
   98-99سالتحصیلی دوم  پرستاری در نیمسال 2دانشجویان ترم  -واحد ( 1کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری )

 صبح روزهای سه شنبه

 

 دکتر غالمرضا فرید اعالیی پروین چراغی یدکتر الهه حق گشایدکتر علی افسری و  و  دکتر امیر محمدی دکتر علی افسری

 مدیر گروه پرستاری

 

سینا و معاونین آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین و 

 شهید بهشتی 

-پژوهشی-معاون آموزشی رئیس آموزش

 دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  بازه زمانی

داخلی مردان   24/1/99لغایت  15/11/98

 امیرالمؤمنین

 یناس مردانجراحی   زنان امیر المؤمنین ارتوپدی سینا  

 امیر سالمتی بناب   -1 

پوریا ایمانعلی زاده  -2

 سفیدی

 محمد رضائی  -3

 یاسر اسالمی دمیرچی -4

 نیایش انسانی خواجه  -5

 میالد طایرملکی   -6

 بهزاد شکوری -1

 زاد رضا عبداله  -2

 مصطفی میکائیلی -3

 متین فاتحی   -4

 سینا رزمی   -5

 حسین عطری خطیبی  -6

   هانیه انصاری  -1

 رقیه حسین پور -2

 مریم سلیمانی -3

 الهه کاملی خضرلو  -4

 کوثرالزهرا کمانه آذری  -5

 فاطمه محمدپور -6 

 سامان محمدزاده -1

 شایان سبحانی -2

 محدثه سراندیبیان   -3

 مینا نجار چوب بر  -4

 مهدیه باویل سفالئی-5

 پریسا اسبقی ممقانی -6

 ان:های مهم برای اساتید و دانشجویپیام
 خواهد بود. سینا( در بیمارستان امیرالمومنین و 13:30تا  8های صبح )از ساعت  شیفتسه شنبه کارآموزی در روزهای  .1

آقای : ارتوپدی سینا، 10خانم وند تمدن: سینا مردانجراحی ، 10خانم سلیمانی مردان: داخلی، 10 علی قلی پورخانم : زنان امیرمربیان در بخش  .2

 .خواهد بود 10مقصودی

رعایت کدهای اخالقی و پوشش )روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن  .3

 دانشجو( در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیدی محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.

 حداکثر نیم ساعت می باشد. استراحت وسط کارآموزی .4

 دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند.

 الزمه هر گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی است.



 
  صبح  شنبهیکروزهای  98-99سال تحصیلی  پرستاری در نیمسال دوم 3دانشجویان ترم  -واحد ( 1برنامه کارآموزی فارماکولوژی )

 

 

و دکتر الهه  ی، دکتر علی افسری دکتر امیرمحمد دکتر علی افسری

 حق گشایی

 دکتر غالمرضا فرید اعالیی پروین چراغی

 مدیر گروه پرستاری

 

معاونین آموزشی مرکز آموزشی درمانی 

 امیرالمومنین و شهید بهشتی 

 دانشجویی-پژوهشی-معاون آموزشی رئیس آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  بازه زمانی

 زنان امیر POST CCU امیرالمؤمنین عفونی امیرالمؤمنین داخلی مردان 5/2/99تا 19/11/98

 سیدمحمد علیانسب-1 

 عادل دهقانیان-2

 مهران فرزان پور-3

 هادی جعفری -4

 رضا زمانی-5

 امین جباری -6

 

 حسین قلی پور-1

 میرحسین عزیزی-2

 مهران نجفی-3

 سجاد مرادزاده-4

 مهدی هاشمی-5

 عباس محمدپور فرد-6

 زهرا نوری-1

 الهه علیزاده -2

 پریناز شبانی-3

 مریم رحمانی -4

 معصومه عبدی-5

 فاطمه بنائی میالنی-1

 فاطمه پارسای بناب-2

 حانیه رضوانی-3

 نازنین قادرپور اقدم-4

 سارا حقی-5

 لمیرا حسن زادها -6

 

 های مهم برای اساتید و دانشجویان:پیام
 خواهد بود.بیمارستان امیرالمومنین و سینا ( در  13:30تا  8های صبح )از ساعت  شیفت شنبهیککارآموزی در روزهای  .1

خانم : POST CCUو   10بیصاحخانم  :زنان امیر، 10خانم علی قلی پور :عفونی امیر، 10خانم وند تمدنیداخلی مردان:  مربیان در بخش .2

 خواهد بود. 10سلیمانی

رعایت کدهای اخالقی و پوشش )روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن  .3

 ممانعت به عمل آورند.محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند،  های کارآموزی الزامی است. اساتیددانشجو( در محیط 

 استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد. .4

 دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند.

 گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی است.الزمه هر



پرستاری در  4دانشجویان ترم  -واحد 2ارآموزی بهداشت مادر و نوزاد ک -واحد( 2) 1کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 شنبه صبح در بیمارستانهای بهشتی و امیرالمومنین  دوعصرو  یکشنبهشنبه صبح، روزهای  98-99نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و سینا

 

 

 5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  بازه زمانی

ارتوپدی  26/12/98تا 12/11/98

)شنبه و دو سینا

 -شنبه صبح 

 عصر( یکشنبه

 جراحی مردان

)شنبه و دو  سینا

 -شنبه صبح 

 یکشنبه عصر(

 نوزادان -زایشگاه

 عمل اتاق

 دو و شنبه)بهشتی

 - صبح شنبه

 (عصر یکشنبه

اورژانس 

)شنبه و دو امیر

 -شنبه صبح 

 یکشنبه عصر(

داخلی زنان 

 دو و شنبه)امیرالمومنین

 یکشنبه - صبح شنبه

 (عصر

اورژانس  26/2/99تا  14/1/99

)شنبه امیرالمومنین

 -و دو شنبه صبح 

 یکشنبه عصر(

اورژانس 

)شنبه و دو سینا

 -شنبه صبح 

 یکشنبه عصر(

داخلی زنان 

)شنبه امیرالمومنین

 -و دو شنبه صبح 

 یکشنبه عصر(

ارتوپدی 

سینا)شنبه و دو 

 -شنبه صبح 

 یکشنبه عصر(

 اتاق نوزادان -زایشگاه

 دو و شنبه)بهشتی عمل

 یکشنبه - صبح شنبه

 (عصر

 فرید اسماعیل پور-1 

 علی بابانژاد-2

 مهدی لطفی-3

 مهدی فتحی-4

 حامد نایب پور-5

 

 محمد سلطان پور-1

 محمدرضا کرمی-2

 صدرا خورشیدی-3

 نوید نیك منش -4

 یاسر ولی پور-5

 لیال اسدپور-1

 الهام جعفری  -2

 آیدا عباسی-3

 مهسا فرجی -4

 پرستو اقامی-5

 المیرا حسن زاده-6

 نیما مالزاده-1

 صبار سهیل-2

 علی حیدری-3

 ناصر شفیعی-4

 سینا اقدمی-5

 

 الهه اتفاق-1

 صدیقه احسانی-2

 پریا حکیمی-3

 فاطمه حیدری -4

 تارا فوالدی-5

 شبنم مارجی-6

 های مهم برای اساتید و دانشجویان:پیام
 ( در بیمارستان امیرالمومنین و سینا و  بهشتی خواهد بود. 13:30تا  8اعت شیفتهای صبح )از س دوشنبه و شنبه   کارآموزی در روزهای .1

 13خانم قربانیان یکشنبه عصر:  - 27 خانم جهانبان: )شنبه و دو شنبه صبح(ارتوپدی سینامربیان در بخش   .2

 6  اثیخانم غی  عصر یکشنبه - 7 : آقای خیریصبح شنبه دو - 7: خانم محمدی  صبح شنبه :سینا جراحی مردان

 40 و خانم قربانی پرتاشخانم بهشتی:  نوزادان -اتاق عمل -زایشگاه

 20 دکتر افسری  عصر یکشنبه و صبح شنبه دوشنبه و   اورژانس سینا: 

 40: خانم علی قلی پور  (عصر یکشنبه - صبح شنبه دو و شنبه)اورژانس امیر

 خواهد بود. 40 : وند تمدنی(عصر یکشنبه - صبح شنبه دو و شنبه)داخلی زنان

رعایت کدهای اخالقی و پوشش )روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن  .3

 دانشجو( در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیدی محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.

 سط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد.استراحت و .4

 دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند.

 الزمه هر گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی است.



کارآموزی کودک سالم و  -سالمت جامعه/فرد وخانواده/محیط کارآموزی پرستاری  -2کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 واحد( 2پرستاری بیماریهای کودکان )هر کدام 

 صبح دوشنبه ، صبح/عصر یکشنبه و روزهای شنبه -98-99پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی  5دانشجویان ترم  

 3گروه  2گروه  1گروه  تاریخ کاراموزی

12/11/98 

لغایت 

19/12/98 

-شنبه، یکشنبه و دوشنبه صبح  –بهداشترکز م

 کاظمی مطلقمربی: خانم 

 

 دوشنبه عصر، کشنبهی-  صبح شنبهامیر  عفونی

  صبح

 و یکشنبه شنبه، کودکان سینا

 )خانم وصفی( صبح دوشنبه

  (اسفند 19-10) نوزادان بهشتی

19/12/98 
لغایت 

13/2/99 

 عصر، دوشنبه یکشنبه-  صبح عفونی امیر شنبه

 صبح

 و یکشنبه شنبه،  - بهداشتمرکز  ( 16/1تا  24/12نوزادان بهشتی )

 کاظمی خانم: مربی -صبح دوشنبه

 صبح دوشنبه و یکشنبه شنبه، سیناکودکان  مطلق

18/2/99 
لغایت 

17/3/99 

صبح  دوشنبه و یکشنبه شنبه، -بهداشت مرکز  -(اردیبهشت 31-18)بهشتی  نوزادان

 ی مطلقخانم کاظم خانم: مربی

 یکشنبه-  صبح عفونی امیر شنبه

 صبح عصر، دوشنبه
 صبح دوشنبه و یکشنبه شنبه، سینا کودکان

اسامی 

 دانشجویان

 یدریح -1

 ینیزم -2

 اصل ییطباطبا رمحمدیم -3

 ینیمالك ع -4

 منیری -5

  یفیشهرام شر -1

 یمیمحمد عرفان کر-2

 بوکانی زاده یمشهد الیل -3

 منفرد الیل -4

 س عزتییون -5

 

 بیوک مفیدی زاد -1

 محمدحسین حمدی -2

 رضا کریم نژاد -3

 علی امیدی -4

o روز( 17)نوزادان: خانم معقولی  بخش در مربیان ، 

o بعد از  2و  1گروه  - {روز 12خانم وصفی ( 5/12الی  12/11 تاریخ 3)گروه }: سه روز اول هفته صبح -بیمارستان سینا  کودکان (

 روز 7 آبیارخانم  :صبح دوشنبه –روز14ه صبح خانم دکتر آقاجریشنبه و یکشنب(16/1/99

o  :روز50خانم کاظمی مطلقمربی بهداشت 

o بود خواهد روز 16 دلداری آقای ،یکشنبه عصر: روز 34شنبه و دو شنبه صبح خانم سلیمانی امیر: عفونی 

o  ز آموزشی درمانی سینا، امیرالمومنین و شهید بهشتی در مراک 19تا  13:30و عصر از ساعت 13:30تا  8کارآموزی در شیفت صبح از ساعت

 خواهد بود.

o  رعایت کدهای اخالقی و پوشش )روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن

 رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.دانشجو( در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیدی محترم از ورود دانشجویانی که 

o  .استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد 

o .دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند 

o  .اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند؛ الزمه هر گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی است 

دکتر امیر محمدی، دکتر علی افسری و دکتر حق  ریدکتر علی افس

 گشایی  
 دکتر غالمرضا فرید اعالیی پروین چراغی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی سینا،  مدیر گروه پرستاری

 شهید بهشتی و امیرالمومنین 

-پژوهشی-معاون آموزشی رئیس آموزش

 دانشجویی



  واحد( 1)واحد(، کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه 2) 3کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان 

 و مرکز دیالیز ثمین طب سروش مراغه ، سینابیمارستان امیرالمومنین صبح و دوشنبهصبح  و عصرروزهای شنبه، یکشنبه  98-99پرستاری در نیمسال دوم سال تحصیلی  6دانشجویان ترم  

 8گروه  7گروه  6گروه  5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  بازه زمانی  گروه

 لغایت 21/11/97

3/12/97 

ICU شنبه و  -امیر

 یکشنبه صبح

 CCU شنبه و -امیر

، دو شنبه عصر یکشنبه

 صبح

دیالیز شنبه و 

 یکشنبه صبح

 -امیر داخلی مردان 

و  صبح و عصر شنبه

 عصر،دوشنبه 

شنبه  -جراحی مردان سینا

 عصر و یکشنبه صبح

 سینا زنان جراحی

 صبح

 یکشنبه شنبه– امیر احیجر

 صبح  دوشنبه و

شنبه و  -امیر ICU جراحی زنان سینا صبح  12/12/98لغایت  4/12/97

 یکشنبه صبح

CCU شنبه و -امیر

، دو عصر یکشنبه

 شنبه صبح

دیالیز شنبه و یکشنبه 

 صبح

Post ccu  امیر– 

شنبه صبح، 

یکشنبه  عصر و 

شنبه و  -امیر ICU  26/12/98لغایت  17/12/97 دو شنبه صبح

 یکشنبه صبح

CCU شنبه و -امیر

، دو شنبه عصر یکشنبه

 صبح

دیالیز شنبه و یکشنبه 

 صبح

شنبه یکشنبه –جراحی امیر 

 و دوشنبه صبح

شنبه  -جراحی مردان سینا

 عصر و یکشنبه صبح

شنبه  –امیر  Post ccu 22/1/98لغایت  14/1/98

عصر، یکشنبه و دو شنبه 

 صبح

شنبه و  -امیر ICU  صبح  سینا زنان جراحی

 یکشنبه صبح

CCU شنبه و -امیر

، دو شنبه عصر یکشنبه

 صبح

  دیالیز شنبه و یکشنبه صبح

جراحی مردان  4/2/98لغایت  23/1/98

شنبه عصر و  -سینا

 یکشنبه صبح

شنبه –امیر  جراحی

 یکشنبه و دوشنبه صبح

ICU شنبه و  -امیر

 یکشنبه صبح

CCU شنبه و یکشنبه-امیر 

 ، دو شنبه صبحرعص

دیالیز شنبه و 

 یکشنبه صبح

  

 –امیر  Post ccu  13/2/98لغایت  5/2/98

شنبه عصر، یکشنبه و 

 دو شنبه صبح

شنبه و یکشنبه  -امیر ICU صبح  سینا زنان جراحی

 صبح

CCU شنبه -امیر

، عصر و یکشنبه

 دو شنبه صبح

 دیالیز شنبه و یکشنبه صبح

شنبه و یکشنبه ز دیالی 26/2/98لغایت  18/2/98

 صبح

شنبه –امیر  جراحی

یکشنبه و دوشنبه 

 صبح

 -جراحی مردان سینا

شنبه عصر و یکشنبه 

 صبح

 ICU شنبه  -امیر

 و یکشنبه صبح

CCU شنبه و یکشنبه-امیر 

 ، دو شنبه صبحعصر

شنبه و -امیر CCU  8/3/98لغایت  27/2/98

، دو شنبه عصر یکشنبه

 صبح

دیالیز شنبه و یکشنبه 

 صبح

 سینا زنان جراحی  

 صبح 

ICU شنبه و یکشنبه  -امیر

 صبح



 ناهیده صمدپور-1 اسامی گروه

 سارا ارجمندی-2

 سارا صادق دوست-3

 هاجر مفیدی زاد-4

 زهرا مفیدی زاد-5

 رویا محمدی-1

 زهرا اللهیاری-2

 فائقه توکل -3

 شیرین نعمایی-4

 نیکو شیشه گر-5

 پری ناز رضایی  -6

  آهنگرزاده میالد -1

سیامک قهرمان   -2

 زاده

 ساسان خیری  -3

 امین سارمی -4

 پویا خلیلی -5

 مجتبی حسین زاده-1

 رضا کاظمی-2

 علی وثوقی-3

 پدرام مختاری فرد-4

 دینی مهدی -5

 سعید عباسی -6

 صفرخانلورویا -1

 صبا علیخواه -2

 پریسا جباری -3

 فاطمه تقی پور -4
 مریم فیض الهی-5
 مائده افشاری -6

 د حیرانی احم -1

 سعید فالح -2

 میالد عسگری -3

 بخشی احمدرضا  -4

 رشید جعفر-5

 مریم نوروزی -1

 فاطمه علی پور  -2

 آرزو اسماعیلی -3

 زهرا نژاد رضا-4

 طاهره علیاریان -5

 مهدی نوروزی-6 

 مجید نوروزی -1

 آرزویی سجاد -2

 حسینی سیدمومن -3

 ابراهیم مصدق-4

 جواد قادری-5

 دیار رسولی -6

  :لیست مربیان 

 روز 10: خانم غیاثیشنبه صبح و عصر، دوشنبه صبحامیر:   داخلی مردان

 12 محمدیخانم  صبحو دوشنبه  12خانم جهان بان ، یکشنبه 12 خانم صاحبی شنبهجراحی زنان سینا: 

  Post ccu :30آقای صفری یکشنبه عصر صبح شنبه دو و شنبه  امیر 

 CCU روز 39 آغال  : و شنبه صبح، دعصر شنبه و یکشنبه-امیر 

 ICU   :روز 26 خانم مستوفیشنبه و یکشنبه  امیر 

 روز 26 آقای جعفری شنبه و یکشنبهدیالیز:  

 13: آقای نجیبی و یکشنبه صبح 13 : آقای دلداریشنبه عصر  جراحی مردان سینا:

 11دوشنبه صبح خانم صاحبی  -روز 11 یخانم محمد  :صبح یکشنبه، روز 13صبح آقای مقصودی :  شنبه       امیر: جراحی

  می باشد 19تا  13:30و در عصرکاری  13:30تا  8کارآموزی در شیفت صبح از ساعت 

ن پیشگیری برگزار خواهد شد. رعایت اصول پیشگیری و کنترل عفونت در این واحد الزامی بوده و دانشجویان ملزم به رعایت قوانی مرکز دیالیز ثمین طب سروش مراغهکارآموزی در 

 از عفونت بر اساس دستورالعملهای این واحد )از جمله تعویض کفش و یونیفرم( می باشند.

 د محترم و( در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیرعایت کدهای اخالقی و پوشش )روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشج

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

 .استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد 

 ، نامه رسمی است.و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند؛ الزمه هر گونه تغییر در برنامه دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند

 

 دکتر غالمرضا فرید اعالیی پروین چراغی و دکتر الهه حق گشایی دکتر امیر محمدی، دکتر علی افسری علی افسریدکتر 

 مدیر گروه پرستاری

 

 دانشجویی-پژوهشی-معاون آموزشی رئیس آموزش معاونین آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین و شهید بهشتی 



 واحد( 3کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت های ویژه ) -واحد( 8و مراقبت پرستاری در منزل) 3-1کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن و سالمندان  -غهمرا 8ترم 

 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه روز تاریخ

 امیر post ccuداخلی مردان و  سه روز اول هفته 12/11/98-12/12/98

دو شنبه  عصرو شب دو نفر اول بعد  شنبه ویکشنبه صبح،

 )پرسپتور( دوم نفر3روز تعویض با  13

( دو نفر صبحسینا  سینا عصر ارتوپدی   ICU -)پرسپتور

 بعدینفر  3روز تعویض با  13اول بعد 
ICU  پرسپتور  سینا صبح(– نفر  سهICU  دو نفر  CCU )صبحامیر 

درشیفت عصر  ICUو عصر)دانشجویان صبح 

CCU روز توالی عوض  13. بعد بود خواهند

 (شود

سه شنبه و 

 چهارشنبه

 پرسپتور و عصر صبحو ارتوپدی سینا  سینا عصر اورژانس سه شنبه و چهار شنبه دیالیز

 (بعدینفر  3روز تعویض با  13)دو نفر اول بعد از 
 CCU )(چهارشنبه صبح– عصر شنبه سه)ارتوپدی سینا  امیر)صبح 

صبح و امیر( CCU  دو نفر  ICUسه نفر  –)پرسپتور  ز اول هفتهسه رو 13/12/98-26/1/99

درشیفت عصر  ICUعصر)دانشجویان صبح 

CCU  روز توالی عوض  13خواهند بود. بعد

 شود(

 امیر post ccuداخلی مردان و 

شنبه ویکشنبه صبح، دو شنبه  عصرو شب دو نفر اول بعد 

 نفر دوم )پرسپتور(3روز تعویض با  13

سینا عصر ارتوپدی سینا صبح( دو    ICU -)پرسپتور

 نفر دوم  2روز تعویض با  13نفر اول بعد 

 

ICU  سینا صبح 

سه شنبه و 

 چهارشنبه

 و عصر صبح سینا ارتوپدی و عصر سینا اورژانس سه شنبه و چهار شنبه دیالیز (چهارشنبه صبح– عصر شنبه سه)ارتوپدی سینا 

 نفر دو با یضتعو روز 13 از بعد اول نفر دو)پرسپتور

 (دوم

CCU )امیر)صبح 

صبح و امیر( CCU  دو نفر  ICUسه نفر  –)پرسپتور  سینا صبح  ICU سه روز اول هفته 27/1/99-26/2/99

درشیفت عصر  ICUعصر)دانشجویان صبح 

CCU  روز توالی عوض  13خواهند بود. بعد

 شود(

 امیر post ccuداخلی مردان و 

صرو شب دو نفر اول شنبه ویکشنبه صبح، دو شنبه  ع

 نفر دوم )پرسپتور(2روز تعویض با  13بعد 

سینا عصر ارتوپدی سینا صبح( دو    ICU -)پرسپتور

 روز تعویض با  نفر دوم  13نفر اول بعد 

سه شنبه و 

 چهارشنبه

 CCU )و عصر ا عصر و ارتوپدی سینا صبحاورژانس سین سه شنبه و چهار شنبه دیالیز (چهارشنبه صبح– عصر شنبه سه)ارتوپدی سینا  امیر)صبح 

روز تعویض با دو نفر  13پرسپتور )دو نفر اول بعد از 

 دوم(

سینا عصر ارتوپدی سینا صبح( دو نفر    ICU -)پرسپتور سه روز اول هفته 27/2/99-26/3/99

 نفر بعدی 3روز تعویض با  13اول بعد 
ICU  پرسپتور  سینا صبح(–  سه نفرICU  دو نفر  CCUامیر ) صبح

درشیفت عصر  ICUو عصر)دانشجویان صبح 

CCU  روز توالی عوض  13خواهند بود. بعد

 شود(

 امیر post ccuداخلی مردان و 

شنبه ویکشنبه صبح، دو شنبه  عصرو شب دو نفر اول 

 نفر دوم )پرسپتور(2روز تعویض با  13بعد 

سه شنبه و 

 چهارشنبه

)دو  و عصر اورژانس سینا و ارتوپدی سینا صبحپرسپتور 

 نفر بعدی( 3روز تعویض با  13نفر اول بعد از 
CCU )سه شنبه و چهار شنبه دیالیز (چهارشنبه صبح– عصر شنبه سه)ارتوپدی سینا  امیر)صبح 



  زاد مفیدی فاطمه -1  دانشجویان اسامی

 وش فالحی رضا-2

 ذاکری میالد-3

 قلندری المیرا-4

  جعفری مریم-5

 جبرائیلی خدیجه -1

 قادری مدامینمح -2

 امویی هادی -3

 آهنگر لیال -4

 واحدی کوثر-5

 امینی امید -1

 پور عبداهلل روژین -2

 کیانی فردین -3

 کاظمی فاطمه -4

 نوایی فریبا -1

 مقدم اکبری زهرا -2

 کریمی علی -3

 عباسی مختار -4

 شکاری زهرا -5

  می باشد. 19تا  13:30و در عصرکاری   13:30تا  8کارآموزی در شیفت صبح از ساعت 

 لیست مربیان در بخش ICU روز 52 : خانم فردی(هفته صبح اول روز سه) سینا 

 Post ccu  روز 72 :خانم پاکدل(پرسپتور)شب عصرو  شنبه دو صبح، ویکشنبه امیر شنبه 

 18شب خانم داوری و 18عصر آقای سائلی  شنبه دو ، 36صبح خانم رحمت زاده ویکشنبه شنبه(: پرسپتور)داخلی مردان)عفونی( امیر 

  36: آقای جعفری صبح شنبه چهارسه شنبه و دیالیز 

 36و عصر  36آقای پور رضایی: پرسپتور سینا ارتوپدی 

 روز دوم عصر هس :پرسپتور اورژانس سینا 

 ICU 54 : خانم فرخی(هفته عصر اول روز سه)پرسپتور  سینا 

 Icu 108امیر پرسپتور )سه روز اول هفته صبح(:خانم ایرانپور 

 Ccu 108امیر پرسپتور )سه روز اول هفته صبح(: خانم صدر حقیقی 

 18چهارشنبه صبح: خانم وند تمدنی  18آقای مقصودی  :  عصر شنبه ارتوپدی سینا سه 

 CCU   18چهارشنبه صبح  خانم علی قلی پور -18 آقای آغالصبح  امیر سه شنبه 

  شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو( در محیط های کارآموزی رعایت کدهای اخالقی و پوشش )روپوش سفید و مرتب، کارت

 الزامی است.

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

 .استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد 

 .رنامه، نامه رسمی استغیبت از کارآموزی را ندارند و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند؛ الزمه هر گونه تغییر در ب **  دانشجویان حق            

 

 دکتر غالمرضا فرید اعالیی پروین چراغی دکتر امیر محمدی، دکتر علی افسری و دکتر الهه حق گشایی دکتر علی افسری

 دیر گروه پرستاریم

 

 دانشجویی-پژوهشی-معاون آموزشی رئیس آموزش معاونین آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین و شهید بهشتی 

 


