
 1021-22نیمسال اول سال تحصیلی  پرستاری 2برنامه کارآموزی ترم 

 رآموزی اصول و فنون پرستاریکا

 ۲۰/۱/۰0۱۰/الی ۲/۱ ۰۰/۸/۰0۱۰/الی۲۲/۱ ۰/۹/۰0۱۰ الی/۰۲/۸ ۰۱/۹/۰0۱۰ الی/۲/۹ ۸/۰۱/۰0۱۰ الی/۲۲/۹
 تاریخ

 گروه ها

 - - - مردان جراحی -
  ،داوودی امیررضا غالمی، محمدعلی، اسماعیلی کیوان: ۱گروه 

 دلشادی هشید، مرسولی فاطمه، باقری زهرا، حسینی صفا سیده

 - - - - مردان جراحی
 دیعس مرتضایی سیدجاوید ، زارع مصطفی، علیمراد حمدرضاا :۲گروه 

 فرد انیدانش یهد، مانیصالحمحمد ، انیحسن صباغ،  پاک نسب

 زنان جراحی - - - -
زهرا  ،ینیفاطمه حس دهیس،  یفائزه محمود،  یزهرا زارع : ۳گروه 

 یمحدثه مهد،  بهاره زنگنه،  فاطمه تهمتن،  یجبار

 - - مردان جراحی - -

 فرود، یحجت جمال ،زاده میحک یهاد، انیعبداهلل انصارریام :۴گروه 

محمد ملک ،  رضا بهمن زادگان ریمر، اپو یاریمحمد حسن ،  ینور
 عدالت نیرحسیام،  زاده

 - زنان جراحی - - -
 زینب، فاطمه آزاد پور،  یرزو دادخواه تهران،آ یزهرا عماد: 5گروه 

 فالحتیهانیه، بوشهری چراغی هستی، مطلقالیقی آیناز،میرزایی

 مردان  جراحی - - - -
 ،یمشکان یسلمان یعل، یافتخار یهد، م یقنبر رضایعل  :۶گروه 

  ینظر میمر،  یعسل اخالق،  یصابر میمر،  یعرفان مقصود

 - مردان جراحی - - -
 یرمان غالم، آ انیریمحمد رضا گله گ،  یبارگاه یمهد : ۷گروه 

 ییصحرا تایب، فاطمه زارع، دولت خواه میر، م فرد یرش فاطمآ
 

 

و بیمارستان بخش اساتید روزهای کارآموزی  

 زنان بیمارستان حضرت قائم )عج( جراحیبخش            ۵و 3عازمیان: گروه خانم دکتر  = صبح سه شنبه تا پنجشنبه

 مردان بیمارستان حضرت قائم )عج( جراحیبخش  ۷و  ۶، 4، 2، 1:  محمدی خانم  "

 

 

 گروه پرستاری3  خانم حاجی نژادمدیر                                                        باشد.          می ۰:3:۱الی  ۱3:۱ساعت شروع کارآموزی صبح ها از ساعت 

 



 1021-22نیمسال اول سال تحصیلی  پرستاری 0برنامه کارآموزی ترم 

 واحد( ۱)بالینی  فارماکولوژیکارآموزی  ـ  واحد( ۲)( داخلی –ارتوپدی  ) ۲بزرگساالن و سالمندان کارآموزی

الی  ۰۱/۰۱

۰۸/۰۱/۰0۱۰ 

 الی/۲۲/۹

۸/۰۱/۰0۱۰ 

 الی/۲/۹

۰۱/۹/۰0۱۰ 

 الی/۰۲/۸

۰/۹/۰0۱۰ 

 /الی۲۲/۱

۰۰/۸/۰0۱۰ 

/الی ۲/۱

۲۰/۱/۰0۱۰ 

 تاریخ

 گروه

 ارتوپدی مردان داخلی مردان  فارماکولوژی فیزیکال اگزم -
   ، مریم آذر شب، علی فرخ نژاد، اکرم گلفروش،خاطره امیرزاده: ۱گروه 

 ی، محسن فتح محمد کیانی بیگدلی حسین زارع، ،اصغر حسینیان ،محمدرضا درویشی  

 داخلی مردان ارتوپدی مردان فارماکولوژی  فیزیکال اگزم 
 امامیمریم  ،زهره شنبدی محدثه اسماعیل پور، فاطمه منصوری،  :۲گروه 

 ۶۲اییعلی رض امیرحسین ویسویی، ،ماهان حسینی ،خانییاشار حسن ،فردین نگین تاجی 

 فارماکولوژی ارتوپدی مردان  - داخلی
 

 فیزیکال اگزم

 ال غالمپورمار ، پروانه خنجری،حدیث سراج زاده ،آیدا قنبری: ۳گروه 

 حسین زبیریامیر ،منصوری، محمدامین ذهاز، محمد سیاامین خواجه ،سیداحمد جهان بین 

  فارماکولوژی  ارتوپدی مردان داخلی فیزیکال اگزم
 پریسا شریعتی ،فاطمه بحرینی ،فاطمه شفیعیزائری، کیمیا : ۴گروه 

 محمد حسین قدوسی فرد ، ۶۲یی علی رضا، دهقانیاسحاق  ،بهنام مستاجران

  ارتوپدی فیزیکال اگزم
 داخلی مردان

 
 فارماکولوژی -

 نازنین زهرا جمشیدی ،فاطمه کره بندی، زهرا عبدالهی: 5گروه 

 حسین توکلی ،علی کریمی ،مهرداد دامیار ،رضا سردشتکی ،محمد تدینی

 - اگزمفیزیکال  ولوژیفارماک داخلی مردان  ارتوپدی
 مالییزهرا ،  فاطمه کاشف زاده ،فاطمه آزاده: ۶گروه 

   ادهز یآریا جعفر ،علی خلیلی ، محمدرضا عرب زاده، سیدعلی اکبر کراماتی،علی صادقی 

 فارماکولوژی فیزیکال اگزم ارتوپدی زنان داخلی زنان  -
ریم ، مفرید منصوره ،زهرا میرعالئی ،زینب بابائی ،نظریالناز نرگس رضایی،  :۷گروه 

 مینا ستارخان  سارا اسفندیاری، باباعلی،

 - داخلی زنان ارتوپدی زنان فارماکولوژی -
 فیزیکال اگزم

 

، فاطمه طهماسبی، هانیه شهوندی، دوست پرستو جهان، سعیده سادات جعفری :۸گروه 

 مینا سلمان پور ،مژده حیدری ،مریم ستارخان ،حسین پور سمیه
 

 

 

و بیمارستان بخش اساتید روزهای کارآموزی  

 / بیمارستان شهدای خلیج فارسداخلی  ۶ و ۵: گروه  خانم موسوی       ۸ و ۷ـ  4ـ3ـ2ـ1خانم مشایخ فر: گروه  = صبح  سه شنبه تا پنجشنبه

 / بیمارستان شهدای خلیج فارس ارتوپدی ۸ -۷ -۶ -۵ -2 -1گروه   :آقای ابوالحسینی               4 و3گروه  : خانم دکتر عازمیان "

 ) با هماهنگی استاد مربوطه( رماکولوژیاف خانم حیدری "

 فیزیکال اگزم خانم موسوی –خانم حاجی نژاد  
 

 گروه پرستاری3  خانم حاجی نژادمدیر                                                                      می باشد.          ۰:3:۱الی  ۱3:۱ساعت شروع کارآموزی صبح ها از ساعت 

 



 1021-22نیمسال اول سال تحصیلی پرستاری  ۷برنامه کارآموزی ترم 
  – ۱سالمت جامعهکارآموزی در عرصه  – ۱بهداشت مادر و نوزاد کارآموزی در عرصه  - روان های کارآموزی بیماری –کارآموزی کودک بیمار 

 (CCU – ICU -)دیالیز  ویژه در عرصه کارآموزی  –سوختگی (  -)انکولوژی  در منزل  پرستاری مراقبتکارآموزی در عرصه  –ورژانس(ـ ا OR) ۱پرستاری بزرگسال سالمندکارآموزی در عرصه 

الی ۳/11  

11/11/1021 

الی 20/12  

2/11/1021 

الی 0/12  

1۹/12/1021 

الی 10/۹  

۳/12/1021 

الی 22/2  

1۳/۹/1021 

الی 2/2  

2۳/2/1021 

الی 12/۷  

۷/2/1021 

الی ۷/ 2  

1۷/۷/1021 

 تاریخ

 گروه

 CCU کودکان PICU انکولوژی اورژانس روان ICU بهداشت
 یپور ، نعمت میفر ، رح یخانم ها : محمود 3 ۰گروه 

 آقایان : ظهریان ، خسروانیان ، شهرتی ، مستقر ، صمیمی

 کودکان PICU ICU CCU انکولوژی اورژانس بهداشت روان
 یی ، استیکرزای، شمس ، م بحرینیخانم ها :  : ۲گروه 

 آقایان : جوانمرد ، احمدی ، باقری ، مهتدی

ICU کودکان بهداشت انکولوژی اورژانس CCU روان PICU 
 عبدالملکی ، لعلی ، حیدری:  خانم ها  :۳گروه 

 آقایان : شاپوری ، خواجوی ، ممی زاده ، حیدری ، توکلی

 انکولوژی ICU بهداشت CCU کودکان PICU روان اورژانس
 خانم ها : نظری ، عاطفی ، حسینی  03گروه 

 آقایان : جمشیدی ، شجاعی ، صالحی ، افشون ، پاساالر

 اورژانس بهداشت روان CCU ICU کودکان PICU انکولوژی
 عزیزیخانم ها : آذرپرا ، تنگستانی زاده ، رئوفی ، یزدانی ،  3 ۵گروه 

 آقایان : گنجی ، گلستانی ، منفردی

PICU کودکان CCU ICU بهداشت اورژانس انکولوژی روان 
 خانم ها : زارعی ، اسماعیلی ، نیک نیا ، موسوی3  ۲گروه 

 آقایان : صداقت ، خوش خبری ، خوش صوت ، نیکنام

 روان انکولوژی اورژانس بهداشت CCU ICU PICU کودکان
 : قائدی ، باللی ، رفیعیخانم ها 3   ۱گروه 

 آقایان :  قهرمانی ، ثنایی ، ایزدی ، رفیعی ، انصاری مهر

CCU کودکان اورژانس روان بهداشت انکولوژی PICU ICU 
 خانم ها : بادمهر ، شریفی ، عابدی ، فقیه حسینی3  ۸گروه 

 آقایان : حسین پور ، افشاری ، میرزایی ، قاسمی
 

 بخش اساتید روزهای کارآموزی

 CCU مرکز آموزشی فوق تخصصی قلب بوشهر _    ۸ـ  ۷ـ  ۶ـ  ۵ـ  4 گروه  خانم حیدری :          3ـ  2ـ 1گروه خانم دکتر واحدپرست:   شنبه تا دوشنبه

 ICU  خانم موسوی "

 PICU / خانم یگانه خانم بحرینی "

 کودکان   ۸ـ  3ـ  2ـ  1  خانم دکتر گشمرد         ۵ـ  4ـ  ۷ – ۶ خانم دکتر اکابریان "

 بهداشت ـ              درمانگاه حضرت زینب )س( ۷ -4 گروه:  آقای شریفی کیا           ۸و  ۶ـ  ۵  ،3، 2 – 1 گروه : خانم دکتر حسین نژاد "

 انکولوژی  (در صورت بودن در بوشهر)  ۸ – ۵  - 3 – 2گروه :  خانم دکتر مهبودی        ۶ – 1: گروه  آقای خاک ره     ۷ – 4گروه :  قربانی یآقا  "

 روان عصریکشنبه و دوشنبه:              صبح  شنبه:        بیمارستان اعصاب و روان             حسینیآقای ابوال "

 اورژانس ۸ و ۷گروه   ) سه روز دوم ( :  پوالدی خانم دکتر         1آقای دکتر یزدانخواه : گروه                   ۶و  ۵، 4، 3، 2  گروه :آقای شریفی کیا  "

 گروه پرستاری3  خانم حاجی نژادمدیر                       می باشد. ۰۹3:۱الی  ۰:3:۱ عصرها و ۰:3:۱الی  ۱3:۱ساعت شروع کارآموزی صبح ها از ساعت 


