
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری (١ واحد )- دانشجویان ترم  پرستاری در نیمسال اول ٤٠٠-٤٠١

بیمارستان سینا دوشنبه عصر

دکتر علی سلیمانی پروین چراغی دکتر دهی و  دکتر علی افسری و دکتر الهه حق گشایی دکتر علی افسری

معاون آموزشی-پژوهشی-
دانشجویی

رئیس آموزش معاونین آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین و سینا و شهید 
بهشتی 

مدیر گروه پرستاری

گروه ٥ گروه ٤ گروه ٣ گروه ٢ گروه ١ بازه زمانی
اورژانس سینا کودکان سینا   جراحی  زنان  سینا   جراحی  مردان سینا ٤٠٠/٦/٢٠   ارتوپدی سینا 

لغایت٤٠٠/٨/٢٠
متین شبرنگی

حسام نوری
میالد شیرزاده

محمدرضا پور محمد
مهدی نقدی

میالد کاظمیان

نگار عزیزی
فاطمه عزتی
زهرا طاهری

حامد طهماسبی
محمد رضا شاهد

علیرضا پاشاپور

زهرا مددی
فائزه محمودیان

سعید خطا بخش
محمد رضا یاری
احسان احمدزاده
عباس اسماعیلی

حسین فروغی

ندا والیتی
محدثه نوری

روژین پرویزی
صدف کهنی
مهران ویسی

زکریا استاد معروفی

حانیه امینی
مریم شهنهاد
مهدیه تجدد
پریسا مردانی
فائزه اشکریز

ثمین پاسخته

پیامهای مهم برای اساتید و دانشجویان:
کارآموزی در کل روزهای هفته شیفت های( صبح از ساعت ٨ تا ١٣:٣٠)  و  عصر (١٣:٣٠ تا ١۹) در بیمارستان سینا  خواهد بود.

مربیان مربیان در   ارتوپدی سینا: خانم علی قلی پور

جراحی  زنان  سینا: خانم محمدی

: خانم وند تمدن  جراحی  مردان سینا

کودکان سینا :خانم وصفی

اورژانس سینا: خانم محمدیان

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

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

استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد.

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 فارماکولوژی (١ واحد )- دانشجویان ترم  پرستاری در نیمسال اول ٤٠٠-٤٠١

بیمارستان سینا دوشنبه عصر

دکتر علی سلیمانی پروین چراغی خانم دکتر منیژه دهی، دکتر ابراهیم علی افسری  و خانم دکتر الهه 
حق گشایی

دکتر علی افسری

معاون آموزشی-پژوهشی-
دانشجویی

رئیس آموزش معاونین آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین، سینا و شهید 
بهشتی    

مدیر گروه پرستاری

گروه ٥ گروه ٤ گروه ٣ گروه ٢ گروه ١ بازه زمانی
اورژانس سینا کودکان سینا   جراحی  زنان  سینا   جراحی  مردان سینا ٤٠٠/٨/٢٢   ارتوپدی سینا 

لغایت٤٠٠/١٠/١٥
فاطمه اسحقی

صبا شهبازی
مهدی صباغی
حامد اکرمی 

مرتضی رستمی 

فروغ حیدری 
پریسا فردوسی

احسان داوطلب 
علی بیرام زاده

مبین امیری

لیال طالبی 
سمیرا ناصری محدثه 

جعفر قلی پور
رضا عالی دخت ساالر 

فرهنگی

زهرا پیوسته
 فرشته صادقیان

فاطمه هرمزی
سروین خدایاری

زهرا دانش آرا

زهرا دیزجی
 اسما غفاری

حسین صدقی
شهریار امینی

محمد رضا نوریان
فاطمه دانایی

پیامهای مهم برای اساتید و دانشجویان:
کارآموزی در کل روزهای هفته شیفت های( صبح از ساعت ٨ تا ١٣:٣٠)  و  عصر (١٣:٣٠ تا ١۹) در بیمارستان سینا  خواهد بود.

مربیان در   ارتوپدی سینا: خانم علی قلی پور

جراحی  زنان  سینا: خانم محمدی

: خانم وند تمدن  جراحی  مردان سینا

کودکان سینا :خانم وصفی

اورژانس سینا: خانم محمدیان

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

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

استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد.

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 پرستاری بزرگساالن/سالمندان ١ (٢ واحد)- کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد ٢ واحد- دانشجویان ترم ٤ پرستاری نیمسال اول ٤٠٠-٤٠١ در 
بیمارستانهای بهشتی  و سینا  در بازه زمانی سه  شنبه و چهار شنبه 

کارآموزی در کل روزهای هفته شیفت های( صبح از ساعت ٨ تا ١٣:٣٠  ) و عصر (١٣:٣٠ تا ١۹) در بیمارستان سینا  و شهید بهشتی خواهد بود.

 مربیان در   زایشگاه شهید بهشتی : خانم پرتاش

اورژانس شهید بهشتی: اقای سلیمانی

ارتوپدی عصر:  خانم علی قلی پور 

 ارتوپدی صبح: خانم وند تمدن

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

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

*استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد.

گروه ٤ گروه ٣ گروه ٢ گروه ١ بازه زمانی
ارتوپدی صبح اورژانس شهید بهشتی صبح زایشگاه شهید بهشتی صبح ارتوپدی عصر  ٤٠٠/٦/٢٠

لغایت٤٠٠/٨/١٣

زایشگاه شهید بهشتی 
صبح

ارتوپدی عصر ارتوپدی صبح اورژانس شهید بهشتی 
صبح

 ٤٠٠/٨/١٥
لغایت٤٠٠/١٠/٣

نعیمه کوره چی 
رویا محمدی قریبه

فاطمه محبوبی یامچی
معصومه نوری زرنق

بیتا رابطیان
فرناز نصرتی

آرمان قادری
سیفعلی زارعی
مبین ذاکری 

هادی محرمی 
عرفان حسینیان 

مرصاد مالکی
طاهر نصیری قراقیه

زهرا قهرمانی  نهر
زهرا  باقرزاده

نرگس رشیدی 
طناز  اسداله پور عبیدی

پریناز رضایی
زهرا صلب صیادی

ابوالفضل دولتی باشکند
محمد رضائی 
مهران قیاسی 

علی امامی 
نیما فیروزی 

محمد غفاری عدلی



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

دکتر علی سلیمانی پروین چراغی خانم دکتر منیژه دهی، دکتر ابراهیم علی افسری  و خانم 
دکتر الهه حق گشایی

دکتر علی افسری

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

مدیر گروه پرستاری



کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان ٢- کارآموزی پرستاری سالمت جامعه/فرد وخانواده/محیط (تطبیق)- کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان (هر کدام ٢ واحد) دانشجویان ترم ٥ پرستاری در 
نیمسال اول ٤٠٠-٤٠١ سه روز اول هفته بیمارستان(شیفت های صبح از ساعت ٨ تا  ١٣:٣٠ و عصر ١٣:٣٠ تا ١۹ )  سینا، امیرالمومنین و مراکز بهداشت 

مربیان در بخش کودکان شنبه، یکشنبه عصر خانم وصفی- دوشنبه صبح خانم آبیار 
Nicu  شهید بهشتی: خانم نوین صبح / خانم تمنایی عصر

Post ccu: خانم سلیم زاده

مرکز بهداشت دروازه شهید شهپوری: دوشنبه ها دکتر احمدپور- شنبه و یکشنبه: خانم وظیفه دوست
رعایت کدهای اخالقی و پوشش (روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو) در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیدی محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند، 

ممانعت به عمل آورند./  استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد.
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.

گروه ٤ گروه ٣ گروه ٢ گروه ١ بازه زمانی

 Nicu شهید بهشتی 
یکشنبه عصر و دوشنبه صبح

مرکز بهداشت Post ccu صبح کودکان سینا شنبه، یکشنبه عصر و 
دوشنبه صبح

 ٤٠٠/٦/٢٠
لغایت٤٠٠/٧/١٢

مرکز بهداشت Post ccu صبح کودکان سینا شنبه، یکشنبه 
عصر و دوشنبه صبح

 Nicu شهید بهشتی 
یکشنبه عصر و دوشنبه صبح

 ٤٠٠/٧/١٣
لغایت٤٠٠/٨/١٠

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

 Nicu شهید بهشتی 
یکشنبه عصر و دوشنبه صبح

مرکز بهداشت ٤٠٠/٨/١١ لغایت

٤٠٠/۹/٨

کودکان سینا شنبه، یکشنبه عصر و دوشنبه 
صبح

 Nicu شهید بهشتی 
یکشنبه عصر و دوشنبه صبح

مرکز بهداشت Post ccu صبح ٤٠٠/۹/۹ لغایت 
 ٤٠٠/١٠/٧

 ١- رقیه حسین پور
٢-   محدثه سراندیبیان

٣- فاطمه محمدپور
٤- پریسا اسبقی ممقانی
٥-مهدیه باویل سفالئی
٦-  مینا نجار چوب بر

١-  هانیه انصاری  
٢-  نیایش انسانی خواجه  

٣- مریم سلیمانی
٤-  الهه کاملی خضرلو

٥-  کوثرالزهرا کمانه آذری
٦- پریناز رضایی

١-  بهزاد شکوری
٢-  رضا عبداله  زاد

٣-    مصطفی میکائیلی
٤- حسین عطری خطیبی

امیر سالمتی بناب 
٢- پوریا ایمانعلی زاده سفیدی

١- شایان سبحانی
٢- سامان محمدزاده

٣- سینا رزمی
٤-  محمد رضائی

متین فاتحی   
٤- یاسر اسالمی دمیرچی

دکتر علی سلیمانی پروین چراغی خانم دکتر منیژه دهی، دکتر ابراهیم علی افسری  و 
خانم دکتر الهه حق گشایی

دکتر علی افسری

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

مدیر گروه پرستاری



کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان ٣ (٢ واحد)، کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه (١ واحد- تطبق)  دانشجویان ترم ٦ پرستاری در نیمسال اول ٤٠٠-٤٠١ سه روز اول 
هفته بیمارستان سینا  و امیر و مرکز دیالیز ثمین طب سروش مراغه( صبح ساعت (٨ تا ١٣:٣٠) و عصر (١٣:٣٠ تا ١۹))

oمربیان بخش های: Ccu: آقای آغال 
Icu co: آقای مقصودی

Post angioo:  خانم علی قلی پور
oدوشنبه دیالیز: آقای جعفری

oداخلی امیر: خانم غیاثی
oکارآموزی در شیفت صبح از در مراکز آموزشی درمانی سینا، شهید بهشتی  و در مراکز بهداشت از ساعت ۹ – ١١ خواهد بود خواهد بود.

oرعایت کدهای اخالقی و پوشش (روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو) در 
محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیدی محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.

oاستراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد. 
oاساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند؛ الزمه هر گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی است. 

گروه ٤ گروه ٣ گروه ٢ گروه ١ بازه زمانی

داخلی امیر شنبه و 
دوشنبه عصر / یکشنبه 
صبح

 Post angio
شنبه و یکشنبه 

صبح-
دوشنبه دیالیز صبح

Icu c صبح  شنبه صبح و عصر یکشنبه 
Ccuصبح

 ٤٠٠/٦/٢٠
لغایت٤٠٠/٧/١

Post angio شنبه و 
یکشنبه صبح-
دوشنبه دیالیز صبح

Icu c صبح شنبه صبح و عصر 
Ccuیکشنبه صبح

داخلی امیر شنبه و دوشنبه 
عصر / یکشنبه صبح

 ٤٠٠/٧/٣
لغایت٤٠٠/٧/١٥

Icu c صبح شنبه صبح و عصر 
Ccuیکشنبه صبح

داخلی امیر شنبه و 
دوشنبه عصر / یکشنبه 
صبح

Post angio شنبه و 
یکشنبه صبح-

دوشنبه دیالیز صبح

٤٠٠/٧/١٧ لغایت

٤٠٠/٧/٢۹

شنبه صبح و عصر 
Ccuیکشنبه صبح

داخلی امیر شنبه و 
دوشنبه عصر / 
یکشنبه صبح

Post angio شنبه و 
یکشنبه صبح-

دوشنبه دیالیز صبح

Icu c صبح ٤٠٠/٨/١ لغایت 
٤٠٠/٨/١۹

 ١-فاطمه بنائی میالنی
٢-فاطمه پارسای بناب

٣-حانیه رضوانی
٤-نازنین قادرپور اقدم

٥-سارا حقی
٦- المیرا حسن زاده

١-زهرا نوری
٢-الهه علیزاده 
٣-پریناز شبانی

٤-مریم رحمانی 
٥-معصومه عبدی
سمیه آذری ملکی

١-حسین قلی پور
٢-میرحسین عزیزی

٣-مهران نجفی
٤-سجاد مرادزاده
٥-مهدی هاشمی

٦-عباس محمدپور فرد

١-سیدمحمد علیانسب
٢-عادل دهقانیان

٣-مهران فرزان پور
٤- هادی جعفری

٥-رضا زمانی
٦-امین جباری

دکتر علی سلیمانی پروین چراغی خانم دکتر منیژه دهی، دکتر ابراهیم علی افسری  و 
خانم دکتر الهه حق گشایی

دکتر علی افسری

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

مدیر گروه پرستاری



ترم ٧ پرستاری هشت واحد کارورزی بزرگساالن و سالمندان- سه واحد کارورزی مراقبت های ویژه نیمسال اول ٤٠٠-٤٠١

اورژانس  سینا سه روز اول 
شب – سه شنبه و چهار 

شنبه عصر

اورژانس  سینا سه روز اول 
عصر – سه شنبه و چهار 

شنبه شب

داخلی جنرال امیر شب داخلی جنرال امیر عصر جراحی زنان سینا صبح جراحی زنان سینا شب Nicu شهید بهشتی: شنبه و 
یکشنبه صبح

دوشنبه تا چهار شنبه icu  سینا 
عصر

Nicu شهید بهشتی: شنبه و 
یکشنبه صبح

  icu دوشنبه تا چهار شنبه
سینا صبح

-٤٠٠/٦/٢٠
٤٠٠/٧/٢٢

داخلی جنرال امیر شب داخلی جنرال امیر عصر جراحی مردان سینا صبح جراحی مردان  سینا شب Nicu شهید بهشتی: شنبه 
و یکشنبه صبح

  icu دوشنبه تا چهار شنبه
سینا عصر

Nicu شهید بهشتی: شنبه 
و یکشنبه صبح

  icu دوشنبه تا چهار شنبه
سینا صبح

جراحی مردان  سینا صبح  جراحی مردان  سینا شب -٤٠٠/٧/٢٤
٤٠٠/٨/٢٧

جراحی زنان سینا صبح جراحی زنان سینا شب Nicu شهید بهشتی: شنبه 
و یکشنبه صبح

  icu دوشنبه تا چهار شنبه
سینا عصر

Nicu شهید بهشتی: شنبه 
و یکشنبه صبح

  icu دوشنبه تا چهار شنبه
سینا صبح

داخلی جنرال امیر شب داخلی جنرال امیر عصر اورژانس  سینا سه روز اول شب – 
سه شنبه و چهار شنبه عصر

اورژانس  سینا سه روز اول 
عصر – سه شنبه و چهار 

شنبه شب

-٤٠٠/٨/٢۹
٤٠٠/١٠/٢

Nicu شهید بهشتی: شنبه 
و یکشنبه صبح

  icu دوشنبه تا چهار شنبه
سینا عصر

Nicu شهید بهشتی: شنبه 
و یکشنبه صبح

  icu دوشنبه تا چهار شنبه
سینا صبح

اورژانس  سینا سه روز اول 
شب – سه شنبه و چهار 

شنبه عصر

اورژانس  سینا سه روز اول 
عصر – سه شنبه و چهار 

شنبه شب

اورژانس  سینا سه روز اول 
شب – سه شنبه و چهار 

شنبه عصر

اورژانس  سینا سه روز اول 
عصر – سه شنبه و چهار 

شنبه شب

داخلی جنرال امیر شب داخلی جنرال امیر عصر -٤٠٠/١٠/٤
٤٠٠/١٠/٣٠

تارا فوالدی
پرستو اقامی

صدیقه احسانی
شبنم مارجی

علی حیدری
ناصر شفیعی

 نیما مالزاده
سهیل صبار

آیدا عباسی
مهسا فرجی

لیال اسدپور
 الهام جعفری 

صدرا خورشیدی
فاطمه حیدری

محمد سلطان پور
محمدرضا کرمی

مربی بخش Nicu  شهید بهشتی: شنبه و یکشنبه صبح خانم وند تمدن  

مدیریت بیمارستان شهید بهشتی : خانم دکتر حق گشایی/ بیمارستان سینا: دکتر علی افسری/ امیرالمومنین: خانم دکتر دهی 
کارآموزی در شیفت صبح از ساعت(٧.٣٠ تا ١٣:٣٠) و عصر (١٣:٣٠ تا ١۹:٣٠)  و شب(١۹:٣٠ تا ٢٤)در مراکز آموزشی درمانی سینا، امیر المومنین و شهید بهشتی  مراغه برگزار خواهد شد .

رعایت اصول پیشگیری و کنترل عفونت در این واحد الزامی بوده و دانشجویان ملزم به رعایت قوانین پیشگیری از عفونت بر اساس دستورالعملهای این واحد (از جمله تعویض کفش و یونیفرم) می باشند. 



رعایت کدهای اخالقی و پوشش (روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو) در محیط های کارآموزی الزامی است. مراکز از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند،  

ممانعت به عمل آورند.

استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد. 

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

دکتر علی سلیمانی پروین چراغی خانم دکتر منیژه دهی، دکتر ابراهیم علی افسری  و 
خانم دکتر الهه حق گشایی

دکتر علی افسری

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

مدیر گروه پرستاری



ترم ٨ برنامه کارآموزی در عرصه ترم ۸پرستاری ۱۰ واحد (پرستاری بهداشت مادر و نوزاد -پرستاری بیماری های کودکان-پرستاری اصول مدیریت-پرستاری اورژانس در بحران و 
حوادث غیر مترقبه  و پرستاری بهداشت  فرد/ خانواده جامعه (هر کدام ۲ واحد) نیمسال اول  ۴۰۱- ۴۰۰

کارآموزی در شیفت صبح از ساعت(٧.٣٠ تا ١٣:٣٠) و عصر (١٣:٣٠ تا ١۹:٣٠)  و شب(١۹:٣٠ تا ٢٤) در مراکز آموزشی درمانی سینا، امیر المومنین و شهید بهشتی  مراغه برگزار خواهد شد . 
مرکز بهداشت روستایی علویان: خانم دکتر دهی 

مربی  nicu شهید بهشتی چهارشنبه شب: خانم نوین 
رعایت اصول پیشگیری و کنترل عفونت در این واحد الزامی بوده و دانشجویان ملزم به رعایت قوانین پیشگیری از عفونت بر اساس دستورالعملهای این واحد (از جمله تعویض کفش و یونیفرم) می باشند. 

رعایت کدهای اخالقی و پوشش (روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو) در محیط های کارآموزی الزامی است. مراکز از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند،  

ممانعت به عمل آورند.

استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد. 

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

شنبه تا سه شنبه بهداشت
چهارشنبه nicu شهید بهشتی شب

شنبه تا سه شنبه بهداشت
چهارشنبه nicu شهید بهشتی شب

شنبه تا سه شنبه بهداشت
چهارشنبه nicu شهید بهشتی  شب

٤٠٠/٦/٢٠-٤٠٠/٧/١٢

کودکان سینا صبح مدیریت سینا صبح اورژانس امیر عصر ٤٠٠/٧/١٣-٤٠٠/٨/٦

اورژانس بهشتی عصر اورژانس امیر عصر مدیریت بهشتی صبح ٤٠٠/۹/٤٠٠/٨/٨-١
اورژانس امیر عصر اورژانس بهشتی عصر کودکان سینا صبح ٤٠٠/۹/٤٠٠-٢٥/۹/٢
مدیریت سینا صبح کودکان سینا صبح جراحی زنان بهشتی ٤٠٠-٤٠٠/١٠/٢١/۹/٢٧

بیوک مفیدی زاد
مالک عینی 

رضا کریم نژاد 

یونس عزتی
منیری

لیال منفرد

دکتر علی سلیمانی پروین چراغی خانم دکتر منیژه دهی، دکتر ابراهیم علی افسری  و 
خانم دکتر الهه حق گشایی

دکتر علی افسری

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

مدیر گروه پرستاری


