
 تبریز-87-89واحد( در نیمسال اول سال تحصیلی  11) 7برنامه کارآموزی در عرصه ترم 

 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  روز تاریخ

31/6/87 

 لغایت

26/7/87 

سه روز 

 اول هفته

شروع از )خانم کافی  جراحی قلب

 مدنی)صبح(-(7/7/87

امام رضا -)خانم فهیمی نژاد( ENTبخش 

 )عصر(

نیکوکاری  -)خانم باقری( اورژانس چشم

 )شنبه عصر(

)خانم  بخش چشم زنان و مردان 

 نیکوکاری )یکشنبه و دوشنبه عصر(-حیدرنژاد(

کودکان  -)خانم علیزاده( اورژانس کودکان

 )شنبه صبح(

 -)خانم علیزاده( درمانگاه خون کودکان

 کودکان )یکشنبه و دوشنبه صبح(

 شهدا )صبح(-)خانم قوی پنجه( 1ارتوپدی 

رازی)شنبه و  -)خانم قوی پنجه( خش لقمانب

 دوشنبه عصر(

سه روز 

 دوم هفته
سینا -)خانم عالی( سوختگی کودکان شهدا )عصر(-)آقای موسوی( اتاق عمل سینا)عصر(-)آقای نیازمند( دیالیز

 (صبح)چهارشنبه و پنج شنبه 
 امام رضا )عصر(-(حسینی)خانم  بخش غدد

29/7/87 

لغایت 

24/9/87 

روز سه 

 اول هفته
 شهدا )صبح(-)خانم قوی پنجه( 1ارتوپدی 

رازی)شنبه و  -)خانم قوی پنجه( بخش لقمان

 دوشنبه عصر(

 مدنی)صبح(-)خانم کافی( جراحی قلب

امام رضا -)خانم فهیمی نژاد( ENTبخش 

 )عصر(

نیکوکاری  -)خانم باقری( اورژانس چشم

 )شنبه عصر(

)خانم  بخش چشم زنان و مردان 

 نیکوکاری )یکشنبه و دوشنبه عصر(-حیدرنژاد(

کودکان  -)خانم علیزاده( اورژانس کودکان

 )شنبه صبح(

 -)خانم علیزاده( درمانگاه خون کودکان

 کودکان )یکشنبه و دوشنبه صبح(

سه روز 

 دوم هفته
سینا -)خانم عالی( سوختگی کودکان شهدا )عصر(-)آقای موسوی( اتاق عمل سینا)عصر(-)آقای نیازمند(دیالیز  امام رضا )عصر(-(حسینی)خانم  بخش غدد

 )چهارشنبه و پنج شنبه صبح(

26/9/87 

 لغایت

22/8/87 

سه روز 

 اول هفته

کودکان  -)خانم علیزاده( اورژانس کودکان

 )شنبه صبح(

 -)خانم علیزاده( درمانگاه خون کودکان

 کودکان )یکشنبه و دوشنبه صبح(

 شهدا )صبح(-پنجه()خانم قوی  1ارتوپدی 

رازی)شنبه و  -)خانم قوی پنجه( بخش لقمان

 دوشنبه عصر(

 مدنی)صبح(-)خانم کافی( جراحی قلب

امام رضا -)خانم فهیمی نژاد( ENTبخش 

 )عصر(

نیکوکاری  -)خانم باقری( اورژانس چشم

 )شنبه عصر(

)خانم  بخش چشم زنان و مردان 

 نیکوکاری )یکشنبه و دوشنبه عصر(-حیدرنژاد(

سه روز 

 دوم هفته

سینا -)خانم عالی( سوختگی کودکان

 )چهارشنبه و پنج شنبه صبح(
 شهدا )عصر(-)آقای موسوی(اتاق عمل  سینا)عصر(-)آقای نیازمند( دیالیز امام رضا )عصر(-(حسینیخانم ) بخش غدد

24/8/87 

لغایت 

22/12/87 

سه روز 

 اول هفته
نیکوکاری  -)خانم باقری( اورژانس چشم

 )شنبه عصر(

)خانم  بخش چشم زنان و مردان 

 نیکوکاری )یکشنبه و دوشنبه عصر(-حیدرنژاد(

کودکان  -)خانم علیزاده( اورژانس کودکان

 )شنبه صبح(

 -)خانم علیزاده( درمانگاه خون کودکان

 کودکان )یکشنبه و دوشنبه صبح(

 (صبحشهدا )-)خانم قوی پنجه( 1ارتوپدی 

رازی)شنبه و  -)خانم قوی پنجه( بخش لقمان

 (عصردوشنبه 

 (صبحمدنی)-)خانم کافی( جراحی قلب

امام رضا -)خانم فهیمی نژاد( ENTبخش 

 (عصر)

سه روز 

 دوم هفته
سینا -)خانم عالی( سوختگی کودکان شهدا )عصر(-)آقای موسوی( اتاق عمل

 )چهارشنبه و پنج شنبه صبح(

 سینا)عصر(-)آقای نیازمند( دیالیز امام رضا )عصر(-(حسینی )خانم بخش غدد

 اسامی دانشجویان

 پیمان فرسادهمتی-1

 علی همت پور-2

 حسین وفاجو-3

 رضا خالدی-4

 علی قره خان-1

 مهدی زینالی-2

 علی افکاری-3

 صفر محمد قاسمی-1

 مهدی جامی-2

 زهرا محمدی روشن-3

 الهه ستاری-4

 پریا ساکن نهر-1

 مهری امام زاده-2

 پوربهناز نوروز-3

 ساحل بابا احمدی-4

 دانشجویان گرامی لطفا به موارد زیر توجه نمایید:*



 .خواهد بود 18تا  13:32، در عصرکاری 13:32تا  9کارآموزی در شیفت صبح از ساعت  *

 می باشد. 19:32تا  13شروع کارآموزی در بخش اورژانس چشم روزهای شنبه عصر از ساعت *

 رازی عصرها( برای هر گروه همزمان برگزار خواهد شد. -صبح ها و بخش لقمان 1عصرها( و )بخش ارتوپدی  ENT*کارآموزی در )بخش جراحی قلب صبح ها و در بخش 

 شروع خواهد شد. 7/7/87*لازم به ذکر است کارآموزی بخش جراحی قلب از تاریخ 

رها در روزهای شنبه و دوشنبه و کارآموزی پرستاری سوختگی در بخش سوختگی کودکان در صبح روزهای چهارشنبه و پنج رازی عص -کارآموزی پرستاری روان در بخش لقمان

 شنبه برگزار خواهد شد.

 

o ر محیط های کارآموزی الزامی است. اساتید و( درعایت کدهای اخلاقی و پوشش )روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشج

 کنند، ممانعت به عمل آورند.محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی

o .استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد 

o .لازم به ذکر است که دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند 

o  چارچوب این برنامه خودداری فرمایند؛ لازمه هر گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی استاساتید محترم لطفا از پذیرش دانشجو خارج از. 

 

 دکتر غلامرضا فرید اعلایی پروین چراغی دکتر پروانه آقاجری

  مدیر گروه پرستاری  

  

 دانشجویی-پژوهشی-معاون آموزشی رئیس آموزش


