
    2آموزی در عرصه کار

خانم کریمی کیا آموزی :ارمسئول ک  

مربی ولیعصر : خانم صباحی و خانم الحسینی خانم امیدوار       مربی امیر کبیر : و خانم اوجاری     مربی بخش : خانم محمدی  

 

    

 نام و نام خانوادگی
 

 

 گروه

 
 بیمارستان امیر کبیر

 یکشنبه تا چهارشنبه صبح
10/3/02تا  10/2/02هفته  5  

 
 بیمارستان ولیعصر

 شنبه النگ، یکشنبه و دوشنبه عصر
04/02/02تا  20/12/01هفته از  5  

عصر 5/2و30/1و29و22و16و15)تاریخ
 جبرانی تعطیالت(

 
 ICU-A بیمارستان ولیعصر

 شنبه تا دوشنبه صبح و عصر
 18:30الی  7:30

 15/12/01تا  16/11/01هفته از  5

 
نرگس  –فاطمه کمانی  -مهدی کریمی 

–فاطمه فرجی  -فاطمه نجفی  –بخشی   
محمد حسین بادکوبه –محدثه طبسی   

 
 
1 

 
 بیمارستان ولیعصر

 شنبه النگ، یکشنبه و دوشنبه عصر
8/3/02تا  9/2/02هفته از  5  

 

 
 ICU-A بیمارستان ولیعصر

 شنبه تا دوشنبه صبح و عصر
 18:30الی  7:30

 4/2/02تا  20/12/01هفته از  5

 
 بیمارستان امیر کبیر

 یکشنبه تا چهارشنبه صبح
17/12/01تا  16/11/01هفته از  5  

 
 –سعید عسگری  –محمد مهدی گودرزی 

زهرا  –سحر افشار  –مبینا نایبی اره جان 
آتنا  –بهاره شفیعی  –سادات وفا حسینی 

 مقصودی

 
 
2 

 
 ICU-A بیمارستان ولیعصر

 صبح و عصرشنبه تا دوشنبه 
 18:30الی  7:30

 1/3/02تا  9/2/02هفته از  4

 
 بیمارستان امیر کبیر

 یکشنبه تا چهارشنبه صبح
6/2/02تا  21/12/01هفته از  5  

 
 بیمارستان ولیعصر

 شنبه النگ، یکشنبه و دوشنبه عصر
15/12/01تا  16/11/01هفته از  5  

عصر 3/12و2و26/11و25و19و18)تاریخ
 جبرانی تعطیالت(

 
 –مهدی خسروبیگی  –ی بهرام بیگی مهد

سحر علی  –هانیه جاللی  –فاطمه ربیعی 
یاسین  –پرستو هزار جری بیان  –ئی 

 شهنازی
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    2 کارآموزی

خانم کریمی کیا آموزی :ارمسئول ک  

خانم صباحیمربی ولیعصر : کریمی کیا                                                   : خانم  طالقانیمربی   

 

   

 نام و نام خانوادگی
 

 

 گروه

 
 بیمارستان ولیعصر

 یکشنبه و دوشنبه صبح
22/3/02تا  27/1/02هفته از تاریخ  8  

 
 بیمارستان طالقانی

 یکشنبه و دوشنبه صبح 
 آقایان بیمارستان ولیعصر

 21/1/02تا  16/11/01هفته از تاریخ  8

 
مرضیه  –فائزه خاکپور  –علیرضا بغدادی 
سعید  –حنانه فاضلی  –سادات عباسی 

زهرا نعیمی –مهدیه نادری  –گودرزی   

 
 
1 

 
 بیمارستان طالقانی

 یکشنبه و دوشنبه صبح 
 آقایان بیمارستان ولیعصر

 22/3/02تا  27/1/02هفته از تاریخ  8

 
 بیمارستان ولیعصر

 یکشنبه و دوشنبه صبح
21/1/02تا  16/11/01هفته از تاریخ  8  

 
زهرا  –حمیده توحیدی  –زینب امینی 

 –آتنا البرجی  –مهدی حاجی  –چگینی 
سوگند شیرزاد –محمد دالوند   

 
 
2 

 

 

 

 



    4 کارآموزی

خانم کریمی کیا آموزی :ارمسئول ک  

مربی ولیعصر : خانم صباحیکریمی کیا                                                   : خانم  طالقانیمربی   

 

   

 نام و نام خانوادگی
 

 

 گروه

 
 بیمارستان ولیعصر

 سه شنبه و چهارشنبه صبح
17/3/02تا  29/1/02از تاریخ   

 
 بیمارستان طالقانی

 سه شنبه و چهارشنبه صبح
 آقایان بیمارستان ولیعصر

 23/1/02تا  18/11/01از تاریخ 

 
 –محمد رضا یدالهی  –ابوالفضل فیضی 

مائده  –فاطمه دارابی  –عباسی  عرفان
فاطمه طالبی بدر  –فائزه وابک  –صمدی 
یاسمین آبائی –سینا نیکی ملکی  –آبادی   

 
 
1 

 
 بیمارستان طالقانی

 سه شنبه و چهارشنبه صبح
 آقایان بیمارستان ولیعصر

 17/3/02تا  29/1/02از تاریخ 

 
 بیمارستان ولیعصر

 سه شنبه و چهارشنبه صبح
23/1/02تا  18/11/01از تاریخ   

 
مریم  –مهدی سلیمانی  –امیر فراهانی 

فاطمه  –راضیه شایسته جو  –سمیعی 
مهرنوش نیکبخت  –مبینا میرزایی  –کاوسی 

دنیا جهانگیری  –مصطفی قلی زاده  –  
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    پرستاری کارآموزی

خانم کریمی کیا آموزی :ارمسئول ک  

محمدی و خانم اوجاری : خانم  بخشمربی   

 

    

خانوادگینام و نام   
 

 

 گروه

 
 بیمارستان ولیعصر
 چهارشنبه صبح

17/3/02تا  19/2/02هفته  5  

 
 A بیمارستان ولیعصرجراحی 

 سه شنبه عصر
13/2/02تا  15/1/02هفته از  5  

 
 Aجراحی  بیمارستان ولیعصر

 سه شنبه صبح
 24/12/01تا  18/11/01هفته از  6

 
ساغر  –علی گلدوست  –یونس اعرجی 
فاطمه  –زهرا اسعدی  –خان محمدی 
فاطمه نورمحمدی –ایثارگر   

 
 
1 

 
 Aجراحی  بیمارستان ولیعصر

 سه شنبه عصر
17/3/02تا  19/2/02هفته  5  

 
 Aجراحی  بیمارستان ولیعصر

 سه شنبه صبح
 13/2/02تا  15/1/02هفته از  5

 
ولیعصر بیمارستان  

 چهارشنبه صبح
24/12/01تا  18/11/01هفته از  6  

 
مائده  –مصطفی پرور  –سجاد شاکری 

آناهیتا  –زهرا حکیمی مقدم  –بوالحسنی 
فرشته رفیعی پور –رادفر   
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 Aجراحی  بیمارستان ولیعصر

 سه شنبه صبح
 17/3/02تا  19/2/02هفته  5

 
ولیعصربیمارستان   

 چهارشنبه صبح
13/2/02تا  15/1/02هفته از  5  

 
 Aجراحی  بیمارستان ولیعصر

 سه شنبه عصر
24/12/01تا  18/11/01از هفته  6  

 

 
محمد زهره وند  –محمد کیشانی فراهانی 

 –کیانا عسگری  –زهرا زهره وندی  –
 –مرضیه اخالقی  –مبینا مبارک آبادی 

 آریانا ریاحی نسب
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