
 

 عنوان سند:
 برنامه كارآموزي دانشجويان

 بسمه تعالي
 دانشكده پرستاري و مامايي همدان

  ED-FO-40شماره سند:

 10ويرايش:
 0شماره صفحه : 

 111-110تحصيلي:  سال     تابستاننيمسال :    6 :ترم         مقطع تحصيلي: كارشناسي       پرستاريبرنامه كارآموزي دانشجويان رشته: 

 تاريخ

 

 نام و نام خانوادگي

0/5- 01/5 

1/5-01/5 

00/5- 1/6 

05/5- 01/6 

00/6-02/6 

 يسادات مجاب ثيحد (1

 اتنا خوشبخت (2

 يمهرشاد بهرام (3

 يبهرام الدیم (4

  ينقال نایس (5

  يرامیب دیسع (6

 یمحمد رضا موسو (7

 بعثت نورولوژی                    داخلي بهشتي       

 سه روز اول عصر                      سه روز اول صبح

 آقای   منجزی مربي:                  کريميخانم  مربي:

 

 

 سوختگي بعثت

 (1-16)صبح وعصر   5/ 13-11-11-22

 صبح  12/5   

 مربي: خانم بهرامي

 روان سینا                          نروسرجری بعثت

 سه روز اول عصر                       سه روز اول صبح

                                                                                                                                آقای قادری: يمرب                    خانم ثمری  مربي:

                                              

 انکولوژی بهشتي                 روان سینا                

 سه روز دوم عصر                  سه روز دوم صبح    

                                           رحمانيخانم   مربي:       سرکارخانم کرباسي مربي:  

                                           

 

 بايد یهاد (1

 يمهران بهرام (2

 عاقالن ررضایام (3

 انيفاطمه خضر (4

 يحاج ميمر (5

 ریمالم ميمر (6

 يقربان هيمهد (7

 یزهرا نهاوند (1

 انکولوژی بهشتي                  بعثت نورولوژی

 سه روز اول عصر                     سه روز اول صبح

  قپانوری جناب  مربي:              خانم ثمری     مربي:

 

 

 نروسرجری بعثت                        داخلي بهشتي

 سه روز دوم عصر                    سه روز دوم صبح

  يوسفوندآقای   مربي:       کريميسرکارخانم    مربي:

                                                       

 سوختگي بعثت

 (1-16)صبح وعصر   22-23-24-21/5

 عصر 32/5     

 خانم بهراميمربي:

 

 روان سینا           روان سینا                    

 سه روز دوم عصر           سه روز دوم صبح        

 آقای آخوندیمربي:               آقای آخوندیمربي:  

                                       (16-12 ) 

 

 

 پرورش يعل (1

 ييبابا يسیع (2

 يامکیزهراس (3

 ينیام ميمر (4

  یدریح هيناد (5

 يملک نمعی (6

 یمحمد نیمحمد ام (7

امیر رضا حیدری  (1

)فقط کاراموزی 

–روان -انکولوژی

 (دارد. سوختگي

 سوختگي بعثت 

     (1-16)صبح وعصر    5-6-7 -31

 صبح 32/5        

 خانم بهراميمربي:

 

 بعثت نورولوژِی            نروسرجری بعثت        

 سه روز دوم عصر                    سه روز دوم صبح

 خانم میرجانيمربي:             آقای منجزی   مربي:

 

                      

 داخلي بهشتي                   انکولوژی بهشتي

 سه روز اول صبح             سه روز اول عصر

 آقای قپانوریمربي:          خانم صادقيمربي:  

 

 روان سیناروان سینا                        

 سه روز دوم صبح             سه روز دوم عصر

 خانم میرزاييمربي:                           مربي:

               (16-12 ) 

 جاللوند  نینگ (1

 ينیام الژي (2

  ينيگود هیراض (3

 عطار ابوالفضل (4

 يميکر نیرحسامی (5

 یدریرضاح (6

 جواد شاهي  (7

 وایحسن اذر نم (1

 روان سینا          روان سینا                  

 سه روز اول صبح              سه روز اول عصر

 خانم میرزاييمربي:       خانم کرباسي   مربي:  

                   (16-12 ) 

 

 سوختگي بعثت

   (1-16)صبح وعصر     25-26-27-1

 عصر 2/6        

 خانم نجفيمربي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهشتيانکولوژی بهشتي              داخلي 

 سه روز اول صبح             سه روز اول عصر

 آقای وجدانيمربي:     خانم رحمانيمربي: 

 

 

 

 بعثت                 نروسرجری بعثت نورولوژی

 سه روز دوم صبح             سه روز دوم عصر

 خانم میرجانيربي:م     خانم میرجانيمربي:  

                                  



 

 قلعه يفيمحنا شر (1

 یزهرا شهباز (2

 ینرگس نور (3

 دانیس ارشیک (4

محمدجواد  (5

 ترکاشوند

 يزارع نیاسي (6

  يزارع نیرحسیام (7

 روان سینا             روان سینا                   

 سه روز اول عصر           سه روز اول صبح          

 آقای آخوندی          مربي:               آقای آخوندیمربي: 

                                 

 سوختگي بعثت

 صبح 2/6         (1-16)صبح وعصر    6/ 3-1-1-12

 خانم بهراميمربي:

 

 بعثت                 نروسرجری بعثت نورولوژِی

 سه روز اول صبح             سه روز اول عصر

 آقای يوسفوندمربي:       آقای حقیقيمربي:  

 

 داخلي بهشتي                   انکولوژی بهشتي

 روز دوم صبح             سه روز دوم عصرسه 

 خانم رحمانيمربي:        خانم صادقيمربي:  

 

 يرکسانه شمس (1

 يصالح الیل (2

  يسيو يزهرا عل (3

  یصمد بافري (4

 ييهاد نمتی (5

 ييفدا ايپور (6

محمد جواد  (7

  قاسملو

 يزارع نیآرم (1

 داخلي بهشتي            روان سینا                     

 عصر اولسه روز             سه روز اول صبح           

 آقای وجدانيمربي:                    آقای قادریمربي:  

 

 

 روان سینا                    انکولوژی بهشتي          

 عصردوم سه روز                          سه روز دوم صبح

 آقای قادریمربي:                     خانم رحماني مربي:

 

 

 

 سوختگي بعثت

  (1-16)صبح وعصر 12-13-14-11

 صبح 22/6 

 آقای منجزیمربي:

 

 بعثت نورولوژِینروسرجری بعثت               

 سه روز دوم عصرسه روز دوم صبح            

 آقای يوسفوند     مربي:         آقای يوسفوند مربي:

زهرا سادات  (1

)فقط  ينیپورحس

کاراموزی 

-انکولوژی

–نروسرجری 

-نورولوژِی-روان

 (دارد داخلي 

 يمرحی فاطمه (2

 روشن 

  یکنز یاسد ممري (3

 يمکري فرحناز (4

 خاور

  انيحامد نورعباد (5

  انریپ يژنیب دسعی (6

رحیمي  اشاري (7

 جمال

 )زهرا محمد پناه  (1

، موزی روانکارآ

 (دارد  داخلي

 بعثت نروسرجری            انکولوژی بهشتي            

 سه روز اول عصر              سه روز اول  صبح         

 خانم رحمانيمربي:                   خانم رحمانيمربي: 

 

 

 داخلي بهشتي              بعثت           نورولوژِی

 سه روز دوم عصر           سه روز دوم صبح        

 حقیقيآقای مربي:               آقای حقیقيمربي:  

 

 سوختگي بعثت

 ( 16 -22عصرها )   22/6 - 12-13-14-11

 خانم بهراميمربي:

 

 روان سینا                        روان سینا

 سه روز دوم صبح             سه روز دوم عصر

 مربي:                           مربي:

 

 

 


