
 

 بسمه تعالی

 ی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشک

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(

 69-66سال تحصیلی  دوم در نیمسال 69 ورودیپرستاری  رشته دانشجویانکارآموزی بهداشت روان  کودک سالم و پرستاری بیماری های کودکان،خدمات جامع پرستاری در بخش های ویژه ،پرستاری   برنامه کارآموزی

 گروه

 تاریخ

 6گروه 5گروه 4گروه 3گروه 2گروه 1گروه روزهای هفته

 اطفال صبح تاالسمی عصر روان دیالیز ICU اطفال عصر شنبه 11/3/99

 اطفال صبح تاالسمی عصر روان دیالیز ICU اطفال عصر یکشنبه 11/3/99

 --- اطفال صبح صبح روان --- ICU دیالیز دوشنبه 19/3/99 

 تاالسمی اطفال صبح --- ICU اطفال عصر دیالیز سه شنبه 22/3/99 

کارگاه ) عصراطفال  ICU اطفال عصر --- چهارشنبه 21/3/99 

 (احیای اطفال

کارگاه )  اطفال صبح

 (احیای اطفال

 تاالسمی

 عصر روان --- تاالسمی ICU --- اطفال صبح شنبه 24/3/99

 عصر روان ICU تاالسمی اطفال عصر --- اطفال صبح یکشنبه 25/3/99

کارگاه )  اطفال صبح دوشنبه 26/3/99 

 (احیای اطفال

 عصر روان ICU دیالیز اطفال عصر تاالسمی

کارگاه احیای )  اطفال صبح ICU دیالیز عصر روان تاالسمی --- سه شنبه 21/3/99 

 (اطفال

 تعطیل رسمی چهارشنبه  

 ICU دیالیز اطفال عصر عصر روان اطفال صبح تاالسمی شنبه 31/3/99

 ICU دیالیز اطفال عصر عصر روان اطفال صبح تاالسمی یکشنبه 1/4/99

کارگاه ) عصر اطفال  روان صبح دوشنبه 2/4/99 

 (احیای اطفال

 اطفال عصر روان عصر ICU اطفال صبح

 اطفال عصر روان عصر ICU اطفال صبح دیالیز صبح روان سه شنبه 3/4/99 

 کارگاه)  اطفال صبح دیالیز صبحروان چهارشنبه 4/4/99 

 (احیای اطفال

ICU روان عصر --- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 69ورودی پرستاریرشته  دانشجویان موزی گروه بندی کارآ

 
 9گروه  5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه 

محمد فرهنگ  سینا استوار

 زاده

محمد حسین  آرمان روستا

 مهندسی

 جهانیمحمد امین  محمد خالدی

محمد رضا  امید خسروخانی حسین نعمتی

 ناصری پور

 امین کشوری پور امیرحسین سخنور ابوالفضل یزدانی

اسماعیل  حسین شایسته احمد رضا زارع

 بهادران

 امیرحسین آزموده سینا کاظمی الری کاظم عابدی

علیرضا اسالمی 

 زاده

 مریم مالیی ریحانه عشقی مرضیه زارع مرضیه رضایی فاطمه رحمانیان

الهام مهرابی  آیلین امین فر فاطمه نوروزی

 مزیدی

فاطمه مختاری 

 قیری

 زهرا سلیمی نژاد عرفانه پورغضنفری

زهرا محیط 

 قیری

 الناز عباسیان زینب زارع مریم خسروی فاطمه کمانی فاطمه نجفی

 امیرینیلوفر  فاطمه حمزه  فهیمه منصوری راضیه جوکار مریم زارعی فائزه بازیار

 حدیثه کریمی فرد     

 

 عضو هیئت علمی(-)مربیکودک سالم و پرستاری بیماری های کودکان: سرکارخانم فرامرزیان پرستاری  هماهنگ کننده کارآموزی 

  عضو هیئت علمی(-جناب آقای دکتر بذرافشان)دانشیار)مربی(، بخش تاالسمی: سرکارخانم درتاج عضو هیئت علمی(، بخش اطفال عصر -)مربیسرکارخانم فرامرزیان مربیان : بخش اطفال صبح 

 عضو هیئت علمی(-)مربیسرکار خانم الهیخدمات جامع پرستاری در بخش های ویژه :  هماهنگ کننده کارآموزی 

  مربیان : بخشICU :عضو هیئت علمی(-)مربی عضو هیئت علمی(، بخش دیالیز: سرکار خانم سوخک-)مربیسرکار خانم الهی 

  عضو هیئت علمی(-دانشیار)جناب آقای دکتر بذرافشان: بهداشت روانکارآموزی 

 :(لمی(،جناب آقای اکبری)مربیعضو هیئت ع-جناب آقای دکتر بذرافشان)دانشیار مربیان 

  می باشد 33/13-33/19و بعد از ظهرها از ساعت  33/7-12ساعت کارآموزی صبح ها از ساعت. 

 صبح در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( برگزار می گردد، حضور تمامی اساتید و دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد. 9-6ساعت  17/3/66روز شنبه مورخ  ،مارستانجلسه توجیهی کنترل عفونت بدو ورود به بی  

  تغییر در گروه بندی و یا جابجایی ممنوع است. صورت گیرد.هرگونه تغییر در شیفت کارآموزی ممنوع است و در صورت موجه بودن بایستی با اطالع هماهنگ کننده 

 صورت موجه بودن غیبت، گواهی یا مدارک الزم در اسرع وقت به مربی بود.)تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت بر عهده مربی و هماهنگ کننده است، در  غیبت دانشجو در صورت موجه بودن، یک روز معادل یک روز جبرانی و در صورت غیر موجه بودن یک روز معادل دو روز جبرانی و کسر نمره خواهد

 بخش مربوطه و هماهنگ کننده کارآموزی تحویل گردد.(

 .در صورت داشتن غیبت بیش از حد مجاز نمره کارآموزی صفر خواهد شد 

  مربی دوره ارائه گردد. به ساعت کاری  49حداکثر ظرف پس از اتمام فیلد کارآموزی ، الگ بوک تکمیل شده توسط دانشجو 

 .تأخیر در تحویل الگ بوک به مربی مربوطه همراه با کسر نمره خواهد بود 

  رعایت آیین نامه اجراییdress codeت. در صورت تخلف ابتدا تذکر داده می شود و در صورت  اصرار بر انجام تخلف به شورای انضباطی دانشجویان ارجاع داده لزامی اس، اصول اخالق حرفه ای، ارتباط مناسب و موثر حرفه ای با بیماران، همراهان بیماران، استادان، فراگیران، پرسنل بیمارستان و همکاران ا

 می شود.

 


