
 کریمی کیامسئول کارآموزی : خانم                       98-99 دومدانشجویان هوشبری در نیمسال  پرستاری برنامه کارآموزی

                          13:30الی  7:30 صبح شنبه

 خانم بیات :بخش اورژانس زنان عصر ولیبیمارستان                   کیا کریمی خانم : بخش جراحی زنان ولی عصر بیمارستان

             محمدی خانم :Bبخش جراحی  بیمارستان امیرالمومنین

 

 28/4/99الی  14/4/99 7/4/1399الی  17/3/99  10/3/99 نام و نام خانوادگی گروه

مهدی  -محمد جواد توکل زاده–مهدی بهرام بیگی  1
 محمدمهدی  -سحر افشار -یاسمین ابائی -خسرو بگی

  -نرگس بخشی -جان  اره نایبی مبینا  -گودرزی 
 بادکوبه حسین محمد

 ولی عصربیمارستان 
 زنان جراحی بخش

  صبح شنبه 
 13:30الی  7:30

 عصر ولی بیمارستان
  زنان اورژانس بخش

  صبح  شنبه 
 13:30 الی 7:30

 امیرالمومنین بیمارستان

 B جراحی بخش

 صبح شنبه 
 13:30الی  7:30

 -مصطفی قلی زاده -سعید عسگری -شهنازییاسین  2
 -سمیه صفی خانی -بهاره شفیعی -فاطمه ربیعی

زهرا سادات  -پرستو هزارجری بیان -محدثه طبسی
 جهانگیری دنیا -وفاحسینی

 امیرالمومنین بیمارستان

 B جراحی بخش

 صبح  شنبه
 13:30 الی  7:30

 عصر ولی بیمارستان
 زنان جراحی بخش

  صبح  شنبه
 13:30 الی 7:30

 عصر ولی بیمارستان
 زنان اورژانس بخش

  صبح  شنبه
 13:30 الی 7:30

سحر  -مهدی کریمی -سینا نیکی ملکی -جاللی  هانیه 3
 -آتنا مقصودی -فاطمه کمانی -فاطمه فرجی -علی ئی

 فاطمه نجفی - آبنوس بخت سونا -جوادی زینب

 عصر ولی بیمارستان
 زنان اورژانس بخش
 صبح  شنبه 

 13:30 الی 7:30

 امیرالمومنین بیمارستان

 B جراحی بخش

 صبح  شنبه
 13:30 الی 7:30

 عصر ولی بیمارستان
 زنان جراحی بخش

  صبح  شنبه
 13:30 الی 7:30



 مسئول کارآموزی : خانم کریمی کیا                      98-99( دانشجویان هوشبری در نیمسال دوم 2برنامه کارآموزی)

                        صبح چهارشنبه و   18:30الی  7:30 و عصرصبح سه شنبه 

 ویشیبیمارستان ولی عصر : خانم شاکری            بیمارستان طالقانی: خانم کریمی کیا و خانم محسنی          بیمارستان امیرکبیر: آقای در

 25/4/99الی  10/4/99  4/4/99الی  20/3/99 14/3/99الی  13/3/99 نام و نام خانوادگی گروه

صبا  -هدیه کسرلو  -آتنا رضاپور  -مجید بوالحسنی 1
  -جهاندار نسیم   -سی گل یاری  -سادات موسوی

 سلیمانی کیمیا

 بیمارستان ولی عصر
  عصر  و صبح سه شنبه
 18:30الی  7:30

 صبح  چهارشنبه و 

 بیمارستان طالقانی
 عصر   و صبح سه شنبه     

  18:30الی  7:30

  صبح  چهارشنبه و

 بیمارستان امیرکبیر
  عصر  و صبح سه شنبه
 18:30الی  7:30

  صبح  چهارشنبه و
 هفته آخر فقط صبح

  -فاطمه عابد -نازنین میرزایی -آبادی   حاجی سجاد 2
  -حنانه عبدالحمیدی  -زهرا توفیقی  -انسیه تکبیری

 سیده آیسان جاللی

 طالقانیبیمارستان 
  عصر  و صبح سه شنبه   

 18:30الی  7:30
 صبح  چهارشنبه و            

 بیمارستان امیرکبیر
 عصر   و صبح سه شنبه

 صبح  چهارشنبه و 18:30الی  7:30

 بیمارستان ولی عصر
  عصر  و صبح سه شنبه
 18:30الی  7:30

  صبح  چهارشنبه و
 صبح فقط آخر هفته

زهرا   -مجید محبی  -محمد دهقان  -عبدی رضا 3
 ناظری   آیدا  -آیدا امیری  -ماندانا صیدی  -رحمتی

 بیمارستان امیرکبیر
  عصر  و صبح سه شنبه  

 18:30الی  7:30
  صبح  چهارشنبه و

 بیمارستان ولی عصر
  عصر  و صبح سه شنبه
 18:30الی  7:30

  صبح  چهارشنبه و

 بیمارستان طالقانی
  عصر  و صبح سه شنبه
 18:30الی  7:30

 صبح  چهارشنبه و
 صبح فقط آخر هفته 



                        صبح و عصر و دوشنبه صبحیک شنبه مسئول کارآموزی : خانم کریمی کیا         98-99در نیمسال  دوم  ( دانشجویان هوشبری4برنامه کارآموزی)

                                                                      فرشیدپور آقای: امیرکبیر بیمارستانبیمارستان ولیعصر : خانم گازرانی      بیمارستان طالقانی: خانم کریمی کیا و خانم محسنی  بیمارستان امیرالمومنین : خانم فرجی 

الی  18/3/99 12/3/99الی  11/3/99 نام و نام خانوادگی گروه

26/3/99  

 23/4/99الی  15/4/99 9/4/99الی  1/4/99

فرشته  -فاطمه علیرضایی - سبزی رضا -ابراهیمی محمد 1
پرنیان  -حدیثه ده نمکی -مبینا خانی -عارفه اله قلی -ناصرخاکی

 حیدری

 بیمارستان امیرالمومنین
 صبح و عصر شنبه یک
 18:30الی  7:30 

 صبح دوشنبه و

 بیمارستان ولیعصر
  عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 بیمارستان طالقانی
 عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 بیمارستان امیرکبیر
 عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 هفته آخر فقط صبح

نیلوفرتازه  –عارفه پیشباز  -محمدرضا شاهسواری -سعید بوالحسنی 2
 غزل کشاورز -فرزانه کاوه -مهدیه رادمهر -رو

 بیمارستان ولیعصر
  عصر و صبح شنبه یک
 18:30الی  7:30 

 صبح دوشنبه و

 بیمارستان امیرالمومنین
  عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 بیمارستان امیرکبیر
  عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 بیمارستان طالقانی
 عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 هفته آخر فقط صبح

زهرا  -لیال سلیمانی -مریم رفیعی -مسلم محمدگل -حمیدرضا مرادی 3
 منا جعفری -نرگس موالیی نژاد -واعظی

 بیمارستان طالقانی
 عصر و صبح شنبه یک
 18:30الی  7:30 

 صبح دوشنبه و

 امیرکبیربیمارستان 
 عصر و صبح شنبه یک
 18:30الی  7:30 

 صبح دوشنبه و

 بیمارستان امیرالمومنین
  عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 بیمارستان ولیعصر
 عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 هفته آخر فقط صبح

کتایون  -سحر حسینی - مسعودی محمدرضا -طیبی محمدرضا 4
 مهدیس -رضوانه رسولی -نجمه منصوری -عارفه صفاری -رودبارانی
 فیروزی

 بیمارستان امیرکبیر
 عصر و صبح شنبه یک
 18:30الی  7:30 

 صبح دوشنبه و

 بیمارستان طالقانی
  عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 بیمارستان ولیعصر
 عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 بیمارستان امیرالمومنین
 عصر و صبح شنبه یک

 18:30الی  7:30
 صبح دوشنبه و

 هفته آخر فقط صبح

 

 



 مسئول کارآموزی : خانم  کریمی کیا                      98-99( دانشجویان هوشبری در نیمسال  دوم 2برنامه کارآموزی)عرصه

 18:30 الی   13:30 عصر شنبه یک و 18:30الی  LD 7:30شنبه   ولیعصر    

 13:30 الی 7:30سه شنبه و چهارشنبه صبح   و شنبه  امیرالمومنین

   کیا کریمی و شاکری و گازرانی  ها خانم:  ولیعصر بیمارستان                               بیمارستان امیرالمومنین : خانم فرجی

 

   نام و نام خانوادگی
مریم حامدی  -حسین بیات -عادل سلک -مهدی شمس

 -محمد محمودی -منا اسماعیلی -نیلوفر رحیمی -پور
 گو اذان فاطمه -حسن شریفی -زینب عیوض

 25/3/99 الی 10/3/99از   

 بیمارستان ولیعصر

 18:30الی  LD 7:30شنبه 
 18:30 الی   13:30 عصر شنبه یک و

 

 31/4/99 الی 31/3/99از
 امیرالمومنین بیمارستان

 13:30الی 7:30صبح چهارشنبه و شنبه سهو  شنبه

 -محدثه علی عسگری -مهسا حاجی میرزا -مریم عباسی
 -مسعود اکبری -سید محمد کریمی -سید احمد سجادی

 علی پیربداقی -گلشنی  افسانه -آذین عمادیان

 28/3/99 الی 10/3/99     از
 بیمارستان امیرالمومنین

 13:30الی 7:30سه شنبه و چهارشنبه صبحو   شنبه

 29/4/99الی  31/3/99از 
 بیمارستان ولیعصر

 18:30الی  LD 7:30شنبه 
 18:30 الی   13:30 عصر شنبه یک و

 

 



 مسئول کارآموزی : خانم  کریمی کیا                      98-99( دانشجویان هوشبری در نیمسال  دوم 2برنامه کارآموزی)عرصه

 13:30 الی B 7:30 جراحی بخش امیرالمومنین بیمارستانصبح  و چهارشنبه دوشنبه و سه شنبه

  مربی: خانم محمدی

 31/4/99الی  2/4/99ز ا  28/3/99الی 12/3/99   از نام و نام خانوادگی
مریم حامدی  -حسین بیات -عادل سلک -مهدی شمس

 -منا اسماعیلی -نیلوفر رحیمی -گو  اذان فاطمه -پور
 شریفیحسن  -زینب عیوض -محمد محمودی

 B جراحی بخش امیرالمومنین بیمارستان         
 صبحو چهارشنبه  شنبه سه و دوشنبه

 13:30 الی 7:30 

 
--------------------------- 

 -محدثه علی عسگری -مهسا حاجی میرزا -مریم عباسی
 -مسعود اکبری -سید محمد کریمی -سید احمد سجادی

 گلشنی  افسانه -علی پیربداقی  -آذین عمادیان

 
------------------------ 

 B جراحی بخش امیرالمومنین بیمارستان
 صبح چهارشنبه و شنبه سه و دوشنبه

 13:30 الی 7:30
 


