
شتی ردمانی  قم دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه رپستاری و مامایی

   95-96یتحصیل سال  اولبرنامه ارائه دروس نیمسال 

 روزانه  دوره : 9314  ورودی سال : پرستاری اورژانس کارشناسی ارشد  دانشجویان :

 36-31 31 – 36  )عصر(  03/30-39 )صبح(  03/7-03/30 روز

 کارآموزی مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس شنبه 

 (2) پرستاری اورژانس

مراقبت های ویژه پرستاری در کار آموزی 

 (0اورژانس)پرستاری اورژانس)

 مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس

مراقبت های ویژه پرستاری -(2) پرستاری اورژانس

 (0در اورژانس)پرستاری اورژانس)

 

 2دکتر گائینی)-(هفته چهارم 0-هفته اول 2دکتر عباسی) دی ماه( 30آذرماه الی 6خانم دکتر اکبری )از  ماه( ذرآ 3مهرماه الی  21خانم دکتر پاشایی)از  استاد 

 (هفته پنجم 0-هفته سوم 2دکتر اکبری)-هفته دوم(
 

 کارآموزی مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس یکشنبه 

 (2اورژانس) پرستاری 

مراقبت های ویژه پرستاری در کار آموزی 

(0اورژانس)پرستاری اورژانس)  

  

   دی ماه( 30آذرماه الی 6خانم دکتر اکبری )از  ماه(  ذرآ 3مهرماه الی  21خانم دکتر پاشایی)از  استاد 

 کارآموزی مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس دوشنبه 

نیاز های ویژه گروههای  کار آموزی- (2) پرستاری اورژانس

آسیب پذیر در فوریت ها و حوادث)کودکان، سالمندان و 

 بیماران روانی(

 )صبح(

اری در مراقبت های ویژه پرستکار آموزی 

(0اورژانس)پرستاری اورژانس)  

 )بعداز ظهر(

نیاز های ویژه گروههای آسیب پذیر در فوریت ها 

 بیماران روانی(و حوادث)کودکان، سالمندان و 

 

 -اکبریخانم دکتر -ماه( ذرآ 3مهرماه الی  21خانم دکتر پاشایی)از  استاد 

 گائینیخانم دکتر 

-هفته بعدی( 3دکتر خلجی نیا) -هفته دوم ( 0دکتر اکبری) دی ماه( 30آذرماه الی 6خانم دکتر اکبری )از 

 هفته بعدی( 2دکتر گائینی)

 

    دی ماه( 20شهریور الی  23برنامه کشیک) سه شنبه

سوپر وایزر  و تحت نظارت مربی ارشد مراکز آموزشی درمانی استاد 

 بالینی

   

   دی ماه( 20شهریور الی  23)برنامه کشیک چهارشنبه

   و سوپر وایزر بالینی تحت نظارت مربی ارشد مراکز آموزشی درمانی استاد 



   دی ماه( 20شهریور الی  23)برنامه کشیک پنجشنبه

   تحت نظارت مربی ارشد مراکز آموزشی درمانی استاد 

 

 نکویی -برنامه کشیک در تریاژ مراکز آموزشی درمانی:شهید بهشتی

 95 ماه دی 03شهریور ماه  الی 23از شنبه الی دوشنبه:

 : مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتیAگروه

 نکویی مرکز آموزشی درمانی  B:گروه 

     فقط دوشنبه ها: نیاز های ویژه گروههای آسیب پذیر در فوریت ها و حوادث)کودکان، سالمندان و بیماران روانی( کار آموزی

 


