
 )عملی(اصول و فنون برنامه 

 پرستاري  یک کارشناسی  ترم      
 1394-95نیمسال اول   

 

 روز و تاریخ تشکیل کالس ادـنام است گروه

 4 -8یکشنبه   گشمردخانم  1

 6 -8و  10 -12شنبه  محمديخانم  2

 2 -6سه شنبه   حاجی نژادخانم  3

 4 -8ارشنبه  هچ محمديخانم  4

 
    : خا��ھا و آ�یان ـ) : ۱(��وه  
 :  خا��ھا و آ�یان) : ۲(��وه  
  :   خا��ھا و آ�یان) : ۳(��وه  
    :خا��ھا و آ�یان ) ۴(��وه  



 پرستاري 3نامه کارآموزي ترم بر
 1394-95نیمسال اول     -)1(سالمندان بزرگساالن و پرستاري کارآموزي 

 

 تاریخ
 گروه

 02/10/1394الی / 17/09 11/09/1394الی / 26/08 21/08/1394الی / 06/08 05/08/1394الی / 16/07 15/07/1394الی / 31/06

 - - ، خانم عازمیانمردانجراحی  - جراحی مردان )1(گروه 

 - جراحی مردان - جراحی مردان - )2(گروه 

 - - زنانجراحی  جراحی زنان - )3(گروه 

 - جراحی زنان - - جراحی زنان )4(گروه 

 - - - )5(گروه 
خانم عازمیان  جراحی زنان

 جراحی زنان عصر

 ، اسماعیل پور، جمالی خلق، دادگري، عزیزي درخشان، آصف ، خلیلی    : خا��ھا و آ�یان ـ) : ۱(��وه  

 حسین پور ، گله گیرزادهرشیدي، رضایی ارزشمند، جمیري، بحرینی، بهمنی چاه، :  خا��ھا و آ�یان) : ۲(��وه  
 حسینی، خدري، غالمی، انصاري ، رضایی ، خانه شیر، مبدئی :   خا��ھا و آ�یان) : ۳(��وه  

  ي، تنهایی، سالمی، گل کاري، سرلک، جمالیامیري، فاتحی ، برزگر  :خا��ھا و آ�یان ) ۴(��وه  

 بشارتی ، صفوي، آوندي، کشاورز قاسم  پور، بارگاهیان، محمدي زاده،  :خا��ھا و آ�یان ) ۵(��وه  
 

 روزهاي کارآموزي استاد بخش

 صبح= سه شنبه تا پنج شنبه  و خانم عازمیان خانم محمدي زنان جراحی

 صبح= سه شنبه تا پنج شنبه  و خانم عازمیان خانم زارعی جراحی مردان
 

.گروه ها الزامی می باشد تمامیحضور . برگزار می گردد کنفرانس بیمارستان شهداي خلیج فارس در سالن  8  رأس ساعت 31/06/1394در تاریخ جلسه آشنایی با بخش توسط سرکارخانم مهبودي : توجه 



 پرستاري  5برنامه کارآموزي ترم 
 واحد 1، جامعه  کارآموزي بهداشت+  واحد 1کارآموزي مادر و نوزاد ،  +واحد  2، ) 3(داخلی جراحی کارآموزي 

  1394-95نیمسال اول   
 

 تاریخ
 گروه 

الی / 28/06
12/07/1394 

الی / 13/07
02/08/1394 

الی / 03/08
18/08/1394 

الی / 23/08
08/09/1394 

الی / 09/09
28/09/1394 

الی / 29/09
14/10/1394 

 - داخلی مردان - - بهداشت مادر و نوزاد )1(گروه 

 بهداشت - - مادر و نوزاد - داخلی مردان )2(گروه 

 - مادر و نوزاد بهداشت داخلی مردان - - )3(گروه 
 داخلی مردان بهداشت - - - مادر و نوزاد )4(گروه 
 - - داخلی مردان مادر و نوزاد - بهداشت )5(گروه 

 - مادر و نوزاد - بهداشت داخلی مردان - )6(گروه 

  ـ بایندري ـ بردستانی ـ بهمنی فرد ـ  سلیمانی آذربخش ـ سلیمی کوچی،  اسپوتین ـ اکبري صدیق   : خا��ھا و آ�یان ـ) : ۱(��وه  
  افشار ـ حسینی ـپوریا جوکار  ري ـدشمن زیا  ـجمهوري ـ  زهرا رضایی ـ سیده راحله حسینی :  خا��ھا و آ�یان) : ۲(��وه  

 ـ خالدي خیاط ـ فوالدي ـ   جمالی ـ روان ـ فرناز جوکار فرشاد رضایی ـ  مختاري ـ احسان دهقانی ـ:     خا��ھا و آ�یان ) :۳(��وه  
  سیده شیما حسینی  ، سعادتی خواه،روزي، صافی، غالمی، فرهپورعابدي مقدم، علیمحمدي، فی :خا��ھا و آ�یان ) ۴(��وه  
 درویشی ، رئیسی ،حاجی نژاد،  قربانی، شییرزادي، زندوي، محمدي برازجانی، نحاسی شیرازي :آ�یان خا��ھا و ) ۵(��وه  
 محمدي نسب ، افراسیابی، رجبی، پاپري قاسمی،  واحدي مقدم، شهپیر،  مصالیی،:خا��ھا و آ�یان ) ۶(��وه  

 

 

 روزهاي کارآموزي استاد بخش
OR صبح= شنبه تا دوشنبه  خانم حاجی نژاد 

 صبح= شنبه تا دوشنبه  خانم غالمی داخلی مردان
 صبح= شنبه تا دوشنبه  خانم حسین نژاد ))س(حضرت زینب ( بهداشت

 صبح= شنبه تا دوشنبه  خانم گشمرد  (GYN)مادر و نوزاد
.گروه ها الزامی می باشدحضور تمامی . در سالن کنفرانس بیمارستان شهداي خلیج فارس برگزار می گردد  8رأس ساعت   28/06/1394در تاریخ جلسه آشنایی با بخش توسط سرکارخانم مهبودي : توجه 

 قابل توجه آقایان
بطور توسط خانم مهبودي  کارآموزي مادر و نوزاد 

 .تشکیل می شود ERبخش همزمان در 

 تاریخ
 گروه 

الی / 28/06
12/07/1394 

الی / 13/07
02/08/1394 

 - OR قاسمی ـ شهپر ـ افراسیابی ـ آذربخش ـ سلیمانیاحسان دهقانی ـ 

 OR - جمهوري ـ زهرا رضایی ـ حسینی ـ قربانی ـ شیرزادي ـ درویشی ـ رئیسی

 



 پرستاري  7برنامه کارآموزي ترم 
 واحد 1،  1کارورزي داخلی جراحیواحد ـ  2کارورزي مادر و نوزاد ،+ واحد  1کارورزي بهداشت، + واحد  1کارآموزي اطفال ،  +واحد  3ویژه ، و کارآموزي کارورزي  

 واحد 1 ،پرستاريکارورزي روان ـ واحد  3،  3کارورزي داخلی جراحی
 1394-1395نیمسال اول   

 

 تاریخ
 گروه 

الی / 28/06
12/07/1394 

الی / 13/07
02/08/1394 

الی / 03/08
18/08/1394 

الی / 23/08
09/09/1394 

الی / 14/09
29/09/1394 

الی / 30/09
19/10/1394 

روزهاي 

 کارآموزي
 دیالیز پاراکلینیک روان CCU هماتولوژي NICU )1(گروه 

تا 
به 

شن
به 

شن
دو

 =
بح

ص
 

 CCU داخلی جراحی قلب GYN پاراکلینیک ICU NICU )2(گروه 
 کودکان ICU دیالیز NICU روان پاراکلینیک )3(گروه 
 روان کودکان ICU NICU پاراکلینیک دیالیز )4(گروه 
 پاراکلینیک CCU NICU دیالیز کودکان روان )5(گروه 
 NICU دیالیز پاراکلینیک داخلی جراحی قلب CCU کودکان )6(گروه 

 

 تاریخ
 گروه 

الی / 31/06
15/07/1394 

الی / 16/07
05/08/1394 

الی / 06/08
21/08/1394 

الی / 26/08
11/09/1394 

الی / 17/09
02/10/1394 

الی / 03/10
22/10/1394 

روزهاي 

 کارآموزي
 ICU داخلی جراحی قلب کودکان بهداشت عصر= جراحی مردان GYN )1(گروه 

سه 
به 

شن
نج

ا پ
ه ت

شنب
= 

بح
ص

 

 روان دیالیز هماتولوژي کودکان بهداشت عصر= جراحی مردان )2(گروه 

 داخلی جراحی قلب هماتولوژي عصر= جراحی مردان GYN CCU بهداشت )3(گروه 

 عصر= جراحی مردان بهداشت GYN هماتولوژي داخلی جراحی قلب CCU )4(گروه 
 بهداشت GYN داخلی جراحی قلب عصر= مردانجراحی  هماتولوژي ICU )5(گروه 
 GYN عصر= جراحی مردان بهداشت روان ICU هماتولوژي )6(گروه 

 
 .الزامی می باشد هاحضور همه گروه . برگزار می گردد کنفرانس بیمارستان شهداي خلیج فارسدر سالن   9رأس ساعت    28/06/1394در تاریخ  جلسه آشنایی با بخش توسط سرکارخانم مهبودي: توجه 

 



 عسکري، مهرآور ،، فاطمه رضاییمفرد بوشهريثنائی زاده ، دارابی، نعمتی بناري،    : خا��ھا و آ�یان ـ) : ۱(��وه   

    حرمی مقدم، باغبانی، رستمی، بردستانی ،اژدهاکش پور، خضري،، فرهپور  :خا��ھا و آ�یان) : ۲(��وه  

  امیدرضایی، محمدیان، بنافی، دراهگی، طاوسی، سهولی  بحرانی،:     خا��ھا و آ�یان ) :۳(��وه  

    ، پاپريعباسی، توکلی، دهبدفر ، کازرونی، خاك ره، عبدالهی ، بارگاهی :خا��ھا و آ�یان): ۴(��وه  
   جوادیان، آرمان زارعی ساناز بشیري، ،بشیريصفیه سلطانی، شاکري، مرادي، برزگري،  :خا��ھا و آ�یان): ۵(��وه  
  گزمه انصاري، قاسم زارعی، ایاذي، ،مددالهی صالحی زاده، چاه شوري، :خا��ھا و آ�یان): ۶(��وه  

 استاد بخش استاد بخش

NICU )خانمها( 
NICU )آقایان( 

 صبح=  خانم بهارلو
 خانم مهبودي هماتولوژي عصر= خانم موردگی 

 کودکان
 6و  5گروه :  خانم دکتر روانی پور

 4و  3گروه :  پور خانم دکتر جهان
 2و  1گروه :  خانم گشمرد

 پاراکلینیک

 آقاي مصطفوي: کت لب 
 آقاي صفوي: آزمایشگاه

 آقاي تمجیدي: رادیولوژي 
 خانم جرنگ: آندوسکوپی 

 خانم خدري: اسکن هسته اي 
I.C.U  چهار روز اول(جراحی( 
I.C.U  چهار روز دوم(داخلی( 

 خانم زارعی  آقاي دکتر بحرینی پرستاري روان خانم محمدي و خانم موسوي 

 دادآئینخانم  C.C.U و آقاي بهنام پور آقاي شریفی همودیالیز

 خانم گشمرد 6 و 5، 1و گروه خانم حاجی نژاد    4تا  2گروه  GYN خانم حسین نژاد بهداشت

 خانم تمیمی جراحی قلبداخلی  6و  5خانم دکتر پوالدي گروه   4تا  1خانم غالمی گروه  مردانجراحی داخلی 
 

 قابل توجه آقایان
 در بخش هماتولوژي تشکیل می گردد GYNهمزمان با کارآموزي  5و  4، 3، 1گروه هاي  

 تشکیل می گردد )عصر(جراحی مردان در بخش  GYNهمزمان با کارآموزي  6روه  گ
 تشکیل می گردد داخلی جراحی قلبدر بخش  GYNهمزمان با کارآموزي   2  گروه

 

 توجه                             توجه 
 12/09/1394و پنج شنبه  30/08/1394شنبه مورخ  

 می باشند  OFFهمه گروه ها 



 7دانشجویان پرستاري ترم  پاراکلینیکبرنامه 
 

 گروه
 
 تاریخ 

 بخش 

3 4 2 

 29و  28
 شهریور

 شهریور 30
 مهر 27 مهر 26و  25 مهر 20و  19 مهر 18و  13 مهر 12و  11 مهر 6و  5 مهر 4

 آبان 18و  17 آبان 16و  11 آبان 10و  9 آبان 4و  3 آبان 2

 - همه گروه  - - - - همه گروه  - - همه گروه - - رادیولوژي 

 - کت لب
  بحرانی،

امیدرضایی، 
 محمدیان

- 

بنافی، 
دراهگی، 
طاوسی، 
 سهولی

خاك ره، 
، عبدالهی
 ،عباسی
     پاپري

- - 

 ، بارگاهی
توکلی، 
دهبدفر، 
 کازرونی

، اژدهاکش پور
خضري، 

 فرهپور

حرمی مقدم، 
باغبانی، 
رستمی، 
    بردستانی

- - 

  )روز اول( اسکن هسته اي
 
 )روز دوم( آندوسکوپی

 
- 

بنافی، 
دراهگی، 
طاوسی، 
 سهولی

 
  بحرانی،

امیدرضایی، 
 محمدیان

 ، بارگاهی
توکلی، 
دهبدفر، 
 کازرونی

- - 

خاك ره، 
، عبدالهی
 ،عباسی
 پاپري

حرمی مقدم، 
باغبانی، 
رستمی، 
    بردستانی

، اژدهاکش پور
خضري، 

 فرهپور

- - 

 همه گروه - - - - همه گروه - - - - - همه گروه آزمایشگاه

 

. ��فاً ��و� جا�جایی � ��وه �ی کارورزی با �ما���ی �د� ��وه ا�جام ��رد



 7دانشجویان پرستاري ترم  پاراکلینیکبرنامه 
 

 گروه
 
 تاریخ 

 بخش 

6 1 5 

 آبان 25 آبان 24و  23
 آذر 30 آذر 29و  28 آذر 23و  22 آذر 21و  16 آذر 15و  14 آذر 9و  8 آذر 7و  2 آذر 1

 دي 19و  14 دي 13و  12 دي 7و  6 دي 5

 - - همه گروه  - - همه گروه  - - همه گروه  - - - رادیولوژي 

 کت لب
انصاري، 
 ،قاسم زارعی

 گزمه

- 

 چاه شوري،
 صالحی زاده،

 ،مددالهی
 ایاذي

- 
، نعمتی بناري

ثنائی زاده ، 
 دارابی

- - 

، مفرد بوشهري
 ،فاطمه رضایی
عسکري، 

 مهرآور

- - 

مرادي، 
برزگري، 
سلطانی، 
 شاکري

،  بشیري
آرمان زارعی، 

 ،جوادیان
  بشیري

  )روز اول(اسکن هسته اي 
 
 )روز دوم( آندوسکوپی

 
 چاه شوري،

 صالحی زاده،
 ،مددالهی
 ایاذي

- 
انصاري، 
 ،قاسم زارعی

 گزمه

- 

، مفرد بوشهري
 ،فاطمه رضایی
عسکري، 

 مهرآور

- - 
، نعمتی بناري

ثنائی زاده ، 
 دارابی

- - 

،  بشیري
آرمان زارعی، 

 ،جوادیان
    بشیري

مرادي، 
برزگري، 
سلطانی، 
 شاکري

 آزمایشگاه
 
- 
 

 - - گروههمه 
 
- 
 

 - - - همه گروه - - همه گروه

 

. ��فاً ��و� جا�جایی � ��وه �ی کارورزی با �ما���ی �د� ��وه ا�جام ��رد
 


