
 

 دو روز دوم هفته صبح -99-99 دومنيمسال   -پرستاري  3ترم   -برنامه كارآموزي اصول و فنون پرستاري 

 

 

انتقال و  پيشگيري از انتقال عفونت ، بررسي عالئم حياتي ، پذيرش ،  ارتباط ، روشهای پرستاری : ):کارآموزی اصول و مهارتهاي پرستاري *

 .(............،تزريقات وسمان و بخيهن؛گزارش نويسی، اکسيژن تراپی و ساکشن، پابيمار ، حركت دادن و تامين آسايش و بهداشت فردي  خيص تر

 .مي باشد 0:21 -03:21 صبح ساعت كارآموزي *     

  رعايت فرم و نصب اتيكت الزامی می باشد.*    

     میباشد. ضمنا کفش راحت سورمه ای ، شلوار پارچه ای سرمه ای و مقنعه یپرستار مناسبساده و بصورت روپوش سفید  فرم پرستاری دانشجویان خانم     

 و مناسب که ترجیحا سفید باشد.

پرستاری ، شلوار پارچه ای سرمه ای میباشد. ضمنا کفش راحت و مناسب که ترجیحا  مناسبساده و ش سفید بصورت روپو آقافرم پرستاری دانشجویان 

 سفید باشد.

    .*تکميل لوگ بوک انجام شود

 

 جهت ورود به کاراموزی الزامی و اجباری میباشد. در غیر اینصورت از ورود دانشجو به HBSهمراه داشتن جواب آزمایش تیتر آنتی بادی * 

     کاراموزی خودداری خواهد شد.
 

                                          طبق قانون برخورد خواهد شد.  ممنوع می باشد و در صورت مشاهده تصویربرداری در کارآموزیهرگونه             ه

                               

                                                                                   

 بخش                                                                     

 نام ونام خانوادگي

 داخلی تخصصی واسعی

 (خانم صالح آبادی)

 بخش قلب حشمتیه

 ) خانم حشمتی فر(

 

 صبح-روز 5 صبح-روز 5 مدت کارآموزی

 ظهیری خانم  .0
 خانم ریوندی  .3
 خانم فوالدیان  .2
 خانم خاوری  .4
 هی خانم افق .5

 0/2/88لغايت  34/3/88 0/03/89لغايت  32/00/89

 خانم توکلی  .0
 خانم مهبدنیا .3
 خانم صادقی .2
 خانم حسینی .4
 خانم سیدی  .5

 32/3/88لغايت  8/3/88 30/03/89لغايت 02/03/89

 خانم نامور .0

 خانم اکبری  .3

 خانم بهروز  .2

 خانم آذرم .4

 خانم شمسکی  .5

 2/3/88لغايت   91/9/11           
02/2/88   

 31/2/88لغايت 00/2/88

 مربی خانم صالح آبادی

 آقای نبی زاده  .0
 آقای حیدری  .3
 آقای نیازی  .2
 آقای فرودین  .4
 آقای باوی .5

 0/03/89لغايت  32/00/89 32/3/88لغايت  8/3/88

 آقای هادیان  .0
 آقای امین .3
 آقای توفیقی .2
 آقای عزیزی .4
 آقای داورزنی  .5

 30/03/89لغايت 02/03/89 0/2/88لغايت  34/3/88

 رحمانی آقای  .0
 آقای آفریده .3
 آقای حسن پور .2
 آقای طالب  .4
 آقای حسینیان  .5

02/2/88   

 31/2/88لغايت 00/2/88
 2/3/88لغايت   91/9/11           



 (مدیر گروه پرستاري) پارسائی مهر  -دكتر انصاري                                                                                   


