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 D D D D D D D D D D D D D D  D: 13, E: 2, N:1 2جراحی 

 DE D    DE D    DE D D: 6, E: 3    ریروان پرستا

 برنامه های عصر و شب با هماهنگی مسئولین بخش ها و اساتید ناظر مشخص خواهد شد.

13/3-1/4  23/2-12/3  2/2-22/2  14/1-1/2  6/12-26/12  15/11-5/12  برنامه کارشناسی پرستاری ترم 7 

E  A B C D ICU و دیالیز 

A B C D E   1داخلی 

D E  A B C  و  1جراحیCCU 

B C D E  A  2داخلی 

 A B C D E  2جراحی 

C D E  A B روان پرستاری 
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   D D D D D  D D D D   D D D D پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
D: 13, E: 1, N:2 

D: 64  

E: 5 

N: 6 

پرستاری سالمت جامعه، فرد،  

 خانواده، محیط
D D D D D  D D D D D  D D D D D 

 
D: 15 

 D D D D   D D D D   D D D D   D: 12, E: 1, N:2 پرستاری بیماری های کودکان

 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: 15 اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری اورژانس در بحران ها و 

 حوادث غیر مترقبه
D D D    D D D    D D D   

 
D: 9, E: 2, N:4 

 مشخص خواهد شد.برنامه های عصر و شب با هماهنگی مسئولین بخش ها و اساتید ناظر 

13/3-1/4  23/2-12/3  2/2-22/2  14/1-1/2  6/12-26/12  15/11-5/12  برنامه کارشناسی پرستاری ترم 8 

E F A B C D پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 

C D E F A B  ،محیطپرستاری سالمت جامعه،فرد،خانواده  

D E F A B C پرستاری بیماری های کودکان 

B C D E F A اصول مدیریت خدمات پرستاری 

F A B C D E 
پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث 

 غیر مترقبه
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                                                          ICUکارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E گروه

 دانشجویان

 

ICU1 
 نقاش پریسا

ICU1 
 کاظمیان حمیده

ICU1 
 محمدباقر محمدی

ICU1 
 کشمیریه علی سید

ICU1 
 سالمی مهدیه

 زهرا امیری  مظفری محمد مرادی محمدمصطفی سهرابی مهشید ریحانه فصاحت

ICU2 
 کرمی رئیس سادات ثنا

ICU2 
 فر رادان زهرا

ICU2 
 محمودی محمدرضا

ICU2 
 امیرحسین شاهعلیزاده

ICU2 
 زهره شعبانی

 لیال عالمی  اصالنی علی فتاحی معین فاطمه هفته خانکی رضایی زهرا

ICU3 
 مهتا ربیعی زاده

ICU3 
 باقری ارغوان

ICU3 
 پویا معصومی

ICU3 
 اخالقی علی

ICU3 
 غفوری منصوره

 معصومه نجفی جاودان وحید فالح امیرحسین رنجبر فاطمه غالمی فاطمه

CVS 

 قربانی زهرا

CVS 

 شیرزاد حنانه

CVS 

 غفاری علیرضا

CVS 

 امینی علی سید

CVS 

 اسدیفاطمه 

 نصیری زهرا امیرحسین یوزباشی علیرضا رمضانی  میرجعفری سادات فاطمه

 وند زینی فاطمه

 ، دکتر حیدریخانم بهادری ، دکتر حیدریخانم بهادری ، دکتر حیدریخانم بهادری ، دکتر حیدریخانم بهادری ، دکتر حیدریخانم بهادری مربی

 بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی محل

 1/4 -13/3 5/12 -15/11 26/12 -6/12 1/2 -14/1 22/2-2/2 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                                                     دیالیزکارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E گروه

 دانشجویان

 1دیالیز کاظمیان حمیده 1دیالیز نقاش پریسا 1دیالیز

 

 

 1دیالیز کشمیریه علی سید 1دیالیز محمدباقر محمدی

 

 

 سالمی مهدیه

 زهرا امیری  مظفری محمد مرادی محمدمصطفی سهرابی مهشید ریحانه فصاحت

  کرمی رئیس سادات ثنا

 2دیالیز

  محمودی محمدرضا فر رادان زهرا

 2دیالیز

 زهره شعبانی امیرحسین شاهعلیزاده

  فاطمه هفته خانکی رضایی زهرا 2دیالیز

 2دیالیز

 لیال عالمی  2دیالیز اصالنی علی فتاحی معین
 غفوری منصوره اخالقی علی پویا معصومی باقری ارغوان مهتا ربیعی زاده

 معصومه نجفی جاودان وحید 3دیالیز فالح امیرحسین رنجبر فاطمه 3دیالیز غالمی فاطمه

  امینی علی سید غفاری علیرضا 3دیالیز شیرزاد حنانه قربانی زهرا 3دیالیز

 3دیالیز

 فاطمه اسدی

 نصیری زهرا امیرحسین یوزباشی علیرضا رمضانی  میرجعفری سادات فاطمه

 وند زینی فاطمه

 آقای قربانی آقای قربانی آقای قربانی آقای قربانی آقای قربانی مربی

 بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار بیمارستان کامکار محل

 1/4 -13/3 5/12 -15/11 26/12 -6/12 1/2 -14/1 22/2-2/2 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                                                     1داخلی کارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E گروه

 دانشجویان

 سالمی مهدیه 1دز کشمیریه علی سید 1دم محمدیمحمدباقر  1دم کاظمیان حمیده 1دز نقاش پریسا 1دز

 زهرا امیری  مظفری محمد مرادی محمدمصطفی سهرابی مهشید ریحانه فصاحت

ریه  فر رادان زهرا 2دز کرمی رئیس سادات ثنا 2دز

 امیر

 زهره شعبانی 2دز امیرحسین شاهعلیزاده 2دم محمودی محمدرضا

 لیال عالمی  جاودان وحید فتاحی معین فاطمه هفته خانکی رضایی زهرا

ریه  پویا معصومی 2دم باقری ارغوان 1دم مهتا ربیعی زاده 1دم

 امیر

 غفوری منصوره 1دم اخالقی علی

 معصومه نجفی اصالنی علی فالح امیرحسین رنجبر فاطمه غالمی فاطمه

نورو  شیرزاد حنانه 2دم قربانی زهرا 2دم

 امیر

نورو  غفاری علیرضا

 امیر

 فاطمه اسدی 2دم امینی علی سید

 نصیری زهرا امیرحسین یوزباشی علیرضا رمضانی  میرجعفری سادات فاطمه

 وند زینی فاطمه  

 حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا مربی

 مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی محل

 26/12 -6/12 1/2 -14/1 22/2 -2/2 12/3 -23/2 1/4-13/3 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                                                     1 کارآموزی در عرصه جراحیبرنامه 

 A B C D E گروه

 دانشجویان

 1ج م کاظمیان حمیده 1ج ز  نقاش پریسا 1ج ز 

 

 1ج م محمدباقر محمدی

 

 سالمی مهدیه 1ج ز  کشمیریه علی سید

 زهرا امیری  مظفری محمد مرادی محمدمصطفی سهرابی مهشید ریحانه فصاحت

 زهره شعبانی امیرحسین شاهعلیزاده محمودی محمدرضا فر رادان زهرا 1ج م کرمی رئیس سادات ثنا

 لیال عالمی  1ج م جاودان وحید فتاحی معین فاطمه هفته خانکی رضایی زهرا 1ج م
 غفوری منصوره اخالقی علی 2ج م پویا معصومی 2ج م باقری ارغوان 2ج م  مهتا ربیعی زاده

 

 2ج م 

 معصومه نجفی اصالنی علی فالح امیرحسین رنجبر فاطمه غالمی فاطمه

 فاطمه اسدی 2ج م  امینی علی سید غفاری علیرضا شیرزاد حنانه قربانی زهرا

 نصیری زهرا امیرحسین یوزباشی علیرضا رمضانی  میرجعفری سادات فاطمه

 وند زینی فاطمه 

 ، دکتر حیدریخانم شریفی ، دکتر حیدریخانم شریفی ، دکتر حیدریخانم شریفی ، دکتر حیدریخانم شریفی ، دکتر حیدریخانم شریفی مربی

 مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی محل

 12/3-23/2 1/4-13/3 5/12-15/11 26/12-6/12 1/2-14/1 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                                                    CCUکارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E گروه

 دانشجویان

CCU2 نقاش پریسا CCU2 کاظمیان حمیده CCU2 محمدباقر محمدی CCU2 کشمیریه علی سید CCU2 سالمی مهدیه 

 زهرا امیری  مظفری محمد مرادی محمدمصطفی سهرابی مهشید ریحانه فصاحت

 زهره شعبانی امیرحسین شاهعلیزاده محمودی محمدرضا فر رادان زهرا کرمی رئیس سادات ثنا
CCU1 

A 
 CCU1 رضایی زهرا

A 
 CCU1 فاطمه هفته خانکی

A 
 CCU1 فتاحی معین

A 
 CCU1 جاودان وحید

A 
 لیال عالمی 

 غفوری منصوره اخالقی علی پویا معصومی باقری ارغوان مهتا ربیعی زاده

 CCU1 غالمی فاطمه

B 
 معصومه نجفی اصالنی علی فالح امیرحسین رنجبر فاطمه

CCU1 

B 
 CCU1 شیرزاد حنانه قربانی زهرا

B 
 CCU1 غفاری علیرضا

B 
 CCU1 امینی علی سید

B 
 فاطمه اسدی

  سادات فاطمه

 میرجعفری

 نصیری زهرا امیرحسین یوزباشی علیرضا رمضانی 

 وند زینی فاطمه  

 حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا مربی

 مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی محل

 12/3-23/2 1/4-13/3 5/12-15/11 26/12-6/12 1/2-14/1 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                                                     2داخلی کارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E گروه

 دانشجویان

نورو  محمدباقر محمدی 2دم  کاظمیان حمیده 2دز نقاش پریسا 2دز

 امیر

 سالمی مهدیه 2دز کشمیریه علی سید

 زهرا امیری  مظفری محمد مرادی محمدمصطفی سهرابی مهشید ریحانه فصاحت

نورو  فر رادان زهرا 1دز کرمی رئیس سادات ثنا 1دز

 امیر

ریه  محمودی محمدرضا

 امیر

 زهره شعبانی 1دز امیرحسین شاهعلیزاده

 لیال عالمی  جاودان وحید فتاحی معین فاطمه هفته خانکی رضایی زهرا

 غفوری منصوره 2دم اخالقی علی 2دم پویا معصومی 1دم  باقری ارغوان 2دم مهتا ربیعی زاده 2دم

 معصومه نجفی اصالنی علی فالح امیرحسین رنجبر فاطمه غالمی فاطمه

ریه  شیرزاد حنانه 1دم قربانی زهرا 1دم

 امیر

 اسدیفاطمه  1دم امینی علی سید 1دم غفاری علیرضا

 نصیری زهرا امیرحسین یوزباشی علیرضا رمضانی  میرجعفری سادات فاطمه

 وند زینی فاطمه   

 حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا حیدری دکتر، دکتر قنبری افرا مربی

 مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی محل

 1/2-14/1 22/2-2/2 12/3-23/2 1/4-13/3 12/12-15/11 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                                                     2جراحی کارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E گروه

 دانشجویان

 سالمی مهدیه 1ج م کشمیریه علی سید 2ج م محمدباقر محمدی 2ج م کاظمیان حمیده 1ج م نقاش پریسا 1ج م

 زهرا امیری  مظفری محمد مرادی محمدمصطفی سهرابی مهشید ریحانه فصاحت

  کرمی رئیس سادات ثنا

 2ج م 

 زهره شعبانی اهعلیزادهشامیرحسین  محمودی محمدرضا فر رادان زهرا

 لیال عالمی  2ج م  جاودان وحید فتاحی معین فاطمه هفته خانکی رضایی زهرا 2ج م 
  مهتا ربیعی زاده

 1ج ز 

 غفوری منصوره اخالقی علی 1ج م پویا معصومی 1ج م باقری ارغوان

 

 1ج ز 

 معصومه نجفی اصالنی علی فالح امیرحسین رنجبر فاطمه غالمی فاطمه

 فاطمه اسدی 1ج ز  امینی علی سید غفاری علیرضا شیرزاد حنانه قربانی زهرا

 سادات فاطمه

 میرجعفری

 نصیری زهرا امیرحسین یوزباشی علیرضا رمضانی 

 وند زینی فاطمه 

 ، دکتر حیدریخانم شریفی ، دکتر حیدریخانم شریفی ، دکتر حیدریخانم شریفی ، دکتر حیدریخانم شریفی ، دکتر حیدریخانم شریفی مربی

 مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی مجتمع شهید بهشتی محل

 12/12-15/11 26/12-6/12 1/2-14/1 22/2-2/2 12/3-23/2 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 بهمندانشجویان پرستاری ورودی                                                     روان پرستاریکارآموزی برنامه 

 A B C D E گروه

 دانشجویان

 سالمی مهدیه جاودان وحید محمدباقر محمدی فر رادان زهرا نقاش پریسا

 زهرا امیری  اخالقی علی مرادی محمدمصطفی زینب آتش که میرجعفری سادات فاطمه

 زهره شعبانی اصالنی علی محمودی محمدرضا شیرزاد حنانه کرمی رئیس سادات ثنا

 لیال عالمی  امینی علی سید فالح امیرحسین سهرابی مهشید ریحانه فصاحت

 غفوری منصوره امیرحسین شاهعلیزاده غفاری علیرضا کاظمیان حمیده رضایی زهرا
 معصومه نجفی مظفری محمد فتاحی معین رنجبر فاطمه مهتا ربیعی زاده

 فاطمه اسدی کشمیریه علی سید پویا معصومی باقری ارغوان غالمی فاطمه

 نصیری زهرا امیرحسین یوزباشی  فاطمه هفته خانکی قربانی زهرا

 وند زینی فاطمه زینب آتش که   

 مربی خانم احمدیان خانم احمدیان خانم خلیفی خانم خلیفی مربی

 مرکز روان مرکز روان مرکز روان مرکز روان مرکز روان محل

 22/2 – 2/2 12/3 – 23/2 1/4 – 13/3 5/12 -15/11 26/12-6/12 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 مهردانشجویان پرستاری ورودی                                                          بهداشت مادر و نوزاد یپرستارکارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E F گروه

 دانشجویان

  یمعصومه تقدس

  یصادق زینب

  ینیحس فرشته

  ینرام سارا

  یانبرج فاطمه

  یمیصم زهرا

 یریاییج فائزه

  یانالهام پور محمد

  یاقبال رکن آباد مریم

  یتیهدا فاطمه

 یکاظم فاطمه

  یسلطان مهدیه

  یموسو زینب

 یزسحرخ زهرا

 زینب آتش که

  یساجده رحمت

 عابد  فاطمه

 یرانیش پریسا

 راستگو الهه

 یاسد حانیه

 یآقاحاج زهرا

  یگروس یرحسینام

  یفرامرز امیررضا

  یداوودآباد حمید

  یکائیلیم علی

  یعبد میالد

 نژاد یعل صباح

 ییطباطبا یعل محمد

 یکالئ مجتبی

 یفخر ینمحمد حس

  یجناب ینام محمد

 صالح پور محمدحسین

  ییکوپا علی

 یجعفر حسین

 کلهر  مهدی

 صحت فکر علی

 یغالم مهدی

  یرزاخانیم یارمهد

  یخسرو امین

 نقاش  صادق

  یاریبخت امیر

  یشعبان مهدی

  یزمان محمدامین

 یبرنوس علیرضا

 یمیعظ ینمحمد مع

 مربی
 دکتر، خانم یوسفی زاده حیدری دکتر، خانم یوسفی زاده خانم یوسفی زاده خانم یوسفی زاده خانم یوسفی زاده

 حیدری

 دکتر ،خانم یوسفی زاده

 حیدری

 بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت سالمتبیمارستان خیرین  محل

 12/3-23/2 1/4-13/3 5/12-15/11 26/12-6/12 1/2-14/1 22/2-2/2 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 مهردانشجویان پرستاری ورودی                                                          کودکان یها یماریب یپرستارکارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E F گروه

 دانشجویان

  یمعصومه تقدس

  یصادق زینب

  ینیحس فرشته

  ینرام سارا

  یانبرج فاطمه

  یمیصم زهرا

 یریاییج فائزه

  یانالهام پور محمد

  یاقبال رکن آباد مریم

  یتیهدا فاطمه

 یکاظم فاطمه

  یسلطان مهدیه

  یموسو زینب

 یزسحرخ زهرا

 زینب آتش که

  یساجده رحمت

 عابد  فاطمه

 یرانیش پریسا

 راستگو الهه

 یاسد حانیه

 یآقاحاج زهرا

  یگروس یرحسینام

  یفرامرز امیررضا

  یداوودآباد حمید

  یکائیلیم علی

  یعبد میالد

 نژاد یعل صباح

 ییطباطبا یعل محمد

 یکالئ مجتبی

 یفخر ینمحمد حس

  یجناب ینام محمد

 صالح پور محمدحسین

  ییکوپا علی

 یجعفر حسین

 کلهر  مهدی

 صحت فکر علی

 یغالم مهدی

  یرزاخانیم یارمهد

  یخسرو امین

 نقاش  صادق

  یاریبخت امیر

  یشعبان مهدی

  یزمان محمدامین

 یبرنوس علیرضا

 یمیعظ ینمحمد مع

 دکتر طاهری دکتر طاهری دکتر طاهری دکتر طاهری دکتر طاهری دکتر طاهری مربی

 بیمارستان حضرت معصومه بیمارستان حضرت معصومه بیمارستان حضرت معصومه بیمارستان حضرت معصومه بیمارستان حضرت معصومه بیمارستان حضرت معصومه محل

 22/2-2/2 12/3-23/2 1/4-13/3 5/12-15/11 26/12-6/12 1/2-14/1 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 مهردانشجویان پرستاری ورودی                                                        یخدمات پرستار یریتاصول مدکارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E F گروه

 دانشجویان

جراحی 

 زنان

جراحی  معصومه تقدسی

 زنان

جراحی  الهام پور محمدیان 

 زنان

جراحی  ساجده رحمتی 

 زنان

جراحی  امیرحسین گروسی 

 زنان

 ینمحمد حس

 یفخر

جراحی 

 زنان

 یاریبخت امیر

مریم اقبال رکن  زینب صادقی 

 ابادی

  یخسرو امین  یجناب ینام محمد امیررضا فرامرزی فاطمه عابد 

جراحی 

 اعصاب

جراحی  فاطمه برجیان

 اعصاب

جراحی  فاطمه هدایتی 

 اعصاب

جراحی  پریسا شیرانی 

 اعصاب

جراحی  حمید داوودابادی 

 اعصاب

صالح  محمدحسین

 پور

جراحی 

 اعصاب

 یزمان محمدامین

 سارا رامین

 

 یبرنوس علیرضا  ییکوپا علی علی میکائیلی  الهه راستگو  فاطمه کاظمی 

جراحی 

 وارتوپدی

 زهرا صمیمی 

 

جراحی 

 وارتوپدی

جراحی  مهدیه سلطانی 

 وارتوپدی

جراحی  حانیه اسدی 

 وارتوپدی

جراحی  میالد عبدی 

 وارتوپدی

جراحی  یجعفر حسین

 وارتوپدی

  یشعبان مهدی

 فائزه جیریایی 

 
 نقاش صادق کلهر  مهدی مجتبی کالئی  زهرا آقاجانی  زینب موسوی 

 یرزاخانیم یارمهد داخلی  صحت فکر علی داخلی  صباح علی نزاد  داخلی   داخلی  زهرا سحرخیز داخلی  فرشته حسینی  داخلی 

محمدعلی    زینب آتش که  

 طباطبایی

 یغالم مهدی

محمد معین 

 عظیمی

 مسئولین بخش ها مسئولین بخش ها مسئولین بخش ها مسئولین بخش ها مسئولین بخش ها سئولین بخش هام مربی

 بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت بیمارستان خیرین سالمت محل

 26/12-6/12 1/2-14/1 22/2-2/2 12/3-23/2 1/4-13/3 5/12-15/11 تاریخ
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 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال                                          98 مهردانشجویان پرستاری ورودی                                                         مترقبه یراورژانس در بحران ها و حوادث غ یپرستارکارآموزی در عرصه برنامه 

 A B C D E F گروه

 دانشجویان

 مهدیار میرزاخانی  محمد حسین فخری امیرحسین گروسی  ساجده رحمتی  الهام پور محمدیان  معصومه تقدسی 

 امین خسروی  محمد امین جنابی  امیررضا فرامرزی  فاطمه عابد  مریم اقبال رکن آبادی  زینب صادقی 

 صادق نقاش  محمدحسین صالح پور حمید داوودآبادی  پریسا شیرانی فاطمه هدایتی  فرشته حسینی 

 امیر بختیاری  علی کوپایی  علی میکائیلی  الهه راستگو فاطمه کاظمی سارا رامین 

 مهدی شعبانی  حسین جعفری میالد عبدی  حانیه اسدی مهدیه سلطانی  فاطمه برجیان 

 محمدامین زمانی  مهدی کلهر  صباح علی نژاد زهرا آقاحاجی  زینب موسوی  زهرا صمیمی 

 علیرضا برنوسی  علی صحت فکر محمد علی طباطبایی فاطمه زهرا آقایی زهرا سحرخیز فائزه جیریایی 

 محمد معین عظیمی مهدی غالمی مجتبی کالئی   زینب آتش که اسما حبیبی

      

 آقای عسگری، خ حیدری آقای عسگری، خ حیدری آقای عسگری، خ حیدری آقای عسگری، خ حیدری عسگری، خ حیدریآقای  آقای عسگری، خ حیدری مربی

 اورژانس اورژانس اورژانس اورژانس اورژانس اورژانس بخش

 شهید بهشتی شهید بهشتی شهید بهشتی شهید بهشتی شهید بهشتی شهید بهشتی بیمارستان

 1/4 -13/3 5/12 -15/11 26/12 -6/12 1/2 -14/1 22/2 -2/2 12/3 -23/2 تاریخ
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 1402-1401دوم نیمسال                                            98مهر دانشجویان پرستاری                                  یط سالمت جامعه،فرد،خانواده، مح یپرستاربرنامه کارآموزی در عرصه 

 A1 B1  C1 D1  E1 F1 گروه 

 معصومه تقدسی دانشجویان

 زینب صادقی

 فرشته حسینی

 سارا رامین

 الهام پور محمدیان

 مریم اقبال رکن آبادی

 فاطمه هدایتی

 فاطمه کاظمی

 ساجده رحمتی

 فاطمه عابد

 شیرانی پریسا

 

 امیرحسین گروسی

 امیررضا فرامرزی

 حمید داوودآبادی

 علی میکائیلی

 محمد حسین فخری

 محمد امین جنابی

 محمدحسین صالح پور

 علی کوپایی

 مهدیار میرزاخانی

 امین خسروی

 صادق نقاش

 امیر بختیاری

 A2 B2 C2 D2 E2 F2 

 فاطمه برجیان  دانشجویان

 زهرا صمیمی 

 فائزه جیریایی

 مهدیه سلطانی

 زینب موسوی

 زهرا سحرخیز

 زینب آتش که

 الهه راستگو

 حانیه اسدی

 زهرا آقاحاجی

 میالد عبدی

 نژادصباح علی 

 محمد علی طباطبایی

 مجتبی کالئی

 حسین جعفری

 مهدی کلهر 

 علی صحت فکر

 مهدی غالمی

 مهدی شعبانی

 محمدامین زمانی

 علیرضا برنوسی

 محمد معین عظیمی
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 برنامه بهداشت مدرسه:  -1

 

 

 

 

 برنامه بازدید: -2

 

 مربی )فرقانی( بازدید بیمارستان مرکز موسی بن جعفر)آزمایشگاه سل(  مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری)ایدز و هپاتیت( )طب کار( مرکز امیر المومنین آزمایشگاه آب گروه

B 22/11/1401  23/11/1401  24/11/1401  25/11/1401  26/11/1401  خانم دهقانی 

A 13/12/1401  14/12/1401  15/12/1401  16/12/1401  17/12/1401  خانم دهقانی 

F 19/1/1402  20/1/1402  21/1/1402  22/1/1402  23/1/1402  خانم دهقانی 

 E 16/2/1402  17/2/1402  18/2/1402  19/2/1402  20/2/1402  خانم دهقانی 

D 30/2/1402  31/2/1402  1/3/1402  2/3/1402  3/3/1402  خانم دهقانی 

C 27/3/1402  28/3/1402  29/3/1402  30/3/1402  31/3/1402  خانم دهقانی 

 مربی بهداشت مدارس گروه

B 15/11/1401  19/11/1401الی  خانم یاقوتی 

A 6/12/1401  10/12/1401الی  خانم یاقوتی 

F 26/1/1402  30/1/1402الی  خانم یاقوتی 

E 9/2/1402  13/2/1402الی  خانم یاقوتی 

D 19/1/1402  23/1/1402الی  خانم یاقوتی 

C 16/2/1402  20/2/1402الی  خانم یاقوتی 
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 برنامه درمانگاه: -3

شهری درمانگاه گروه  مربی روز 

B1 29/11/1401  3/21/1401الی سالمیانخانم  از شنبه تا چهارشنبه   

B2 29/11/1401  3/21/1401الی  خانم پریمی از شنبه تا چهارشنبه 

A1 20/12/1401  24/12/1401الی سالمیانخانم  از شنبه تا چهارشنبه   

A2 20/12/1401  24/12/1401الی  خانم پریمی از شنبه تا چهارشنبه 

F1 14/1/1402  17/1/1402الی سالمیانخانم  از شنبه تا چهارشنبه   

F2 14/1/1402  17/1/1402الی  خانم پریمی از شنبه تا چهارشنبه 

 E1 4/2/1402  7/2/1402الی سالمیانخانم  از شنبه تا چهارشنبه   

E1 4/2/1402  7/2/1402الی چهارشنبه از شنبه تا   خانم پریمی 

D1 23/2/1402  27/2/1402الی سالمیانخانم  از شنبه تا چهارشنبه   

D2 23/2/1402  27/2/1402الی  خانم پریمی از شنبه تا چهارشنبه 

C1 20/3/1402  24/3/1402الی سالمیانخانم  از شنبه تا چهارشنبه   

C2 20/3/1402  24/3/1402الی پریمیخانم  از شنبه تا چهارشنبه   

 

 نکته:کلیه واحدهای درمانگاه )مادر و کودک،بهداشت محیط و حرفه ای و....(مورد نیاز میباشد.

 


