
 

1401-1402دوم نیمسالپرستاری  6ترم واحد( 2واحد( کارآموزی کودک سالم و بیمار ) 2واحد( کارآموزی سالمت فرد و خانواده و جامعه )1پرستاری مراقبت ویژه )کاراموزی   

 20/3  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 

 نام و نام خانوادگی:                       

   ccu  icu بررسی   ارتوپدی

وضعیت 

 سالمت

 

بهداش بهداشت اورژانس اورژانس

 ت

علیرضا   -امیر حسین روشندل اطفال اطفال

سمانه سادات مجتبی زاده -محدثی 

مهدیه -امیر حسین کربالیی زاده-

 زهرا محمدی -سادات طاهری

بررسی  اورژانس اورژانس icu ارتوپدی     

وضعیت 

 سالمت

 

ccu شیما   -مصطفی صبور مقدم،  بهداشت بهداشت اطفال اطفال

 -مرضیه اسدی، -لیال فکور  -عشقی 

 امیرحسین صباغی- محسن سرگزی

   icu بررسی   اطفال اطفال بهداشت بهداشت اورژانس اورژانس ارتوپدی

وضعیت 

 سالمت

 

ccu   عطیه   -محمدحسین نیک بین

-میترا محمدپور-طیرانی سادات 

امیر -امیر امینی -زهرا محمدزاده

 الهه ساالری حسین زنگنه، 

اورژان 

 س

بررسی  ccu    اطفال اطفال بهداشت بهداشت icu ارتوپدی اورژانس

وضعیت 

 سالمت

 

رقیه سادات -محسن صداقتی فر 

معصومه  -فاطمه مسلم زاده-رضائی

 محیا حاجی پور -سجاد ساالر- رئوفیان

 ccu اطفال اطفال اورژانس اورژانس ارتوپدی icu  بررسی  بهداشت بهداشت

وضعیت 

 سالمت

 

-امیر حسین معصومی پور   

نجمه رضوانی  -محمدجواد امینی فر

 -فاطمه هادیان-حسن معتمدی- -

ز ، خانم دالخال)اامیر حسین راستگو

 به بعد( 9/2تاریخ 
ساعت برای هر گروه 250ساعته مجموعا  5 روزه 5هفته  10ساعات کارآموزی برای هر گروه:   

ساعت 1250گروه:  5کل ساعات کارآموزی:   

 مدیر گروه پرستاری: خانم حسین آبادی

 .باشند داشته حضور یکارآموز مخصوص فرم با حتما محترم انیدانشجو

 14یکشنبه عصر  icuو  ، بررسی وضعیت سالمت 12:30لغایت  7:30شنبه لغایت چهارشنبه  صبح: زمان کارآموزی: 

 به جای یکشنبه صبح 19لغایت 

ارتوپدی، اورژانس، بیمارستان امام  –بیمارستان نهم دی  ، بررسی وضعیت سالمت ccu, icuاطفال، مکان کارآموزی: 

 بهداشت: مراکز جامع خدمات سالمت محقق و شهرک ولیعیصر –حسین )ع( 



 

: خانم  و بررسی وضعیت سالمت  ICU: آقای نمازی نیا / ccuاورژانس: آقای قلی زاده / بهداشت: آقای دکتر رنجبر / 

 ارتوپدی: خانم رجب زاده / اطفال: ؟ /تمام روزهای هفته به جز یکشنه صبح می باشد )یکشنبه عصر(  حسین آبادی

 

 اساتید محترم


