
 

 بسمه تعالی

 ی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشک

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(

 88-00نیمسال اول              89ورودی پرستاری  رشته دانشجویان            و فارماکولوژی بالینی 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان برنامه کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ایام هفته

 فارماکولوژی بالینی 2 پرستاری بزرگساالن و سالمندانکارآموزی 

 بخش جراحی عصر 

 

 عصر  بخش داخلی 

 

 بخش داخلی صبح  بخش جراحی صبح 

 شنبه تا چهارشنبه شنبه چهارشنبه تا 

 

 شنبه تا چهارشنبه شنبه تا چهارشنبه

 فرامرزیانخانم  خانم الهی خانم اسدی الری خانم مقدم مربی محترم بالینی 

 ، مدرس : سرکار خانم مقدمآنالین به صورت مجازی 8-62ساعت  ،کارگاه ایمنی مددجوو   orientation 61/7/88 چهارشنبه

 4 3 2 6  68/7/88 شنبه

 4 3 2 6 20/7/88 یکشنبه

 4 3 2 6 26/7/88 دو شنبه

 3 4 6 2 22/7/88 سه شنبه

 3 4 6 2 23/7/88 چهار شنبه

 تعطیل رسمی 21/7/88 شنبه

 3 4 6 2 27/7/88 یکشنبه

 2 6 4 3 29/7/88 دو شنبه

 2 6 4 3 28/7/88 سه شنبه

 2 6 4 3 30/7/88 چهار شنبه

 2 6 4 3 3/9/88 شنبه

 تعطیل رسمی 4/9/88 یکشنبه

 6 2 3 4 5/9/88 دو شنبه

 6 2 3 4 1/9/88 سه شنبه

 6 2 3 4 7/9/88 چهار شنبه

 6 پرستاری بزرگساالن و سالمندانجبرانی کارآموزی  

 4 3 2 6 60/9/88 شنبه

 4 3 2 6 66/9/88 یکشنبه

 4 3 2 6 62/9/88 دو شنبه

 تعطیل رسمی 63/9/88 سه شنبه

 4 3 2 6 64/9/88   چهار شنبه

 4 3 2 6 65/9/88 پنجشنبه



 

 

 

 

 

 

 آنالین به صورت مجازی 8-62ساعت  2 و 6ارائه تکالیف کارآموزی فارماکولوژی گروه های  67/9/88 شنبه

 آنالین به صورت مجازی 8-62ساعت  4 و 3ارائه تکالیف کارآموزی فارماکولوژی گروه های  69/9/88 یکشنبه

 آنالین به صورت مجازی 8-62ساعت  1 و 5ارائه تکالیف کارآموزی فارماکولوژی گروه های  68/9/88 دو شنبه

 ، مدرس: سرکار خانم مقدمآفالین به صورت مجازی 8-62( ساعت life styleکارگاه مهارت های زندگی) 20/9/88 سه شنبه

 از تمامی دانشجویان 8ساعت  2و 6گروه های تکالیف کارآموزی فارماکولوژی  از محتواهای  POST TEST 26/9/88 چهار شنبه

 از تمامی دانشجویان 8ساعت  4و3گروه های تکالیف کارآموزی فارماکولوژی  از محتواهای  POST TEST 24/9/88 شنبه

 از تمامی دانشجویان 8ساعت  1و 5گروه های تکالیف کارآموزی فارماکولوژی  از محتواهای  POST TEST 25/9/88 یکشنبه

  89ورودی پرستاریرشته  دانشجویان موزی گروه بندی کارآ

 

 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه 

 جمال حسن پور محمد نظری عاطفه قدری هاشمی نسبسید علی 

 عباس عباسی علی مهدی پور ندا معبودیان مرضیه گنجی پور

 رضا کشاورزیان  محمدرضا متین مریم کابلی محمد جواد علی دادی

 محمد صادق ماهریان  نجمه رحمانی محمد عباسی سهیال طیب

 زهرا پاینده جو فاطمه مغانلو امیرعلی بزرگی یاسمین تقی زاده

 فریبا خزائی مریم کرمی مهدی نجاری مجتبی افراسیابی

 مهدی فروزان علیرضا دهقانیان  مهران افسرپناه اتیعنایت اله نج

    نگین رئیسی

 

 )هماهنگ کننده کارآموزی فارماکولوژی: سرکار خانم الهی)مربی، عضو هیئت علمی 

  اکولوژی در سایت دانشکده پرستاری درج گردیده است.دانشجویانی که در الر و شیراز کارآموزی خود را می گذرانند الزامی می باشد. فایل راهنمای  نحوه انجام و ارائه تکالیف کارآموزی فارمانجام تکالیف فارماکولوژی برای کلیه 

   روز همه دانشجویان  در کالس آنالین حضور orientation   الزامی است.زمانبندی و کارگاه های ذکر شده در جدول 

  هیئت علمی(: سرکار خانم مقدم)مربی، عضو 2هماهنگ کننده کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

  می باشد 30/63-30/69و بعد از ظهرها از ساعت  30/7-30/62ساعت کارآموزی صبح ها از ساعت. 

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

 ربی و هماهنگ کننده است، بود.)تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت بر عهده م 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 

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

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

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

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

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

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

 ذکر است احتمال تغییر در برنامه با توجه به وضعیت شیوع کرونا وجود دارد.  الزم به 

  


