
 
 
 

 

 

 

 

4100-1044تحصیلی  سال  اول موزی نیمسالآموزشی کارآبرنامه   

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد    

 

رساند با هماهنگی معاونت محترم آموزشی می 2ترم و فوریت پزشکی  7ترم  رشته پرستاریبه اطالع کلیه دانشجویان 

لی تحصی سالاول نیمسال  یموزآکار و دانشجویی فرهنگی دانشکده، براساس مصوبه شورای آموزشی، برنامه آموزشی

برنامه  هت اطالع و شرکت درجبه شرح جداول ذیل  7/4100/ 47دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از تاریخ 4104-4100

 گردد.آموزشی دانشکده اعالم می

  گردد.متعاقبا اعالم می 7موزی در عرصه دانشجویان ترمباشد که تاریخ برگزاری کارآالزم به ذکر می

 

اجازه حضور در ، در نیم سال مربوطه موزیآدر صورت عدم انتخاب واحد کاردانشجویان گرامی : توجه

ن متوجه خود دانشجو خواهد آ ناشی از عواقبهرگونه  و. و نمره ثبت نخواهد شد موزی را ندارندآکار

 شد.

 



 
 
 

 

 بسمه تعالی
 

 4104-4100اول  اسدآباد  نیمسال  علوم پزشکی  ( دانشکده2)ترمکاردانی فوریت پزشکی برنامه کارآموزی رشته 

 عنوان کارآموزی:

 بخش اورژانس بیمارستان قائم)عج ((– واحد 4)  4تروما کارآموزی  -4

 (بیمارستان قائم )عج( واحد(0/ 5داخلی) بخش-واحد( 5/0 ) جراحی بخش – واحد4)  هااصول و فنون و مراقبتکاراموزی  -2

 (4شهری شماره   پایگاه فوریت پزشکی -واحد  5/0کارآموزی ارتباطات ) -3

 

 

 تاریخ/دوره                                         

 

 نام و نام خانوادگی    

 دوره دوم دوره اول

 

  هفتهاول روز 3

 22/7/4100تا 47/7/4100

 

  هفتهدوم  روز  3

 22/7/4100تا20/7/4100

  4گروه 

 اورژانس  صبح:

 سالمیآقای مربی: 

 

 

 جراحی -داخلی عصر: 

 خانم اصالنی مربی:

 

 

 ارتباطات )هفته اول(  صبح :

 4پایگاه شهری شماره 

 آقای رشتیانی مربی:

 

 

 ------عصر: 

 

 امیرمحمد بابایی.4

 علی زارعی.2

 ابوالفضل خسروی.3

 سجاد سهیلی.1

 سوریمحمد حسین  .5

 نیکزاد مطلبی.2

 مسعود علیپور.7

 پیمان سجادی.8

 . امیرحسین بکتاش2

  2گروه 

 جراحی -داخلی  صبح:

 خانم اصالنی مربی:

 

 

 اورژانس  عصر:

 آقای رشتیانیمربی:

 

 ارتباطات )هفته دوم( صبح: 

 4پایگاه شهری شماره 

 آقای علی اکبر زارعی مربی:

 

 

 ------  عصر:

 الوندی .علیرضا4

 .محمدرضا اوسجی2

 .سامان رازدار3

 .یزدان منتی1

 .رضا قمری5

 .محمدجواد حیدری2

 اصالنیرضا .7



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . سهراب پور8

  3گروه

 

 ارتباطات )هفته دوم(  صبح:

 4پایگاه شهری شماره 

 آقای جلیلیمربی:

 

 

 ------- عصر:

 

 

 جراحی -داخلی  صبح:

 خانم اصالنیمربی:

 

 

 اورژانس  عصر:

 خانم اصالنیمربی:

 

 .علی احسان طالیی4

 .مهرداد رحیمی2

 . علیرضا شهبازی3

 .عرفان صالحی1

 . امیرحسین سحاب علی پناه5

 .سهیل مرسلی2

 .نیما شیخ محمدی7

 چقازردی  معین. 8



 
 
 

 

  اولنیمسال   اسدآباد علوم پزشکی  ( دانشکده7)ترمکارشناسی پرستاریبرنامه کارآموزی رشته 

4100-4104 

 عنوان کارآموزی:

 (CCUواحد  4   _واحد  4دیالیز  –واحد  ICU  4های بخش  - واحد3)مراقبت ویژه پرستاری در عرصه کارآموزی   -4

-)متعاقبا اعالم می( اینترن شیپواحد  5)مراقبت در منزل پرستاری و  4،2،3در عرصه پرستاری بزرگساالن/ سالمندان  کارآموزی-2          

 گردد(

 

 

 

 

تاریخ/دوره              

                                                  

        

 

 نام و نام خانوادگی

 دوره اول
 دوره دوم

 22/1تا71/1

 سه روزاول

 

 22/1الی 22/1

 سه روز دوم

 دیالیزصبح: سه روز اول  4گروه 

 خانم محمدی  مربی:

 

 CCU سه روز اول عصر:

 قای ناوخاصیمربی:آ

 

 ICUسه روز دوم صبح:

 مربی: خانم نجفی
 

 ___ سه روز دوم عصر:

 

 

 .میالد خسروی نسب4

 .رضا مجیدی جورابی2

 .علیرضا عشوندی3

 .محمد رضا اسدی 1

 بادیآ.متین سلیمی حسین 5

 .زهرا شهبازی2

 نگین رستمی .7

 ساجده احمدی .8

  2گروه 

 ICUصبح: سه روز اول 

 مربی:خانم نجفی

 

 سه روز اول عصر: دیالیز

 مربی:خانم محمدی

 

 

 ___سه روز دوم صبح: 

 

 CCU سه روز دوم عصر:

 مربی: آقای ناوخاصی
 

 

 .یاسین فتحی4

 .ابوالفضل امینی2

 . شاهد زندی 3

 محدثه قهرمانی فر  .1

 .سمیه خالدیان 5

 .فاطمه سعیدی 2

  دینه وند آمبینا  .7

 . احسان سلطانی8



 
 
 

 

 

 

 

 

باشد.آبان می 22گردد که بعد از تاریخ برنامه کارآموزی در عرصه متعاقبا اعالم می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3گروه

 

 CCUصبح: سه روز اول 

 مربی:آقای ناوخاصی

 

 ____سه روز اول عصر: 

 

 

 

 

 

 سه روز دوم صبح: دیالیز

 مربی: خانم محمدی
 

 ICU سه روز دوم عصر:

 مربی: خانم نجفی

 

 

 .محمد بیات4

 .سعید خزائی2

 .محمد دوستی 3

 .ایمان قبایی1

 .عطیه علیزاده شیر سوار5

 .سعیده پشوتن 2

 سیوان احمدی  .7

 .نادیا عرفانی8

 ___صبح: سه روز اول  1گروه

 

 ICUسه روز اول عصر: 

 مربی: خانم نجفی

 

  CCUسه روز دوم صبح: 

 مربی:آقای ناوخاصی
 

 دیالیز سه روز دوم عصر:

 مربی:آقای هادی کبیر 

 

 یی.تحسین بابا4

 .پوریا سلیمی2

 .محمدرضا محمدی3

 اسدبیگی.فاطمه 1

 ..سمانه چشمه نوشی5

 .سپهر میرزایی2



 
 
 

 

 

موزیآکار خصوص در پزشکی فوریت و پرستاری دانشجویان توجه قابل  

 ردهفش با توجه به شرایط کرونا کارآموزی دوره چون، ندارد وجود شیفت صورت به جبرانی و کارآموزی جابجاییغیبت و   هرگونه امکان .4

 .باشد می

 .شد نخواهد پذیرفته سرویس از جاماندن یا و مختلف های بهانه به کارآموزی های دوره در تأخیر یا غیبت گونه هیچ .2

 اختصاص امکان معمول ساعات از خارج در باشد، می زمانبندی براساس و فرهنگی امور نقلیه عهده به ذهاب و ایاب سرویس آنجاییکه از.3

 .ندارد وجود دانشجویان انتقال جهت سرویس

 جمله از مربوط قوانین و مقررات کلیه موظفند، دانشکده پوشش تحت ایه خوابگاه در استقرار جهت کارآموزی دوره طی دانشجویان .1

 قوانین رعایت عدم صورت در. نمایند رعایت را... و اسالمی شئونات ، سروصدا ایجاد از جلوگیری نظم، برقراری خروج، و ورود ساعت

 .شد خواهد اقدام مقررات طبق مربوط،

 .باشد می الزامی کارآموزی دوره طی ، کارآموزی های بخش خروج و ورود ساعات در منظ رعایت و  ای حرفه اخالق و پوشش رعایت .5

 می باشد. ممنوع هاه درمانگا و بیمارستان محیط از خارج در  بیمارستان فرم لباس و روپوش پوشیدن .2

 عدم تصور در .نمایید دریافت را نرختک کلید و کرده مراجعه دانشکده در واقع بالینی امور به بیمارستان رختکن کلید دریافت جهت.7

 . شد خواهد اقدام مقررات طبق ای حرفه پوشش رعایت عدم و رختکن کلید دریافت

 :باشد می ذیل شرح به برعکس و ها بیمارستان به ها خوابگاه درب از سرویس حرکت ساعت.8

 42:15   عتسا:  برگشت                  7:30  ساعت:    رفت:                 صبح  شیفت

 48:15   ساعت:   برگشت                 43:30    ساعت: رفت:                   عصر شیفت

فاده است در بیمارستان و مراکز بهداشتی شوند .دانشجویان در طی دوره کاراموزی  باید حتما از تجهیزات فردی که روزانه تحویل داده می2

 خود دانشجو می باشد. مسوولیت با کنند و در صورت مفقود شدن

 باشد: می ذیل شرح به  موزی آکار دوره در حضور . ساعات40

     42:30 الی 7:15 ساعت :صبح 

48:30الی  43:15:  ساعت عصر  



 
 
 

 عرصه در کارآموزی و کارآموزی مقررات

 کارآموزی در اخالقی اصول

  وی آسایش حفظ و مددجو به احترام .4

 عفونت ترلکن و فردی سالمت و بهداشت رعایت .2

 وجه بهترین به و صحیح بطور محوله ای حرفه وظایف منظم انجام .3

 ای حرفه و دانشجویی شأن رعایت .1

 )درمانی -بهداشتی مرکز و) مددجو به رساندن زیان عدم و مراقبت در عدالت رعایت .5

 -درمانی تیم انکارکن و ها همکالسی مربی، مددجو، با اسالمی شئونات و اخالق رعایت و ای حرفه روابط رقراریب .2

 مراقبتی

 مراقبتی -درمانی تیم کارکنان و استاد و مربی به احترام رعایت .7

 مراقبتی -درمانی تیم کارکنان و مددجو حضور در آنها ایراد ذکر عدم و ها همکالسی از ای حرفه حمایت .8

 

 :کارآموزی محیط در کلی مقررات

 الی 15/43 و صبح شیفت در 30/42 الی 30/7 ارآموزیک در حضور ساعت) کارآموزی ساعت در انضباط و نظم رعایت .4

 ) باشد می عصر شیفت در 30/48

 مربی نظر با مربوطه بخش در مراقبتی -درمانی خدمات رائها .2

 .باشد نمی ممکن شده تنظیم برنامه تغییر و است ممنوع کارآموزی در جابجایی .3

 .شد خواهد محسوب غیبت مذکور جلسه و ندارد را کارآموزی در حضور اجازه مقرر یونیفورم رعایت بدون دانشجو .1

 خود کارآموزی شروع از قبل روز چند است موظف دانشجو عمل اتاق و سوختگی ،ICU های بخش های کارآموزی در .5

 دریافت جهت

 به ها بخش این کارآموزی اول روز در مذکور یونیفورم نداشتن. نماید مراجعه آموزش به دمپایی و سبز یونیفورم 

 قابل وانعن هیچ

 .شد خواهد دانشجو برای غیبت ثبت به منجر و نبوده قبول 

 .است ممنوع آموزش تایید و آموزش به مربی توسط اطالع بدون جبرانی کارآموزی هرگونه برگزاری .2

 .باشد ناخن زینت و الک فاقد و تمیز کوتاه، باید ها ناخن .7

 .)است مجاز ساده حلقه یک و مچی ساعت از استفاده) عفونت انتقال دلیل به زیورآالت از استفاده عدم .8

 .مددجویان در تنفسی حساسیت ایجاد دلیل به تند بوی با عطریات از استفاده عدم .2

 .باشد silent همواره باید تلفن مربی، موافقت درصورت تنها و است ممنوع بالین در همراه تلفن داشتن همراه .40

 .است ممنوع ها دستگاه در اختالل ایجاد دلیل هب ویژه مراقبت های بخش در همراه تلفن از استفاده .44

 .است ممنوع مددجویان...  و زخم از فیلمبرداری و عکسبرداری .42

 .بالین در حضور و کارآموزی حین دخانیات استعمال و آدامس جویدن آشامیدن، خوردن، عدم .43

 .ای حرفه و دانشجویی أنش از دور بصورت درمانی -بهداشتی محیط در خندیدن بلند و سروصدا ایجاد و تجمع عدم .41

 



 
 
 

 

  :کارآموزی محیط در خانمها ظاهری پوشش

 

 .نازک و کوتاه و تنگ های روپوش از استفاده عدم و متعارف گشادی و بلندی با تمیز سفید روپوش .4

 -ای سرمه مقنعه: پرستاری رشته) مقنعه از مو و زیورآالت گذاشتن بیرون عدم و حجاب رعایت با تمیز بلند مقنعه .2

 )مشکی مقنعه: ها رشته سایر

 .است الزامی( روپوش چپ بازوی یا مقنعه چپ سمت در) دانشجو شناسایی اتیکت نصب .3

: ها رشته سایر -ای سرمه: پرستاری رشته( )است ممنوع جین و تنگ شلوار) متعارف گشادی با تمیز ای پارچه شلوار .1

 )مشکی

  )است امیالز جوراب پوشیدن) کوتاه پاشنه و بسته جلو مشکی کفش .5

  .ای حرفه و دانشجویی شأن از دور بصورت آرایش لوازم از استفاده عدم .2

 

 

 :کارآموزی محیط در آقایان ظاهری پوشش
 

 )است الزامی روپوش های دکمه بستن) متعارف گشادی و بلندی با تمیز سفید روپوش  .4

 .ای رفهح و دانشجویی شأن از دور های رنگ با چسبان و تنگ پیراهن از استفاده عدم .2

 .است الزامی( روپوش چپ بازوی یا روپوش چپ سمت سینه در) دانشجو شناسایی اتیکت نصب .3

 ).است ممنوع جین و تنگ شلوار) متعارف گشادی با ای سرمه یا مشکی تمیز ای پارچه شلوار .1

 بصورت موها آرایش عدم و مرتب و کوتاه صورت و سر موهای)است الزامی جوراب پوشیدن) بسته جلو مشکی کفش .5

 ای حرفه و دانشجویی شأن از دور
 

 


