
 

 

 

 97-98سال تحصیلی  دومکارشناسی پرستاری در نیمسال  دوم( ترم 1) سوموبرنامه کارآموزی دانشجویان دوره سی 

   30/7 – 13:45رآموزی:   صبح= ساعت کا                                                                                                                                                                                                                                                         

           بيمارستان امام حسين )ع(شنبه الی يكشنبه صبح بخش های عفونی و اورولوژی ای واحد(    روزه1واحد کارآموزی: اصول و مهارتهای پرستاری )

 خانم فاطمه سادات اشرفی .1

 خانم زهرا اکبريان .2

 خانم فاطمه ايرانی .3

 خانم سارا برهمند .4

 خانم مهتاب جمشيدی .5

 آقای مجتبی اکبرنژادخليل آباد .6

 آقای رضا پور محمد  .7

 آقای محمد عرب قبادی .8

 محمد امين سامقانی  آقای .9

 
 

 خانم سهيال خزائی .1

 خانم زهرا صفری .2

 خانم زهرا مسعوديان .3

 آقای سيد حسين حسينی ميقان .4

 آقای حسين طحانيان .5

 آقای سيد اميرمحمد نادری .6

 آقای اميرحسين ايمانی  .7

 آقای سيديونس بهنام طالب نژاد .8

 

 فريده سادات فاطمی خانم .1

 م نرگس کوه کن موخرخان .2

 رقيه مغنی خانم .3

 معصومه مظفريان خانم .4

 علی معمار زاده آقای .5

 سين يغمائیمحمد ح آقای .6

 سيد مهدی رضوی  آقای .7

 محمد شبيهی آقای .8

 سميرا حوری خانم .1

 طاهره خوش روی خانم .2

 مهناز رضوانی خانم .3

 فائزه رمضان زاده خانم .4

 مطهره زروندی خانم .5

 آقای علی عباسی .6

 آقای مصطفی محمدی .7

 ابوالفضل عامریآقای  .8

 عليرضا شهاب الملک فرد آقای  .9

 5/12/97لغايت  13/11/97از تاريخ 

 هفته 4مدت  به

 عفونیهفته اول بخش  2

 ارولوژیهفته دوم بخش  2

 

 

 5/12/97لغايت  13/11/97از تاريخ 

 هفته 4به مدت 

 ارولوژیهفته اول بخش 2

 عفونیهفته دوم بخش 2

 

 25/1/98لغايت  11/12/97از تاريخ 

 هفته 4به مدت 

 عفونیهفته اول بخش  2

 ارولوژیهفته دوم بخش  2

 

 25/1/98لغايت  11/12/97از تاريخ 

 هفته 4به مدت 

 ارولوژیهفته اول بخش 2

 عفونیهفته دوم بخش 2

 



 

 

 

 

 

 

                                                                       97-98سال تحصیلی  نیمسال دوم کارشناسی پرستاری در  سومترم  (2) دومسی و  برنامه کارآموزی دانشجویان دوره 

30/13 – 45/19عصر :     -   30/7- 45/13ساعت کارآموزی: صبح:                                                                                                                                                                                                    

             و داروخانه بيمارستان امام حسين )ع( بخش های قلب، داخلی، ارولوژی عصر/به صبحشنبه الی يكشنواحد(    روزهای 1وزی: فارماکولوژی بالينی )واحد کارآم

 خانم فاطمه منصوريان

 خانم فروزان ابن علی

 خانم مبينا قاضی

 آقای علی الهامی

 آقای فرهاد رحيمی مقدم

 آقای حامد جعفری

 ی حسن اسماعيلیآقا

 آقای محمد يگانه

 

 خانم فريبا صادقی

 خانم محدثه قندالی

 خانم راضيه وفايی نژاد

 آقای ياسين رضايی

 آقای سينا احسانی

 لفضل احمدیاآقای ابو

 آقای مهدی مير عبدلی

 آقای امير رضا محمدی

 خانم فائزه کاظمی

 خانم حانيه داداشی

 خانم زهرا سعيدی

 خانم فائزه طوسی

 ميد رضا قاسمیآقای ح

 آقای سعيد شيرمحمدی

 آقای يوسف کشاورزيان

 آقای سيد محسن طباطبائی

 خانم غزاله عزيز آبادی

 خانم فائزه رستميان

 خانم حانيه قنبری نسب

 خانم نازنين کالليان مقدم

 آقای عليرضا صابری

 آقای محمد رضا احسانی

 آقای علی اسماعيل زاده 

 آقای سعيد باللی

 

 زادهخانم زهرا قلی 

 خانم نسترن امانی

 خانم نيلوفر گودرزی

 شقايق بندهیخانم 

 آقای مهدی لبافی

 آقای علی کوثری

 آقای بهنام بابايی

 آقای محمد آشوری

 

  لغايت  13/11/97 خياز تار

  صببح  هفته 4به مدت 5/12/97

روز بخببش  3 -روز بخببش قلببب 2)

روز  2 -روز داروخانبببه 1 -داخلبببی

 (ارولوژیبخش 

لغايببت  11/12/97 خياز تببار

  صببح  هفتبه 4به مبدت 25/1/98

روز بخبببش  3 -روز بخببش قلبببب 2)

روز  2 -روز داروخانببببه 1 -داخلببببی

 (ارولوژی  بخش 

 لغايبببت  31/1/98 خياز تبببار

 صببح هفتبه 4به مبدت  22/2/98

روز بخبببش  3 -روز بخببش قلبببب 2)

روز  2 -روز داروخانببببه 1 -داخلببببی

 (ارولوژی  بخش 

ت لغايبببب 28/2/98 خياز تببببار

 2)  صبح هفته  4به مدت 19/3/98

 -روز بخش داخلبی 3 -روز بخش قلب

 روز بخببببببش  2 -روز داروخانببببببه 1

 (ارولوژی 

 لغايبت  28/2/98  خياز تار

  عصر هفته  4به مدت 19/3/98

روز بخببش  3 -روز بخببش قلببب 2)

روز  2 -روز داروخانبببه 1 -داخلبببی

 (ارولوژی  بخش 



 97-98 یلیسال تحص دوم مسالین کارشناسی پرستاری  چهارمترم  ( 1سی و دوم )وره برنامه کارآموزی دانشجویان  د

 بيمارستان امام حسين )ع(بخش های مختلف + بخش جراحیصبح شنبه چهارشنبه الی دوروزهای               واحد       2( = 1)بزرگساالن و سالمندان پرستاری واحد کارآموزی:         

 لف بيمارستان امام حسين )ع(بخش های مخت +)شهرک امام( شهيد شريف صبح درمانگاه شنبه الی چهارشنبه دوروزهای واحد       2=  سالمت جامعه/فرد و خانواده/محيطپرستاری                                    

30/7 – 45:13صبح=  :یساعت کارآموز  

 خانم فاطمه حسينی نژاد 

 خانم ديبا کاهه  

 يره کهنه  خانم من

 خانم سمانه سادات موسوی

 خانم صديقه صائمی 

  خانم فاطمه رامه

 خانم هما خرمی

 خانم محدثه نظری   

 

 آقای سيد محمد علی علوی  

 آقای مرتضی نامدار  

 آقای مهرداد يوسف نژاد 

 آقای حسين قربانی

 آقای ميالد عجم مجيدی  

 آقای علی امينی تبار   

 آقای علی کرمانی پور 

 (درمانگاه و بهداشت)قای بهروز باقر زادهآ

 خانم نيلوفر مهدوی  

 خانم نيلوفر فندرسكی 

 خانم فائزه صالح ابادی 

 خانم مهنا حق پناه 

 خانم محدثه منصوری 

 خانم  فاضله اکبری 

 خانم نرجس ابراهيميان 

 خانم مريم جاويدان 

 

 آقای مرتضی عرفانی  

 آقای سيد محسن طباطبائی 

 زمزم آقای قاسم 

 آقای حسين رجبی  

 آقای عليرضا رضايی 

 آقای علی اکبر سالم 

 آقای علی محمد خانی

 آقای رضا عرب انصاری 

 خانم فاطمه صادقی   

 خانم فائزه جمالی

 خانم مريم صديق 

 آقای عرفان رعيتی

 آقای فتح اله چهار طاقی 

 آقای محمد رضايی

  آقای حامد جعفری

 

  (  ايببببببت لغ 15/11/97از تبببببباريخ

بخببببش    روز 8بببببه مببببدت 30/11/97

 جراحی( 

  لغايببببببببت  6/12/97 از تبببببببباريخ

آمبببوزش  روز 8ببببه مبببدت )21/12/97

 ( مددجو و  بهداشت بيمارستان

  3/2/98لغايت  98 19/1از تاريخ 

 (شهيد شريفدرمانگاه  روز 8به مدت )

  14/3/98لغايت  30/2/98از تاريخ 

 بررسی وضعيت سالمت( روز 8به مدت )

 لغايبببببببت  15/11/97ز تببببببباريخ ا

بررسبببی  روز 8ببببه مبببدت )30/11/97

 وضعيت سالمت(

  لغايببببببببت  6/12/97از تبببببببباريخ

بخبببش    روز 8ببببه مبببدت ) 21/12/97

 جراحی( 

  3/2/98لغايت  98 19/1از تاريخ 

آمبببوزش مبببددجو و   روز 8ببببه مبببدت ) 

 بهداشت بيمارستان(

  24/2/98لغايببت  9/2/98از تبباريخ 

 ( شهيد شريفنگاه درما روز 8به مدت )

  30/11/97لغايت  15/11/97از تاريخ 

آموزش مبددجو و  بهداشبت  روز 8به مدت ) 

 (بيمارستان

  3/2/98لغايت  98 19/1از تاريخ 

 (بخش  جراحی  روز 8به مدت ) 

 بببه )24/2/98لغايببت  9/2/98 از تبباريخ

 ( بررسی وضعيت سالمت روز 8مدت 

  ببه  )14/3/98لغايت  30/2/98از تاريخ

 (درمانگاه شهيد شريف  روز 8مدت 

  لغايبببببببت  15/11/97از تببببببباريخ

درمانگبباه  روز 8بببه مببدت ) 30/11/97

 (شهيد شريف

  لغايببببببببت  6/12/97از تبببببببباريخ

بررسبببی  روز 8ببببه مبببدت )21/12/97

 وضعيت سالمت(

 به )24/2/98لغايت  9/2/98 از تاريخ

 بخش  جراحی(   روز 8مدت 

  14/3/98لغايبت  30/2/98از تاريخ 

آمبببوزش مبببددجو و   روز 8ببببه مبببدت )

 (بهداشت بيمارستان

  لغايببببببببت  6/12/97از تبببببببباريخ

درمانگبباه  روز 8بببه مببدت ) 21/12/97

 (شهيد شريف

 3/2/98لغايت  98 19/1 از تاريخ 

 بررسی وضعيت سالمت( روز 8به مدت ) 

  به )24/2/98لغايت  9/2/98از تاريخ

آمبوزش مبددجو و  بهداشبت  روز 8مدت 

 بيمارستان(

  لغايببببببببت  30/2/98از تبببببببباريخ

بخببببش    روز 8بببببه مببببدت )14/3/98

 جراحی( 



 

 صفحه اول                 97-98 یلیسال تحصدوم  مسالین در  یپرستار یم کارشناسپنجترم  (2) و یکمسی  دوره دوره انیدانشجو یبرنامه کارآموز                      
 بيمارستان امام حسين )ع( گوارشصبح بخش های ارتوپدی +  مختلف هفتهروزهای     واحد    2( = 2)رگساالن و سالمندان بزپرستاری    واحد کارآموزی: 

 و ارولوژی بيمارستان امام حسين )ع( بهاريمارستان ب ، داخلی زنان و اورژانسزنانجراحی بخش های صبح  دوشنبه الی چهارشنبه روزهای         واحد     2پرستاری بهداشت مادر و نوزاد=                            

  30/7 – 45:13ساعت کارآموزی= صبح : 

 آقای عليرضا پاک مهر -1

 آقای رضا اصغری -2 

 آقای سيد حامد طبائی-3

 آقای جواد آقا بابايی -4

 آقای محمد عابدی -5

 آقای مسعود عزيزی-6

 آقای علی ابرار-7

 

  آقای مسعود تارانی-1

 آقای عليرضا کتابی-2

 آقای محمد گرزالدين -3

 آقای احمد بدرلو -4

  آقای ميالد پيمانی -5

 آقای آرمين توکلی -6

 آقای عباس معظمی گودرزی -7

 آقای عادل يگانه پور -8

 

 خانم زهرا قاسمی-1

 یخانم مهسا احمد -2

 خانم فاطمه ذاکری -3

 خانم پروين محمدی-4

 خانم طيبه کاظمی پور-5

 خانم کوثر مدنی مجد  -6

 خانم فاطمه ارباب مجنی -7

 خانم غزاله طاليی-1

 خانم مريم يحيايی-2

 خانم زهرا سادات حسينی-3

 خانم سعيده عباسی-4

 خانم زهرا سامانی پور-5

  خانم سپيده مظاهری-6

 ن سفيدخانم فاطمه بنائيا -7

 خانم نرجس جاللی-1

 خانم زهرا عامری-2

 خانم هانيه حسين زاده-3

 خانم هانيه نعمتی-4

 خانم نرجس مقيمی  -5

 خانم مهناز باستانی-6

 خانم عاليه فقيهی-7

 خانم زهرا حسن پور-8

  21/12/97لغايت  6/12/97 خياز تار 

روز  8ببه مبدت  صببحدوشنبه الی چهارشبنبه 

 بهار تانمارسيب بخش اورژانس

  24/2/98لغايت  9/2/98 خياز تار 

روز  8ببه مبدت  صببحدوشنبه الی چهارشبنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب بخش ارتوپدی

 19/3/98لغايت  28/2/98 خيز تارا 

روز بخبش  8به مبدت  صبح شنبه الی يكشنبه

   )ع( نيامام حس مارستانيب گوارش

14/3/98لغايت  30/2/98 خياز تار 

روز  8ببه مبدت  صببحالی چهارشبنبه دوشنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب بخش ارولوژی

  30/11/97لغايت  15/11/97 خياز تار 

روز  8بببه مببدت  صبببحدوشببنبه الببی چهارشببنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب بخش ارولوژی

 دوشبنبه 3/2/98لغايبت  98 19/1  خياز تار

روز بخببش  8بببه مببدت  صبببحالببی چهارشببنبه 

 بهار مارستانيب اورژانس

  دوشبنبه 24/2/98لغايت  9/2/98 خياز تار

روز بخببش  8بببه مببدت  صبببحالببی چهارشببنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب گوارش

  19/3/98لغايت  28/2/98  خياز تار 

روز بخبش  8ببه مبدت  صببحشنبه الی يكشبنبه 

  )ع( نيامام حس مارستانيب ارتوپدی

  30/11/97لغايت  15/11/97  خياز تار 

روز  8بببه مببدت   صبببحدوشببنبه الببی چهارشببنبه 

 بهار مارستانيب زنان داخلیبخش 

  21/12/97لغايت  6/12/97 خياز تار 

روز  8بببه مببدت   صبببحدوشببنبه الببی چهارشببنبه 

 بهار مارستانيب زنان بخش جراحی

  3/2/98لغايت  98 19/1 خياز تار 

روز  8بببه مببدت  صبببحدوشببنبه الببی چهارشببنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب بخش ارتوپدی

 14/3/98لغايت  30/2/98  خياز تار 

روز  8بببه مببدت  صبببحدوشببنبه الببی چهارشببنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب بخش گوارش

  25/1/98لغايت  11/12/97 خياز تار 

بخبش هفتبه  4به مدت  صبح شنبه الی يكشنبه

 ()ع نيامام حس مارستانيب ارتوپدی

  22/2/98يت لغا 31/1/98ریاز تا 

بخبش هفتبه  4ببه مبدت  صبح شنبه و يكشنبه

 ()ع نيامام حس مارستانيب گوارش

  24/2/98لغايت  9/2/98 خياز تار 

روز  8ببه مبدت   صببحدوشنبه الی چهارشبنبه 

 بهار مارستانيب زنان جراحیبخش 

 14/3/98لغايت  30/2/98 خياز تار 

بببببه   صبببببحدوشببببنبه الببببی چهارشببببنبه 

 بهار مارستانيب زنانبخش داخلی روز8مدت

  لغايبببببببببت  13/11/97 خياز تبببببببببار

بببببه  صبببببح شببببنبه و يكشببببنبه5/12/97

امبام  مارسبتانيب بخش ارتوپبدیهفته 4مدت

 )ع( نيحس

  30/11/97لغايت  15/11/97 خياز تار 

روز 8ببه مبدت  صببحدوشنبه الی چهارشبنبه 

 بهار مارستانيب زنان جراحیبخش 

  21/12/97لغايت  6/12/97 خياز تار 

روز  8ببه مبدت  صببحدوشنبه الی چهارشنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب بخش گوارش

 24/2/98لغايت  9/2/98 خياز تار 

 روز 8ببه مبدت  صببحدوشنبه الی چهارشبنبه 

 بهار مارستانيب بخش داخلی زنان



 

 

 

 صفحه دوم           97-98 یلیسال تحصدوم  مسالیندر  یپرستار یاسترم پنجم کارشن (2) و یکمسی  دوره دوره  انیدانشجو یبرنامه کارآموز                   

 مرکز شبانه روزی قائم  -روزهای مختلف هفته صبح بخش روان بيمارستان امام حسين )ع(پرستاری بهداشت روان و بيماريهای روان                 واحد کارآموزی: 

        30/7 – 45:13ساعت کارآموزی= صبح : 

 ی عليرضا پاک مهرآقا -1

 آقای رضا اصغری -2 

 آقای سيد حامد طبائی-3

 آقای جواد آقا بابايی -4

 آقای محمد عابدی -5

 آقای مسعود عزيزی-6

 آقای علی ابرار-7

 

 آقای مسعود تارانی -1

 آقای عليرضا کتابی-2

 آقای محمد گرزالدين -3

 آقای احمد بدرلو -4

 پيمانی آقای ميالد  -5

 آقای آرمين توکلی -6

 آقای عباس معظمی گودرزی -7

 آقای عادل يگانه پور -8

 خانم زهرا قاسمی-1

 خانم مهسا احمدی -2

 خانم فاطمه ذاکری -3

 خانم پروين محمدی-4

 خانم طيبه کاظمی پور-5

 خانم کوثر مدنی مجد  -6

 خانم فاطمه ارباب مجنی -7

 خانم غزاله طاليی-1

 يايیخانم مريم يح-2

 خانم زهرا سادات حسينی-3

 خانم سعيده عباسی-4

 خانم زهرا سامانی پور-5

 خانم سپيده مظاهری -6

 خانم فاطمه بنائيان سفيد -7

 خانم نرجس جاللی-1

 خانم زهرا عامری-2

 خانم هانيه حسين زاده-3

 خانم هانيه نعمتی-4

 خانم نرجس مقيمی  -5

 خانم مهناز باستانی-6

 خانم عاليه فقيهی-7

 خانم زهرا حسن پور-8

    لغايت  15/11/97 از تاريخ

روز دوشنبه الی  8به مدت  30/11/97

 مارستانيب چهارشنبه صبح بخش روان

 }بهداشت روان{ -)ع( نيامام حس

 

    لغايببببت  13/11/97از تبببباريخ

هفته شبنبه البی  4به مدت 5/12/97

بخببش  هفتببه اول  3) صبببحشببنبه يك

 )ع( نيامام حس مارستانيب روان

  مرکبز شببانه روزی قبائم آخبر هفته 

 }بيماريهای روان{

    لغايببببببت  6/12/97از تبببببباريخ

روز دوشنبه الی  8به مدت 21/12/97

 مارسبتانيب بخش روان صبح چهارشنبه

 }بهداشت روان{ -)ع( نيامام حس

 

    لغايبببببت  11/12/97از تببببباريخ

هفتبه شبنبه البی  4به مبدت 25/1/98

 بخبش روان هفته اول  3)شنبه صبح يك

 آخبر هفتبه )ع( نيامام حسب مارستانيب

 )مرکز شبانه روزی قائم

 }بيماريهای روان{

    لغايببببببت  9/2/98از تبببببباريخ

روز دوشنبه الی  8به مدت 24/2/98

 چهارشبببببنبه صببببببح بخبببببش روان

 -)ع( نيامبببببام حسببببب مارسبببببتانيب

 }بهداشت روان{

    لغايبببببت  31/1/98از تببببباريخ

 هفته شبنبه البی 4به مدت 22/2/98

هفتببه اول  بخببش  3)يكشببنبه صبببح 

 هفتبه )ع( نيامام حس مارستانيب روان

  مرکبببز شببببانه روزی قبببائم آخبببر

 }بيماريهای روان{

    لغايببببببت  98 19/1از تبببببباريخ

روز دوشبنبه البی  8به مبدت 3/2/98

 مارستانيب روان چهارشنبه صبح بخش

 }بهداشت روان{)ع( نيامام حس

 

    لغايبببببت  28/2/98از تببببباريخ

هفتبه شبنبه البی  4به مدت 19/3/98

هفتببه اول  بخببش  2) صبببح يكشببنبه 

 2 -)ع( نيامببام حسبب مارسببتانيب روان

 (مرکببز شبببانه روزی قببائم  هفتببه دوم

 }بيماريهای روان{

    لغايبببببببت  30/2/98از تببببببباريخ

روز دوشببنبه الببی  8بببه مببدت 14/3/98

 مارسببتانيب چهارشببنبه صبببح بخببش روان

 }بهداشت روان{ -)ع( نيامام حس

 

    لغايبببببببت  28/2/98از تببببببباريخ

هفتببه شببنبه الببی  4بببه مببدت 19/3/98

مرکبز شببانه هفتبه اول   2)يكشنبه  صبح 

 بخببش روان  هفتببه دوم 2 - روزی قببائم

  ()ع نيامام حس مارستانيب

 }بيماريهای روان{



 

 

 

 

             صفحه اول          97-98 یلیسال تحص دوم مسالین در   یپرستار یم کارشناسششترم ( 1سی و یکم ) دوره   برنامه کارآموزی دانشجویان               

 )ع( بيمارستان امام حسين PCCUو  قلب  -عفونی های بخشصبح مختلف هفته روزهای                     واحد 2=   3بزرگساالن و سالمندان :    واحد کارآموزی 

 30/7 – 13:45ساعت کارآموزی= صبح :                                 صبح بخش داخلی بيمارستان امام حسين )ع(  مختلف هفته واحد        روزهای  1شايع ايران =  پرستاری در مشكالت                             

 یسراب یمجتب آقای .1

 پشهم یمهد آقای .2

  انيآقابابائ لياسماع آقای .3

 ی نيمحمد حس  یعل آقای .4

 یمنوچهر یمهد آقای .5

  يما قنبری آقای ن .6

 سبحان عرب ديس آقای .7

 آقای محسن زبردست .8

 یمنصور یمهد آقای .1

 یارمحمدي عادل آقای .2

 آقای محمد امين زين عليان .3

 ی محمد زائر یعل آقای .4

 یصبور وانيک آقای .5

 یاعظم یمجتب آقای .6

 یرضوان رضايعل آقای .7

 

 علی لک زائی آقای .1

 یکاظم ديمج ديس آقای .2

 یثاقيم اسيال آقای .3

 ی شبان جواد آقای .4

 ی حقان رضايعل آقای .5

 آقای سيد علی باقری .6

 آقای بنيامين لطف اهلل .7

 آقای محمد علی شيردل .8

 یانيفراش زهرا خانم .1

 خانم فرزانه فدائی  .2

 یقنبر فاطمه خانم .3

 یفيعفت شر خانم .4

  مقدم انيگرج فائزه خانم .5

 ی رين فائزه خانم .6

 خانم مرضيه اميری پور  .7

 خانم فاطمه عباسی .8

  لیياسماع نايمب خانم .1

 یعباس ريام نينسر خانم .2

 فاطمه پروانهخانم  .3

 یبيمص عاطفه خانم .4

 ی عرب عامر فاطمه خانم .5

 ی آشور فائزه خانم .6

 قانيم یمهدو سوسن خانم .7

 انينظر حانهير خانم .8

لغايبببببببت  15/11/97 خياز تبببببببار

 صببحدوشنبه البی چهارشبنبه 30/11/97

 مارسبتانيب عفبونیروز بخبش  8به مدت 

 )ع( نيامام حس

لغايبببببببت  11/12/97 خياز تبببببببار

به مدت  صبحشنبه الی يكشنبه 25/1/98

 مارسببتانيب PCCUو  روز بخبش قلبب 8

 )ع( نيامام حس

3/2/98لغايت  98 19/1 خياز تار 

بببه مببدت  صبببحدوشببنبه الببی چهارشببنبه  

 نيامام حس مارستانيب داخلیبخش  روز8

30/11/97لغايت  15/11/97 خياز تار 

روز  8ببه مبدت  صببحدوشنبه الی چهارشنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب داخلیخش ب

3/2/98لغايت  98 19/1  خياز تار 

روز  8ببه مبدت  صببحدوشنبه الی چهارشنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب عفونی بخش

22/2/98لغايت  31/1/98 خياز تار 

 روز بخبش  8به مدت  صبح شنبه الی يكشنبه

 )ع( نيامام حس مارستانيب  PCCUو  قلب

21/12/97لغايت  6/12/97 خياز تار 

روز  8بببه مببدت  صبببحدوشببنبه الببی چهارشببنبه 

 نيامبام حسب مارسبتانيب PCCUو  قلببخش 

 )ع(

19/3/98لغايت  28/2/98 خياز تار 

روز بخبش  8ببه مبدت  صببح شنبه الی يكشنبه

 )ع( نيامام حس مارستانيب داخلی

 30/2/98  دوشببنبه الببی 14/3/98لغايببت

 عفبونی شروز بخب 8ببه مبدت  صبحچهارشنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب

 شنبه الی 5/12/97لغايت  13/11/97 خياز تار

  PCCUو  روز بخش  قلب 8به مدت  صبحيكشنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب

دوشبنبه البی 24/2/98لغايت  9/2/98 خياز تار

 روز بخببش داخلببی 8بببه مببدت  صبببحچهارشببنبه 

 )ع(  نيامام حس مارستانيب

شبنبه البی 19/3/98لغايبت  28/2/98 خياز تار

 روز بخبببش عفبببونی 8ببببه مبببدت  صببببحشبببنبه يك

 )ع( نيامام حس مارستانيب

 دوشبنبه 21/12/97لغايبت  6/12/97 خيتاراز

عفبونی روز بخبش  8ببه مبدت   صبحالی چهارشنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب

البی  شبنبه22/2/98لغايبت  31/1/98 خياز تار

 اخلبببیروز بخبببش د 8ببببه مبببدت  صببببح يكشبببنبه

 )ع( نيامام حس مارستانيب

  شنبه البی 19/3/98لغايت  28/2/98 خياز تار

  PCCUو  روز بخش  قلب 8به مدت  صبحيكشنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب

 



 

 صفحه دوم                  79-98 یلیصسال تح دوم مسالین در    یپرستار یم کارشناسششترم   ( 1سی و یکم ) دوره  دوره  برنامه کارآموزی دانشجویان                

 مام حسين )ع(ابيمارستان  بخش گوارش   -شازده کوچولوو آرين  مهدهای کودکو  بيمارستان بهار 2صبح بخش کودکان  مختلف هفتهروزهای   واحد      2ماريهای کودکان  = کودک سالم و بي واحد کارآموزی:

 30/7 – 13:45اعت کارآموزی= صبح : س                                                يمارستان بهار                                        ب ICU بخش ها  صبحمختلف هفته روزهای   واحد                  1=  اقبتهای ويژهپرستاری مر                            

 یسراب یمجتب آقای .1

 پشهم یمهد آقای .2

  انيآقابابائ لياسماع آقای .3

 ی نيمحمد حس  یعل آقای .4

 یمنوچهر یمهد آقای .5

  آقای نيما قنبری  .6

 سبحان عرب ديس آقای .7

 قای محسن زبردست)فقط ويژه(آ .8

 یمنصور یمهد آقای .1

 یارمحمدي عادل آقای .2

 آقای محمد امين زين عليان .3

 ی محمد زائر یعل آقای .4

 یصبور وانيک آقای .5

 یاعظم یمجتب آقای .6

 یرضوان رضايعل آقای .7

 

 علی لک زائی آقای .1

 یکاظم ديمج ديس آقای .2

 یثاقيم اسيال آقای .3

 ی شبان جواد آقای .4

 ی حقان رضايعل آقای .5

 آقای سيد علی باقری .6

 آقای بنيامين لطف اهلل .7

 آقای محمد علی شيردل .8

 یانيفراش زهرا خانم .1

 خانم فرزانه فدائی  .2

 یقنبر فاطمه خانم .3

 یفيعفت شر خانم .4

  مقدم انيگرج ئزهفا خانم .5

 ی رين فائزه خانم .6

 خانم مرضيه اميری پور  .7

 خانم فاطمه عباسی .8

  لیياسماع نايمب خانم .1

 یعباس ريام نينسر خانم .2

 فاطمه پروانهخانم  .3

 یبيمص عاطفه خانم .4

 ی عرب عامر فاطمه خانم .5

 ی آشور فائزه خانم .6

 قانيم یمهدو سوسن خانم .7

 انينظر حانهير خانم .8

 يببببببت لغا 13/11/97 خيتبببببار از

بببه صبببح  كشببنبهي یشبنبه البب5/12/97

 2هفتبببه بخبببش کودکبببان  4مبببدت 

 بيمارستان بهار

 لغايبببببببت  31/1/98 خيتببببببار از

بببه صبببح  كشببنبهي یشبنبه البب22/2/98

هفته بخش گوارش بيمارسبتان  4مدت 

  )ع( امام حسين

لغايبببببببت  28/2/98 خياز تبببببببار

ببه صببح  شنبه البی يكشبنبه 19/3/98

  هاربيمارستان ب ICU هفته  4مدت 

 لغايببببببت  13/11/97 خيتببببببار از

بببه صبببح  كشببنبهي یشببنبه البب 5/12/97

گبوارش بيمارسبتان هفته بخش  4مدت 

 امام حسين)ع(

 لغايببببببت  11/12/97 خيتببببببار از

بببه صبببح  كشببنبهي یشببنبه البب25/1/98

بيمارسببتان  ICUهفتببه بخببش  4مببدت 

 بهار

 لغايبببببببت  28/2/98 خيتبببببببار از

بببه صبببح  كشببنبهي یشببنبه البب19/3/98

 بهار 2هفته بخش کودکان  4مدت 

 لغايبببببببت  15/11/97 خيتبببببببار از

به صبح  دوشنبه الی چهارشنبه30/11/97

بيمارسببتان  2بخببش کودکببان روز8مببدت 

 بهار

 لغايبببببببت  11/12/97 خيتبببببببار از

به مبدت صبح  كشنبهي یشنبه ال25/1/98

هفتببه بخببش گببوارش بيمارسببتان امببام  4

 حسين)ع(

 لغايببببببببت 31/1/98 خيتببببببببار از 

به مبدت صبح  كشنبهي یشنبه ال22/2/98

 ربيمارستان بها ICUهفته بخش  4

 لغايببببببببببت  15/11/97 خيتببببببببببار از

بببه صبببح دوشببنبه الببی چهارشببنبه 30/11/97

نفر  4) شازده کوچولوروز مهد کودک  8مدت 

 اول گروه(

21/12/97لغايت  6/12/97 خيتار از 

روز مهد  8به مدت صبح دوشنبه الی چهارشنبه 

 نفردوم گروه( 4) ينآر کودک

14/3/98لغايت  30/2/98 خياز تار 

روز  8ببه مبدت صببح  دوشنبه الی چهارشبنبه  

ICU بيمارستان بهار 

 22/2/98لغايت  31/1/98 خيتار از 

هفتبه بخبش  4به مدت صبح  كشنبهي یشنبه ال

 بيمارستان بهار 2کودکان 

 لغايببببببببت  13/11/97 خياز تببببببببار

ببه مبدت   صببح شنبه الی يكشبنبه5/12/97

 بيمارستان بهار ICU هفته 4

  لغايببببببببت  11/12/97 خيتببببببببار از

 4به مبدت صبح  كشنبهي یشنبه ال25/1/98

 بيمارستان بهار 2هفته بخش کودکان 

  3/2/98لغايت  98 19/1 خيتار از 

روز  8ببه مبدت صببح دوشنبه الی چهارشنبه 

 نفر اول گروه( 4) شازده کوچولومهد کودک 

لغايبببببببببببت  9/2/98 خيتبببببببببببار از

بببه صبببح دوشببنبه الببی چهارشببنبه 24/2/98

نفبردوم  4) آريبنروز مهبد کبودک  8مدت 

 گروه(



 صفحه اول                  97-98 یلیسال تحصدوم  مسالینترم هفتم کارشناسی پرستاری در ( 2) سی ام دورهبرنامه کارآموزی دانشجویان 

    واحد  8=   و مراقبت در منزل 3و  2، 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان واحد کارورزی: 

 ()نرولوژی عصر نرولوژیو  مرکز روزانه قائم -و راديولوژی بيمارستان بهار بيمارستان امام حسين )ع( فيزيوتراپی و آزمايشگاه  صبح بخش های مختلف هفتهروزهای 

7: 30–45/13 ساعت کارآموزی=   صبح :  

 آقای محسن آزادواری .1

 آقای ابوالفضل اکبری .2

 آقای مصطفی اکبری  .3

 آقای ميثم رحيمی دستجردی .4

 ی رضا افچنگ ديحم آقای .5

 آقای سامان محرابيان .6

 آقای علی اکبر مالک .7

 

 

 آقای امير رضا حسينی .1

  آقای سعيد زاد حسن .2

 آقای محمد ولی .3

 آقای محمد جديدنيای بروجردی .4

 آقای محمد امين احمدی .5

 آقای ابوالفضل مطواعی .6

  آقای حسين حريمی .7

 وزيریآقای محمد   .8

 

 خانم سعيده ايمانی .1

 خانم افسانه حاجی حسينی .2

 خانم فاطمه دارابی طجر .3

 خانم مهرناز مالحسنی  .4

 خانم فاطمه سعيدی کياسری .5

 خانم فائزه برجی .6

 خانم فاطمه رضايی برسری .7

 خانم فاطمه ذبيحی  .8

 

 خانم فاطمه رضوانی  .1

 خانم فاطمه صولتی .2

 خانم فهيمه عرب اسمعيلی .3

 خانم طاهره غالمی .4

 دا سادات موسویآي خانم .5

 خانم وجيهه قائمی .6

 خانم آتنا جعفری .7

 نوریخانم نسرين   .8

 

 

 

 

 

 

 30/11/97لغايت  15/11/97 خياز تار 

مرکز  روز 8چهارشنبه صبح به مدت  یدوشنبه ال

  روزانه قائم

 21/12/97لغايت  6/12/97 خياز تار 

بخش  روز 8به مدت  عصرچهارشنبه  یدوشنبه ال

 )ع( نيامام حس مارستانيب نرولوژی
 

 شنبه الی  19/12/97لغايت  11/12/97 خيز تارا

 فيزيوتراپی روز 4به مدت  صبح كشنبهي

  روزهای  18/1/98لغايت  17/1/98از تاريخ

 راديولوژی روز 2به مدت صبحشنبه و يكشنبه 

 روزهای 98 /25/1لغايت 24/1/98 از تاريخ

  روز آزمايشگاه 2مدت  شنبه الی يكشنبه صبح به

 

 5/12/97لغايت  13/11/97 خياز تار 

بخش  روز 8به مدت عصر شنبه الی يكشنبه

 )ع( نيامام حس مارستانيبژی رولون

 یدوشنبه ال3/2/98لغايت  98 19/1 خياز تار 

 مرکز روزانه قائم روز 8چهارشنبه صبح به مدت 

 شنبه الی دو 16/2/98لغايت  9/2/98 خياز تار

 فيزيوتراپی روز 4به مدت  صبح شنبهچهار

 روزهای  18/2/98لغايت  17/2/98تاريخ  از

 راديولوژیروز 2به مدت صبحشنبه چهاره و سه شنب

 روزهای 98 /24/2لغايت 23/2/98از تاريخ

 روزآزمايشگاه 2صبح به مدت شنبه و سه شنبهدو

دوشنبه 30/11/97لغايت 15/11/97 خياز تار

ی ولوژبخش نر روز 8به مدت  عصرچهارشنبه ی ال

 )ع(نيحس امام مارستانيب

شنبه الی  5/3/98لغايت 28/2/98 خيتار از

 فيزيوتراپی روز 4به مدت  صبح كشنبهي

  روزهای  12/3/98لغايت11/3/98از تاريخ

 راديولوژی روز 2به مدت صبحشنبه و يكشنبه 

 روزهای 19/3/98لغايت 18/3/98 از تاريخ

 روز آزمايشگاه  2شنبه الی يكشنبه صبح به مدت 

 یدوشنبه ال4/4/98لغايت  20/3/98 خياز تار 

 مرکز روزانه قائم روز 8چهارشنبه صبح به مدت 

ی دوشنبه ال3/2/98لغايت  98 19/1 خياز تار

ی بخش نرولوژ روز 8به مدت  عصرچهارشنبه 

 )ع( نيامام حس مارستانيب

 یدوشنبه ال24/2/98لغايت  9/2/98 خياز تار 

 قائممرکز روزانه  روز 8چهارشنبه صبح به مدت 

شنبه الی دو 27/3/98لغايت  20/3/98 خياز تار

 فيزيوتراپی روز 4به مدت  صبح شنبهچهار

  سه روزهای  29/3/98لغايت  28/3/98از تاريخ

 راديولوژیروز 2به مدت صبحو چهارشنبه شنبه 

 روزهای دوشنبه 98 /4/4لغايت 3/4/98از تاريخ

 روز آزمايشگاه  2صبح به مدت و سه شنبه 



 
 

 

 
 

 فحه دومص                97-98 یلیسال تحص دوم مسالینترم هفتم کارشناسی پرستاری در  ( 2) سی امدوره برنامه کارآموزی دانشجویان            

 بيمارستان امام حسين )ع(ارولوژی و  ENTواحد    روزهای مختلف هفته صبح بخش های ارتوپدی، جراحی،  8واحد کارورزی: پرستاری بزرگساالن و سالمندان و مراقبت در منزل =  

 امام حسين )ع(خش اورژانس بيمارستان عصر ب نبهشنبه و يكش   - حسين )ع( امامصبح اتاق عمل بيمارستان  مختلف هفتهروزهای                                                                                                                             

   30/13 – 45/19عصر :     -   30/7- 45/13موزی: صبح: اعت کارآس                                                                                                                                                                                                                                         

 آقای محسن آزادواری .1

 آقای ابوالفضل اکبری .2

 آقای مصطفی اکبری  .3

 آقای ميثم رحيمی دستجردی .4

 ی رضا افچنگ ديحم آقای .5

 آقای سامان محرابيان .6

 آقای علی اکبر مالک .7

 

 

 آقای امير رضا حسينی .1

  آقای سعيد زاد حسن .2

 آقای محمد ولی .3

 حمد جديدنيای بروجردیآقای م .4

 آقای محمد امين احمدی .5

 آقای ابوالفضل مطواعی .6

  آقای حسين حريمی .7

 آقای محمد وزيری .8

 

 خانم سعيده ايمانی .1

 خانم افسانه حاجی حسينی .2

 خانم فاطمه دارابی طجر .3

 خانم مهرناز مالحسنی  .4

 خانم فاطمه سعيدی کياسری .5

 خانم فائزه برجی .6

 خانم فاطمه رضايی برسری .7

 بيحی خانم فاطمه ذ .8

 

 خانم فاطمه رضوانی  .1

 خانم فاطمه صولتی .2

 خانم فهيمه عرب اسمعيلی .3

 خانم طاهره غالمی .4

 آيدا سادات موسوی خانم .5

 خانم وجيهه قائمی .6

 خانم آتنا جعفری .7

 خانم نسرين نوری .8

 

 روزهبای دوشبنبه 21/12/97لغايبت  6/12/97تاريخ از

نفبر اول  4روز اول  4)  صببحروز  8الی چهارشبنبه ببه مبدت 

ENT  روز دوم بالعكس( 4و  ولوژیارنفر دوم  3و 

 روزهبای دوشبنبه البی 4/4/98لغايت  20/3/98از تاريخ

نفببر اول  4روز اول  4)  صبببحروز  8چهارشببنبه بببه مببدت 

 روز دوم بالعكس( 4و  جراحینفر دوم  3و  ارتوپدی

  روز های دوشنبه البی  17/2/98لغايت 9/2/98از تاريخ

 فر اول برنامه(ن 4هفته صبح اتاق عمل) 2سه شنبه به مدت 

روزهای دوشنبه البی سبه 7/3/98لغايت 30/2/98از تاريخ 

 نفر دوم برنامه( 4)اتاق عمل صبح هفته 2شنبه به مدت 

  روزهبای شبنبه 19/12/97لغايبت  11/12/97از تباريخ

 اورژانس عصر هفته 2الی يكشنبه به مدت 

 روزهببای 21/12/97لغايببت  6/12/97از تبباريخ

روز اول  4)  صبحروز  8به مدت دوشنبه الی چهارشنبه 

روز دوم  4و  جراحبینفبر دوم  4و  ارتوپبدینفر اول  4

 بالعكس(

 روزهای دوشنبه 4/4/98لغايت  20/3/98از تاريخ

نفبر  4روز اول  4)  صببحروز  8الی چهارشنبه به مبدت 

 روز دوم بالعكس( 4و  ارولوژینفر دوم  4و  ENTاول 

  روزهببای 21/11/97لغايببت  13/11/97از تباريخ

 اتاق عمل صبح هفته 2به مدت  شنبه الی يكشنبه

  روزهای شبنبه 25/1/98لغايت 17/1/98از تاريخ

 اورژانس عصر هفته 2الی يكشنبه به مدت 

 روزهای شنبه 22/2/98لغايت  31/1/98از تاريخ

نفبر  4هفته اول  2)  صبحهفته  4الی يكشنبه به مدت 

هفتببببه دوم  2و  ارولببببوژینفببببر دوم  4و  ENTاول 

 بالعكس(

 روزهببای 14/3/98لغايببت  30/2/98 از تبباريخ 

روز  4)  صببح روز 8دوشنبه الی چهارشبنبه ببه مبدت 

روز  4و  جراحبینفبر دوم  4و  ارتوپدینفر اول  4اول 

 دوم بالعكس(

 روزهببای 23/11/97لغايببت 15/11/97از تباريخ

 اتاق عمل صبح هفته 2دوشنبه الی سه شنبه به مدت 

 روزهای  21/11/97لغايت  13/11/97خ از تاري

 اورژانس عصر هفته 2به مدت  شنبه الی يكشنبه

 روزهای شنبه 22/2/98لغايت  31/1/98از تاريخ

نفبر  4هفته اول  2)  صبحهفته  4الی يكشنبه به مدت 

دوم  هفتببه 2و  جراحببینفببر دوم  4و  ارتوپببدیاول 

 بالعكس(

 روزهببای 14/3/98لغايببت  30/2/98 از تبباريخ 

اول روز  4) صبحروز  8به مدت دوشنبه الی چهارشنبه 

روز دوم  4و  ارولبوژینفبر دوم  4و  ENTنفر اول  4

 بالعكس(

  روزهبببای 27/1/98لغايبببت  98 19/1از تببباريخ

 اتاق عمل صبح هفته 2دوشنبه الی سه شنبه به مدت 

  روزهبای  5/12/97لغايبت  27/11/97از تاريخ

 اورژانس عصر تههف 2به مدت  شنبه الی يكشنبه



 

 
 

 
 

 

 مسوصفحه               97-98 یلیسال تحص دوم مسالینترم هفتم کارشناسی پرستاری در   (2) سی امدوره برنامه کارآموزی دانشجویان            
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                          بيمارستان امام حسين)ع(  + دياليز CCU  +1ICUبخش های صبح  هفته مختلف یروزها                                                               واحد  3ويژه =  پرستاری:   ورزیواحد کار

   م حسين)ع( بيمارستان اما )تاالسمی( بخش بيماريهای خاص صبح هفته مختلف یروزها و مراقبت در منزل 3و  2، 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان                           

30/7 –45/13ساعت کارآموزی=  صبح :   
              

 آقای محسن آزادواری .1

 آقای ابوالفضل اکبری .2

 آقای مصطفی اکبری  .3

 آقای ميثم رحيمی دستجردی .4

 

 

 ی رضا افچنگ ديحم آقای .1

 آقای سامان محرابيان .2

 آقای علی اکبر مالک .3

 

 آقای امير رضا حسينی .1

  آقای سعيد زاد حسن .2

 ولیآقای محمد  .3

 آقای محمد جديدنيای بروجردی .4
 

                

 

 آقای محمد امين احمدی .1

 آقای ابوالفضل مطواعی .2

  آقای حسين حريمی .3

 آقای محمد وزيری  .4

 

 روزهای 3/2/98لغايت  98 19/1از تاريخ

بخش روز  8شنبه به مدت چهارشنبه الی دو

CCU 
 روزهای 14/3/98لغايت  30/2/98از تاريخ

بخش روز  8 شنبه به مدت اردوشنبه الی چه

ICU1 

 روزهای 22/2/98لغايت  31/1/98از تاريخ

 بخش  هفته 4شنبه الی يكشنبه به مدت 

 بيماری های خاص

 روزهای 19/3/98لغايت  28/2/98از تاريخ

 دياليزبخش هفته  4به مدت  شنبه الی يكشنبه

 

  روزهای 24/2/98لغايت  9/2/98از تاريخ

بخش روز  8 به مدت دوشنبه الی چهارشنبه 

CCU 

 روزهای 3/2/98لغايت  98 19/1از تاريخ

بخش روز  8 دوشنبه الی چهارشنبه به مدت 

ICU1 
  روزهای 19/3/98لغايت  28/2/98تاريخ

  هفته بخش 4 شنبه الی يكشنبه به مدت

 بيماريهای خاص

  روزهای 22/2/98لغايت  31/1/98از تاريخ

 خش دياليزروز ب 8به مدت  شنبه الی يكشنبه

 

 22/2/98لغايت  31/1/98از تاريخ 

 هفته بخش 4روزهای شنبه الی يكشنبه به مدت 

CCU  
 30/11/97لغايت  15/11/97از تاريخ 

روز  8مدت ه به دوشنبه الی چهارشنبروزهای 

 ICU1 بخش

 14/3/98لغايت  30/2/98از تاريخ 

روز  8 به مدت  چهارشنبهشنبه الی دوروزهای 

 های خاصبيماری بخش 

شنبه 25/1/98لغايت 11/12/97تاريخ از

 دياليزبخش هفته  4شنبه به مدت يكالی 

 

 30/11/97لغايت  15/11/97از تاريخ 

 بخشروز 8مدت بهدوشنبه الی چهارشنبه روزهای 

CCU 

 22/2/98لغايت  31/1/98از تاريخ 

 هفته بخش 4روزهای شنبه الی يكشنبه به مدت 

ICU1  

  25/1/98لغايت  11/12/97از تاريخ 

 هفته بخش 4به مدت روزهای شنبه الی يكشنبه 

 بيماری های خاص

 دوشنبه 14/3/98لغايت  30/2/98تاريخ از

 دياليزروز بخش  8به مدت الی چهارشنبه 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 صفحه چهارم          97-98 یلیسال تحص دوم مسالینپرستاری در  ترم هفتم کارشناسی  (2) سی امدوره برنامه کارآموزی دانشجویان                    
                                                                                                                                                                                                                                                                        

            + دياليز بيمارستان امام حسين)ع(                CCU  +1ICUصبح بخش های  مختلف هفته یروزهاواحد                                                                 3واحد کارورزی :  پرستاری ويژه = 

  بيمارستان امام حسين)ع(  )تاالسمی( صبح بخش بيماريهای خاص  مختلف هفته یروزها و مراقبت در منزل 3و  2، 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان                           

30/7 –45/13ساعت کارآموزی=  صبح :   
              

 خانم سعيده ايمانی .1

 نیخانم افسانه حاجی حسي .2

 خانم فاطمه دارابی طجر .3

 خانم مهرناز مالحسنی  .4

 

 

 خانم فاطمه سعيدی کياسری .1

 خانم فائزه برجی .2

 خانم فاطمه رضايی برسری .3

 خانم فاطمه ذبيحی .4
 

 

 خانم فاطمه رضوانی  .1

 خانم فهيمه عرب اسمعيلی .2

 خانم فاطمه صولتی .3

 خانم طاهره غالمی .4

 

 

 آيدا سادات موسوی خانم .1

 خانم وجيهه قائمی .2

  خانم آتنا جعفری .3

 خانم نسرين نوری .4

 21/12/97لغايت  6/12/97از تاريخ 

روز  8ببه مبدت چهارشبنبه شبنبه البی دوروزهبای 

 CCUبخش 

 25/1/98لغايت  11/12/97از تاريخ 

بخبش  هفته 4به مدت  يكشنبهروزهای شنبه الی   
ICU1 

  روزهببای 3/2/98لغايببت  98 19/1از تبباريخ

روز بخببش  8دوشببنبه الببی چهارشببنبه بببه مببدت 

 خاصبيماريهای 

  5/12/97لغايت  13/11/97از تاريخ 

بخبش هفتبه  4به مدت  يكشنبهروزهای شنبه الی 

 دياليز

  25/1/98لغايت  11/12/97از تاريخ 

هفته بخش  4به مدت روزهای شنبه الی يكشنبه   
CCU 
 21/12/97لغايت  6/12/97از تاريخ 

 روز 8روزهای دوشبنبه البی چهارشبنبه ببه مبدت 

 ICU1بخش 

 5/12/97لغايت  13/11/97 تاريخ 

بخبش هفته  4به مدت روزهای شنبه الی يكشنبه 

 بيماريهای خاص

  3/2/98لغايت  98 19/1از تاريخ 

روز  8روزهای دوشبنبه البی چهارشبنبه ببه مبدت 

 دياليزبخش 

 19/3/98لغايت  28/2/98از تاريخ 

هفته بخش  4روزهای شنبه الی يكشنبه به مدت 
CCU 
 5/12/97لغايت  13/11/97از تاريخ 

بخش هفته  4به مدت روزهای شنبه الی يكشنبه 
ICU1 

  21/12/97لغايت  6/12/97از تاريخ 

روز  8روزهای دوشنبه الی چهارشبنبه ببه مبدت 

 بيماريهای خاصبخش 

  30/11/97لغايت  15/11/97از تاريخ 

روز  8روزهای دوشنبه الی چهارشبنبه ببه مبدت 

 دياليزبخش 

 5/12/97لغايت  13/11/97از تاريخ 

هفتبه بخبش  4روزهای شنبه الی يكشنبه به مبدت 
CCU 
 19/3/98لغايت  28/2/98از تاريخ 

بخبش هفتبه  4به مبدت روزهای شنبه الی يكشنبه 
ICU1 

  30/11/97لغايت  15/11/97از تاريخ 

روز  8روزهببای دوشببنبه الببی چهارشببنبه بببه مببدت 

 بيماريهای خاصبخش 

  21/12/97ت لغاي 6/12/97از تاريخ 

روز  8روزهببای دوشببنبه الببی چهارشببنبه بببه مببدت 

 دياليزبخش 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 صفحه پنجم              97-98 یلیسال تحص دوم مسالینترم هفتم کارشناسی پرستاری در   (2) سی امدوره برنامه کارآموزی دانشجویان            
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 امام حسين )ع(بخش شيمی درمانی  بيمارستان صبح  مختلف هفتهواحد    روزهای  8و مراقبت در منزل =   3و  2، 1المندان واحد کارورزی: پرستاری بزرگساالن و س

 درمانگاه پاسارگاد یسنج يینايب  -های شنوايی سنجیبخشصبح  ختلف هفتهمروزهای                                                                                                                                           

                 30/7- 45/13ساعت کارآموزی: صبح: 

 آقای محسن آزادواری .1

 آقای ابوالفضل اکبری .2

 آقای مصطفی اکبری  .3

 آقای ميثم رحيمی دستجردی .4

 

 

 ی رضا افچنگ ديحم آقای .1

 آقای سامان محرابيان .2

 کآقای علی اکبر مال .3

 

 آقای امير رضا حسينی .1

  آقای سعيد زاد حسن .2

 آقای محمد ولی .3

 آقای محمد جديدنيای بروجردی .4
 

 

 

 آقای محمد امين احمدی .1

 آقای ابوالفضل مطواعی .2

  آقای حسين حريمی .3

 آقای محمد وزيری  .4

 

 21/11/97لغايت  13/11/97از تاريخ  

 2روزهای شنبه الی يكشنبه صببح ببه مبدت 

 هفته بخش شيمی درمانی

 صببببح در  كشبببنبهي و شبببنبهروزهبببای

بببه  28/11/97و 27/11/97هببایتبباريخ

 سنجیروز بينايی 2مدت 

 صببببح در  كشبببنبهي و شبببنبهروزهبببای

به مبدت  5/12/97و  4/12/97های تاريخ

 روز شنوايی سنجی 2

 

 

 5/12/97لغايببببت  27/11/97از تبببباريخ  

هفتبه  2روزهای شنبه الی يكشنبه صبح به مدت 

 یبخش شيمی درمان

 هبای صبح در تباريخ كشنبهي و شنبهروزهای

روز  2بببببه مببببدت  14/11/97و  13/11/97

 سنجیبينايی

 هبای صبح در تباريخ كشنبهي و شنبهروزهای

روز  2بببببه مببببدت 21/11/97و  20/11/97

 شنوايی سنجی

 19/3/98لغايبببببت  11/3/98از تببببباريخ  

هفتبه  2صبح به مدت شنبه الی يكشنبه روزهای 

 نیبخش شيمی درما

 هبای صبح در تاريخ شنبه الی يكشنبهروزهای

روز  2بببببببه مببببببدت 29/2/98و  28/2/98

 سنجیبينايی

 صببببح در شبببنبه البببی يكشبببنبه روزهبببای

روز  2ببه مببدت 5/3/98و  4/3/98هببایتباريخ

 شنوايی سنجی

 روزهببای   5/3/98لغايببت  28/2/98از تبباريخ

بخش شيمی  روز 4صبح به مدت شنبه الی يكشنبه 

 درمانی

هبای صببح در تباريخشنبه الی يكشبنبه وزهای ر

روز  2بببببببببه مببببببببدت 12/3/98و  11/3/98

 سنجیبينايی

 هبای صببح در تباريخشنبه الی يكشبنبه روزهای

روز شببنوايی  2بببه مببدت  19/3/98و 18/3/98

  سنجی

 

 



 

 
 

 
 

 صفحه ششم              97-98 یلیسال تحص دوم مسالینترم هفتم کارشناسی پرستاری در   (2) سی امدوره برنامه کارآموزی دانشجویان            
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 امام حسين )ع(بخش شيمی درمانی  بيمارستان صبح  مختلف هفتهواحد    روزهای  8و مراقبت در منزل =   3و  2، 1واحد کارورزی: پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 درمانگاه پاسارگاد یسنج يینايب  -های شنوايی سنجیبخشصبح  مختلف هفتهروزهای                                                                                                                                           

                 30/7- 45/13ساعت کارآموزی: صبح: 

 خانم سعيده ايمانی .1

 خانم افسانه حاجی حسينی .2

 مه دارابی طجرخانم فاط .3

 خانم مهرناز مالحسنی  .4

 خانم فاطمه سعيدی کياسری .1

 خانم فائزه برجی .2

 خانم فاطمه رضايی برسری .3

 خانم فاطمه ذبيحی .4

 

 

 خانم فاطمه رضوانی  .1

 خانم فهيمه عرب اسمعيلی .2

 خانم فاطمه صولتی .3

 خانم طاهره غالمی .4

 

 آيدا سادات موسوی خانم .1

 خانم وجيهه قائمی .2

 خانم آتنا جعفری  .3

 خانم نسرين نوری .4

تباريخ صبح  ای سه شنبه و چهارشنبهروز ه

 شنبه دوروزهای و  18/2/98و 17/2/98

به  24/2/98و 23/2/98 صبح و سه شنبه

 بخش شيمی درمانی روز 4مدت 

 صبببح در  دوشببنبه و سببه شببنبهروزهببای

به مبدت  10/2/98و  9/2/98های تاريخ

 سنجیروز بينايی 2

 صببح در  چهارشبنبه و دوشبنبهروزهای

به مدت 16/2/98و  11/2/98های تاريخ

 روز شنوايی سنجی 2

 

 

  از تباريخ روزهای دوشنبه تا چهارشنبه

صببببح ببببه  16/2/98لغايبببت 9/2/98

 بخش شيمی درمانیروز  4مدت

 صببح در  سه شنبه و چهارشنبهروزهای

ببببه 18/2/98و  17/2/98هبببای تببباريخ

 سنجیروز بينايی 2مدت 

 صببح در  دوشبنبه و سبه شبنبهروزهای

ببببه 24/2/98و  23/2/98ی هببباتببباريخ

 روز شنوايی سنجی 2مدت 

 

 لغايبببببببت  11/12/97از تببببببباريخ

شنبه البی يكشبنبه روزهای   19/12/98

 بخش شيمی درمانی روز 4صبح به مدت 

 صبببح در شببنبه الببی يكشببنبه روزهببای

ببببه 18/1/98و 17/1/98هبببای تببباريخ

 سنجیروز بينايی 2مدت 

 صبببح در شببنبه الببی يكشببنبه روزهببای

بببه 25/1/98و  24/1/98ای هببتبباريخ

 روز شنوايی سنجی 2مدت 

 

 25/1/98لغايببت  17/1/98از تبباريخ  

 4صبح ببه مبدت شنبه الی يكشنبه روزهای 

 روز بخش شيمی درمانی

 صبببح در شببنبه الببی يكشببنبه روزهببای

بببه  12/12/97و11/12/97هببای تبباريخ

 سنجیروز بينايی 2مدت 

 صبببح در شببنبه الببی يكشببنبه روزهببای

بببه 19/12/97و  18/12/97هببای تبباريخ

 روز شنوايی سنجی 2مدت 



 فحه اولص                     97-98 یلیسال تحص دوم مسالیدر ن یپرستار یتم کارشناسشترم ه (1) سی امدوره  دوره  انیدانشجو یبرنامه کارآموز                            

      )دانشجويان پسر اورژانس امام حسين(                   امام موسی کاظم)ع(رمانگاه مامايی د  -بيمارستان بهار NICUصبح بخش نوزادان و  چهارشنبه یدوشنبه الروزهای   واحد   2واحد کارورزی: بهداشت مادر و نوزاد =  

 30/19 -24شب :    13 /30 – 45/19عصر :    -7: 30–45/13ت کارآموزی=   صبح : ساع         (       )دانشجويان پسر اورژانس امام حسينپنج شنبه ها شب اتاق زايمان  بيمارستان بهار  

 ا کردیخانم مبين -1

 انم فائزه اسماعيلیخ -2

 دثه رضائیخانم مح -3

 صادقی خانم زکيه -4

 قای سيد محمد ميرحسينی آ -5

 نتظریمآقای علی  -6

 قای محمد حسين محرابیآ -7

 یآقای رضا خور -8

 

 محمديان خانم زهرا -1

 مائده فرهادی  خانم -2

 التهکخانم زهره  -3

 يقه رحيمیدخانم ص -4

 آقای محسن شجاعی خاص -5

 آقای سجاد عليمرادی -6

 آقای محمد يونسيان  -7

 آقای سجاد اکبرزاده  -8

 ضيه خليلیخانم مر -1

 انم سيده نهال طاهریخ -2

 انم هانيه عزت مقدم خ -3

 يد صالحی آقای مج -4

 علی رضازاده دوغ آبادیآقای  -5

 قای صمد محموديان  آ -6

 دی عامری آقای مه -7

 جاللیاآقای محمد -8

 نرگس حسينعلی خانم -1

 ينب گرمابیخانم ز -2

 انم  آنديا علی پورخ -3

 محدثه کاشفی  خانم -4

 ياس کاخكی آقای ال-5

 قای محمد ابراهيم بایآ -6

 حمد محمودیآقای م -7

 سنیحآقای هادی  -8

 حمد عجمم -9

 8بببه مببدت 4/4/98لغايببت  20/3/98از تبباريخ 

روز اول بخبش  4دوشبنبه البی چهارشبنبه ) صبحروز 

 ( بهار مارستانيب NICU روز دوم 4 -نوزادان

 15/11/97  خياز تببببباردانشبببببجويان دختبببببر 

دوشبنبه البی  صبحروز  4به مدت  22/11/97لغايت

 درمانگاه مامايی امام موسی کاظم)ع(چهارشنبه 

 18/11/97 تبباريخ هبباینشببجويان دختببر دا-

 شببب 4بمببدت 25/11/97-2/21/97-9/12/97

 ها اتاق زايمان بيمارستان بهار پنجشنبه

 لغايببت  15/11/97از تبباريخدانشببجويان پسببر

به مبدت  روز های دوشنبه الی چهارشنبه30/11/97

 ()ع(اورژانس بيمارستان امام حسين صبح روز8

 روز  8ببه مبدت 3/2/89لغايت  98 19/1از تاريخ

 -روز اول بخش نوزادان 4دوشنبه الی چهارشنبه ) صبح

 ( بهار مارستانيب NICU روز دوم 4

 15/11/97  خياز تببببباردانشبببببجويان دختبببببر 

دوشبنبه البی  صببحروز  4به مبدت  22/11/97لغايت

 درمانگاه مامايی امام موسی کاظم)ع(چهارشنبه 

  18/11/97دانشبببجويان دختبببر تببباريخ هبببای-

 شبببب 4بمبببدت  25/11/97-2/12/97-9/12/97

 ها اتاق زايمان بيمارستان بهار پنجشنبه

لغايبببت  15/11/97دانشبببجويان پسبببر از تببباريخ

ببه مبدت روز های دوشنبه الی چهارشبنبه 30/11/97

 ()ع(اورژانس بيمارستان امام حسين صبح روز8

8ببه مبدت 21/12/97لغايت  6/12/97از تاريخ 

روز اول بخببش  4ه )دوشببنبه الببی چهارشببنب صبببحروز 

 ( بهار مارستانيب NICU روز دوم 4 -نوزادان

 23/11/97  خياز تببببباردانشبببببجويان دختبببببر 

دوشبنبه البی  صببحروز  4به مدت  30/11/97لغايت

 درمانگاه مامايی امام موسی کاظم)ع( چهارشنبه 

  16/12/97دانشبببجويان دختبببر تببباريخ هبببای-

 شببب 4بمببدت  23/12/97-22/1/98-29/1/98

 ها اتاق زايمان بيمارستان بهار هپنجشنب

لغايبببت  15/11/97دانشبببجويان پسبببر از تببباريخ

ببه مبدت روز های دوشنبه الی چهارشنبه 30/11/97

 ()ع(اورژانس بيمارستان امام حسين عصر روز8

8ببه مبدت 24/2/98لغايبت  9/2/98از تاريخ 

روز اول بخبش  4دوشنبه الی چهارشبنبه ) صبحروز 

 ( بهار مارستانيب NICU روز دوم 4 -نوزادان

 23/11/97  خياز تبببباردانشببببجويان دختببببر 

دوشنبه الی  صبحروز  4به مدت  30/11/97لغايت

 درمانگاه مامايی امام موسی کاظم)ع(چهارشنبه 

  16/12/97دانشببجويان دختببر تبباريخ هببای-

 شب 4دت بم 23/12/97-22/1/98-29/1/98

 ها اتاق زايمان بيمارستان بهار پنجشنبه

لغايببت  15/11/97جويان پسببر از تبباريخدانشبب

بببه روز هببای دوشببنبه الببی چهارشببنبه 30/11/97

 اورژانس بيمارستان امام حسين عصر روز8مدت 

    



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 صفحه دوم                           97-98 یلیسال تحص دوم مسالیدر ن یپرستار یتم کارشناسشترم ه  (1) سی امدوره  دوره  انیدانشجو یبرنامه کارآموز                

 روزهای شنبه الی يكشنبه صبح بخش های مختلف بيمارستان امام حسين )ع(                                            واحد2واحد کارورزی:  اصول مديريت خدمات پرستاری  =  

 سرای سالمندان ثامن االئمه                  چهارشنبه یدوشنبه الروزهای   - مراکز بهداشتی روديان و بسطامشنبه صبح يك یالشنبه  یواحد      روزها 2=   پرستاری سالمت جامعه/فرد و خانواده/محيط            

30/13 – 45/19عصر :    7: 30–45/13ساعت کارآموزی=   صبح :   

 خانم مبينا کردی -1

 خانم فائزه اسماعيلی -2

 خانم محدثه رضائی -3

 خانم زکيه صادقی -4

 آقای سيد محمد ميرحسينی  -5

 آقای علی منتظری -6

 آقای محمد حسين محرابی -7

 آقای رضا خوری -8

 خانم زهرا محمديان -1

 خانم مائده فرهادی  -2

 خانم زهره کالته -3

 يقه رحيمیدخانم ص -4

 آقای محسن شجاعی خاص -5

 آقای سجاد عليمرادی -6

 آقای محمد يونسيان  -7

 ده آقای سجاد اکبرزا -8

 خانم مرضيه خليلی -1

 خانم سيده نهال طاهری -2

 خانم هانيه عزت مقدم  -3

 آقای مجيد صالحی  -4

 علی رضازاده دوغ آبادیآقای  -5

 آقای صمد محموديان   -6

 آقای مهدی عامری  -7

 آقای محمد اجاللی-8

 خانم نرگس حسينعلی -1

 خانم زينب گرمابی -2

 خانم  آنديا علی پور -3

 محدثه کاشفی خانم  -4

 آقای الياس کاخكی -5

 آقای محمد ابراهيم بای -6

 آقای محمد محمودی -7

 آقای هادی حسنی -8

 محمد عجم -9

 روزهای شبنبه و 22/2/98لغايت  31/1/98  خياز تار

 صبح مديريت داخلی هفته  4به مدت يكشنبه 

 روزهای شبنبه و 19/3/98لغايت  28/2/98  خياز تار

 صبح مديريت جراحی هفته  4به مدت يكشنبه 

  روزهای شنبه 5/12/97لغايت  13/11/97   خياز تار

 صبح مرکز بهداشتی روديانهفته  4به مدت و يكشنبه 

  روزهبای دوشبنبه 24/2/98لغايبت  9/2/98از تاريخ

 سالمندان ثامن االئمه  یسرا روز 8به مدت  الی چهارشنبه

 ی شببنبه و روزهببا22/2/98لغايببت  31/1/98  خياز تببار

 جراحیصبح مديريت هفته  4به مدت يكشنبه 

 روزهببای شببنبه و 19/3/98لغايببت  28/2/98  خياز تببار

  مديريت داخلی صبحهفته  4به مدت يكشنبه 

  روزهای شنبه و  25/1/98لغايت  11/12/97  خياز تار

 بسطامصبح مرکز بهداشتی هفته  4به مدت يكشنبه 

  روزهبای دوشبنبه 21/12/97لغايت  6/12/97از تاريخ

سبالمندان ثبامن  یسبرا روز 8ببه مبدت  عصر الی چهارشنبه

 االئمه

 روزهای شبنبه و  5/12/97لغايت  13/11/97  خياز تار

 صبح مديريت داخلی هفته  4به مدت يكشنبه 

 روزهای شبنبه و 25/1/98لغايت  11/12/97  خياز تار

 صبح مديريت جراحی هفته  4به مدت يكشنبه 

 روزهبای شبنبه و  22/2/98لغايبت  31/1/98 خيراز تا

 مرکز بهداشتی روديان صبحهفته  4به مدت يكشنبه 

   روزهای دوشنبه البی 4/4/98لغايت  20/3/98از تاريخ

 سالمندان ثامن االئمه یسرا روز 8به مدت  چهارشنبه

 روزهبای  5/12/97لغايبت  13/11/97  خياز تار

 مديريت جراحی صبحهفته  4به مدت شنبه و يكشنبه 

 روزهببای 25/1/98لغايببت  11/12/97  خياز تببار

 صبح مديريت داخلیهفته  4به مدت شنبه و يكشنبه 

 روزهبببای 19/3/98لغايبببت  28/2/98 خياز تبببار

مرکبز بهداشبتی  صببحهفتبه  4به مدت شنبه و يكشنبه 

 بسطام

   روزهبببای 14/3/98لغايبببت  30/2/98از تببباريخ

سبالمندان  یسبرا روز 8 به مدت دوشنبه الی چهارشنبه

  ثامن االئمه



 صفحه سوم              97-98 یلیسال تحصدوم  مسالیندر  یپرستار یتم کارشناسشترم ه  (1) سی امدوره دوره  انیدانشجو یمه کارآموزبرنا                            

 مختلف هفته صبح و عصر بخش اورژانس بيمارستان امام حسين)ع( یروزها   واحد  2=   مترقبهپرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غيرواحد کارورزی: 

                   بيمارستان بهارو اورژانس  2بخش کودکان مختلف هفته صبح  روزهای                                            واحد 2پرستاری بيماريهای کودکان=                         

   30/13 – 45/19عصر :   - 30/7 –45/13ساعت کارورزی: صبح : 

 خانم مبينا کردی -1

 خانم فائزه اسماعيلی -2

 خانم محدثه رضائی -3

 خانم زکيه صادقی -4

 آقای سيد محمد ميرحسينی  -5

 آقای علی منتظری -6

 آقای محمد حسين محرابی -7

 آقای رضا خوری -8

 خانم زهرا محمديان -1

 خانم مائده فرهادی  -2

 خانم زهره کالته -3

 يقه رحيمیدخانم ص -4

 آقای محسن شجاعی خاص -5

 آقای سجاد عليمرادی -6

 آقای محمد يونسيان  -7

 آقای سجاد اکبرزاده  -8

 خانم مرضيه خليلی -1

 خانم سيده نهال طاهری -2

 خانم هانيه عزت مقدم  -3

 آقای مجيد صالحی  -4

 دوغ آبادیعلی رضازاده آقای  -5

 آقای صمد محموديان   -6

 آقای مهدی عامری  -7

 آقای محمد اجاللی-8

 خانم نرگس حسينعلی -1

 خانم زينب گرمابی -2

 خانم  آنديا علی پور -3

 خانم محدثه کاشفی  -4

 آقای الياس کاخكی -5

 آقای محمد ابراهيم بای -6

 آقای محمد محمودی -7

 آقای هادی حسنی -8

 محمد عجم -9

روزهببببای 14/3/98لغايببببت  30/2/98تبببباريخ از

 بخببش صبببحروز  8دوشببنبه الببی چهارشببنبه بببه مببدت 

 اورژانس بيمارستان امام حسين )ع(

  شنبه دوروزهای 3/2/98لغايت  98 19/1از تاريخ

اورژانبس  بخبش عصبر روز  8ببه مبدت  الی چهارشنبه

 بيمارستان امام حسين )ع(

 ای روزهبب21/12/97لغايببت  6/12/97 از تبباريخ

بخببش  صبببحروز  8دوشببنبه الببی چهارشببنبه بببه مببدت 

 بيمارستان بهار 2کودکان 

 روزهببای  25/1/98لغايببت  11/12/97  خياز تببار

  اورژانس بهارصبح هفته  4به مدت شنبه و يكشنبه 

 روزهبای دوشبنبه 24/2/98لغايت  9/2/98از تاريخ

اورژانببس  بخببش صبببحروز  8الببی چهارشببنبه بببه مببدت 

 حسين )ع( بيمارستان امام

 روزهای دوشبنبه 4/4/98لغايت  20/3/98 از تاريخ

اورژانببس  بخببش صبببح روز  8بببه مببدتالببی چهارشببنبه 

 بيمارستان امام حسين )ع(

 روزهای دوشنبه 14/3/98لغايت  30/2/98از تاريخ

 2بخبش کودکبان  صببحروز  8الی چهارشبنبه ببه مبدت 

 بيمارستان بهار

 روزهبببای 5/12/97لغايبببت  13/11/97  خياز تبببار

 اورژانس بهارصبح هفته  4به مدت شنبه و يكشنبه 

 روزهبای دوشبنبه البی 3/2/98لغايبت  98 19/1از تباريخ

اورژانس بيمارستان امام  بخش صبحروز  8چهارشنبه به مدت 

 حسين )ع(

 شبنبه البی روزهبای 19/3/98لغايبت  28/2/98 از تاريخ

ان امبام اورژانس بيمارسبت بخش عصرهفته  4شنبه به مدت يك

 حسين )ع(

روزهببای دوشببنبه الببی 24/2/98لغايببت  9/2/98از تبباريخ

بيمارسبتان  2بخبش کودکبان  صببحروز  8چهارشنبه به مدت 

 بهار

 دوشببنبه روزهببای 14/3/98لغايببت  30/2/98  خياز تببار

 اورژانس بهار صبح روز  8به مدت الی چهارشنبه

 

 لی روزهای دوشنبه ا21/12/97لغايت  6/12/97از تاريخ

اورژانس بيمارستان امام  بخشعصر روز  8چهارشنبه به مدت 

 حسين )ع(

شببنبه الببی روزهببای 22/2/98لغايببت  31/1/98از تبباريخ

اورژانس بيمارسبتان امبام  بخش عصرهفته  4به مدت يكشنبه 

 حسين )ع(

روزهببای دوشببنبه الببی 3/2/98لغايببت  98 19/1از تبباريخ

بيمارسبتان  2بخبش کودکبان  صببحروز  8چهارشنبه به مدت 

 بهار

 وزهبای دوشبنبه البی ر4/4/98لغايت  20/3/98 خياز تار

 صبح اورژانس بهار روز  8ت به مدتچهارشنبه 

 



 


