برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری  94در نیمسال دوم97-98
نام و نام خانوادگي

 3هفته اول

 3هفته دوم

 3هفته سوم

 3هفته چهارم

 3هفته پنجم

سه هفته ششم

 33بهمن تا 3

 4تا  44اسفند

 37فروردین تا6

 7تا 47اردیبهشت

 48تا 37

 38خرداد تا  6تیر

اسفند

مرضيه ابراهيمي
فرناز بهرامي
زهرا احمديان
سردار ملكشاهي
اميرحسين فالح
نديمه پورحيدري
خانم پرزيوند
عبدالرحمان حسيني
حميدرضا غالمي
نژاد
فاطمه آسوده
زهرا دهقانی
ابوالفضل وفادار
مسعود باقريان
مهدي رباطي
انيس بحرينی
سميرا كمالي
اميرارسالن علوی
فاطمه شريفي
امير حسين انجم شعاع

خانم ابوالهادی
حسين اسماعيلی
اميرعباس رحيم پور
پرديس ميرزائی
مرضيه مظاهري
ريحانه عبداللهی نيا
فاطمه عابدينی زاده

اردیبهشت

اطفال (81روز)
بهداشت(81روز)

مغز واعصاب( 9روز)

(خانمها)

اورژانس( 81روز)

3روز اول مهدی آباد

خانم حیدرزاده

دکتر سیدباقری

خانم بخشی

3روز دوم بهداشت4

داخلي( 9روز)

خانم دکتر نگاهبان

خانم شهابی

دکترصادقي

(آقایان)

مدیریت(81روز)
خانم ریاحی و آقای
دکترحسینی

اطفال (81روز)
بهداشت(81روز)

خانم ریاحی و
آقای دکترحسینی

دکتر سیدباقری

اورژانس( 81روز)

3روز اول مهدی آباد

خانم کافی زاده

(آقایان)

خانم بخشی

3روز دوم بهداشت4
خانم دکتر نگاهبان

مغز واعصاب(9

داخلي( 9روز)
خانم شهابی

مدیریت(81روز)

مدیریت(81روز)

CCU

( 9روز)
خانم کافی زاده

CCU

( 9روز)

دکترصادقي (خانمها)

داخلي( 9روز)
خانم شهابی

روز)

خانم حیدرزاده

CCU

( 9روز)

خانم ریاحی و آقای
دکترحسینی

خانم کافی زاده

مغز واعصاب(9
روز)

CCU

خانم حیدرزاده

( 9روز)
خانم کافی زاده

اورژانس(81
روز)

خانم بخشی

اطفال (81روز)

بهداشت(81روز)

دکترصادقي

3روز اول مهدی

مغز واعصاب(9

(خانمها)

اورژانس( 81روز)

آباد

روز)

دکتر سیدباقری

خانم بخشی

3روز دوم

خانم حیدرزاده

بهداشت(81روز)
3روز اول مهدی آباد
3روز دوم بهداشت4
خانم دکتر نگاهبان

بهداشت4
خانم دکتر نگاهبان

(آقایان)

داخلي( 9روز)
خانم شهابی

محمدصادق محمدي
علي حسين زاده
فرانك دريجاني
رضوان غالمي
سعيده عسكري
حامد تقوي
فاطمه شيخ شعاعي
فاطمه کیانی فر

خرداد

مدیریت(81روز)
خانم ریاحی و آقای
دکترحسینی

داخلي( 9روز)
خانم شهابی
مغز واعصاب( 9روز)

خانم حیدرزاده

اطفال (81روز)

بهداشت(81روز)

دکترصادقي

3روز اول مهدی

(خانمها)

اورژانس( 81روز)

آباد

دکتر سیدباقری

خانم بخشی

3روز دوم
بهداشت4
خانم دکتر نگاهبان

(آقایان)
اطفال (81روز)
دکترصادقي

CCU
( 9روز)

(خانمها)

خانم کافی زاده

دکتر سیدباقری
(آقایان)

مدیریت(81روز)
خانم ریاحی و آقای
دکترحسینی

 تعداد واحد  11:واحد – ک در عرصه کودکان2 : 2واحد – ک در عرصه سالمند( 3 : )3واحد – ک در عرصه مدیریت  2 :واحد – کارآموزی
سالمند(2:)2واحد-ک درعرصه سالمت جامعه ،فرد و خانواده 2:واحد
 روزهای کارآموزی  7روزه هفته صبح ها از ساعت  7/33الی  13:33و عصرها از ساعت  13/33الی 11
 دانشجویان در طول روز ،فقط اجازه یک شیفت کارورزی دارند و در صورت برداشتن همزمان صبح و عصر در یک روز ،طبق مقررات

برخورد خواهد شد.

 برنامه کارورزی یک هفته قبل تحویل آموزش بالین گردد (درغیر این صورت طبق مقررات برخورد خواهد شد)

