداشت سالمندی NICU (4گروه )

 هماتولوژی داخلی جراحی قلب بهداشت روز اول( 4)سالمندی  NICU روز اول( 4اورژانس ) (5گروه )

 NICU بهداشت داخلی جراحی قلب هماتولوژی --- (دومروز  4)اورژانس+سالمندی (6گروه )

 



 
 باقرزادهانی نژاد ـ زیرایی ـ زهره جعفری ـ ـ جمالی ـ محمد محمدی ـ کنگ رستمی ـ زارع: ( : خانمها و آقایان 1گروه )

 ـ اسدی باصولیـ کشاورزی حسینی ـ نصیری ـ حیدری نژاد ـ رضایی ـ :  ( : خانمها و آقایان2گروه )

 اسفندیاری - ی ـ صباغی ـ غریبی ـ فاطمه حیدری ـ کاظمی نیا ـ حمزویهارتنگ ارمی ـ علیرضا زیر:  ( : خانمها و آقایان3گروه )

 ـ زارعی ـ برنا ـ رازجو ـ مغدانی ـ کریمیافسری دهداری ـ    ( خانمها و آقایان :4)گروه 

 ـ شهنه ثابت ـ طاهری ـ سیاسی نژادـ بنویی ـ ناظری ـ مردانی ـ شفیعی مزارعی   ( خانمها و آقایان :5گروه )

 ـ عباسی ـ موسوی راستی ـ امیر رضایی ـ انصاری ـ صداقت ـ قائدی تقاء ـ  ( خانمها و آقایان :6گروه )

 

 استاد بخش استاد بخش

 دکتر فرهادی مرکز سالمندان = دکتر گشمرد 6و 4 گروه = دکتر روانی پور 3و 2 گروه= دکتر جهان پور   5و 1 گروه کودکان

I.C.U خانم شبابی  هماتولوژی موسوی خانم 

 پاراکلینیک طاهری آقای=  5 و 4، 3، 1= دکتر بحرینی         گروه  6و2  گروه  روان

  کت لب : آقای مصطفوی            
  آزمایشگاه : آقای دکتر صفوی       

 همت نیا و آقای داوودی:  خانم  کلینیک زخم
 رادیولوژی:   آقای عیدی

C.C.U خانم دکتر واحدپرست  و خانم انصاری N.I.C.U بحرینی خانم 

 خانم حیدری داخلی جراحی قلب حیدری خانم=  6و  4، 3شریفی         گروه  آقای= 5و  1، 2گروه  همودیالیز

بهداشت درمانگاه 

 قدس 
 شریفی آقای=  4و  2گروه       غالمی خانم = 6و  5 ،1،3 گروه اورژانس و خانم معصومی آقای قیصری



 7دانشجویان پرستاری ترم  پاراکلینیکبرنامه 
 

                 وهگر          

 بخش

  3گروه 

 (07/07/1398الی23/06)

  4گروه 

 (27/07/1398الی 08/07)

  6گروه 

 (13/08/1398الی28/07)

  1گروه 

 (03/09/1398الی 18/08)

  5گروه 

 (23/09/1398الی 04/09)

  2گروه

 ( 09/10/1398الی  24/09)

 30/09/1398 23/09/1398 03/09/1398 28/07/1398 08/07/1398 6/07/1398 رادیولوژی 

 24/09/1398 18/09/1398 02/1398 29/07/1398 22/07/1398 07/07/1398 کت لب

 

 کلینیک زخم

 

 

 09/10/1398/ الی 01/10 17/09/1398/ الی 09/09 26/08/1398/ الی 18/08 13/08/1398/ الی 06/08 20/07/1398/ الی 13/07 31/06/1398/ الی 23/06

 25/09/1398 04/09/1398 27/08/1398 04/08/1398 21/07/1398 01/07/1398 آزمایشگاه

 

 

 طفاً رهگوهن جابجایی رد گروه اهی کارورزی با هماهنگی مدری گروه انجام گیرد.ل 


