
9911ـ444پرستاری در نیمسال دوم سال تحصیلی  4برنامه کارآموزی دانشجویان ترم   

بهمن 9بهمن الی  4 لیست گروه ها گروه بهمن 11بهمن الی  11   

1گروه  احمدی ـ گنجی ـ ظهریان ـ شجاعی  ـ صمیمی ـ جمشیدی   
) نهاجا ( 173:7الی  03:7ساعت   

 )کاراموزی اصول فنون ( خانم موسوی

)نهاجا( 173:7الی  03:7ساعت   

خانم موسوی(  1)کارآموزی ب س واحد   

)نهاجا( 193:7الی  113:7ساعت   

آقای ابوالحسینی( 2)کارآموزی ب س واحد    

2گروه   
یک ـ ـ است ـ باقری ـ افشون ـ توکلی خسروانیان ـ قرقانی

 اسماعیلی

) قائم عج ( 1:3:7الی  173:7ساعت   

 )کارآموزی اصول فنون ( خانم محمدی

) قائم ( 173:7الی  03:7ساعت   

فرخانم مشایخ (1) کارآموزی ب س واحد   

)نهاجا( 193:7الی  113:7ساعت   

بحرینی خانم( 2)کارآموزی ب س واحد    

3گروه    صالحی ـ قهرمانی ـ شاپوری ـ رفیعی ـ حیدری ـ خواجوی 
) نهاجا ( 1:3:7الی  173:7ساعت   

 )کارآموزی اصول فنون (خانم موسوی

) قائم ( 1:3:7الی  173:7ساعت   

فرخانم مشایخ (  2) کارآموزی بزرگسال سالمند واحد   

4 گروه  
 شهرتی ـ ممی زاده ـ مستقر ـ جوانمرد ـ پویا ایزدی ـ 

 فاضل حسینی

)قائم عج( 173:7الی  03:7ساعت   

 )کارآموزی اصول فنون  (خانم محمدی

) نهاجا (1:3:7الی  173:7ساعت   

خانم موسوی(  2) کارآموزی بزرگسال سالمند واحد   

5گروه  عمتیشریفی ـ قاعدی ـ آذرپرا ـ بادمهر ـ زهرا ن ـساناز حسینی    
)نهاجا ( 113:7الی  1:3:7ساعت   

خانم شبابی(   1)کارآموزی بزرگسال سالمند واحد  

)قائم ( 113:7الی  1:3:7ساعت   

خانم محمدی( 2) کارآموزی بزرگسال سالمند واحد   

6گروه   
ی ـ مهتد ـ پاساالر ی ـ نعمتالهه  ی ـصداقت ـ خوش خبر

 حسین پور ـ ارمات

) نهاجا (1:3:7الی  173:7ساعت   

خانم بحرینی( 2)کارآموزی بزرگسال سالمند واحد   
- 

7گروه   
مهسا میرزایی ـ مریم رفیعی ـ رحیم پور ـ محمودی فر ـ  

 شمس ـ امینی ـ سارا حیدری

)نهاجا( 193:7الی  113:7ساعت   

خانم شبابی(  1)کارآموزی بزرگسال سالمند واحد  

)قائم( 193:7الی  113:7ساعت   

خانم محمدی( 2سالمند واحد )کارآموزی بزرگسال   

8گروه   
ی ـ  تانتنگس ـ ییرزایمجواد  ـ کنامین ـ یوفئخوش صوت ـ ر

 قاسمی ـ یزدانی

) نهاجا ( 173:7الی  03:7ساعت   

خانم بحرینی( 2)کارآموزی بزرگسال سالمند واحد   
- 

9گروه   
ی ـ نظری ـ باللی ـ عزیزی ـ لعلی ـ روحانی فر ـ عبدالملک

 بحرینی

)نهاجا ( 113:7الی  1:3:7ساعت   

فرخانم مشایخ(  1موزی بزرگسال سالمند واحدآ)کار  

)نهاجا ( 113:7الی  1:3:7ساعت   

ابوالحسینی آقای( 2)کارآموزی بزرگسال سالمند واحد   

11 گروه  
ی ـ بدعا -یمنفرد -یـ افشار یـ گلستان یـ موسو اینکین

 ثنایی

) قائم عج (113:7الی  1:3:7ساعت  

  آقای ابوالحسینی( 2)کارآموزی بزرگسال سالمند واحد 
- 

11 گروه یجوادی ـ یوسفی ـ فقیه حسینی ـ عاطف ـزارعی ـ فرض    
) قائم عج (193:7الی  113:7ساعت   

آقای ابوالحسینی(  2)کارآموزی بزرگسال سالمند واحد   
- 

 

  



 9911 ـ444تحصیلی پرستاری در نیمسال دوم سال  4برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

تاریخ                                                          

گروه   

الی /94/9  

91/9/9444  

/الی19/9  

12/9/9444  

/الی12/9  

1/1/9444  

/الی4/1  

1/1/9444  

/الی99/1  

92/1/9444  

/الی92/1  

19/1/9444  

/الی12/1  

94/1/9444  

صمیمی ـ جمشیدی ـ احمدی ـ  3 آقایان 3 1گروه 

 گنجی ـ ظهریان ـ شجاعی     

  11331الی 7331ساعت 
ارتوپدی( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
داخلی( کارآموزی)  

 ـ
11331الی 7331ساعت   

فارما( کارآموزی)  
11331الی 7331ساعت   

بهداشت( کارآموزی)  
 ـ ـ

ون افش ـخسروانیان ـ قرقانی ـ باقری  3 آقایان 23گروه 

یزدانی                        ــ توکلی    

13331الی11331ساعت  
ارتوپدی( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
داخلی( کارآموزی)  

 ـ
13331الی11331ساعت  

فارما( کارآموزی)  
13331الی 13311ساعت  

بهداشت( کارآموزی)  
 ـ ـ

عی صالحی ـ قهرمانی ـ شاپوری ـ رفی آقایان 33  :گروه 

حیدری ـ خواجویـ   

11331الی 7331ساعت   
داخلی( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
ارتوپدی( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
بهداشت( کارآموزی)  

 ـ
11331الی 7331ساعت   

فارما( کارآموزی)  
 ـ ـ

شهرتی ـ ممی زاده ـ مستقر ـ آقایان 3 3  4گروه 

 جوانمرد ـ پویا ایزدی ـ فاضل حسینی

13331الی11331ساعت  
داخلی( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
ارتوپدی( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
بهداشت( کارآموزی)  

 ـ
13331الی11331ساعت  

فارما( کارآموزی)  
 ـ ـ

 ـ قاعدی ـشریفی  ـساناز حسینی  3 خانم ها 53گروه 

بادمهر ـ زهرا نعمتیـ آذرپرا   

11331الی 7331ساعت   
بهداشت( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
فارما( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
ارتوپدی( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
داخلی( کارآموزی)  

 ـ ـ ـ

 ـ یصداقت ـ خوش خبر 3 آقایان وخانم ها 13گروه 

آرمات ـحسین پور  ـی مهتدـ پاساالر  ـی نعمتالهه   

13331الی11331ساعت  
بهداشت( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
فارما( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
ارتوپدی( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
داخلی( کارآموزی)  

 ـ ـ ـ

یم رحـ مریم رفیعی  ـمهسا میرزایی  3 خانم ها 3 0گروه 

امینی ـ سارا حیدریـ شمس  ـمحمودی فر  ـپور   

11331الی 7331ساعت   
فارما( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
بهداشت( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
داخلی( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
ارتوپدی( کارآموزی)  

 ـ ـ ـ

 ـ یوفئر خوش صوت ـ 3 آقایان وخانم ها 3 8گروه 

قاسمی   ـی تنگستان ـ ییرزایمجواد  ـ کنامین  

13331الی11331ساعت  
فارما( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
بهداشت( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
داخلی( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
ارتوپدی( کارآموزی)  

 ـ ـ ـ

نظری ـ باللی ـ عزیزی ـ لعلی ـ  3 خانم ها 93گروه 

 روحانی فر ـ عبدالملکی ـ بحرینی
 ـ  ـ

33161الی33113ساعت  
فارما( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
ارتوپدی( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
داخلی( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
بهداشت( کارآموزی)  

ـ  یـ موسو ایکنین آقایان وخانم ها 3 173گروه

ی ـ ثناییـ عابدی ـ منفردی ـ افشار یگلستان  
 ـ ـ

11331الی 7331ساعت   
فارما( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
بهداشت( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
ارتوپدی( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
داخلی( کارآموزی)  

 ـ

زارعی ـ فرض ـ جوادی ـ یوسفی  3 خانم ها 113گروه 

 ـ  فقیه حسینی ـ عاطفی
 ـ ـ

13331الی11331ساعت  
فارما( کارآموزی)  

13331الی11331ساعت  
بهداشت( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
داخلی( کارآموزی)  

11331الی 7331ساعت   
ارتوپدی( کارآموزی)  

 ـ

 
 

()عصرهاخانم موسوی و خانم حاجی نژاد )عصرها(       بررسی وضعیت سالمت:  خانم حیدری ـ خانم مشایخ فرفارما:    آقای شریفی کیابهداشت:      خانم حاجی نژاد و خانم شبابیارتوپدی:      خانم مشایخ فرداخلی:   

  



  پرستاری پیوسته ۶و   5زی ترم ومبرنامه کارآ

 تاریخ       

 گروه

 الی ۸۱/۸۸/۸۹11

۳۹/۸۸/۸۹11 

 الی ۳5/۸۸/۸۹11

۹۳/۸۸/۸۹11 

 الی ۳/۸۳/۸۹11

۷/۸۳/۸۹11 

 الی 1/۸۳/۸۹11

۸۱/۸۳/۸۹11 

 الی ۸۶/۸۳/۸۹11

۳۸/۸۳/۸۹11 

 ۸گروه
 )نهاجا( ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 )کاراموزی ارتوپدی(

 (م عجئا)ق۸۳:۹۳ الی ۷:۹۳ساعت 

 )کاراموزی داخلی(

 (۱کارآموزی پرستاری سالمت و جامعه )

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 کارآموزی بهداشت روان

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 کارآموزی پرستاری کودک سالم

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 ۳گروه
 )نهاجا( ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 )کاراموزی ارتوپدی(

 (عجم ئا)ق ۸۹:۹۳الی ۸۳:۹۳ساعت

 )کاراموزی داخلی (

 (۱کارآموزی پرستاری سالمت و جامعه )

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 کارآموزی بهداشت روان

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 کارآموزی پرستاری کودک سالم
 ۴۱الی  ۴۱ساعت 

 ۹گروه
 (۱کارآموزی پرستاری سالمت و جامعه )

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 )نهاجا( ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 )کاراموزی ارتوپدی(

 (م عجئا) ق۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 )کاراموزی داخلی(

 کارآموزی پرستاری کودک سالم

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 کارآموزی بهداشت روان

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 ۱گروه
 (۱کارآموزی پرستاری سالمت و جامعه )

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 )نهاجا( ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 ارتوپدی()کاراموزی 

  ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 بهداشت روان رآموزیکا
 

 کارآموزی پرستاری کودک سالم

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 5گروه
 کارآموزی بهداشت روان

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 (۱کارآموزی پرستاری سالمت و جامعه )

 )نهاجا( ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 )کاراموزی ارتوپدی(

 کارآموزی پرستاری کودک سالم

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 
 

 ۶گروه
 کارآموزی پرستاری کودک سالم

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 (۱کارآموزی پرستاری سالمت و جامعه )

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 )نهاجا( ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 موزی ارتوپدی(آ)کار
 

 کارآموزی بهداشت روان

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 ۷گروه
 (م عجئا)ق ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 )کاراموزی داخلی(

 کارآموزی بهداشت روان

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 کارآموزی پرستاری کودک سالم

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 (۱کارآموزی پرستاری سالمت و جامعه )

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 
 

 ۱گروه
 (م عجئا) ق ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 موزی داخلی ()کارآ

 کارآموزی پرستاری کودک سالم

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 

 کارآموزی بهداشت روان

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 (۱کارآموزی پرستاری سالمت و جامعه )

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 
 

 1گروه
 کارآموزی پرستاری کودک سالم

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 کارآموزی بهداشت روان

 ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 

 (م عجئا) ق ۸۹:۹۳الی  ۸۳:۹۳ساعت 
 موزی داخلی ()کارآ

 
 (۱کارآموزی پرستاری سالمت و جامعه )

 ۸۳:۹۳الی  ۷:۹۳ساعت 
 

  
 استاد بخش

 و خانم حاجی نژاد خانم شبابی ارتوپدی

 فر خانم مشایخ داخلی

 آقای ابوالحسینی روان

 آقای شریفی کیا بهداشت

 9و  6، 4، ۱گروه های  و خانم دکتر گشمرد 8و  7، 5، 3، 2: گروه های خانم بحرینی کودکان



 

  ، علی اصغر امیری، فائزه حیدری مینا عبیدی فرد راحیل امینی،، ، سعید پورقیومی  شیرین طاهری :آقایان و خانم ها:۸گروه

 علی رضا اتابک زاده، افشین فتوحی، آتنا فرض، فاطمه یوسفی، محمد رضا هاشمی  محمد رضا ملک زاده، :آقایان و خانم ها:۳گروه

 ،فاضل حسینی ، الهام مرادی فردرحسین استوا - اسما سرافرازابراهیمی ـ  فاطمه جوادی، زهرا صابری، شیما :آقایان و خانم ها:۹روهگ

 ، زهرا صادقی، صائب نبوی فردمعلی زادهالخدیجه غ فاطمه حسینی، رضیه محمودی،ـ   محمد حاتم پور، :آقایان و خانم ها:۱گروه

 ، زهرا محمدیبهاره باقری علیرضا موسوی،  زینب صالحی، ـ   حسین ابراهیمی، رضا پیرو ور،العباس د :آقایان و خانم ها:5گروه

 ، دنیا احمدی ، محمد گرایی  زهرا بذرافکن، ،  مصلحی علی اکبر، رضا آرمون یوسف بیات، علی مظفرنژاد، :آقایان و خانم ها:۶گروه

 ، میالد صادقیامیرمحمد عطار ، وحید ایزدی، فاطمه قاسم پور، زهرا مشتاقی،  فاطمه غانمی، -محمد امین دهقانی ::آقایان و خانم ها۷گروه

 ، محمد یوسفی، احسان حسینی محمد جواد فرهیخته فاطمه رنجبر، رسول نقیب، مجتبی کشتگر، فرشته شعبانزاده، :آقایان و خانم ها:۱گروه

 ، رضا ندیمی، علی رضا کشاورز ، میرکانی، السکینه هاشم زاده، آیدا عطایی، لی -محمد حسن صفی خوانی :آقایان و خانم ها:1گروه

 

  

  



 پرستاری پیوسته بعد از عید ۶وزی ترم مبرنامه کارآ

 تاریخ         

 گروه
 ۹۳/۳/۸۱۳۳/الی۳5/۳ ۳۹/۳/۸۱۳۳/الی۸۱/۳ ۸۶/۳/۸۱۳۳/الی۸۸/۳ 1/۳/۸۱۳۳/الی۱/۳ ۳/۳/۸۱۳۳/الی۳۱/۸ ۳۶/۸/۸۱۳۳/الی۳۸/۸ ۸1/۸/۸۱۳۳الی  /۸۱/۸

۸ CCU لیخدا GYN + ER اورژانس    

   اورژانس GYN + ER CCU  اخلید ۳

    GYN + ER اورژانس CCU لیخدا ۹

۱ GYN + ER CCU اورژانس داخلی    

5 GYN + ER لیخدا  اورژانس CCU   

۶ CCU لیخدا اورژانس  GYN + ER   

۷  GYN + ER لیخدا اورژانس CCU   

    CCU GYN + ER لیخدا اورژانس ۱

   داخلی  GYN + ER CCU اورژانس 1
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 استاد بخش

 آقای ابوالحسینی   اورژانس

 خانم موسوی  داخلی

CCU  خانم حیدری 

  GYN   
 

ER  )بعد از ظهر ( 

 و  9و  7، 5، 4، 2، ۱های: گروهخانم بحرینی 

 6و  8، 3های خانم دکتر گشمرد گروه

 آقای ابوالحسینی


