
 400-140 / سال تحصیلی دوم پرستاری/ نیمسال  چهارم  " برنامه کارآموزی ترم

 هماهنگ شود.   ) سرکار خانم دکتر اسیری( مدیر گروه پرستاری با    زنان  و نوزادان در مورد واحد   **توجه: 
 

 

 مالحظات 

24/2 
 الی 
15/3 

27/1 
 الی 
18/2 

14/12 
 الی 
21/1 

16/11 
 الی 

8 /12 

  

  واحد                                     1 واحد 2واحد 3واحد 4واحد
 اسامی 

 

شنبه ها  
شنبه ها  و یک

 

عصر الزهرازنان   Postpartum 

 

 
 عصر هفده شهریورنوزادان 

 
 اورولوژی 

 رازی 
 

 
 حشمت   زنان قلب  

 اسدی  شیرین
 نیکخواه هستی
 پور فتح سپیده
 زاده  یوسفعلی فرشته

------------------- 
 زاده  سرپلی امیرحسین

 تدبیر  ماهان
   علی  توکلی

1 

 سوختگی والیت 

 عصر  جراحی فک

 شمت  ح   قلب مردان  عصر   پورسینا  جراحی مردان 

 
 نوزادان  الزهرا عصر 

 

عصر الزهرازنان   

Postpartum 

 
 توراکس 

 رازی 

 زنان قلب  
 

 

 وند  صدف آدینه
 دوست  عفت مائده

 دوست  مهدی نیلوفر
 سارا سپهری مهر 
------------------ 

 محمدعلیان  محمدرضا
 آقاجانیان  محمد
 ابراهیمی  محمد
 خرسند  سعید

2 

 والیت سوختگی  عصر  پورسینا  جراحی مردان 
 عصر 

 جراحی فک 

 قلب مردان 

 
 عصر  پورسینا  جراحی مردان 

 سوختگی والیت 
 عصر 

 جراحی فک 

 
 قلب مردان 

 

 
 اورولوژی 

   زارعی علیرضا 
   اسدی علیرضا 

 نظامی  میر  حسین محمد سید
-------------------- 

 نیا  باقری شیال
   زاده  اصغر نیلوفر
 عبداللهی  فاطمه
 صفری  پروا

3 

عصر الزهرازنان  صبح  نوزادان الزهرا   

Postpartum 

 قلب زنان 

 سوختگی والیت 
 عصر  جراحی فک

 

عصر  جراحی مردان پورسینا  
 

 
 قلب مردان 

 

 
 توراکس 

 حسین -سروندانی  هژبر
 باغبانزاده  رضا
 قاسم  نیا رضا

 رضایی  معصوم
-------------------------- 

 کنار  جاده معصومه
 االسالمی  شیخ نادیا

 زاده  یحیی حسانه

4 

عصر الزهرازنان   Postpartum 

 

 صبح   نوزادان هفده شهریور

 

 
 قلب زنان 

 
 اورولوژی 

 زنان قلب  
 

عصر الزهرازنان   

Postpartum 

   عباسی رویا صبح نوزادان الزهرا 
 حکیمی مهرنوش

   علیزاده  آقا نازنین
---------------------- 

 عابدی  حسین محمد سید
 نژاد  رفیعی علیرضا

 ی امجد محمدرضا
 ویسی مبین

5 

 عصر  سوختگی والیت عصر  جراحی مردان پورسینا قلب مردان 
 جراحی فک 

 
 توراکس 

عصر الزهرازنان  زنان قلب    

Postpartum 

صبح  هفده شهریور  نوزادان   خادمی  یگانه  سیده 
 بهرامی  شکیال
   اسماعیلی پردیس

------------------ 
 جویان  مهر حسین امیر

 منصوری  ماهان
 نیا  رستم  کیا

    عرفان غالمی

6 

 سوختگی والیت  قلب مردان 
 عصر   جراحی فک

 عصر  جراحی مردان پورسینا
 
 

 
 قلب مردان 

 
 اورولوژی 

عصر الزهرازنان   

Postpartum 

   ساقی بابایی عصر  وریشهر هفده  نوزادان 
 پور  بزرگ سحر
 حاجتی  لوزا
 پویا  مه سنا

------------- 
 اسکندرزاده  جواد  محمد
 ی جعفر حسین

 زاده  مهدی حسین امیر
 برق  سوره  حسین  امیر

 

7 

ا عصر جراحی مردان پورسین   
 

 سوختگی والیت عصر 
 جراحی فک 


