
 باسمه تعالي

 دانشکده پرستاری بروجن

 ((99-044كارشناسي پرستاری در نيمسال دوم  3))برنامه كارآموزی دانشجويان ترم 

 بهداشت روان و (1كارآموزی : پرستاری بزرگساالن / سالمندان )

 تا پنج شنبهشنبه روزهای كارآموزی : 

 واحد 1  بهداشت روان و  واحد 2 بزرگساالن سالمندانتعداد واحد :  

 

   0:34 – 12:34ساعت كارآموزی :                                                 13/3/044لغايت   11/11/99تاريخ : 

   اعصاب و روان فياضمركز توانبخشي و   ی : بيمارستان وليعصر )عج( بروجنمحيط كارآموز

 

 بخش / (1موزی بزرگساالن سالمندان)كارآ مربيان : 

          (سومهفته  ها و پنج شنبه شنبه دو)بیمارستان ولیعصر)عج( اورژانس  بخش شاهوردی:سحر نم خا -1

      (شنبه ها) بیمارستان ولیعصر)عج(  داخلیبخش  :خليل مقدميوسف  آقای  -2 

  )پنج شنبه هفته اول و چهارم(   بیمارستان ولیعصر)عج(  داخلیبخش روزخوش:  شکيبا خانم -3

       (ها شنبهیک )بیمارستان ولیعصر)عج(  جراحیبخش  :دكتر صادقيحميدرضا آقای  -0 

 (بخش جراحی بیمارستان ولیعصر)عج(  )پنج شنبه دوم و پنجم  خليل زاده:محمدحسين آقای  -5

  

  مركز:                     -بخش /موزی بهداشت روان كارآ مربيان 

                                (سه شنبه ها) بیمارستان ولیعصر)عج(  روانپزشکی بخش : ملک پورعليرضا   آقای -1

     (چهارشنبه ها) بیمارستان ولیعصر)عج(   روانپزشکی بخش  :سعيد مردانيآقای  -2  

 

  پرستاری 3ترم  دانشجويان ليست اسامي

 Aگروه 

 

 
 

 Cگروه   Bگروه  

 مهدی توکلی زاده محمد حسین صادقی مهدی قنبری

 یلیخل نیحس زاده عیشف یمجتب محمد اکبری

  رامین صالحیان علی کیوانی مراد یوسفی

 حسین رحیمی قاسم قیاسی حمیدرضا عظیمیان

 حسین صادقی سروش باللی سجاد قربانی

 سجاد شکرانی رضا اردشیری رضا رفیعی

 عاطفه حمزه آرزو جلیل زینب خلیلی

 فاطمه کریم زاده ماهرخ اسالمی زهرا درویشی

 شقایق کریمی راضیه حیدری بنی فاطمه احمدی

 فاطمه زهرا احمدی نرگس جباری ملیکا علیخانی

 مسلم خالدی نگین صادقی فاطمه توسلی

 فریده آقاخانی  اعظم بارانی علی اکبر رضایی

 مریم صفری علویشهال  وحید نوش مهر



 

تاريخ   
 گروه

 

 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم هفته اول

 لغایت 11/11/99

11/11/99 

 لغایت 11/11/99

 22/11/99 

 لغایت 22/11/99

 23/11/99 

 لغایت 2/12/99

 7/12/99 

 لغایت 9/12/99

 11/12/99 

A 
 

 

 بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی شنبه 

 جراحیبخش  جراحیبخش  جراحیبخش  جراحی بخش جراحی بخش شنبه 1

 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس شنبه 2

 بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی شنبه 3

 بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی روانپزشکیبخش  بخش روانپزشکی شنبه 0

 بخش جراحی بخش داخلی بخش اورژانس جراحی بخش بخش داخلی  شنبه 5

 

 

 تاريخ

 گروه

 

 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم هفته اول
 لغایت 11/12/99

21/12/99 

 لغایت 11/1/133

 19/1/133 

 لغایت 21/1/133

 21/1/133 

 لغایت 21/1/133

 2/2/133 

 لغایت 1/2/133

 9/2/133 

B 
 

 

 بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی شنبه 

 جراحیبخش  جراحیبخش  جراحیبخش  جراحی بخش جراحی بخش شنبه 1

 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس شنبه 2

 بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی روانپزشکیبخش  شنبه 3

 بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی شنبه 0

 بخش جراحی بخش داخلی بخش اورژانس جراحی بخش بخش داخلی  شنبه 5

 

 

 تاريخ

 گروه

 

 هفته پنجم چهارم هفته هفته سوم  هفته دوم هفته اول
 لغایت 11/2/133

11/2/133 

 لغایت 11/2/133

 22/2/133 

 لغایت 22/2/133

 23/2/133 

 لغایت 1/2/133

 1/2/133 

 لغایت 1/2/133

 12/2/133 

C 
 

 

 بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی بخش داخلی شنبه 

 جراحیبخش  جراحیبخش  جراحیبخش  جراحی بخش جراحی بخش شنبه 1

 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس شنبه 2

 بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی شنبه 3

 بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی شنبه 0

 بخش جراحی بخش داخلی بخش اورژانس جراحی بخش بخش داخلی  شنبه 5

 

 گروه پرستاری دانشکده               باشد ه هيچ عنوان امکان پذير نميو زمان كارآموزی، ب ؛ بخشهاتغيير گروه 

 

 



 باسمه تعالي

 دانشکده پرستاری بروجن

 ((99-044كارشناسي پرستاری بروجن در نيمسال دوم  5))برنامه كارآموزی دانشجويان ترم 

 كودک سالمو  بهداشت مادر و نوزاد ،پرستاری بيماری های روان ،(3)پرستاری بزرگساالن / سالمندانكارآموزی : 
 

   شنبه پنج تا  شنبهروزهای كارآموزی : 

بهداشت مادر و  واحد؛ 1 پرستاری بيماری های روان ؛واحد 2 (3سالمندان )پرستاری بزرگساالن / تعداد واحد :  

 واحد 1 كودک سالمو  واحد 2 نوزاد

 

 – 12:34ساعت كارآموزی : صبح ها                                              20/3/044لغايت   11/11/99تاريخ :           
0:34                                                                                                                                      

  10 -19 : عصرها                                                                                                                                                      

 مركز توانبخشي اعصاب و روان فياض -محيط كارآموزی : بيمارستان وليعصر )عج( بروجن   
           

 بخشو بهداشت مادر و نوزاد (3كارآموزی پرستاری بزرگساالن / سالمندان ) مربيان /                                          :                  
   گروه 2برای  (صبح ها سه شنبهبیمارستان ولیعصر )عج( ) -اتاق عمل :محمدی سميه خانم -1

  Cو   Bبرای گروه  (دوشنبه ها صبحبیمارستان ولیعصر )عج( ) - داخلیبخش :صادقي حميدرضا آقای دكتر -2

 گروه  2( )پنج شنبه ها صبح( برای بیمارستان ولیعصر )عج - جراحی بخش: آقای سعيد مرداني -3

   Bبرای گروه   (نبه ها عصرچهارشبیمارستان ولیعصر )عج( ) - داخلی بخش: ظریپورنمهدی آقای  -0

    Cبرای گروه   (عصر یکشنبه هابیمارستان ولیعصر )عج( ) -اورژانس  بخش: ظریپورنمهدی آقای  -0

      گروه 2برای  (شنبه ها صبحچهار ) -بیمارستان ولیعصر )عج( -اورژانس بخش خاكسار:آرزو خانم  -5

   گروه 2برای  (صبح شنبه هابیمارستان ولیعصر )عج( ) -اورژانس  بخش :خليل زاده محمد حسين آقای -6

   Cبرای گروه  (چهارشنبه ها عصربیمارستان ولیعصر )عج( ) داخلی بخش :خانم روز خوش -0 

  Bبرای گروه  ها عصر( شنبه کیبیمارستان ولیعصر )عج( ) - اورژانس بخش :خليل مقدميوسف آقای  -8

     Bو   Aبرای گروه ( یک شنبه ها عصر)بیمارستان ولیعصر )عج(بخش زنان و زایمان  آصفي: فريبا خانم -9

      Bو   A برای )دوشنبه ها صبح( بیمارستان ولیعصر )عج(بخش زنان و زایمان  : محمدی  سميه خانم -14 

       Bو  Aبرای گروه  )چهارشنبه ها عصر( بیمارستان ولیعصر )عج(بخش زنان و زایمان  اسدی:سکينه خانم  -11

 مركزبخش؛  پرستاری بيماری های روان كارآموزی مربيان/: 

 گروه   2برای  ( عصرها دوشنبه بیمارستان ولیعصر )عج( ) -روانپزشکی  بخش : آقای ستار -1

   گروه  2برای   )یکشنبه ها صبح( بیمارستان ولیعصر )عج(  روانپزشکی بخش:   عليرضا ملک پورآقای -2

       



  مركزبخشپرستاری كودک سالم؛ مربيان كارآموزی/: 
 گروه         2برای  (صبح و پنج شنبه چهارشنبه –شنبه در هفته پنجم: مراکز خدمات جامع سالمت شهری ):  ربيعي مريم خانم -1

 گروه        2برای  (سه شنبه صبحیکشنبه و در هفته پنجم: بیمارستان ولیعصر )عج(  ) - Rooming بخش  :گلخندان  مليکا خانم – 2

 

  پرستاری 5ترم  دانشجويان ليست اسامي

 

 Aگروه 

 

 
 

 Cگروه   Bگروه  

 سید سجاد رضوی حامد عباسی فاطمه مالئی

 یاسر دروگر محمد کریمی فائزه صفری

 حسین پناهی محمدجواد عسگری سمیه نوروزی

 احمد بهرامی جواد مسعودی کوثر اسدی

 امام قلی انتظامی فهیمه جعفری زهرا عباسی

 حمیدرضا محمدی فاطمه کریمی مهسا قنبری

 صادق توکلی ریحانه رئیسی فائزه بابامیر

 سید مهدی عدنانی مهسا پایان زهرا بهرامی

 احمد محمودی زهرا موسوی سارا محمدی

 کامیار کیخا سیده فاطمه رضوانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ

 

 گروه

 

 هفته ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم هفته اول

 لغایت 11/11/99

11/11/99 

 لغایت 11/11/99

 22/11/99 

 لغایت 22/11/99

 23/11/99 

 لغایت 2/12/99

 7/12/99 

 لغایت 9/12/99

 11/12/99 

 لغایت 11/12/99

 21/12/99 

A 

 

 

 بخش اورژانس اورژانسبخش  بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس  شنبه
مرکز خدمات جامع 

 فاطمیه سالمت

 شنبه 1

 صبح
 بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی

Rooming 

 شنبه  1

 عصر

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

 شنبه 2

 صبح

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

شنبه  2

 عصر
 ----- بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی

 Rooming اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل شنبه 3

 شنبه 0

 صبح
 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس

مرکز خدمات جامع 

 فاطمیه سالمت

شنبه  0

 عصر

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و 

 زایمان

بخش زنان و  

 زایمان

 شنبه 5

 صبح
 جراحیبخش  بخش جراحی بخش جراحی جراحیبخش  جراحیبخش 

مرکز خدمات جامع 

 فاطمیه سالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ

 

 گروه

 

 هفته ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم هفته اول

 لغایت 22/12/99

21/12/99 

 لغایت 11/1/133

 19/1/133 

 لغایت 21/1/133

 21/1/133 

 لغایت 21/1/133

 2/2/133 

 لغایت 1/2/133

 9/2/133 
 لغایت 11/2/99

11/2/99 

B 

 

 

 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس  شنبه
مرکز خدمات جامع 

 فاطمیه سالمت

 Rooming بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی صبح شنبه 1

 شنبه عصر 1

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش اورژانس

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش اورژانس

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش اورژانس

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش اورژانس

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش اورژانس

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش اورژانس

 صبح شنبه 2

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *داخلیبخش 

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

 ----- بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی شنبه عصر 2

 Rooming اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل اتاق عمل شنبه 3

 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس صبح شنبه 0
مرکز خدمات جامع 

 فاطمیه سالمت

 شنبه عصر 0

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

بخش زنان و 

 زایمان

 و

 *بخش داخلی

 جراحیبخش  بخش جراحی بخش جراحی جراحیبخش  جراحیبخش  صبح شنبه 5
مرکز خدمات جامع 

 فاطمیه سالمت

 

 

 استفاده می شودو اورژانس  جراحی های از بخش زایمانبه جای بخش زنان و  گروه دانشجويان آقایبرای  توضیح:  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ

 گروه

 

 هفته ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم  هفته دوم هفته اول

 لغایت 11/2/133

22/2/133 

 لغایت 22/2/133

 23/2/133 

 لغایت 1/2/133

 1/2/133 

 لغایت 1/2/133

 12/2/133 

 لغایت 12/2/133

 23/2/133 
 لغایت 22/2/133

27/2/133 

C 

 

 

 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس  شنبه
مرکز خدمات جامع 

 فاطمیه سالمت

 شنبه 1

 صبح
 بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی

Rooming 

 شنبه  1

 عصر
 *بخش اورژانس *بخش اورژانس *بخش اورژانس *بخش اورژانس *بخش اورژانس *بخش اورژانس

 شنبه 2

 صبح
 *بخش داخلی *بخش داخلی *بخش داخلی *بخش داخلی *بخش داخلی *بخش داخلی

شنبه  2

 عصر
 --------- بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی بخش روانپزشکی

 Rooming اتاق عمل اتاق عمل عملاتاق  اتاق عمل اتاق عمل شنبه 3

 شنبه 0

 صبح
 بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس بخش اورژانس

مرکز خدمات جامع 

 فاطمیه سالمت

شنبه  0

 عصر
 *بخش داخلی *بخش داخلی *بخش داخلی *بخش داخلی *بخش داخلی *بخش داخلی

 شنبه 5

 صبح
 جراحیبخش  بخش جراحی بخش جراحی جراحیبخش  جراحیبخش 

مرکز خدمات جامع 

فاطمیه سالمت  

 

 استفاده می شودو اورژانس  جراحی های از بخش به جای بخش زنان و زایمان گروه اينبرای  توضیح:  *

 

 

 باشد. و زمان كارآموزی، به هيچ عنوان امکان پذير نمي ؛ بخشتغيير گروه                                                            

 گروه پرستاری دانشکده                                            

 

 


