
 بسمه تعالی

 ی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشک

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(

 ترم چهارم 79-77در نیمسال دوم تحصیلی سال   79دانشجویان رشته پرستاری ورودی  رانیا عیدر مشکالت شا یو پرستار 3 پرستاری بزرگساالن و سالمندانبرنامه کارآموزی  

 روز تاریخ ردیف

 کارگاه مکان کارآموزی / مربی

 الر اتاق عمل 

 )صبح(

 سرکار خانم ایزانلو

 درمانگاه هاشمی زاده

 )صبح(

 سرکار خانم دادگر 

 

الر بخش داخلی 

 )صبح(

 سرکار خانم مقدم

الر بخش جراحی 

 )صبح(
سرکار خانم اسدی 

 الری

داخلی جراحی اوز بخش 

 )صبح(

 سرکار خانم صابری

جراحی الر بخش 

 )عصر(

 سرکار خانم بخشی

کارگاه آموزش به 

 (41-41 ساعت)بیمار 
 سرکار خانم اسدی الری

  6 5 4 3 2 1 شنبه 11/3/99 1

 5و  4گروه  6 5 4 3 2 1 یکشنبه 11/3/99 2

 3و  2گروه  1 6 5 4 3 2 دوشنبه  19/3/99 3

  1 6 5 4 3 2 سه شنبه  22/3/99 4

 6و  1گروه  2 1 6 5 4 3 چهارشنبه 21/3/99 5

  2 1 6 5 4 3 شنبه 24/3/99 6

  3 2 1 6 5 4 یکشنبه 25/3/99 1

  3 2 1 6 5 4 دوشنبه  26/3/99 1

  4 3 2 1 6 5 سه شنبه  21/3/99 9

  تعطیل رسمی چهارشنبه 21/3/99 12

 

  



 79ورودی رشته پرستاری دانشجویانگروه بندی کارآموزی 

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

 ابوالفضل جاهد قاسم تندرو نوید نیوشایی سینا سبحانیان سجاد ناطقی قدرت اهلل فلسفی نیا

 فؤاد علیدادی احمد آقائی علی حدادی محمد اسدی دالینی احمدرضا عیدی عرفان جوانمردی

قادرپناههژیر  حسین میرزایی سعید اسکندری غالمحسین تیموری احمدرضا بازیاری فرشاد برگریزانه  

 فاطمه عارف زاده فائزه رعیت پیشه علی اکبر التفاتی نجمه پوالدیان عباس تقی پور سمیرا قاسمی

 مریم شرفی فاطمه زارع زینب گودرزی سیده طاهره هاشمی پریسا زند نسیمه احمدی

 فاطمه اسکندری سحر نورمحمدی زهرا بهزادی طاهره هنرمند پردیس عزیزی سارا لطفی

زاد مریم پاک    محمد امین حسین نیا   

 

  عضو هیئت علمی(-اسدی الری )مربیهماهنگ کننده کارآموزی: سرکار خانم 

  صبح در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( برگزار می گردد، حضور تمامی اساتید  9-7ساعت  49/3/77روز شنبه مورخ  ،بدو ورود به بیمارستانی کنترل عفونت توجیهجلسه

 و دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد. 

  می باشد 33/43-33/49و بعد از ظهرها از ساعت  33/9-33/42ساعت کارآموزی صبح ها از ساعت. 

  ر در گروه بندی و یا جابجایی ممنوع است تغیی، هرگونه تغییر در شیفت کارآموزی. 

 بود.)تشخیص موجه یا غیر موجه بودن  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

 یبت، گواهی یا مدارک الزم در اسرع وقت به مربی بخش مربوطه و هماهنگ کننده کارآموزی تحویل گردد.(غیبت بر عهده مربی و هماهنگ کننده است، در صورت موجه بودن غ

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

  ارائه گردد.پس از اتمام فیلد کارآموزی درپایان هر هفته، الگ بوک تکمیل شده توسط دانشجو در اسرع وقت به مربی دوره 

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

  رعایت آیین نامه اجراییdress codeلزامی است. ، اصول اخالق حرفه ای، ارتباط مناسب و موثر حرفه ای با بیماران، همراهان بیماران، استادان، فراگیران، پرسنل بیمارستان و همکاران ا

 تخلف ابتدا تذکر داده می شود و در صورت  اصرار بر انجام تخلف به شورای انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شود.در صورت 

  : خواهد شد. برگزار تخصصی و فوق تخصصی هاشمی زادهدر کلینیک دیابت، تست ورزش و مطب پزشکان مقیم در درمانگاه  ، برنامه کارآموزی درمانگاهتوجه 

 


