
 بسمه تعالی

 شازند دانشکده پرستاری  

 اول هفتهسه روز    یکارآموز   1401-1402   دوم  سال  مین  ،1400  بهمن  یورود  ی پرستار   انی دانشجو  یکارآموز   برنامه

 واحد  2:  ترم کل جمع (   واحد 2: دو سالمندان بزرگساالن پرستاری)   3 ترم  کارآموزی برنامه

وه
گر

 

 

        تاریخ                                                                                          

 نام دانشجویان

16،17،23،24،30 

 بهمن

 اسفند  1،6،7

8،13،14،15،20،21

 اسفند   22، 

 

19،20،21،26،27،28  

 فروردین

 اردیبهشت  9،10

2،24،23،18،17،16،11

اردیبهشت   5  

1 
 بگی  دائی صبا ناصری،  پگاه حقی،  آرزو چراغی،  فاطمه: ها خانم

 سیروسیان حامد حیدری،  علیرضا ملکشاهی،  مهدی زاده،  موسی مهدی محمد:  آقایان

  ENT  عفونی 

2 
 ربیع  عطیه واشقانی،  پریسا دلیری،  سوگند آگاه،  سادات زهرا: ها خانم

 فدایی علی بخشی،  رضا  محمد عبدالحسینی،  رضا  حمید خیری،  محمد: آقایان
ENT   عفونی  

3 
 کاظمی  دریا کرمی،  نگار رحیمی،  مبینا نادری،  ساناز: ها خانم

 ابوالفضل عباسی ،   نادری علی حسینی،   حسین پور،  نقی حسین امیر: آقایان
 

 عفونی 

 

ENT 

4 
 گیالنی ریحانه فریدنی،  فائزه ،  فالح سپیده آبادی،  قیاس فاطمه احمدلو،  محدثه: خانمها

 ابوالفضل عباسی،  ، مهرداد فیروزیعلیرضا بادرستانی،  هداوند علی :آقایان
 

ENT 
 

 عفونی 

 

   توجه اساتید و دانشجویان عزیز:قابل 

 شیفت عصر( 18:30لغایت  13:30 –شیفت صبح  12:30لغایت  7:30)   ماه صبح و عصر برگزار میگردداردیبهشت  23و  اسفند 20کارآموزی در تاریخ 
  می باشد. بعدازظهر 30/7الی  30/1و در شیفت عصر از ساعت بعدازظهر 30/1صبح  الی  30/7ساعت کارآموزی در شیفت صبح از ساعت      

 .از پذیرش دانشجویان بدون فرم مصوب و اتیکت در بخش خودداری می شود   

 

 

 

 

 

 نام استاد  بخش 

)بیمارستان ولیعصر )عج(  عفونی  خانم قاسم زاده  

ENT  )نوازنی   آقای )بیمارستان امیرکبیر 



 بسمه تعالی

 شازنددانشکده پرستاری   

 هفته اول روز 3 یکارآموز 1401-1402دوم   سال مین ، 1399 بهمن یورود یپرستار انیدانشجو یکارآموز برنامه
 واحد  4جمع کل ترم:  (    واحد 2، سالمت جامعه فرد  و خانواده:  واحد 2پرستاری بهداشت روان و بیماری های روان:  )    5برنامه کارآموزی ترم  

وه
گر

 

 

        تاریخ                                                                                           

 نام دانشجویان

 بهمن   16،17،23،24،30

 اسفند 1،6،7

 فروردین 19،20،21،26،27،28 اسفند 8،13،14،15،20،21،22

 اردیبهشت  9،10

 اردیبهشت  11،16،17،18،23،24،25

1 

 سارینا گراوند، عارفه محمدی ثانوی ، فاطمه شهبازی،خانم ها: 

مهدیار کرمی  ، محمد رضا ستوده محمد فوالدی ، علی اکبری، آقایان: مرصاد صالحی،

 ( 2و  1 مهرداد فیروزی )سالمت جامعه ، (2)سالمت جامعه  

  بهداشت روان 2جامعه  سالمت  بهداشت روان 1جامعه  سالمت

2 

 فیضی  غزاله عبدی، فاطمه یانچشمه، بهارلوئی سها: ها خانم

، شهبازی مهدی گواری، منصوری رضی زاده، محمد محمد نیکو، باقری حسین ،: آقایان

 (اردیبهشت 25لغایت  11 محمد حسین ادریسی ) بهداشت روان

  روان  بهداشت  1جامعه  سالمت  بهداشت روان 2سالمت جامعه

3 

  ملک وردی امام نرگس ،  مجد اخوان زهرا وردی، طاهر  زینب  ،: خانمها

محمد حسین ،  نگهدار پیام شریفی، مجید ، شاکرمی حسین سید رضاِئی، علی:  آقایان

 (اسفند 7بهمن لغایت  16 ادریسی ) بهداشت روان

1سالمت جامعه روان   بهداشت  2جامعه  سالمت  بهداشت روان  

4 

 زهرا شریفی معصومه گل محمدی، سروین سرایدار، محدثه حیدری، خانمها: 

مهدیار کرمی )سالمت  ، امیر حسین نجفیمحمد رضا سوری، امیر حسین ثامنی،  ،آقایان: 

 ( 1جامعه 

2سالمت جامعه   بهداشت روان  1جامعه  سالمت   بهداشت روان   

   قابل توجه اساتید و دانشجویان عزیز:

  می باشد. بعدازظهر 30/7الی  30/1و در شیفت عصر از ساعت بعدازظهر 30/1صبح  الی  30/7ساعت کارآموزی در شیفت صبح از ساعت        

  .از پذیرش دانشجویان بدون فرم مصوب و اتیکت در بخش خودداری می شود 

 شیفت عصر( 18:30لغایت    13:30 –شیفت صبح   12:30لغایت  7:30)   صبح و عصر برگزار میگردداردیبهشت  11اسفند و  8و کار آموزی بهداشت جامعه در تاریخ ماه اردیبهشت  24و  اسفند  21در تاریخبهداشت روان  کارآموزی 
 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد  بخش 

اول سه روز    

( دکتر شادپورمرکز بهداشت  )  1سالمت جامعه   جرس   خانم   

) زمان و مکان کار آموزی ها طبق جدول مشخص شده(   2سالمت جامعه    آقای صدرکیا  

نژاد و خانمها بیمارستان امیر کبیر( ) آقایان بیمارستان شهید هاشمی  بهداشت روان   و خانم دکتر شمسی خانی   دکتر گنجه خانم    



 

 
 

 بسمه تعالی

شازند(   99برنامه کارآموزی پرستاری سالمت فرد و خانواده، جامعه و محیط) دانشجویان پرستاری ورودی بهمن    

1401- 1402  نیمسال دوم سال تحصیلی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن آلزایمر امام جواد )ع(/   مرکز آموزش بهورزی  

مرکز خیریه جامع توانبخشی  

 امام علی )ع(  اراک )حاجی آباد( 

خیرآباد بازدید روستا   گروه واحد سل  انتقال خون/ کنترل عفونت مرکز مشاوره ازدواج  کنترل عفونت 

اردیبهشت  10  

اردیبهشت  9  فروردین  28و   27 

فروردین  26  

فروردین   21 فروردین  20  فروردین   19   1 

اسفند  7  

اسفند 6  اسفند 1بهمن و  30 

بهمن  24  

بهمن   23 بهمن   17  بهمن  16   2 

 اسفند  15
اسفند 22 اسفند   21و   20   

اسفند )عصر(  8  

 

اسفند  14  

اسفند 13 اسفند 8   3 

اردیبهشت   11

 )عصر( 

اردیبهشت  25  اردیبهشت  24و   23 

اردیبهشت  18 اردیبهشت  17  اردیبهشت  16  اردیبهشت  11   4 



 

 

 بسمه تعالی

 شازنددانشکده پرستاری 

هفته  روز 6 یکارآموز 1401-1402دوم   سال مین ، 1398 بهمن یورود یپرستار انیدانشجو یکارآموز برنامه  

 

 
 

  قابل توجه اساتید و دانشجویان عزیز:

  می باشد.        بعدازظهر 7/ 30الی  1/ 30و در شیفت عصر از ساعت بعدازظهر  1/ 30صبح  الی  7/ 30ساعت کارآموزی در شیفت صبح از ساعت 

 .از پذیرش دانشجویان بدون فرم مصوب و اتیکت در بخش خودداری می شود 

  کار آموزی در بخشهای دیالیز و اتاق عمل در شیفت عصر برگزار میگردد 

 خواهد بود.  14لغایت 7:30پرستاری بیمارستان ولیعصر )عج( و در شیفت صبح از ساعت  کارآموزی اینترشیپ دانشجویان با برنامه ریزی اساتید مربوطه و سوپروایزر آموزشی و مسئولین دفتر 

 واحد  11جمع کل ترم:  (  واحد 3، مراقبت ویژه:واحد 1، مراقبت در منزل: واحد 7)پرستاری بزرگساالن سالمندان یک و دو و سه :   7برنامه کارآموزی ترم 

 تاریخ                             گروه

 

 نام دانشجو 

 

 سه روز اول

بهمن 30،24،23،17،16  

 اسفند  1،6،7

8،13،14،15،20،21،

 اسفند 22،27

 فروردین 19،20،21،26،27،28

 اردیبهشت  9، 4و 

10،11،16،17،18،23،24،2

5  

 اردیبهشت 

 اردیبهشت و   30،31

 خرداد 1،6،7،8،13،20

  18،19،20،25،26،27 سه روز دوم

 اسفند  3، 2بهمن و 

4،9،10،11،16،18،2

 اسفند  3،24

15،16،17،22،24،29،30،31 

 فروردین 

5،6،7،12،13،14،19،20 

 اردیبهشت 

 اردیبهشت و21،27،28

 خرداد  2،3،4،9،10

 غالمی   الهه  زاده،  جعفر  فاطمه  ترکی،  زهرا  انصاری،  زهرا:  ها  خانم 1

 سلطانی   علی  میرزاده،  ابوالفضل  زاده،  حکیم  علی:  آقایان

 اینترشیپ  اینترشیپ اینترشیپ قلب و ریه  دیالیز عصر 

CCU 1,2  حاد  اورژانس سوختگی ICU /OR اینترشیپ 

 فریبا نصیری   شاکری،  شیدا  پور،  رسولی  فاطمه  حسینی،  نگین:  ها  خانم 2

 فرضی   رضا  امیر   ،  صفری  احمد  شیخی،  حسین  محمد:  آقایان

 اینترشیپ  اینترشیپ  ریه  و قلب عصر  دیالیز   اینترشیپ

  OR/  حاد اورژانس  اینترشیپ  CCU 1,2 ICU سوختگی

 مشاقی   نگین  پرنیان قبادی، زهرا نراقی،  فاطمه آقاخانی،  خانم ها:   3

 طالبی  محمد  مهیار  ،ابوالفضل حمزه ئیآقایان: سجاد منصوری، علی مهری،  

 اینترشیپ  قلب وریه عصر  دیالیز اینترشیپ  اینترشیپ

 ICU/خانمهاOR ORسوختگی /آقایان   CCU 1,2 اورژانس حاد  اینترشیپ



 

 

 

 نام استاد  بخش 

حامی  مرکز دیالیز قریشی خانم    

بیمارستان امیرالمومنین )ع(  CCU  آقای رضایی 

بیمارستان امیرالمومنین )ع( قلب ریه  خانم قمی  

)عج( ولیعصر بیمارستان  ICU  خانم قاسم زاده 

بیمارستان ولیعصر )عج(  اورژانس حاد  خانم قمی  

 OR )خانم علی بابایی   بیمارستان ولیعصر )عج 

بیمارستان ولیعصر )عج( اینترشیپ   خانم جرس  و   آقای هرورانی 

بیمارستان امیرالمومنین )ع(   سوختگی ( 2و   1)گروه   خانم قاسم زاده (/ 3) گروهخانم قمی    


