
 

 بسمه تعالی

 ی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشک

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(

 دومترم   9۸-99 سال تحصیلی  دومدر نیمسال   9۸ ورودیپرستاری  دانشجویان پرستاری مهارت های اصول و و  ۱ پرستاری بزرگساالن و سالمندان  برنامه کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9۸ - 99)ترم دوم 
 الر اطفال بخش  بخش داخلی الر   الر داخلیبخش   الر بخش جراحی    الربخش جراحی  

 جراحی -بخش داخلی

 اوز

 صبح تا چهارشنبهشنبه  بحص تا چهارشنبهشنبه  صرع تا چهارشنبهشنبه  بحص تا چهارشنبهشنبه  عصر تا چهارشنبهشنبه  بحص تا چهارشنبهشنبه 

 خانم صابری خانم فرامرزیان دادگرخانم  خانم الهی  اسدی الریخانم  مقدم خانم  مربی محترم بالینی

 5 6 ۱ 2 3 4 11/4/99لغایت      7/4/99  هفته اول

 ۱ 2 6 4 5 3 11/4/99لغایت     14/4/99  هفته دوم

  9۸ ورودی پرستاریموزی دانشجویان گروه بندی کارآ

 

 6 گروه 5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  ۱گروه 

 جمال حسن پور حمید ترابی سوار امیرعلی بزرگی محمد نظری مهران افسرپناه سید علی هاشمی نسب

 علی مهدی پور حمیدرضا حسین پور مهدی جعفری  عباس عباسی عرفان شریفی سید علیرضا دهقانیان

 رضا کشاورزیان  محمد مسعودی  علی مختاری محمدرضا متین  مهدی جهاد محمد جواد علی دادی

 محمد عباسی پیام فرجی حدیث دهقانی مجتبی افراسیابی  مهدی نجاری محمد صادق ماهریان    

 فاطمه دهقانی عاطفه قدری یاسمن طلوع طناز کرمی نگین رئیسی یاسمین تقی زاده

 مریم کرمی ندا معبودیان مریم کابلی راضیه مردانی الهه تقی زاده فاطمه دوست فاطمه

 زهرا پاینده جو مهرسا کریمی مینا بذرافکن فاطمه مغانلو نجمه رحمانی مرضیه گنجی پور

 فریبا خزائی زهره قلیج خانی   سهیال طیب 

  عضو هیئت علمی(-)مربیمقدم هماهنگ کننده کارآموزی: سرکار خانم 

   : صابری فرامرزیان، سرکار خانم اسدی الری، سرکار خانم دادگر و سرکار خانمسرکار خانم الهی،  سرکار خانم سرکار خانم مقدم، مدرسین کارآموزی 

 الزامی می باشد.  صبح در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( برگزار می گردد، حضور تمامی اساتید و دانشجویان در این جلسه 1-9ساعت  7/4/99خ رود به بیمارستان، روز شنبه مورجلسه توجیهی کنترل عفونت بدو و 

 می باشد 03/10-03/11و بعد از ظهرها از ساعت  03/7-03/11ساعت کارآموزی صبح ها از ساعت. 

 .اختصاص بخشی از ساعات کارآموزی  به استفاده از کتابخانه و اینترنت در ارتباط با موضوع بالینی با نظر مربی امکان پذیر است 

 ، تکالیف ، شرکت در بحث گروهی ، ارائه مراقبت ها و مشارکت فعال در یادگیری از مواردی هستند که در ارزشیابی لحاظ می شوند. به موقع ارائه رعایت قوانین و مقررات آموزشی در بخش 

 زمان ارائه  و  مطالب کنفرانس ها در هر دوره با هماهنگی استاد مربوطه انجام می گیرد.(ره ، موفقیت های الزم را کسب نمایند. )ودانشجویان موظفند مطالب تئوری و مهارتهای عملی را با جدیت مطالعه و پیگیری نمایند تا در زمان ارائه کنفرانس و ارزیابی های پایان د 

  (مربی مربوطه همراه با کسر نمره خواهد بود. تأخیر در تحویل الگ بوک به) ، الگ بوک تکمیل شده توسط دانشجو در اسرع وقت به مربی دوره ارائه گردد.دورهپس از اتمام فیلد کارآموزی درپایان هر  

 رعایتdress code   ، مطابق مقررات دانشکده ضروری می باشد. استفاده از تلفن همراه و عدم رعایت شئونات اخالقیکوتاه نگه داشتن مو و ناخن ها  ، عدم استفاده از زیور آالت ، استفاده از اتیکت شناسایی تایید شده ، نظیر استفاده از یونیفرم  مناسب 

  رعایت آیین نامه اجراییdress code ،خواهد شدای انضباطی ارجاع پرسنل بیمارستان الزامی است. در صورت تخلف ابتدا تذکر داده می شود و در صورت اصرار بر تخلف به شوردانشجویان و ، اصول اخالق حرفه ای، ارتباط مناسب و موثر با بیماران، همراهان بیماران، استادان.  


