
 98-99 دومدر نیمسال ترم دوم  98برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ورودی 

ایام  82-8 80-82 81-81 88-81 02-88

 هفته/ساعت

کارآموزی* آزمایشگاه  /کارآموزی* 

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه /کارآموزی*

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه انگل /کارآموزی*

 و میکروب

آزمایشگاه  /کارآموزی*

 انگل و میکروب
 شنبه

کارآموزی* آزمایشگاه  /کارآموزی* 

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه /کارآموزی*

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه انگل /کارآموزی*

 و میکروب

آزمایشگاه  /کارآموزی*

 انگل و میکروب
 یکشنبه

کارآموزی* آزمایشگاه  /کارآموزی* 

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه /کارآموزی*

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه انگل /کارآموزی*

 و میکروب

آزمایشگاه  /کارآموزی*

 انگل و میکروب
 دوشنبه

کارآموزی* آزمایشگاه  /کارآموزی* 

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه /کارآموزی*

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه انگل /کارآموزی*

 و میکروب

آزمایشگاه  /کارآموزی*

 انگل و میکروب
 شنبهسه 

کارآموزی* آزمایشگاه  /کارآموزی* 

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه /کارآموزی*

 انگل و میکروب

 آزمایشگاه انگل /کارآموزی*

 و میکروب

آزمایشگاه  /کارآموزی*

 انگل و میکروب
 چهارشنبه

 پنج شنبه     

 

 (1پرستاری بزرگساالن و سالمندان) پرستاری و  مهارت هایاصول و کارآموزی  *

 

 

 

 



 چهارمترم  98-99 دومدر نیمسال   97برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ورودی 

ایام  82-8 80-82 81-81 88-81 02-88

 هفته/ساعت

کارآموزی* کارآموزی*  ررسی وضعیت ب/  کارآموزی* 

 )عملی(سالمت

کارآموزی* کارآموزی*   شنبه 

کارآموزی* کارآموزی*  ررسی وضعیت /ب کارآموزی* 

 )عملی(سالمت

کارآموزی* کارآموزی*   یکشنبه 

کارآموزی* کارآموزی*  ررسی وضعیت ب/  کارآموزی 

)عملی(سالمت  

کارآموزی* کارآموزی*   دوشنبه 

کارآموزی* کارآموزی*  ررسی وضعیت ب/  کارآموزی* 

 )عملی(سالمت

کارآموزی* کارآموزی*   سه شنبه 

کارآموزی* کارآموزی*  ررسی وضعیت /ب کارآموزی* 

فرآیند آموزش  /)عملی(سالمت

 بیمار

کارآموزی* کارآموزی*   چهارشنبه 

 پنج شنبه     

 

 کارآموزی پرستاری در مشکالت شایع ایرانو  3*کاراموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 

 

 

 



 ششم ترم 98-99 دوم در نیمسال  91برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ورودی 

ایام  82-8 80-82 81-81 88-81 02-88

 هفته/ساعت

کارآموزی* کارآموزی*  پرستاری  / کارآموزی* 

ها و حوادث  در بحران

 )عملی(غیر مترقبه

کارآموزی* کارآموزی*   شنبه 

کارآموزی* کارآموزی*  پرستاری  / کارآموزی* 

ها و حوادث  در بحران

)عملی(غیر مترقبه  

کارآموزی* کارآموزی*   یکشنبه 

کارآموزی* کارآموزی*  پرستاری  / کارآموزی* 

در بحران ها و حوادث 

)عملی(غیر مترقبه  

کارآموزی*  دوشنبه کارآموزی* 

کارآموزی* کارآموزی*  پرستاری  / کارآموزی* 

در بحران ها و حوادث 

)عملی(غیر مترقبه  

کارآموزی* کارآموزی*   سه شنبه 

کارآموزی* کارآموزی*  پرستاری  / کارآموزی* 

ها و حوادث  در بحران

)عملی(غیر مترقبه  

کارآموزی* کارآموزی*   چهارشنبه 

 پنج شنبه     

 

 بهداشت روانپرستاری و  ویژه در بخش های پرستاریمراقبت جامع ، کارآموزی پرستاری کودک سالم و بیمار *


