
 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی چهارمبرنامه کارآموزی دانشجویان ترم 

 1400-01 دوم نیمسال 

                             

 واحد

 دانشجو

 اینتوباسیون ENT دیالیز سوم دوم اول

فاطمه 

 انصاریان

 پورسینا اعصاب  جراحی

 دوشنبه و سه شنبه 

 10/12الی  18/11

 ماسولهاستاد: خانم 

 اورژانس قلب 

 همه روزه  

 25/1الی  17/1

 استاد: خانم نظرپور

 توراکس رازی

 شنبه و یکشنبه 

 15/3الی  24/2

 خوشبختاستاد: دکتر

الی  21

23/3 

الی  29

31/1  

 25/3و  24

 رازی گوارش پوریا تکاسی

 شنبه و یکشنبه 

 8/12الی  16/11

 روحیاستاد: دکتر

 پورسینا اعصابداخلی 

 دوشنبه و سه شنبه 

 10/12الی  11 /18

 ماسوله استاد: خانم 

 قلب مردان حشمت

 شنبه و یکشنبه 

 18/2الی  27/1

 استاد: دکتر جعفرآقایی

الی  21

23/3 

الی  29

31/1 

 25/3و  24

 رازی توراکس عطرین حجتی 

 شنبه و یکشنبه 

 8/12الی  16

 خوشبختاستاد: دکتر

 پورسیناجراحی اعصاب 

 دوشنبه و سه شنبه 

  23/1الی  16/12 

 ماسوله خانم استاد: 

 نفرولوژی رازی

 همه روزه 

 4/2الی  27/1

 صدیقیاستاد: خانم 

الی  21

23/3 

الی  14

16/2 

 25/3و  24

 قلب زنان حشمت مرضیه دوستی

 شنبه و یکشنبه 

 8/12الی  16

 استاد: دکتر جعفرآقایی

 رازی گوارش

 شنبه و یکشنبه 

 21/1الی  14/12

 روحیاستاد: دکتر

 پورسینا ارتوپدی زنان 

 شنبه و یکشنبه 

 15/3الی  24/2

 محجوباستاد: خانم 

الی  21

23/3 

الی  14

16/2 

 25/3و  24

 نفرولوژی رازی نیما رفیعی

 همه روزه

 12/12الی  4

 استاد: خانم صدیقی

 پورسینا داخلی اعصاب 

 دوشنبه و سه شنبه

 20/2الی  1/ 29

 ماسولهاستاد: خانم 

 پورسینا 2ارتوپدی 

 شنبه و یکشنبه 

 15/3الی  24/2

 محجوباستاد: خانم 

الی  28

30/3 

و  7/2

 11/2و10

 1/4و  31/3

عاطفه 

 فلکدمی

 پورسینا داخلی اعصاب 

 دوشنبه و سه شنبه 

 23/1الی  16/12

 ماسولهاستاد: خانم 

 رازی توراکس

 شنبه و یکشنبه 

 21/1الی  14/12

 خوشبختاستاد: دکتر

 ارولوژی رازی

 دوشنبه و سه شنبه 

 17/3الی  26/2

 دکتر روحیاستاد: 

الی  28

30/3 

 1/4و  31/3 9/12الی  7

 رازی گوارش پویان قربانی

 شنبه و یکشنبه 

 18/2الی  27/1

 روحیاستاد: دکتر

 ارولوژی رازی

 دوشنبه و سه شنبه 

 20/2الی  29/1

 دکتر روحی استاد: 

 پورسینا جراحی اعصاب 

 دوشنبه و سه شنبه 

 17/3الی  26/2

 ماسولهاستاد: خانم 

الی  28

30/3 

 1/4و  31/3 9/12الی  7

امیر عباس 

 مالئی

 قلب مردان حشمت

 شنبه و یکشنبه 

 21/1الی  14/12

 استاد: دکتر جعفرآقایی

 پورسینا جراحی اعصاب 

 دوشنبه و سه شنبه

 20/2الی  29/1 

 ماسولهاستاد: خانم 

 پورسینا داخلی اعصاب 

 دوشنبه و سه شنبه 

 17/3الی  26/2

 خانم ماسولهاستاد: 

الی  28

30/3 

الی  22

24/1 

 1/4و  31/3

 ***توجه: قبل از شروع کارآموزی با استاد مربوطه هماهنگ نمایید. 
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