
1401-1402دوم پرستاری نیمسال  4واحد( ترم  2واحد( و کارآموزی بیماری های روان ) 2) 2کاراموزی سالمندان    

 تاریخ:             23/11 30/11 6/12 13/12 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 23/2 30/2 6/3 13/3 20/3

 نام و نام خانوادگی:         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

کلین    

 یک

نورولو

 ژی

 قلب قلب روان روان  
خانم دکتر 

 معصومیان

علیرضا  /زهرا سجادیان ،ساره قادری، پور دانیال محمدی داخلی داخلی

قنبر دوست/ مائده حسنی ازغندی و کامران علیزاده، 

 معصومه رئوفیان )روان، نورولوژِی و کلینیک(

نورو    

 لوژی

ینیکل

 ک

 قلب داخلی داخلی   روان روان
خانم دکتر 

 معصومیان

آنیتا جعفری فاطمه نیکنام، مهدیار کریمی، علیرضا براتی،  قلب

 ، کتایون هاشمیانزاده، ام النبین زندگانی، الهه هاشمی

لوژنورو  

 ی

کلین

 یک

رضا رضائی، ابولفضل علیزاده، نیلوفر سجادی مقدم، حمیده  روان روان   داخلی داخلی قلب قلب  

محمد امین ، زاده، مهدی قرائی شبانی، مبینا نادی

 روان، نورولوژِی و کلینیک()خانی

کلینی  

 ک

نورو

 لوژی

 قلب قلب داخلی داخلی  
خانم دکتر 

 معصومیان

طاها شهری، عرفان دبیرالنظاره ای، ریحانه نیک آیین،    روان روان
وحید ابراهیمی، زهرا علی نیا، نجمه نادری، آقای شاطری نظام 

 دوست)روان، نورولوژِی و کلینیک(، وحید قلی زاده )داخلی وقلب

 قلب
خانم دکتر 

 معصومیان

داخ روان روان قلب

 لی

داخل

 ی

کلینی

 ک

لوژنورو

 ی

      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            زاده لمیرا طالبا، مهالصفایی، محمودزاده دیسع

 مبینا توانا ، محمد رمضانی، نازنین فضلی،یصولت نیام

داخ داخلی روان روان

 لی

نورولو قلب قلب

 ژی

کلینی

 ک

      
 ، مائده فخرمند، فاطمه دلیرپوریا غالمی، سجاد عرفانی، 

 ، مهرداد بهرامییمیا ابراهیمیکامین عدلی، 

داخل داخلی

 ی

 قلب
خانم دکتر 

 معصومیان

لوژنورو   روان روان قلب

 ی

     کلینیک
)روان، مهدی طالبیفرحناز فتحعلی/ سیده غزاله سیدان/ 

حسام حیدری مقدم امیر یعقوبی/امیر / نورولوژِی و کلینیک(

 آبادی زاده /حمزه سالم شهن مهدی موسی/

 ساعت برای هر گروه 200ساعته مجموعا  5روزه  5هفته  8ساعات کارآموزی برای هر گروه: 

 ساعت 1400گروه:  7کل ساعات کارآموزی: 

 مدیر گروه پرستاری: خانم حسین آبادی

 .باشند داشته حضور یکارآموز مخصوص فرم با حتما محترم انیدانشجو

  12:30لغایت  7:30شنبه لغایت چهارشنبه  صبح: زمان کارآموزی: 

 ، بخش روان: بیمارستان نهم دی و کلینیک پاستور بیمارستان نهم دیبخش های داخلی، نورولوژی و قلب  کلینیک احمدیه /مکان کارآموزی: 

 آقای رازنهان :روان:  خانم خلیلی /   نورولوژی   / ، خانم دکتر معصومیان داخلی: آقای رحیم خانی /   قلب: آقای نمازی نیا  

 کلینیک احمدیه: خانم جراح و خانم شیبانی

 

 اساتید محترم



 

 


