
 

 بسمه تعالی

 

 روان دانشجویان کارشناسی پرستاریبهداشت  برنامه کارآموزی  

 روزهای دوشنبه تا چهارشنبه            400  -401دوم نیمسال تحصیلی:              ترم:  ششم                              

 

 

 

 

 

 12/ 23الی  12/ 4 12/ 23الی  12/ 4 12/ 3الی  11/ 18 12/ 3الی  11/ 18

 سوگل–.لرد لسمی  1

 نسیم–. کوشک  2

 ستاره -.رضانژاد کژدهی3

 زهرا -.توکل نیا4

 عاطفه –صادقی چوکامی    -5

 پریسا   -کرمی-6

 

 یاسمن -.حسین آبادی1

 فاطمه -قنبرزاده لپاسر  .2

 فاطمه -معصومی  .3

 حانیه -.قنبری نیکو4

 صبا -.علی نژاد5

 نگار -.هاشمی6

 فائزه –. برومندی  7

 سوگل–.لرد لسمی  1

 نسیم–. کوشک  2

 ستاره -.رضانژاد کژدهی3

 زهرا -.توکل نیا4

 عاطفه –صادقی چوکامی    -5

 پریسا -کرمی    -6

 

 یاسمن -.حسین آبادی1

 فاطمه -قنبرزاده لپاسر  .2

 فاطمه -معصومی  .3

 حانیه -.قنبری نیکو4

 صبا -.علی نژاد5

 نگار -.هاشمی6

 فائزه –. برومندی  7

 زنان  5بخش:       عصرشیفت:  

خانم  شیخ االسالمی  استاد بالینی:  

 و خانم عسگری 

 

 زنان   6شیفت: صبح     بخش:  

خانم  شیخ االسالمی  استاد بالینی:  

 و خانم عسگری 

 

 زنان  6بخش:       صبحشیفت:  

شیخ االسالمی و    استاد بالینی: خانم  

 خانم عسگری 

 زنان  5شیفت: عصر    بخش:  

شیخ االسالمی و    استاد بالینی: خانم  

 خانم عسگری 

 آرمین -.طالبی گراکوئی1

 فرهنگ –.کریمی پاشاکی  2

 ماهان –جهانی    .3

 امیررضا -. پورقاسم4

 لیرضا ع–. رضائی  5

 رضا -فروغی کلدره  .6

 محمدرضا –رضائی رودسری    .7

 کمیل   -توشه کار.8

 امیررضا - .غالمی1

 محمد –.ثابتی کهنمونی  2

 پویا -.فیروز3

 مبین –.ظاهری  4

 محمد -عدالتی پور.  5

 آرام -. پاکار6

    وحید  -گلوئی)سپهرنیا(  .  7

 وصالی امیرحسین                                           -8

 آرمین -.طالبی گراکوئی1

 فرهنگ –.کریمی پاشاکی  2

 ماهان –جهانی    .3

 امیررضا -. پورقاسم4

 لیرضا ع–. رضائی  5

 رضا -فروغی کلدره  .6

 محمدرضا –رضائی رودسری    .7

 کمیل   -توشه کار  .8

 امیررضا - .غالمی1

 محمد –.ثابتی کهنمونی  2

 پویا -.فیروز3

 مبین –.ظاهری  4

 محمد -. عدالتی پور5

 آرام -. پاکار6

    وحید  -گلوئی)سپهرنیا(  .  7

 وصالی امیرحسین                                                                                    --8

 مردان   3بخش:      عصرشیفت:  

 آقای طبایی استاد بالینی:  

 

 مردان  4شیفت: صبح    بخش:  

 خانم جاوید لینی:  ا باستاد  

 

 مردان  4بخش:       صبحشیفت:  

 جاوید استاد بالینی: خانم  

 مردان   3شیفت: عصر    بخش:  

 آقای طبایی استاد بالینی:  



 

 

 

 

 

 / 3/ 2الی  2/ 14 / 3/ 2/ الی 2/ 14 /  2/ 13الی  1/ 29 /  2/ 13الی  1/ 29

 علیرضا -.نورزاد1

 پارسا -.. پوررحمتی شیراز2

 هادی -صدقی کیوی  .3

 سعید-چمنی  .4

 یوسف -صفرخواه لیالکوهی  .5

 مهدی -. صالحی هره دشت6

 سعید –.محمودی  .7

 امیر مسعود   -محمدی  .8

 مبین –.خیری ملول  1

فهیمه -. رمضانپور2  

نگین  –صداقت    .3  

سیده الهه -.باقری4  

سارا -.سحرخیز کنارسری5  

حنانه –.سلیمانی ویلنی  6  

 .  سمیه-.نجفی نیای چماچائی7

 معصومه     -.عبدی   8

 علیرضا -.نورزاد1

 پارسا -.. پوررحمتی شیراز2

 هادی -صدقی کیوی  .3

 سعید-چمنی  .4

 یوسف -صفرخواه لیالکوهی  .5

 مهدی -. صالحی هره دشت6

 سعید –.محمودی  .7

 امیر مسعود   -محمدی  .8

 مبین –.خیری ملول  1

فهیمه -. رمضانپور2  

نگین  –صداقت    .3  

سیده الهه -.باقری4  

سارا -.سحرخیز کنارسری5  

حنانه –.سلیمانی ویلنی  6  

 .  سمیه-.نجفی نیای چماچائی7

 معصومه     -.عبدی   8

 مردان    4شیفت: صبح     بخش  

 خانم جاوید استاد بالینی:    

 زنان   6شیفت: صبح     بخش  

خانم شیخ االسالمی    استاد بالینی:    

 و خانم عسگری 

 مردان     3شیفت: عصر     بخش

        آقای طباییاستاد بالینی:   

 زنان  5شیفت: عصر     بخش  

خانم شیخ    استاد بالینی:  خانم   

        االسالمی و خانم عسگری

 امیرحسین -.بهشتی کلجاهی1

 سعید -. خوشرفتار سویری2

 امیرمهدی  -.  شعبانی3

 محمدامین  -. باکرم مریان4

 بهنود -جهانگیری فرد  .5

 امیرحسین -مهرورز  .6

 عرفان   -.جنبش آرا7

    ارشیا–.رمضان پناهی  8

 زینب -تسیه  .جمشیدی1

 فاطمه -. شکوری  2

 شیوا -صادقی.3

 سعیده -.جمالی گشتی4

 نجمه–. حدیثی نیا  5

 سیده حدیثه-.شکوری گالش خیل6

 سیده سانیا -. حسینی پاکدامن7

 منوچهری رؤیا   -8

 امیرحسین -.بهشتی کلجاهی1

 سعید -خوشرفتار سویری.  2

 امیرمهدی  -.  شعبانی3

 محمدامین  -. باکرم مریان4

 بهنود -جهانگیری فرد  .5

 امیرحسین -مهرورز  .6

 عرفان   -.جنبش آرا7

    ارشیا–رمضان پناهی  8

 زینب -تسیه  .جمشیدی1

 فاطمه -. شکوری  2

 شیوا -صادقی.3

 سعیده -.جمالی گشتی4

 نجمه–. حدیثی نیا  5

 سیده حدیثه-خیل.شکوری گالش  6

 سیده سانیا -. حسینی پاکدامن7

 منوچهری رؤیا   -8

 مردان   3بخش        عصرشیفت:  

 آقای طباییاستاد بالینی:    

 زنان  5:  بخش          عصرشیفت:  

خانم شیخ االسالمی    استاد بالینی:    

 و خانم عسگری 

 مردان  4بخش       صبحشیفت:  

        جاویداستاد بالینی:  خانم  

 نزنا  6  بخش    صبحشیفت:  

خانم شیخ االسالمی و    استاد بالینی:   

 خانم عسگری 


