
  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

 

  

  ) کارشناسی پرستاري 1401 مهر(ورودي  دومبرنامه  کارآموزي ترم 

   بیمارستان امام حسین (ع)روز دوم)   4( post ccu /قلبو روز اول)  4(ارتوپدي هاي واحد)؛ بخش 1هاي پرستاري (واحد کارآموزي: اصول و مهارت

  

 )7:30 – 13:45روز، شنبه و یکشنبه صبح (ساعت  8

  

 1گروه  2گروه  3گروه   4گروه 

  علیرضا فیاض . 1

  سیدمحمدرضا میري . 2

  دانیال مجاوربرآبادي . 3

  امیرحسین محمدي . 4

  سیدحسن میرحمیدي . 5

  مهدي اسکندري . 6

  

  مائده صابري . 1

  آناهیتا عباس زاده وطن . 2

  فاطمه عباسیان . 3

  فاطمه قدیري . 4

  فاطمه زهرا مهرپرور . 5

  الهه شیبانی راد . 6

 نگین میرزایی . 7

  سیدامیرحسام حسینی . 1

  سید حمزه حسینی . 2

  هديامیر زا . 3

  سهیل شریعتی . 4

  عرفان عامریان . 5

  مهدي عرب . 6

  امیر عقیلی . 7

  

 

  مهسا خزائی . 1

  نگار احمدي . 2

  فاطمه افچنگی . 3

  صبا بابائی . 4

  فاطمه بیکی . 5

  نرجس رضایی رکاوندي . 6

  سیده فاطمه زهرا رضوي راد . 7

  

  

  

 
  7/12/1401تا  15/11/1401از تاریخ 

  شنبه و یکشنبه صبح

  هفته) 4( روز 8به مدت 

  21/3/1402تا  30/2/1402از تاریخ 

  شنبه و یکشنبه صبح

  هفته) 4( روز 8به مدت 

  24/2/1402تا  2/2/1402از تاریخ 

  شنبه و یکشنبه صبح

  هفته) 4( روز 8به مدت 

  27/1/1402تا  13/12/1401از تاریخ 

  شنبه و یکشنبه صبح

  هفته) 4( روز 8به مدت 

 خانم نسرین فدایی اقدممربی: 



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) کارشناسی پرستاري 1400 بهمنبرنامه  کارآموزي ترم سوم (ورودي 

  بیمارستان امام حسین (ع) روز دوم) و سایر بخش ها با هماهنگی ناظر محترم بالینی  4( عفونی روز اول) و 4(  /post ccu قلب هايبخش واحد)؛ 1واحد کارآموزي: فارماکولوژي بالینی (

 )7:30 – 13:45روز، شنبه و یکشنبه صبح (ساعت  8

  

 1گروه  2گروه  3 گروه 4گروه 

 علی مسعودیان . 1

  محمدمهدي فتوره چی . 2

  علی عبدوس . 3

  علیرضا حیدري . 4

  محمد علی زنگی . 5

 امیرحسین نعیمی . 6

 

 محسن محمودي . 1

  محمد نورائی . 2

  یارمحمديشایان عرب . 3

  یاسین خلیل نژاد . 4

 محمد جواد باقریان  . 5

 حسین رحمان زاده  . 6

 

  مهکامه علی نژاد . 1

  اکرم لطفی . 2

  معصومه برهانی . 3

  مائده اسماعیلی . 4

  رن افضلینست . 5

  

  زهرا بازوي . 1

  فاطمه یونسیان . 2

  فاطمه زمانه . 3

  زهرا شریفی . 4

  عبداهللا زاده هعارف . 5

  محمد جواد سعدي . 6

 
  21/3/1402تا  30/2/1402از تاریخ 

  شنبه و یکشنبه صبح

  هفته) 4( روز 8به مدت 

  24/2/1402تا  2/2/1402از تاریخ 

  شنبه و یکشنبه صبح

  هفته) 4( روز 8به مدت 

  27/1/1402تا  13/12/1401از تاریخ 

  شنبه و یکشنبه صبح

  هفته) 4( روز 8به مدت 

  7/12/1401تا  15/11/1401از تاریخ 

  شنبه و یکشنبه صبح

  هفته) 4( روز 8به مدت 

  میالد بازقلعهمربی: آقاي 

 



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

  

  ) کارشناسی پرستاري 1400 مهر(ورودي  چهارمبرنامه کارآموزي ترم 

  واحد)           1واحد) و کارآموزي در بخش ارتوپدي بیمارستان امام حسین (ع) ( 1واحد): بررسی وضعیت سالمت مددجو ( 2( 1ن و سالمندان واحد کارآموزي: پرستاري بزرگساال

  واحد) 1( بیمارستان امام حسین (ع)  ) و آموزش به مددجویانواحد) و محیط بیمارستان امام حسین (ع 1(واحد): کارآموزي در درمانگاه محمدي  2محیط (واحد کارآموزي: پرستاري سالمت جامعه/فرد و خانواده/

  )7:30 – 13:45روز، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه صبح (ساعت  8هر واحد معادل 

  
 1گروه  2گروه  3گروه 

 محمدرضا ابراهیم مجنی . 1

 علی شکري تربتی . 2

 سیدسجاد موسویان  . 3

  زهرا امامی . 4

  عذرا حسامی . 5

 مهسا اصغري . 6

 

  محمدجواد شریعتی . 1

  سن اردیانیح . 2

 محمد عرفانیان لشکري سیستانی . 3

  مهدي پارسه . 4

 امید سعادت صفا . 5

 حمیدرضا ملک . 6

 

 مریم علی عرب . 1

 نازنین نجیب . 2

 مینا نصرآبادي . 3

  مهدیه آبکار . 4

 یگانه اسدي . 5

 فاطمه زهرا امیرعبداللهیان . 6

 
    بررسی وضعیت سالمت مددجو 

 هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو  19/2/1402تا  4/2/1402از 

    بررسی وضعیت سالمت مددجو 

  هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو  29/1/1402تا  14/1/1402از 

  ررسی وضعیت سالمت مددجو ب

  هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو    23/12/1401تا  8/12/1401از 

 مربی: آقاي محمدرضا خطیبی مربی: آقاي محمدرضا خطیبی مربی: آقاي محمدرضا خطیبی

  بخش ارتوپدي

  هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو  23/12/1401تا  8/12/1401از 

    بخش ارتوپدي

  هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو   2/12/1401تا  17/11/1401از 

    بخش ارتوپدي

  هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو  19/2/1402تا  4/2/1402از 

  مربی: خانم نسرین فدایی اقدم  مربی: خانم نسرین فدایی اقدم  مربی: خانم نسرین فدایی اقدم

  درمانگاه محمدي

 هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو  2/12/1401تا  17/11/1401از 

  درمانگاه محمدي

 هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو   23/12/1401تا  8/12/1401از 

  درمانگاه محمدي

 هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو   29/1/1402تا  14/1/1402از 

 مربی: خانم فرشته فهیدي مربی: خانم فرشته فهیدي مربی: خانم فرشته فهیدي

 روز آخر) 2روز) و بهداشت محیط ( 6آموزش به مددجو (

 هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو  29/1/1402تا  14/1/1402از 

 روز آخر) 2(روز) و بهداشت محیط  6آموزش به مددجو (

 هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو  19/2/1402تا  4/2/1402از 

 روز آخر) 2روز) و بهداشت محیط ( 6آموزش به مددجو (

 هفته) 3( روز 8 ،شنبهتا چهارشنبه دو  2/12/1401تا  17/11/1401از 

 ابراهیم عباسی مهندس مربی: خانم منصوره خیري و آقاي ابراهیم عباسی مهندس ري و آقايمربی: خانم منصوره خی ابراهیم عباسی مهندس مربی: خانم منصوره خیري و آقاي



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

  )اول (صفحه  ) کارشناسی پرستاري 1399 بهمن(ورودي  پنجمترم کارآموزي برنامه 

  بیمارستان امام حسین (ع)  )واحد 1(و واحدهاي پاراکلینیک مرتبط  CCU Postقلب، و  واحد) 5/0(واحدهاي پاراکلینیک مرتبط و نورولوژي و  واحد) 5/0(بط اورولوژي و واحدهاي پاراکلینیک مرت هايواحد): بخش 2( 2واحد کارآموزي: پرستاري بزرگساالن و سالمندان 

     واحد) 1حد) و مرکز شبانه روزي قائم (وا 1واحد): کارآموزي در بخش اعصاب و روان بیمارستان امام حسین (ع) ( 2هاي روان (واحد کارآموزي: پرستاري بهداشت و بیماري

  ي پاراکلینیک مرتبطو واحدها واحد) بیمارستان امام حسین (ع) (دانشجویان آقا) 1واحد) و داخلی ( 1و جراحی () واحد) بیمارستان بهار (دانشجویان خانم 1واحد)، داخلی زنان ( 1هاي جراحی زنان (واحد): بخش 2واحد کارآموزي: پرستاري بهداشت مادر و نوزاد (

  هفته: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 3هفته: شنبه و یکشنبه                   4)          7:30-13:45روز، صبح (ساعت  8هر واحد معادل 
  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه 

A B  A B  A B  A B  

 الهام صفوي

 زینب رزازان

 عاطفه قنبریان

  

 ساغر نائینی نژاد

 نگار صدري

 فاطمه کاظمی پور

  

 انسیه مبینی

 سیما فتحی

 هدیه صالحی

  خوش اندام فاطمه

 روان مینا ریحانه

 امتی بشري

  جهان تیغ زهرا

 سیدسهیل حسنی

 محمد رضا عامري

 محمدرضا دیداري

  علیرضا عبداللهی

 مهدي جعفري

 محمد مروي

  زاده یعباس یعل

 باقريامیر 

 محمداحسان ایروانی

 امیر رضا فرخنده پور

  حیدري چگنی رضا

 علی فاضلی دانش

 محمد بخشی

 مهدي بهاگیر

  

   ارولوژي

  روز) 4یکشنبه ( وشنبه 

  23/11/1401تا  15/11/1401

   ارولوژي

  روز) 4یکشنبه ( وشنبه 

  7/12/1401تا  29/11/1401

  ارولوژي

  روز) 4یکشنبه ( وشنبه 

  21/12/1402تا  13/12/1401

   ارولوژي

  روز) 4یکشنبه ( وشنبه 

  27/1/1402تا  19/1/1401

   ارولوژي

  روز) 4یکشنبه ( وشنبه 

  10/2/1402تا  2/2/1402

  ارولوژي

  روز) 4یکشنبه ( وشنبه 

  24/2/1402تا  16/2/1402

   ارولوژي

  روز) 4یکشنبه ( وشنبه 

  7/3/1402تا  30/2/1402

  ارولوژي

  روز) 4یکشنبه ( وشنبه 

  21/3/1402تا  13/3/1402

  مربی: آقاي دکتر علی عباسی  مربی: آقاي دکتر علی عباسی  مربی: آقاي دکتر علی عباسی  مربی: آقاي دکتر علی عباسی  مربی: آقاي دکتر علی عباسی  مربی: آقاي دکتر علی عباسی  ی: آقاي دکتر علی عباسیمرب  مربی: آقاي دکتر علی عباسی

   نورولوژي

  روز)4یکشنبه ( وشنبه 

  7/12/1401تا  29/11/1401

   نورولوژي

  روز)4به (یکشن وشنبه 

  23/11/1401تا  15/11/1401

  نورولوژي 

  روز)4یکشنبه ( وشنبه 

  27/1/1402تا  19/1/1401

   نورولوژي

  روز)4یکشنبه ( وشنبه 

  21/12/1402تا  13/12/1401

  نورولوژي 

  روز)4یکشنبه ( وشنبه 

  24/2/1402تا  16/2/1402

  نورولوژي

  روز)4یکشنبه ( وشنبه 

  10/2/1402تا  2/2/1402

  وژي نورول

  روز)4یکشنبه ( وشنبه 

  21/3/1402تا  13/3/1402

  نورولوژي 

  روز)4یکشنبه ( وشنبه 

  7/3/1402تا  30/2/1402

  مربی: خانم ملیکا همتی  مربی: خانم ملیکا همتی  مربی: خانم ملیکا همتی  مربی: خانم ملیکا همتی  مربی: خانم ملیکا همتی  مربی: خانم ملیکا همتی  مربی: خانم ملیکا همتی  مربی: خانم ملیکا همتی
Post CCU   

  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 4/2/1402

11/2/1402 

Post CCU   
  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 12/2/1402

19/2/1402  

Post CCU   
  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 17/11/1401

24/11/1401  

Post CCU   
  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 25/11/1401

2/12/1401  

Post CCU   
  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 8/12/1401

15/12/1401  

Post CCU   
  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا  16/12/1401

23/12/1401  

Post CCU   
  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 14/1/1402

21/1/1402  

Post CCU   
  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 22/1/1402

29/1/1402  

 مربی: خانم زهرا دهقان مربی: خانم اکرم حسنی مربی: خانم زهرا دهقان مربی: خانم زهرا دهقان مربی: خانم اکرم حسنی مربی: خانم زهرا دهقان مربی: خانم زهرا دهقان  م اکرم حسنیمربی: خان

  قلب

  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 12/2/1402

19/2/1402   

  قلب

  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 4/2/1402

11/2/1402  

  قلب

  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 25/11/1401

2/12/1401  

  قلب

  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 17/11/1401

24/11/1401  

   قلب

  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا  16/12/1401

23/12/1401  

   قلب

  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 8/12/1401

15/12/1401  

   قلب

  روز)4(نبه شنبه تا چهارشدو

  تا 22/1/1402

29/1/1402  

   قلب

  روز)4(شنبه تا چهارشنبه دو

  تا 14/1/1402

21/1/1402  

 یکا همتیمربی: خانم مل مربی: خانم ملیکا همتی مربی: خانم ملیکا همتی مربی: خانم ملیکا همتی مربی: خانم ملیکا همتی مربی: خانم ملیکا همتی مربی: خانم ملیکا همتی مربی: خانم ملیکا همتی

  



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

  )دوم (صفحه  ) کارشناسی پرستاري 1399 بهمن(ورودي  پنجمبرنامه کارآموزي ترم 

  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه 

A B  A B  A B  A B  

 الهام صفوي

 زینب رزازان

 عاطفه قنبریان

  

 ساغر نائینی نژاد

 نگار صدري

 فاطمه کاظمی پور

  

 انسیه مبینی

 سیما فتحی

 هدیه صالحی

  وش اندامخ فاطمه

 روان مینا ریحانه

 امتی بشري

  جهان تیغ زهرا

 سیدسهیل حسنی

 محمد رضا عامري

 محمدرضا دیداري

  علیرضا عبداللهی

 مهدي جعفري

 محمد مروي

  زاده یعباس یعل

 باقريامیر 

 محمداحسان ایروانی

 امیر رضا فرخنده پور

  حیدري چگنی رضا

 علی فاضلی دانش

 محمد بخشی

 مهدي بهاگیر

  

   هفته) 3(شنبه تا چهارشنبه روان، دو

    2/12/1401تا  17/11/1401

  هفته) 3(شنبه تا چهارشنبه روان، دو

      23/12/1401تا  8/12/1401

  هفته) 3(شنبه تا چهارشنبه روان، دو

     29/1/1402تا  14/1/1402

  هفته) 3(شنبه تا چهارشنبه روان، دو

    19/2/1402تا  4/2/1402

 مربی: آقاي میالد بازقلعه مربی: آقاي میالد بازقلعه مربی: آقاي میالد بازقلعه  عهمربی: آقاي میالد بازقل

  هفته) 3(شنبه تا چهارشنبه مرکز قائم، دو

      23/12/1401تا  8/12/1401

  هفته) 3(شنبه تا چهارشنبه مرکز قائم، دو

     29/1/1402تا  14/1/1402

  هفته) 3(شنبه تا چهارشنبه مرکز قائم، دو

    19/2/1402تا  4/2/1402

  هفته) 3(شنبه تا چهارشنبه مرکز قائم، دو

    2/12/1401تا  17/11/1401

 مربی: آقاي سیدمحمد میرحسینی مربی: آقاي سیدمحمد میرحسینی مربی: آقاي سیدمحمد میرحسینی  مربی: آقاي سیدمحمد میرحسینی

  هفته) 4شنبه تا یکشنبه (زنان بهار،  جراحی

  21/3/1402تا  30/2/1402

  هفته) 4شنبه تا یکشنبه (، جراحی زنان بهار

  24/2/1402تا  2/2/1402

  هفته) 4شنبه تا یکشنبه (، جراحی امام حسین

  7/12/1401تا  15/11/1401

  هفته) 4شنبه تا یکشنبه (، جراحی امام حسین

  27/1/1402تا  13/12/1401

  خانم رقیه اسالمیمربی:   خانم رقیه اسالمیمربی:   دکتر آبادیان خانم -مربی: گروه مامایی  خانم افضلی -مربی: گروه مامایی

  هفته) 4شنبه تا یکشنبه (داخلی زنان بهار ، 

  24/2/1402تا  2/2/1402

  هفته) 4شنبه تا یکشنبه (داخلی زنان بهار ، 

  21/3/1402تا  30/2/1402

  هفته) 4شنبه تا یکشنبه (، داخلی امام حسین

  21/3/1402تا  30/2/1402

  هفته) 4شنبه تا یکشنبه (، اخلی امام حسیند

  24/2/1402تا  2/2/1402

 مربی: خانم منیره سادات حسینی مربی: خانم منیره سادات حسینی  خانم دست رس -مربی: گروه مامایی  خانم دکتر ملکی -مربی: گروه مامایی

  



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

  )اول (صفحه             ) کارشناسی پرستاري 1399 مهر(ورودي  ششمبرنامه کارآموزي ترم 

  روز)                        4بیمارستان امام حسین (ع) ( ICU4روز) و  4بیمارستان بهار ( ICU1واحد):  1هاي ویژه (واحد کارآموزي: پرستاري مراقبت

  روز) 6روز) و بخش کودکان بیمارستان بهار ( 2هاي خاص (تاالسمی و خون) بیمارستان امام حسین (ع) (روز) و بخش بیماري 8واحد): کارآموزي مدرسه ( 2هاي کودکان (واحد کارآموزي: پرستاري کودك سالم و بیماري

                                                بیمارستان امام حسین (ع)             واحد)  1( واحدهاي پاراکلینیک مرتبطو  واحد) و فوق تخصصی 1هاي عفونی (واحد): بخش 2( 3واحد کارآموزي: پرستاري بزرگساالن و سالمندان 

  بیمارستان امام حسین (ع)          واحدهاي پاراکلینیک مرتبطو  واحد): بخش داخلی 1واحد کارآموزي: پرستاري در مشکالت شایع ایران (

  هفته: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 3      هفته: شنبه و یکشنبه             4)          7:30-13:45روز، صبح (ساعت  8هر واحد معادل 

  4گروه   3گروه   2گروه   1گروه 

A  B  A  B  A  B  A  B  
  نجمه چنارانی

  رکسانا قربانی

  فاطمه کیانفر

  هدیه رحمانی

  

  فاطمه منصوریان 

    فاطمه جعفري

 سمیرا غالمی

 مهدیه قاسمیان 

  

 علیرضا اسعدي سامانی

  ییمحمدحسین رضا

 حامد بخشی

  يسهیل نور

  سعید قاسم پور

  علی اصغر بابائی 

 رضا تاشمسائی

 کیارش بیاري

  مبین ستوسر 

  

  آتوسا براتی

  ریحانه رزازان

 سحر طاهري

  سپیده هوشمند

  

  مائده اسماعیلی

  فهیمه پوریان

  شوريآفاطمه 

  فاطمه عامري

  محمدسعید تاریپور

 محمدرضا مصطفوي

  امیرمهدي بختیاري 

  سجاد ساقی

  

 مصطفی عامري

  قزلسفلیاسماعیل 

 امیر عباس خیلی

 علیرضا گندمی

  حسن اسماعیلی

ICU1 بهار  

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 13/12/1401

21/12/1401  

ICU1 بهار  

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 19/1/1402

27/1/1402  

ICU1 بهار  

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 2/2/1402

10/2/1401  

ICU1 بهار  

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 16/2/1402

24/2/1402  

ICU1 بهار  

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 30/2/1402

7/3/1402  

ICU1 بهار  

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 13/3/1402از 

21/3/1402  

ICU1 بهار  

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 15/11/1401

23/11/1401  

ICU1 بهار  

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا  29/11/1401

7/12/1401  

 مربی: آقاي رسول اشرفی مربی: آقاي رسول اشرفی مربی: آقاي رسول اشرفی مربی: آقاي رسول اشرفی مربی: آقاي رسول اشرفی مربی: آقاي رسول اشرفی مربی: آقاي رسول اشرفی ل اشرفیمربی: آقاي رسو

4ICU (ع)امام حسین   

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 19/1/1402

27/1/1402 

4ICU (ع)امام حسین   

  روز) 4( نبهیکش وشنبه 

  تا 13/12/1401

21/12/1401  

4ICU (ع)امام حسین   

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 16/2/1402

24/2/1402  

4ICU (ع)امام حسین   

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 2/2/1402

10/2/1401  

4ICU (ع)امام حسین   

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 13/3/1402از 

21/3/1402  

4ICU (ع)امام حسین   

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 30/2/1402

7/3/1402  

4ICU (ع)امام حسین   

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا  29/11/1401

7/12/1401  

4ICU (ع)امام حسین   

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  تا 15/11/1401

23/11/1401  

  عربآقاي امیرحیدر بخشیمربی:  عربآقاي امیرحیدر بخشیمربی:  عربآقاي امیرحیدر بخشیمربی:  عربآقاي امیرحیدر بخشیمربی:  عربآقاي امیرحیدر بخشیمربی:  بعرآقاي امیرحیدر بخشیمربی:  عربآقاي امیرحیدر بخشیمربی:  عربآقاي امیرحیدر بخشیمربی:

  (ع)هاي خاص امام حسینبیماري

  روز) 2( شنبهچهارو شنبه سه 

  و 5/2/1402

6/2/1402 

  (ع)هاي خاص امام حسینبیماري

  روز) 2( شنبهو سه ه دوشنب

  و 11/2/1402

12/2/1402 

  (ع)هاي خاص امام حسینبیماري

 روز) 2( شنبهو سه دوشنبه 

  و 17/11/1401

18/11/1401 

  (ع)هاي خاص امام حسینبیماري

 روز) 2( شنبهو سه دوشنبه 

  و 24/11/1401

25/11/1401 

  (ع)هاي خاص امام حسینبیماري

  روز) 2( شنبهو سه دوشنبه 

  و 8/12/1401

9/12/1401 

  (ع)هاي خاص امام حسینبیماري

  روز) 2( شنبهو سه دوشنبه 

   و 15/12/1401

16/12/1401 

  (ع)هاي خاص امام حسینبیماري

  روز) 2( شنبهو سه دوشنبه 

  و 14/1/1402

15/1/1402 

  (ع)هاي خاص امام حسینبیماري

  روز) 2( شنبهو سه دوشنبه 

  و 21/1/1402

22/1/1402 

  مربی: خانم معصومه منتظري  مربی: خانم معصومه منتظري  مربی: خانم معصومه منتظري  مربی: خانم معصومه منتظري  مربی: خانم معصومه منتظري  مربی: خانم معصومه منتظري  مربی: خانم معصومه منتظري  عصومه منتظريمربی: خانم م

  



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

  )دوم (صفحه             ) کارشناسی پرستاري 1399 مهر(ورودي  ششمبرنامه کارآموزي ترم 

  4گروه   3گروه   2گروه   1گروه 

A  B  A  B  A  B  A  B  
  نجمه چنارانی

  رکسانا قربانی

  فاطمه کیانفر

  هدیه رحمانی

  

  فاطمه منصوریان

    فاطمه جعفري

 سمیرا غالمی

 مهدیه قاسمیان 

  

 علیرضا اسعدي سامانی

  ییمحمدحسین رضا

 حامد بخشی

  سهیل نوري

  سعید قاسم پور

  بابائی  علی اصغر

 رضا تاشمسائی

 کیارش بیاري

  مبین ستوسر 

  

  آتوسا براتی

  ریحانه رزازان

 سحر طاهري

  سپیده هوشمند

  

  مائده اسماعیلی

  فهیمه پوریان

  شوريآفاطمه 

  فاطمه عامري

  محمدسعید تاریپور

 محمدرضا مصطفوي

  امیرمهدي بختیاري 

  سجاد ساقی

  

 مصطفی عامري

  اسماعیل قزلسفلی

 امیر عباس خیلی

 لیرضا گندمیع

  حسن اسماعیلی

  دانشکدهمدرسه، 

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  7/3/1402تا  30/2/1402

  دانشکدهمدرسه، 

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  21/3/1402تا  13/3/1402

  دانشکدهمدرسه، 

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  23/11/1401تا  15/11/1401

  دانشکدهمدرسه، 

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  7/12/1401ا ت 29/11/1401

  دانشکدهمدرسه، 

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  21/12/1401تا  13/12/1401

  دانشکدهمدرسه، 

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  27/1/1402تا  19/1/1402

  دانشکدهمدرسه، 

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  10/2/1401تا  2/2/1402

  دانشکدهمدرسه، 

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  24/2/1402تا  16/2/1402

  مربی: خانم دکتر تقوي  مربی: خانم دکتر تقوي  مربی: خانم دکتر تقوي  مربی: خانم دکتر تقوي  مربی: خانم دکتر تقوي  مربی: خانم دکتر تقوي  مربی: خانم دکتر تقوي  بی: خانم دکتر تقويمر

  آموزش پرورشمدرسه، 

  روز) 4( شنبهسه  وشنبه دو

  16/12/1401تا  8/12/1401

  آموزش پرورشمدرسه، 

  روز) 4( شنبهسه  وشنبه دو

  16/12/1401تا  8/12/1401

   مدرسه، آموزش پرورش

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  7/12/1401تا  29/11/1401

  مدرسه، آموزش پرورش

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  23/11/1401تا  15/11/1401

  مدرسه، آموزش پرورش

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  27/1/1402تا  19/1/1402

  پرورشمدرسه، آموزش 

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  21/12/1401تا  13/12/1401

  مدرسه، آموزش پرورش

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  24/2/1402تا  16/2/1402

  مدرسه، آموزش پرورش

  روز) 4( یکشنبه وشنبه 

  10/2/1401تا  2/2/1402

 محدثه کرديمربی: خانم  محدثه کرديمربی: خانم  محدثه کرديمربی: خانم  محدثه کرديمربی: خانم  محدثه کرديم مربی: خان محدثه کرديمربی: خانم  محدثه کرديمربی: خانم  محدثه کرديمربی: خانم 

  به جز تعطیالت با هماهنگی) روز 6( یکشنبه وشنبه ، کودکان بهار

  7/12/1401تا  15/11/1401

  به جز تعطیالت با هماهنگی )روز 6( یکشنبه وشنبه ، کودکان بهار

  27/1/1402تا  13/12/1401

  به جز تعطیالت با هماهنگی )روز 6( یکشنبه وشنبه ، کودکان بهار

  24/2/1402تا  2/2/1402

  به جز تعطیالت با هماهنگی )روز 6( یکشنبه وشنبه ، کودکان بهار

  21/3/1402تا  30/2/1402

 سحر پاریاب مربی: خانم مربی: خانم سحر پاریاب مربی: خانم سحر پاریاب  مربی: خانم سحر پاریاب

  هفته) 3( شنبه تا چهارشنبهدوعفونی، 

    29/1/1402تا  14/1/1402

  هفته) 3( شنبهدوشنبه تا چهارعفونی، 

     23/12/1401تا  8/12/1401

  هفته) 3( شنبهدوشنبه تا چهارعفونی، 

   2/12/1401تا  17/11/1401

  هفته) 3( شنبه تا چهارشنبهدوعفونی، 

   19/2/1402تا  4/2/1402

 مربی: خانم منیره سادات حسینی مربی: خانم منیره سادات حسینی مربی: خانم منیره سادات حسینی  مربی: خانم منیره سادات حسینی

  هفته) 4( یکشنبه وشنبه ، فوق تخصصی

  24/2/1402تا  2/2/1402

  هفته) 4( یکشنبه وشنبه ، فوق تخصصی

  21/3/1402تا  30/2/1402

  هفته) 4( بهیکشن وشنبه ، فوق تخصصی

  7/12/1401تا  15/11/1401

  هفته) 4( یکشنبه وشنبه ، فوق تخصصی

  27/1/1402تا  13/12/1401

 مربی: خانم دکتر زهرا اشرفی مربی: خانم دکتر زهرا اشرفی مربی: خانم دکتر زهرا اشرفی  مربی: خانم دکتر زهرا اشرفی

  هفته) 3( شنبهدوشنبه تا چهارداخلی، 

    2/12/1401تا  17/11/1401

  هفته) 3( شنبهدوشنبه تا چهارداخلی، 

    29/1/1402تا  14/1/1402

  هفته) 3( شنبهدوشنبه تا چهارداخلی، 

   19/2/1402تا  4/2/1402

  هفته) 3( شنبهدوشنبه تا چهارداخلی، 

     23/12/1401تا  8/12/1401

  مربی: خانم رقیه اسالمی  یه اسالمیمربی: خانم رق  مربی: خانم رقیه اسالمی  مربی: خانم رقیه اسالمی

 

   



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

    )اول (صفحه      ) کارشناسی پرستاري 1398بهمن  برنامه کارآموزي در عرصه ترم هفتم (ورودي

  روز 8هر کدام  واحد) بیمارستان امام حسین (ع) 1واحد)، دیالیز ( 1(نگی ناظرمحترم بالینی)هاي ویژه با هماه(یکی از بخش ICUواحد)،  1و واحدهاي پاراکلینیک وابسته ( CCUواحد):  3هاي ویژه (واحد کارآموزي در عرصه پرستاري مراقبت

                                                                                              واحد)   5/0روز ( 4واحد)، شیمی درمانی بیمارستان بهار،  5/0روز ( 4: فیزیوتراپی بیمارستان امام حسین (ع)، واحد) 8( 3و  2، 1واحد کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگساالن و سالمندان 

  واحد) 5روز ( 8هر کدام امام حسین (ع)  بیمارستانهاي وابسته و پاراکلینیکفوق تخصصی  و ارتوپدي ،بقلداخلی، جراحی و اتاق عمل،  Internship: واحد) 8( 3و  2، 1واحد کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگساالن و سالمندان 

                                                                                    روز 8هر کدام واحد)  1(سراي سالمندان ثامن االئمه واحد)،  1: بخش اعصاب و روان بیمارستان امام حسین (ع) (واحد) 8( 3و  2، 1واحد کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگساالن و سالمندان 

  هفته: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 3هفته: شنبه و یکشنبه            4ها صبح است.            مشخص شده و مابقی شیفت بولدهاي عصر به صورت ) شیفت30:13– 45:19) و عصر (ساعت 30:7-45:13روز، صبح (ساعت  8هر واحد معادل 
1 2  3 4  5 6 7  8 9  

 رضا ساغري

  علی عباس زاده 

 سیدمحمد حسینی

 محراب قنبري عمید

  علی ابراهیمی 

 امیرحسین یزدان پناه

 مهدي احمدي

 ی سجاد کمال

 حسن روستاي گورابی

  زهرا اصغري 

  آیسان منافی آذر

  سیده زهره موسوي 

  فاطمه عباسی 

  مهسا دستیار

  ساناز باقري

 حمیدرضا طاهري

  جواد بهره مند

 ريمطهره امی

 نسترن کاتوزیان

  فاطمه اشرف

 ابراهیم علیپورقاسمخانی

 انسیه سادات سیدآتشی

 زهرا بهنام

  یگانه مهماندوست

  حسین پیرو

  سهیل احدي اقچه 

 محمد سنجربیگی

 سیدعلی ابریشمی

 محمدرضا شمالی 

  محمد مختاري

  منیره محمدیان

 محسن غفوري 

 فاطمه سادات حسینی

  فاطمه  باستی

   

 محمد گمار

 نصراللهی سارا 

  بهناز بستگانی

  سیده فاطمه ترابی

  علیرضا جهانگیري 

  محمدمحسن خدابنده 

 سیده زهره ساداتی

  پارساسیده فاطمه ایمانی

CCU )4 (هفته  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 15/11/1401

7/12/1402 

CCU )4 (هفته  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 13/12/1401

27/1/1402 

CCU )4 (هفته  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402 

CCU )4 (هفته  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 30/2/1402

21/3/1402 

CCU )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  17/11/1401

2/12/1401    

CCU )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  8/12/1401

23/12/1401      

CCU )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  14/1/1402

29/1/1402     

CCU )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

  تا  4/2/1402

19/2/1402    

CCU )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

  تا 25/2/1402

9/3/1402  

 مربی: آقاي جواد نادعلی مربی: آقاي جواد نادعلی ي جواد نادعلیمربی: آقا مربی: آقاي جواد نادعلی مربی: آقاي جواد نادعلی مربی: آقاي جواد نادعلی مربی: آقاي جواد نادعلی مربی: آقاي جواد نادعلی مربی: آقاي جواد نادعلی

ICU3 )4 (هفته  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 13/12/1401

27/1/1402  

ICU3 )4 (هفته  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402  

ICU3 )4 (هفته  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 30/2/1402

21/3/1402  

ICU3 )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  17/11/1401

2/12/1401    

ICU3 )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  8/12/1401

23/12/1401      

ICU3 )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  14/1/1402

29/1/1402     

ICU3 )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

  تا 4/2/1402

 19/2/1402    

ICU3 )3  (هفته  

  شنبهدوشنبه تا چهار

  ات 25/2/1402

9/3/1402  

ICU3 )4 (هفته  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 15/11/1401

7/12/1402  

  نم عالمه خواجهمربی: خا مربی: آقاي رسول اشرفی مربی: آقاي رسول اشرفی مربی: آقاي رسول اشرفی مربی: آقاي رسول اشرفی  مربی: آقاي رسول اشرفی ملیحه میرزاییمربی: خانم  ملیحه میرزاییمربی: خانم  مربی: خانم عالمه خواجه

  هفته) 4( دیالیز

  شنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402  

  هفته) 4( دیالیز

  شنبه و یکشنبه 

  تا 30/2/1402

21/3/1402  

  هفته) 3( دیالیز

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  17/11/1401

2/12/1401    

  هفته) 3( دیالیز

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  8/12/1401

23/12/1401      

  هفته) 3( دیالیز

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  14/1/1402

29/1/1402     

  هفته) 3( دیالیز

  شنبهدوشنبه تا چهار

تا  4/2/1402

19/2/1402    

  هفته) 3( دیالیز

  شنبهدوشنبه تا چهار

  تا 25/2/1402

9/3/1402  

  هفته) 4( دیالیز

  شنبه و یکشنبه 

  تا 15/11/1401

7/12/1402  

  هفته) 4( دیالیز

  ه شنبه و یکشنب

  تا 13/12/1401

27/1/1402  

  مربی: آقاي محمد صادقی  مربی: آقاي محمد صادقی  صادقیمربی: خانم وجیهه  صادقیمربی: خانم وجیهه  مربی: خانم زیبا فتحی  مربی: خانم زیبا فتحی  مربی: خانم زهرا کرمی  مربی: خانم زهرا کرمی  مربی: آقاي محمد صادقی

  



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

    (صفحه دوم)      ) کارشناسی پرستاري 1398بهمن  هفتم (وروديبرنامه کارآموزي در عرصه ترم 

1 2  3 4  5 6 7  8 9  

 رضا ساغري

  علی عباس زاده 

 سیدمحمد حسینی

 محراب قنبري عمید

  علی ابراهیمی 

 امیرحسین یزدان پناه

 مهدي احمدي

 ی سجاد کمال

 حسن روستاي گورابی

  زهرا اصغري 

  آیسان منافی آذر

  سیده زهره موسوي 

  اطمه عباسی ف

  مهسا دستیار

  ساناز باقري

 حمیدرضا طاهري

  جواد بهره مند

 مطهره امیري

 نسترن کاتوزیان

  فاطمه اشرف

 ابراهیم علیپورقاسمخانی

 انسیه سادات سیدآتشی

 زهرا بهنام

  یگانه مهماندوست

  حسین پیرو

  سهیل احدي اقچه 

 محمد سنجربیگی

 سیدعلی ابریشمی

 محمدرضا شمالی 

  محمد مختاري

  یره محمدیانمن

 محسن غفوري 

 فاطمه سادات حسینی

  فاطمه  باستی

  

 محمد گمار

 سارا نصراللهی 

  بهناز بستگانی

  سیده فاطمه ترابی

  علیرضا جهانگیري 

  محمدمحسن خدابنده 

 سیده زهره ساداتی

  پارساسیده فاطمه ایمانی

  روز) 4فیزیوتراپی (

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 8/12/1401

15/12/1401  

   روز) 4زیوتراپی (فی

 دوشنبه تا چهارشنبه

  تا  16/12/1401

23/12/1401 

   روز) 4فیزیوتراپی (

  دوشنبه تا چهارشنبه

  تا 4/2/1402

11/2/1402 

   روز) 4فیزیوتراپی (

 شنبه و یکشنبه

  تا 15/11/1401

23/11/1401 

  روز) 4فیزیوتراپی (

  شنبه و یکشنبه

  تا  29/11/1401

7/12/1401 

   وز)ر 4فیزیوتراپی (

   شنبه و یکشنبه

  تا 13/12/1401

21/12/1401 

  روز) 4فیزیوتراپی (

   شنبه و یکشنبه

  تا 19/1/1402

27/1/1402 

  روز) 4فیزیوتراپی (

  شنبه و یکشنبه

  تا 2/2/1402

10/2/1401 

  روز) 4فیزیوتراپی (

  شنبه و یکشنبه

  تا 16/2/1402

24/2/1402 

 مربی: خانم لشکري مربی: خانم لشکري مربی: خانم لشکري مربی: خانم لشکري مربی: خانم لشکري  زادهمربی: خانم عباس زادهمربی: خانم عباس زادهمربی: خانم عباس  زادهمربی: خانم عباس

  روز) 4درمانی بهار (شیمی

شنبه دوشنبه تا چهار

  تا  16/12/1401

23/12/1401  

  روز) 4درمانی بهار (شیمی

  شنبه دوشنبه تا چهار

  ات 8/12/1401

15/12/1401 

  روز) 4درمانی بهار (شیمی

شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 12/2/1402

19/2/1402 

 روز) 4درمانی بهار (شیمی

  شنبه و یکشنبه

  تا  29/11/1401

7/12/1401 

 روز) 4درمانی بهار (شیمی

  شنبه و یکشنبه

  تا 15/11/1401

23/11/1401 

 روز) 4درمانی بهار (شیمی

   شنبه و یکشنبه

  تا 19/1/1402

27/1/1402 

 روز) 4درمانی بهار (شیمی

   شنبه و یکشنبه

  تا 13/12/1401

21/12/1401 

  روز) 4درمانی بهار (شیمی

  شنبه و یکشنبه

  تا 16/2/1402

24/2/1402 

   روز) 4درمانی بهار (شیمی

 شنبه و یکشنبه

  تا 2/2/1402

10/2/1401 

 مربی: آقاي حسن مقدم مربی: آقاي حسن مقدم مربی: آقاي حسن مقدم مربی: آقاي حسن مقدم مربی: آقاي حسن مقدم مربی: آقاي حسن مقدم حسن مقدم مربی: آقاي مربی: آقاي حسن مقدم  مربی: آقاي حسن مقدم

  هفته) 3سراي سالمندان (

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  17/11/1401

2/12/1401    

هفته)  3سراي سالمندان (

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  17/11/1401

2/12/1401    

هفته)  3سراي سالمندان (

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا  14/1/1402

29/1/1402    

هفته)  3سراي سالمندان (

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  14/1/1402

29/1/1402     

هفته)  3سراي سالمندان (

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 25/2/1402

9/3/1402  

هفته)  3سراي سالمندان (

  شنبه اردوشنبه تا چه

  تا 25/2/1402

9/3/1402  

هفته)  3سراي سالمندان (

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  8/12/1401

23/12/1401      

هفته)  3سراي سالمندان (

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  8/12/1401

23/12/1401      

هفته)  3سراي سالمندان (

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا  4/2/1402

19/2/1402    

 مربی: خانم مریم ایمانی مربی: خانم مریم ایمانی مربی: خانم مریم ایمانی مربی: خانم مریم ایمانی مربی: خانم مریم ایمانی مربی: خانم مریم ایمانی مربی: خانم مریم ایمانی مربی: خانم مریم ایمانی  مریم ایمانیمربی: خانم 

  هفته) 3اعصاب و روان (

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 25/2/1402

9/3/1402  

  هفته) 4اعصاب و روان (

  شنبه و یکشنبه 

  تا 15/11/1401

7/12/1402 

هفته)  4اعصاب و روان (

  شنبه و یکشنبه 

  تا 15/11/1401

7/12/1402 

هفته)  4اعصاب و روان (

  شنبه و یکشنبه 

  تا 13/12/1401

27/1/1402 

هفته)  4اعصاب و روان (

  شنبه و یکشنبه 

  تا 13/12/1401

27/1/1402 

هفته)  4و روان (اعصاب 

  شنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402 

هفته)  4اعصاب و روان (

  شنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402 

هفته)  4اعصاب و روان (

  شنبه و یکشنبه

  تا 30/2/1402

21/3/1402 

هفته)  4اعصاب و روان (

  شنبه و یکشنبه

  تا 30/2/1402

21/3/1402 

 مربی: آقاي میرحسینی مربی: آقاي میرحسینی مربی: آقاي میرحسینی مربی: آقاي میرحسینی مربی: آقاي میرحسینی مربی: آقاي میرحسینی مربی: آقاي میرحسینی آقاي میرحسینی مربی:  مربی: آقاي میرحسینی

 

  



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

    (صفحه سوم)      ) کارشناسی پرستاري 1398بهمن  برنامه کارآموزي در عرصه ترم هفتم (ورودي

1 2  3 4  5 6 7  8 9  

 رضا ساغري

  علی عباس زاده 

 سیدمحمد حسینی

 محراب قنبري عمید

  علی ابراهیمی 

 امیرحسین یزدان پناه

 مهدي احمدي

 ی سجاد کمال

 حسن روستاي گورابی

  زهرا اصغري 

  آیسان منافی آذر

  سیده زهره موسوي 

  فاطمه عباسی 

  مهسا دستیار

  ساناز باقري

 حمیدرضا طاهري

  جواد بهره مند

 هره امیريمط

 نسترن کاتوزیان

  فاطمه اشرف

 ابراهیم علیپورقاسمخانی

 انسیه سادات سیدآتشی

 زهرا بهنام

  یگانه مهماندوست

  حسین پیرو

  سهیل احدي اقچه 

 محمد سنجربیگی

 سیدعلی ابریشمی

 محمدرضا شمالی 

  محمد مختاري

  منیره محمدیان

 محسن غفوري 

 فاطمه سادات حسینی

  فاطمه  باستی

  

 محمد گمار

 سارا نصراللهی 

  بهناز بستگانی

  سیده فاطمه ترابی

  علیرضا جهانگیري 

  محمدمحسن خدابنده 

 سیده زهره ساداتی

  پارساسیده فاطمه ایمانی

Internship  جراحی  

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  14/1/1402

29/1/1402     

Internship  جراحی  

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا  4/2/1402

19/2/1402    

Internship  جراحی  

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 15/3/1402

30/3/1402  

Internship  جراحی  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402 

Internship  جراحی  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 30/2/1402

21/3/1402 

Internship  جراحی  

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  17/11/1401

2/12/1401    

Internship  جراحی  

  ه و یکشنبه شنب

  تا 15/11/1401

7/12/1402 

Internship  جراحی  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 13/12/1401

27/1/1402 

Internship  جراحی  

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  8/12/1401

23/12/1401      

 سرپرستار: آقاي سرابی سرپرستار: آقاي سرابی سرپرستار: آقاي سرابی سرپرستار: آقاي سرابی قاي سرابیسرپرستار: آ سرپرستار: آقاي سرابی سرپرستار: آقاي سرابی سرپرستار: آقاي سرابی  سرپرستار: آقاي سرابی

Internship داخلی  

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 15/3/1402

30/3/1402 

Internship داخلی  

  عصرشنبه و یکشنبه 

  تا 15/11/1401

7/12/1402  

Internship داخلی  

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 8/12/1401

 23/12/1401      

Internship داخلی  

  عصرشنبه دوشنبه تا چهار

  تا 15/3/1402

30/3/1402  

Internship داخلی  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402  

Internship داخلی  

  عصرشنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402  

Internship داخلی  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 30/2/1402

21/3/1402  

Internship داخلی  

  عصرشنبه و یکشنبه 

  تا 30/2/1402

21/3/1402  

Internship داخلی  

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  17/11/1401

2/12/1401    

 سرپرستار: خانم نادمی سرپرستار: خانم نادمی ر: خانم نادمیسرپرستا سرپرستار: خانم نادمی سرپرستار: خانم نادمی سرپرستار: خانم نادمی سرپرستار: خانم نادمی سرپرستار: خانم نادمی  سرپرستار: خانم نادمی

Internship ارتوپدي  

 شنبه و یکشنبه

  تا 30/2/1402

21/3/1402  

Internship ارتوپدي 

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 25/2/1402

9/3/1402  

Internship ارتوپدي 

  شنبه و یکشنبه 

  تا 13/12/1401

27/1/1402  

Internship ارتوپدي 

 شنبه به تا چهاردوشن

  تا 4/2/1402

 19/2/1402    

Internship ارتوپدي 

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 15/3/1402

30/3/1402  

Internship ارتوپدي 

  شنبه و یکشنبه 

  تا 15/11/1401

7/12/1402  

Internship ارتوپدي 

  عصرشنبه دوشنبه تا چهار

  تا 15/3/1402

30/3/1402  

Internship ارتوپدي 

  شنبه ا چهاردوشنبه ت

  تا 14/1/1402

 29/1/1402     

Internship ارتوپدي 

  عصر شنبهدوشنبه تا چهار

  تا 14/1/1402

 29/1/1402     

 سرپرستار: آقاي غنچه ستار: آقاي غنچهسرپر سرپرستار: آقاي غنچه سرپرستار: آقاي غنچه سرپرستار: آقاي غنچه سرپرستار: آقاي غنچه سرپرستار: آقاي غنچه سرپرستار: آقاي غنچه  سرپرستار: آقاي غنچه

Internship  فوق تخصصی 

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 4/2/1402

 19/2/1402    

Internship  فوق تخصصی 

  عصرشنبه دوشنبه تا چهار

  تا 15/3/1402

30/3/1402  

Internship  فوق تخصصی 

  عصرشنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402  

Internship فوق تخصصی  

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 25/2/1402

 9/3/1402  

Internship تخصصی فوق 

  عصرشنبه و یکشنبه 

  تا 13/12/1401

27/1/1402  

Internship فوق تخصصی 

  شنبه و یکشنبه 

  تا 30/2/1402

21/3/1402  

Internship  فوق تخصصی 

  شنبه دوشنبه تا چهار

تا  17/11/1401

2/12/1401    

Internship صصی فوق تخ 

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 15/3/1402

30/3/1402  

Internship فوق تخصصی 

 عصرشنبه و یکشنبه 

  تا 30/2/1402

21/3/1402  

 سرپرستار: خانم بداقی سرپرستار: خانم بداقی قیسرپرستار: خانم بدا سرپرستار: خانم بداقی سرپرستار: خانم بداقی سرپرستار: خانم بداقی سرپرستار: خانم بداقی سرپرستار: خانم بداقی  سرپرستار: خانم بداقی

Internship  قلب  

  عصرشنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402

24/2/1402  

Internship  قلب  

  عصرشنبه دوشنبه تا چهار

  تا 14/1/1402

 29/1/1402     

Internship  قلب  

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 25/2/1402

9/3/1402  

Internship  قلب  

  عصرشنبه اردوشنبه تا چه

تا  8/12/1401

23/12/1401      

Internship  قلب  

  عصرشنبه دوشنبه تا چهار

  تا  4/2/1402

19/2/1402    

Internship  قلب  

  عصرشنبه دوشنبه تا چهار 

  تا 15/3/1402

30/3/1402  

Internship  قلب  

   عصر شنبهدوشنبه تا چهار

  تا 25/2/1402

9/3/1402  

Internship  قلب  

  عصرشنبه ا چهاردوشنبه ت

تا  17/11/1401

2/12/1401    

Internship  قلب  

  شنبه دوشنبه تا چهار

  تا 15/3/1402

30/3/1402  

 سرپرستار: خانم ملکی زاده سرپرستار: خانم ملکی زاده رستار: خانم ملکی زادهسرپ سرپرستار: خانم ملکی زاده سرپرستار: خانم ملکی زاده سرپرستار: خانم ملکی زاده سرپرستار: خانم ملکی زاده سرپرستار: خانم ملکی زاده  سرپرستار: خانم ملکی زاده

 



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

    (صفحه چهارم)      ) کارشناسی پرستاري 1398بهمن  برنامه کارآموزي در عرصه ترم هفتم (ورودي

  با هماهنگی سرپرستار بخش جراحی و مربی اتاق عمل  (ع)بخش جراحی بر اساس تاریخ هاي ذیل در اتاق عمل بیمارستان امام حسین در عرصه یک روز از کارآموزي 

 ردیف دانشجو ORتاریخ حضور در  ردیف دانشجو ORتاریخ حضور در 

  1 علی ابراهیمی 14/1/1402  22 محمدرضا شمالی  19/11/1401

  2 علی عباس زاده  15/1/1402 23 ارا نصراللهی س 14/12/1401

  3 سیدمحمد حسینی 16/1/1402 24 هناز بستگانیب 20/12/1401

  4 محراب قنبري عمید 21/1/1402 25 فاطمه سادات حسینی 30/11/1401

  5 محسن غفوري  16/11/1401 26 یده فاطمه ترابیس 21/12/1401

  6 رضا ساغري 22/1/1402 27 منیره محمدیان 23/11/1401

  7 يمحمد مختار 17/11/1401 28  فاطمه  باستی 6/12/1401

  8 محمد گمار 13/12/1401 29 هرا اصغريز 19/2/1402

  9 محمدمحسن خدابنده 8/12/1401 30 سیده زهره ساداتی 16/12/1401

  10 مهدي احمدي 12/2/1402 31 سادات سیدآتشیانسیه  31/2/1402

  11 ی سجاد کمال 13/2/1402 32 پارسا سیده فاطمه ایمانی 15/12/1401

  12 ن روستاي گورابیحس 18/2/1402 33 زهرا بهنام 6/3/1402

  13 امیرحسین یزدان پناه 11/2/1402 34 مطهره امیري 16/2/1402

  14 حمیدرضا طاهري 9/2/1402 35 نسترن کاتوزیان 17/2/1402

  15 جواد بهره مند 10/2/1402 36 فاطمه اشرف 23/2/1402

  16 ابراهیم علیپورقاسمخانی 30/2/1402 37 یگانه مهماندوست 7/3/1402

  17 حسین پیرو 20/3/1401 38 آیسان منافی آذر 16/3/1402

  18 سهیل احدي اقچه  24/11/1401 39 سیده زهره موسوي  17/3/1402

  19   علیرضا جهانگیري 9/12/1401 40 فاطمه عباسی  22/3/1402

  20  محمد سنجربیگی 25/11/1401 41 مهسا دستیار 23/3/1402

  21  سیدعلی ابریشمی 18/11/1401  42 ساناز باقري 24/3/1402

 

  



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

  )اول (صفحه      ) کارشناسی پرستاري 1398 مهر(ورودي  هشتمترم کارآموزي در عرصه برنامه 

  واحد) 1واحد) و آقایان: اورژانس امام حسین (ع) ( 1تاق زایمان و درمانگاه مامایی (ها: اخانمواحد)؛  1بیمارستان بهار (روزهاي شنبه و یکشنبه) ( NICUواحد)؛ همه دانشجویان بخش نوزادان و  2: بهداشت مادر و نوزاد (کارآموزي در عرصهواحد  

  واحد) 1رودیان (روستاي واحد) و مرکز بهداشت  1واحد)؛ آموزش به بیمار در بیمارستان امام حسین (ع) ( 2( : پرستاري سالمت جامعه/فرد و خانواده/محیطکارآموزي در عرصهواحد 

  هاي داخلی و جراحی بیمارستان امام حسین (ع)واحد)؛ بخش 2: اصول مدیریت خدمات پرستاري (عرصهکارآموزي در واحد 

  واحد) 1واحد) و اورژانس بیمارستان بهار ( 1بخش کودکان ( واحد)؛ 2هاي کودکان (: پرستاري بیماريکارآموزي در عرصهواحد 

  واحد)؛ اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) 2ادث غیر مترقبه (ها و حو: پرستاري اورژانس در بحرانکارآموزي در عرصهواحد 

  و چهارشنبه هفته: دوشنبه، سه شنبه 3هفته: شنبه و یکشنبه            4ها صبح است.            هاي عصر به صورت بولد مشخص شده و مابقی شیفتشیفت   ) 13:30– 19:45) و عصر (ساعت 7:30-13:45روز، صبح (ساعت  8هر واحد معادل 

  4گروه   3گروه   2گروه   1گروه 

A B  A B  A B  A B  

  مژگان محمدنژاد

  انیزنگ مایش

  ینانیمز دایآ

  یفتح فرزانه

  يرآبادیخ فائزه

  ینیحس نایمب

  یاصحاب فاطمه

  ایام فاطمه

  یصادق هیحور

  

  یقاسم دایآ

  يخان محمد نایمب

  نژاد ینیحس فاطمه

  یخورس فاطمه

  حسن پور الیسه

  نژاد يعسکر فاطمه

  خواجه فاطمه

  ياسکندر معصومه

  

  يسامان نادر

  میمحمدرح یحاج یعل

  يعامر عارف

  يمحمد یمرتض

  شیمسعود باخو

  يباقر احسان

  انیزاهد یعل

  ينوروز صادق

  يحسن آباد سپهر

  یصالح قدم

  محزون سجاد

  یمومن میابراه

  یمیعبدالرح بهنام

  يروزیف عرفان

  يمهران عامر

  سجادحسام

  یرجب نیحس

  يصفر یمجتب

  

  روز) 4نوزادان بهار (

  شنبه و یکشنبه

  تا 15/11/1401

23/11/1401  

  روز) 4نوزادان بهار (

  شنبه و یکشنبه

  تا  29/11/1401

7/12/1401 

  روز) 4نوزادان بهار (

   شنبه و یکشنبه

  تا 13/12/1401

21/12/1401  

  روز) 4نوزادان بهار (

   شنبه و یکشنبه

  تا 19/1/1402

27/1/1402 

  روز) 4( نوزادان بهار

  شنبه و یکشنبه

  تا 2/2/1402 

10/2/1401  

  روز) 4نوزادان بهار (

  شنبه و یکشنبه

  تا 16/2/1402

24/2/1402 

  روز) 4نوزادان بهار (

  شنبه و یکشنبه

  تا 30/2/1402

7/3/1402  

  روز) 4نوزادان بهار (

  شنبه و یکشنبه

  تا 13/3/1402

21/3/1402 

 مربی: خانم مریم ایمانی  مربی: خانم مریم ایمانی مربی: خانم مریم ایمانی  مربی: خانم مریم ایمانی مربی: خانم مریم ایمانی  مربی: خانم مریم ایمانی یم ایمانیمربی: خانم مر  مربی: خانم مریم ایمانی

NICU ) روز) 4بهار  

  شنبه و یکشنبه

  تا  29/11/1401

7/12/1401  

NICU ) روز) 4بهار  

  شنبه و یکشنبه

  تا 15/11/1401

23/11/1401  

NICU ) روز) 4بهار  

   شنبه و یکشنبه

  تا 19/1/1402

27/1/1402  

NICU ) روز) 4بهار  

   شنبه و یکشنبه 

  تا 13/12/1401

21/12/1401 

NICU ) روز) 4بهار  

  شنبه و یکشنبه

  تا 16/2/1402

24/2/1402  

NICU ) روز) 4بهار  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 2/2/1402 

10/2/1401 

NICU ) روز) 4بهار  

  و یکشنبه شنبه

  تا 13/3/1402

21/3/1402  

NICU ) روز) 4بهار  

  شنبه و یکشنبه 

  تا 30/2/1402

7/3/1402 

 آتنا رضایی خانممربی:  آتنا رضایی مربی: خانم آتنا رضایی مربی: خانم آتنا رضایی مربی: خانم آتنا رضایی مربی: خانم آتنا رضایی مربی: خانم آتنا رضایی مربی: خانم آتنا رضایی مربی: خانم

   (ع)کاظم درمانگاه امام موسی

روز)  4(دوشنبه تا پنجشنبه 

 17/1/1402تا  14/1/1402

   دانشگاهدرمانگاه 

روز)  4(دوشنبه تا پنجشنبه 

 17/1/1402تا  14/1/1402

   (ع)کاظم درمانگاه امام موسی

روز)  4(دوشنبه تا پنجشنبه 

 20/11/1401تا  17/11/1401

  روردینف 12درمانگاه 

روز)  4(دوشنبه تا پنجشنبه 

 20/11/1401تا  17/11/1401

  هفته)  3(اورژانس امام حسین (ع) 

 7/12/1402 تا 15/11/1401شنبه و یکشنبه 

 ) هفته 4اورژانس امام حسین (ع) (

 27/1/1402 تا 13/12/1401شنبه و یکشنبه 

  ی: خانم نوریمندمرب  مربی: خانم عابدي  مربی: خانم اسکندري  خانم فسنقريمربی: 

Labor )4  مربی: آقاي حمید صادقی مقدم مربی: آقاي حمید صادقی مقدم )در صفحه سوم پیوستبرنامه شب مطابق 

  هفته) 4آموزش به بیمار (

  24/2/1402 تا 2/2/1402شنبه و یکشنبه 

  هفته) 4آموزش به بیمار (

  21/3/1402تا  30/2/1402شنبه و یکشنبه 

  هفته) 4آموزش به بیمار (

  27/1/1402 تا 13/12/1401شنبه و یکشنبه

  هفته) 4آموزش به بیمار (

 7/12/1402 تا 15/11/1401شنبه و یکشنبه 

 مربی: خانم منصوره خیري مربی: خانم منصوره خیري مربی: خانم منصوره خیري مربی: خانم منصوره خیري



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

  (صفحه دوم)      کارشناسی پرستاري ) 1398 مهر(ورودي  هشتمبرنامه کارآموزي در عرصه ترم 

  4گروه   3گروه   2گروه   1گروه 

A B  A B  A B  A B  

  مژگان محمدنژاد

  انیزنگ مایش

  ینانیمز دایآ

  یفتح فرزانه

  يرآبادیخ فائزه

  ینیحس نایمب

  یاصحاب فاطمه

  ایام فاطمه

  یصادق هیحور

  

  یقاسم دایآ

  يخان محمد نایمب

  نژاد ینیحس فاطمه

  یخورس فاطمه

  حسن پور الیسه

  نژاد يعسکر فاطمه

  خواجه فاطمه

  ياسکندر معصومه

  

  يسامان نادر

  میمحمدرح یحاج یعل

  يعامر عارف

  يمحمد یمرتض

  شیمسعود باخو

  يباقر احسان

  انیزاهد یعل

  ينوروز صادق

  يحسن آباد سپهر

  یصالح قدم

  محزون سجاد

  یمومن میابراه

  یمیعبدالرح بهنام

  يروزیف عرفان

  يمهران عامر

  سامسجادح

  یرجب نیحس

  يصفر یمجتب

  

  هفته) 4مرکز بهداشت رودیان (

  27/1/1402تا  13/12/1401شنبه و یکشنبه 

  هفته) 4مرکز بهداشت رودیان (

 7/12/1402تا  15/11/1401شنبه و یکشنبه 

  هفته) 4(مرکز بهداشت رودیان 

  21/3/1402تا  30/2/1402شنبه و یکشنبه 

  هفته) 4(مرکز بهداشت رودیان 

 24/2/1402تا  2/2/1402ه و یکشنبه شنب

 مربی: خانم فرشته فهیدي مربی: خانم فرشته فهیدي مربی: خانم فرشته فهیدي مربی: خانم فرشته فهیدي

  هفته) 3مدیریت داخلی (

    23/12/1401تا  8/12/1401 شنبه تا چهارشنبهدو

  هفته) 3مدیریت داخلی (

   19/2/1402تا  4/2/1402 شنبهدوشنبه تا چهار

  هفته)  3(مدیریت داخلی 

   9/3/1402تا  25/2/1402 دوشنبه تا چهارشنبه

  هفته) 3مدیریت داخلی (

     29/1/1402تا  14/1/1402 شنبه تا چهارشنبهدو

  هفته) 3مدیریت جراحی (

    9/3/1402تا  25/2/1402 شنبهدوشنبه تا چهار

  هفته) 4مدیریت جراحی (

 24/2/1402تا  2/2/1402شنبه و یکشنبه 

  )هفته 3مدیریت جراحی (

   19/2/1402تا  4/2/1402 شنبهدوشنبه تا چهار

  هفته) 3(مدیریت جراحی 

   23/12/1401تا  8/12/1401 شنبه تا چهارشنبهدو

 مربی: خانم مرضیه خدابخشیان مربی: خانم مرضیه خدابخشیان مربی: خانم مرضیه خدابخشیان مربی: خانم مرضیه خدابخشیان

  هفته)  3دکان بهار (بخش کو

    19/2/1402تا  4/2/1402 شنبهدوشنبه تا چهار

  ) هفته 3بخش کودکان بهار (

     29/1/1402تا  14/1/1402 شنبهدوشنبه تا چهار

  هفته)  3بخش کودکان بهار (

   2/12/1401تا  17/11/1401دوشنبه تا چهارشنبه 

  هفته)  3بخش کودکان بهار (

   9/3/1402تا  25/2/1402 شنبه تا چهارشنبهدو

 مربی: خانم سحر پاریاب مربی: خانم سحر پاریاب مربی: خانم سحر پاریاب مربی: خانم سحر پاریاب

  عصرهفته)  4اورژانس بیمارستان بهار (

  24/2/1402تا  2/2/1402شنبه و یکشنبه 

  عصرهفته)  4اورژانس بیمارستان بهار (

 21/3/1402تا  30/2/1402شنبه و یکشنبه 

  عصرهفته)  4ورژانس بیمارستان بهار (ا

 27/1/1402تا  13/12/1401شنبه و یکشنبه 

  عصرهفته)  4اورژانس بیمارستان بهار (

 7/12/1402تا  15/11/1401شنبه و یکشنبه 

 ت حسینیمربی: خانم منیره سادا مربی: خانم منیره سادات حسینی مربی: خانم منیره سادات حسینی مربی: خانم منیره سادات حسینی

   هفته) 3اورژانس امام حسین (ع) (

    2/12/1401تا  17/11/1401دوشنبه تا چهارشنبه 

   هفته) 3اورژانس امام حسین (ع) (

   23/12/1401تا  8/12/1401 شنبه تا چهارشنبهدو

   هفته) 3اورژانس امام حسین (ع) (

    29/1/1402تا  14/1/1402 شنبهدوشنبه تا چهار

  هفته)  3(ین (ع) اورژانس امام حس

   19/2/1402تا  4/2/1402 شنبهدوشنبه تا چهار

  آقاي حمید صادقی مقدم: یمرب  آقاي حمید صادقی مقدم: یمرب  آقاي حمید صادقی مقدم: یمرب  آقاي حمید صادقی مقدم: یمرب

  عصرهفته)  3(اورژانس امام حسین (ع) 

    29/1/1402تا  14/1/1402 شنبهدوشنبه تا چهار

  عصرهفته)  3(انس امام حسین (ع) اورژ

   9/3/1402تا  25/2/1402دوشنبه تا چهارشنبه 

  عصرهفته)  3(اورژانس امام حسین (ع) 

   23/12/1401تا  8/12/1401 شنبه تا چهارشنبهدو

  عصرهفته)  3(اورژانس امام حسین (ع) 

 2/12/1401تا  17/11/1401دوشنبه تا چهارشنبه 

 عربمربی: آقاي امیرحیدر بخشی عربمربی: آقاي امیرحیدر بخشی عربمربی: آقاي امیرحیدر بخشی عربیمربی: آقاي امیرحیدر بخش

 

 

  



  )1401-1402سال تحصیلی  دومپرستاري (نیمسال  برنامه کارآموزي و کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی                          

 

  (صفحه سوم)      ) کارشناسی پرستاري 1398برنامه کارآموزي در عرصه ترم هشتم (ورودي مهر 

  )  Labor :24-19:30ساعت شیفت شب ( برنامه دانشجویان دختر در اتاق زایمان 

  مژگان محمدنژاد

16/11/1401  

17/11/1401  

8/12/1401  

30/1/1402  

  ینیحس نایمب

14/12/1401  

16/12/1401  

22/1/1402  

9/3/1402  

  یقاسم دایآ

2/12/1401  

14/1/1402  

5/2/1402  

12/2/1402  

  حسن پور الیسه

24/11/1401  

4/12/1401  

14/2/1402  

24/2/1402  

  انیزنگ مایش

18/11/1401  

23/11/1401  

30/11/1401  

9/12/1401  

  یاصحاب فاطمه

20/12/1401  

22/12/1401  

23/1/1402  

8/3/1402  

  يخان محمد نایمب

27/11/1401  

15/1/1402  

6/2/1402  

13/2/1402  

  نژاد يعسکر فاطمه

25/11/1401  

9/2/1402  

16/2/1402  

18/2/1402  

  ینانیمز دایآ

19/11/1401  

6/12/1401  

10/12/1401  

20/1/1402  

  ایام فاطمه

21/12/1401  

23/12/1401  

28/1/1402  

3/3/1402  

  نژاد ینیحس فاطمه

3/12/1401  

16/1/1402  

7/2/1402  

25/2/1402  

  خواجه فاطمه

26/11/1401  

10/2/1402  

17/2/1402  

20/2/1402  

  یفتح فرزانه

20/11/1401  

7/12/1401  

11/12/1401  

26/1/1401  

  یصادق هیحور

19/1/1402  

24/12/1401  

29/1/1402  

4/3/1402  

  یخورس طمهفا

17/1/1402  

19/2/1402  

26/2/1402  

1/3/1402  

  ياسکندر معصومه

1/12/1401  

21/2/1402  

23/2/1402  

2/3/1402  

  يرآبادیخ فائزه

13/12/1401  

15/12/1401  

21/1/1402  

27/1/1401  

  

 


