دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گراش
دانشکده پرستاری  ،نیمسال دوم 98-99
ادامه برنامه " کارآموزی پرستاری ویژه/کودک سالم  /و مشکالت شایع "دانشجویان کارشناسی پرستاری ( 96ویژه کرونا)
برنامه " کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت های ویژه و سالمت جامعه/فرد و خانواده/محیط "
دانشجویان کارشناسی پرستاری( 96نیم سال هفتم) گراش(ویژه کرونا)

هفته

1

2

3

4

5

6

تاریخ

 99/6/29تا 99/7/3

 99/7/5تا 99/7/10

 99/7/12تا 99/7/17

 99/7/19تا 99/7/24

 99/7/26تا 99/8/1

 99/8/3تا 99/8/8

1

NICUگروه الف /ب

اطفال

Icu/ccu

 Icu/ccuعصر

بهداشت جامعه درمانگاه

بهداشت جامعه درمانگاه

شماره یک

شماره دو

گروه

گراش(صبح)
جدول شماره یک

گروه الف سه روز اول

جدول شماره یک

گروه ب سه روز دوم

مربی

خ .یگانه

خ .خرم صادق

2

 Icu/ccuگروه الف /ب

 Icu/ccuگروه

بهداشت جامعه درمانگاه

الف/ب(عصر)

شماره یک

جدول شماره یک

جدول شماره یک

مربی

خ .فرجی .استاد خندان

آقای خندان .اقای ارجمند

3

خ .فرجی .استاد خانم

اقای خندان .اقای

دهکمی

ارجمند(عصر)
بهداشت جامعه درمانگاه
شماره دو

خانم کارگر

خانم کاظمی

خانم کارگر
اطفال

خ .خرم صادق

(عصر)
بهداشت جامعه درمانگاه

بهداشت جامعه درمانگاه

دیالیزگروه

شماره یک

شماره دو

NICUگروه الف/ب
گراش(صبح) الف /ب/

 Icu/ccuگروه الف/ب

 Icu/ccuگروه الف/ب(عصر)

خانم کاظمی

گروه الف سه روز اولnicu

جدول شماره یک

جدول شماره یک

گروه ب سه روز دوم

مربی

خانم کارگر

خانم کاظمی

یگانه /ناصرنژاد

خ .فرجی .استاد دهکمی

4

بهداشت جامعه درمانگاه

دیالیزگروه الف /ب

گروه الف/بIcu/ccu

اطفال

شماره دو

NICUگروه الف /ب

اقای خندان .اقای
ارجمند(عصر)
 Icu/ccuگروه الف/ب

بهداشت جامعه درمانگاه
شماره یک

گراش(صبح)
گروه الف سه روز اولnicu

جدول شماره یک

جدول شماره یک

گروه ب سه روز دوم

مربی

خانم کاظمی

یگانه /ناصر نژاد

5

 Icu/ccuگروه الف/ب( عصر)

 Icu/ccuگروه الف /ب

جدول شماره یک

جدول شماره یک

اقای خندان .اقای

خ .فرجی .استاد خانم

ارجمند(عصر)

دهکمی

آقای خندان .اقای ارجمند

خ .فرجی .استاد خانم

خ .خرم صادق

دهکمی

(عصر)
بهداشت جامعه درمانگاه

بهداشت جامعه درمانگاه

NICUگروه الف/ب

شماره دو

شماره یک

گراش(صبح)
دیالیزگروه الف /ب
گروه الف سه روز اولnicu
گروه ب سه روز دوم

مربی

خانم کاظمی

خانم کارگر

خانم ناصرنژاد /خانم یگانه

 گروه های کارآموزی:
گروه :1مهسا حیدری -عاطفه محمد قادر  -فاطمه قائدی  -احمد محمودی -علی جمسی  -مختار ویسی -علیرضا مرادی
گروه :2شقایق میرزایی  -فاطمه محمدی  -نرجس طاهری نژاد  -سمکو حقیقت خواه -امیرحسین بردبار -سجاد فقیه
گروه :3رویا میرزایی  -شهربانو امانی -فاطمه عباسی  -علیرضا بنی عبدالهی -علیرضا مهرآور -هاتف انصاری-عبدالکریم شیبانی

خانم کارگر

گروه :4مریم مهران فر  -مریم منفرد -آروین نوری-مسلم محمدی -ادیب خدامرادی-محمد حبیبی -سید مهدی رجائی فر
گروه :5سعیده خوشبختی -زهرا جمشیدی  -پریسا فرهادی -عرفان محمدیان  -امیر حسین جاللیان -محمد رسول عابدینی  -مهدی نوری زاده

 گروه بندی کارآموزی:
* گروه  1ب :احمد محمودی -علی جمسی  -مختار ویسی -علیرضا مرادی

گروه 1الف :مهسا حیدری -عاطفه محمد قادر  -فاطمه قائدی

* گروه  2ب :سمکو حقیقت خواه -امیر حسین بردبار -سجاد فقیه

گروه  2الف :شقایق میرزایی -فاطمه محمدی -نرجس طاهری

گروه 3الف :علیرضا بنی عبدالهی -علیرضا مهرآور -هاتف انصاری-عبدالکریم شیبانی.
گروه  4الف :مریم مهران فر  -مریم منفرد -آروین نوری -

گروه  5الف :زهرا جمشیدی  -پریسا فرهادی-سعیده خوشبختی

* گروه  3ب :رویا میرزایی  -شهربانو امانی -فاطمه عباسی
* گروه  4ب :ادیب خدامرادی  -مسلم محمدی

* گروه  5ب :امیر حسین جاللیان -رسول عابدینی  -مهدی نوری زاده -عرفان محمدیان

کار آموزی  ICUو ccuجدول شماره یک:

گروه الف

گروه ب

سه روز اول صبح icu

سه روز اول صبح ccu

سه روز دوم صبح سی سی یو

سه روز دوم صبح icu

سه روز اول عصر icu

سه روز دوم عصرccu

سه روز دوم عصرccu

سه روز دوم عصرicu

 توجه:
-

زمان کارآموزی صبح ها  7:30-12و عصرها  13:30-18می باشد.

-

هرگونه جابجایی و تغییر در برنامه کارآموزی تنها با تایید مدیرگروه امکان پذیر است.

-

رعایت ( Dress codeروپوش سفید ،اتیکت ،شلوار پارچه ای مشکی ،مقنعه مشکی ،کفش ساده مشکی ،تگ شناسایی) الزامی می باشد .خواهشمند است با توجه به مساله کرونا نسبت به
پوشش و یونیفرم خود دقت ویژه گردد.

-یک روز غیبت غیر موجه منجر به صفر شدن نمره کارآموزی شده و یک روز غیبت موجه (طبق نظر مربی و تایید مدیر گروه) باید دو برابر جبران شود.

