بسمه تعالی

برنامه کارآموزی رشته کاردانی فوریت های پزشکی(ترم )3دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با توجه به شرایط کرونا نیمسال دوم 98-99
عنوان کارآموزی:
 -1کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی ( 1واحد – -بخش اورژانس بیمارستان قائم(عج ) )
 -2کارآموزی فوریت های داخلی  1/5(1واحد  - -بخش داخلی/قلب و  CCUبیمارستان قائم (عج ) )

تاریخ/دوره

نام و نام خانوادگی

 6روز هفته -صبح

 6روز هفته -عصر

 99/30/33تا 99/30/39

 99/30/33تا 99/30/39

گروه 1

.1ارمان کیانی
.2شاهین عنوانی

قلب و ccu

جراحی بیمارستان قائم (عج) (3روز اول)

.3احمد سلیمان اختیاری
.4صالح الوند پور
 .5مهدی عربی

مربی:خانم پالوی

مربی:خانم

.6سعید محمدی
.7احمد عسگری
 .8محمد امین کریمی
گروه 2

.1مهران محمودی

جراحی بیمارستان قائم (عج) (3روز اول)

.2صهیب عزیزی
.3محسن سلطانیان
.4فرزاد رضایی
.5وحید چهار دولی
.6پوریا گلزار
.7محمد فیاض
 .8محراب عبادی
گروه3

مربی:

اورژانس بیمارستان قائم(عج)

مربی:

.1محمد انصاری
.2میثم طاهری

قلب و  ccuبیمارستان قائم(عج)

اورژانس قائم(عج)

 .3سید امیر حسین حسین نجاتی

مربی:خانم -

.4رسول کریمیان
.5محمد صدیق شهبازی

مربی:خانم س نجفی

.6داریوش حشمتی
.7امیر عادل شمس
 .8سعید ظهوری

بسمه تعالی

برنامه کارآموزی رشته کارشناسی پرستاری(ترم )2دانشکده علوم پزشکی اسدآبادبا توجه به شرایط کرونا

نیمسال دوم 98- 99

عنوان کارآموزی:
 -1کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری( 1واحد  -بخش های داخلی و جراحی بیمارستان قائم(عج ))
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

تاریخ/دوره

نام و نام خانوادگی

 3روز اول هفته –صبح وعصر

 3روز دوم هفته –صبح وعصر

 3روز اول هفته –صبح و عصر

 3روز دوم هفته –صبح وعصر

 3روز اول هفته –صبح وعصر

99 / 30/33تا99 /04/05

99/04/07تا99 /04/09

99/30 /13تا 99 /30 /12

99 /30/10تا 99 /04/16

99 /30/11تا 99 /30/19

گروه 1
داخلی (پنج روز اول) /

.1زهرا شهبازی
.2محنا شریفی

جراحی(چهار روز دوم)
بیمارستان قائم(عج)

.3نرگس نوری
.4اتنا خوشبخت
.5مهرشاد بهرامی

مربی:خانم سحاب نظری

.6میال بهرامی
 .7سینا نقالی
.8سعید بیرامی
گروه 2

داخلی (پنج روز اول) /
جراحی(چهار روز دوم)
بیمارستان قائم(عج)

.1هادی
دیبا
.2پوریا فدایی
.3مهران بهرامی
.4محسن اذرنیوا

مربی:خانم خانم سحاب
نظری

.5فریبا صمدی
.6حدیث السادات مجابی
.7مریم حاجی
.8مریم مالمیر
گروه3

داخلی (پنج روز اول) /

.علی پرورش
.2عیسی بابایی

جراحی(چهار روز دوم)
بیمارستان قائم(عج)

.3جواد شاهی
.4زهرا سیامکی
.5مریم امینی

مربی:خانم اصالنی

.6معین ملکی
.7نادیه حیدری
.8ارمین زارعی

گروه 0

داخلی (پنج روز اول) /
جراحی(چهار روز دوم)

.1زهرا نهاوندی

بیمارستان قائم(عج)

.2نگین جالل وند
.3ژیالامینی
.4راضیه گودینی

مربی:

.5ابوالفضل عطار
.6امیر حسین کریمی
.7امیر رضا عاقالن
.8محمد شهبازی
گروه 5

داخلی (پنج روز اول) /
جراحی(چهار روز دوم)

 .1محمد رضا موسوی

بیمارستان قائم(عج)

.2رضا حیدری
.3محمد امین محمدی
.4فرحناز کریمی خاور
.5فاطمه قیصریان
.6مریم اسدی
.7امیر رضا حیدری
.8فرشته ترابی

مربی:خانم پالوی

بسمه تعالی

برنامه کارآموزی رشته کارشناسی پرستاری(ترم )0دانشکده علوم پزشکی اسدآبادطبق شرایط کرونا

نیمسال دوم 98-99

عنوان کارآموزی:
 - 1کارآموزی پرستاری بزرگساالن -سالمندان 2(2واحد  -بخش های قلب و داخلی بیمارستان قائم(عج ))

- 2کا رآموزی پرستاری سالمت جامعه/فرد و خانواده/محیط( 2واحد  -مراکز بهداشتی شهری اسدباد)
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

 6روز هفته

6روز هفته

6روز هفته

 6روز هفته

 99/30/13تا 99/30/16

 99/30/11تا 99 /30/23

 99/30/20تا 99/30/33

99/30/31تا 99 /35/ 36

صبح:مرکز بهداشتی شماره 0

صبح:بخش قلب

مربی:خانم سحاب نظری

مربی:خانم سحاب نظری

تاریخ/دوره

نام و نام خانوادگی

گروه 1
.1میالد خسروی نسب
.2رضا مجیدی جورابی
.3علیرضا عشوندی
.4محمدرضا اسدی
.5متین سلیمی حسین ابادی

عصر :داخلی(تنفس )
مربی:

عصر-- :

.6رامین قزوینه
.7فائزه نبی زاده
.8سعیده پشوتن
 .9نادیا عرفانی راد
گروه 2

صبح:مرکز بهداشتی شماره 3
مربی:خانم خدابنده لو

. 1تحسین بابا

صبح:داخلی(تنفس)
(99/30/11تا)99/30/19
مربی:خانم نجفی

.2پوریا سلیمی
.3شاهد زند ی پاک
.4محمدرضا محمدی

عصر:بخش قلب

.5ساجده احمدی
.6فاطمه اسدبیگی

عصر :داخلی(تنفس )
(99/30/11تا)99/30/19

مربی:خانم پالوی

مربی:خانم نجفی

..7سمانه چشمه نوشی
گروه3
.1محمد بیات

صبح:مرکز بهداشتی شماره 0

صبح:مرکز بهداشتی شماره 3

مربی:خانم سحاب نظری

مربی:خانم سحاب نظری

.سعید خزائی
.3سیوان احمدی
.4یاسین فتحی
.5عطیه علیزاده شیر سوار
.6سمیه خالدیان
.7فاطمه سعیدی
 .8زهرا شهبازی

عصر :داخلی(تنفس) )
مربی:

عصر-- :

گروه 0
.1ایمان قبائی

صبح:مرکز بهداشتی شماره 2

صبح:مرکز بهداشتی شماره 0

مربی- :

مربی:خانم بنده الهی

.2ابوالفضل امینی
.3محمد دوس تی
.4احسان سلطانی

عصر-- :

عصر :بخش قلب

.5مبینا ادینه وند
.6محدثه قهرمانی فر
.7نگین رستمی

مربی:اقای براتی

برنامه کارآموزی رشته کارشناسی پرستاری(ترم )6دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با توجه به شرایط کرونا

نیمسال دوم 98- 99

عنوان کارآموزی:
 -1کارآموزی پرستاری کودک سالم و بیماری کودکان ( 2واحد  -بخش کودکان و نوزادان بیمارستان قائم(عج ))
 -2کارآموزی در عرصه سالمت جامعه/فرد و خانواده/محیط( 2واحد-خانه بهداشت روستایی ضمیمه شده است).
 -3کاراموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری (2واحد -بخش های مختلف بیمارستان )
تاریخ/دوره
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

99/30/13تا99/30/16

99/30/11تا99/30/23

دوره چهارم

دوره پنجم

99/30/20تا 99/30/33
99/30/31تا99/35/36

99/30/33تا99/30/39
نام و نام خانوادگی
گروه 1

صبح:خانه بهداشت حسام ابد

صبح :خانه بهداشت ملحمدره

.1رضا یاری
.2محمد عابری

مربی:خانم مسعودی

مربی :خانم مسعودی

.3حمید احمدی
.4امیر عالی بیگی
.5محمد رضا اسالمی
 .6حدیث عقیقی
.7فاطمه میرزایی
.8فاطمه مرادی

عصر:مدیریت
فقط سه روز اول
مربی:خانم نجفی

عصر:نوزادان/کودکان
پنج روز اول نوزادان
چهارروز دوم کودکان
مربی:خانم سحاب نظری

گروه 2

صبح:مدیریت

صبح:کودکان
مربی:خانم پالوی

مربی:خانم محمدی

.1عدنان اسماعیلی
.2پوران گنجی
.3بهادر منصوریان
.4یادگار ازغ
.5محدثه طاهرابادی
.6کوثر نقشبندی
.7رائده احمد پور
.8امیر حسین نجفی
.9معصومه عبدالملکی

عصر:مدیریت
عصر:کودکان/نوزادان
مربی:خانم سحاب نظری

مربی :خانم محمدی

گروه3

.1علیرضا شهریاری متین
.2عاطفه محمد بیگی
.3سهیل نجفی
.4مهران سلطانیان

صبح:مدیریت

صبح:مدیریت

فقط سه روز دوم

مربی :اقای ناوخاصی

صبح :خانه بهداشت حسام ابد
مربی :مسعودی

99/30/31الی99/30/39
مربی:اقای ناوخاصی

.5پریسا امیری

عصر:کودکان/نوزادان

 .6شاهین پشوتن

مربی:

 .7زهرا قهرمانی

عصر:کودکان
خانم سحاب نظری

پنج روز اول کودکان
عصر:مدیریت

چهارروز دوم نوزادان

فقط سه روز دوم
99/30/31الی99/30/39
مربی :اقای ناوخاصی
گروه 0

.1نفیسه رضایی
.2حسین جاللوند

صبح :خانه بهداشت حسام

صبح :خانه بهداشت

اباد

ملحمدره

مربی:خانم مسعودی

مربی :خانم مسعودی

.3علی لعلی
.4محمد رضا فهلی
عصر :مدیریت (سه روز)

.5سحررحیمی
.6مینا بیگلری

مربی:خانم اصالنی

.7پرستو سلطان
..8سپیده سادات حسینی

گروه 5

صبح :خانه بهداشت ملحمدره

صبح :خانه بهداشت حسام ابد

مربی :خانم بنده الهی

مربی:

صبح:مدیریت
مربی :اقای هادی کبیر

.1فرهاد خزایی
.2بهنام بخشی پور
.3مهران محمودی
.4میثم مرادی
.5ارمین عبداهلل
.6فاطمه ورمقانی
 .7نرگس احمدی
 .8زهرا بشیری

عصر:کودکان
مر بی:خانم سحاب نظری

عصر :مدیریت
مربی:اقای هادی کب یر

عصر ---- :

عصر:کودکان
مربی:خانم سحاب نظری

