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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد دانشکده 

 

 و فوریت های پزشکی گروه پرستاری

 

 1401-1402سال تحصیلی اول نیمسال در  و فوریت های پزشکی موزی دانشجویان پرستاریآبرنامه کار

 

 و فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی  مدیر گروه پرستاری

 آقای ناوخاصی 

 

 کارشناس اموربالینی

 سرکار خانم سطوتی 
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 پرستاری   3دانشجویان ترم 

 واحد   1ارتوپدی )بخش جراحی(    – واحد  1)گوارش )بخش داخلی(    1ارآموزی پرستاری بزرگساالن / سالمندانک

 واحد 1بخش ها(  کارآموزی فارماکولوژی بالینی )بخش اورژانس و سایر  

 واحد /مربیان شیفت/ بخش  تاریخ گروه

 مهرماه  =16-17-18-23-24-25-30 1

 ابان ماه =1-2

 واحد حق التدریس( 1رشتیانی ) مهدی جناب آقای  داخلی   -صبح

 مهرماه =19-20-21-26-27-28 1

3-4-5= ماه   آبان  

 واحد حق التدریس(  1ناب آقای محمد مهدی صحرایی  ) ج جراحی    - صبح

1  7-8-9-14-15-16-21-22-23= ماه   آبان اورژانس  –صبح  

 )فارماکولوژی( 

 واحد موظفی ( 1سرکار خانم مرضیه اصالنی ) 

 مهر ماه =16-17-18-23-24-25-30 2

1-2= ماه  آبان  

 واحد حق التدریس( 1جناب آقای مسعود رحیمی  )  جراحی -صبح 

 مهرماه =19-20-21-26-27-28 2

3-4-5= ماه   آبان  

 واحد حق التدریس( 1)    وحید موالئیجناب آقای  داخلی    - صبح

2  10-11-12-17-18-19-24-25-26= ماه   آبان اورژانس   -صبح  

 )فارماکولوژی( 

 (  حق التدریسواحد 1سرکار خانم مرضیه اصالنی  ) 

 مهر ماه =16-17-18-23-24-25-30 3

1-2= ماه   آبان  

اورژانس   -صبح 

 )فارماکولوژی( 

 (حق التدریس واحد1سرکار خانم مرضیه اصالنی  ) 

3 7-8-9-14-15-16-21-22-23= ماه  آبان  واحد حق التدریس(  1)    وحید موالئیجناب آقای  داخلی  -صبح  

3 10-11-12-17-18-19-24-25-26= ماه  آبان  واحد حق التدریس(  1)  مسعود رحیمیجناب آقای  جراحی   -صبح 

 مهرماه =19-20-21-26-27-28 4

3-4-5= ماه   آبان  

اورژانس   -صبح 

 )فارماکولوژی( 

 (  حق التدریس واحد1سرکار خانم مرضیه اصالنی  ) 

 

4 7-8-9-14-15-16-21-22-23= ماه  آبان  واحد موظفی (  1)  معصومه رستمی سرکار خانم   جراحی  -صبح  
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4 10-11-12-17-18-19-24-25-26= ماه  آبان  

 

 واحد حق التدریس( 1)    رحیم سالمی ظریف جناب آقای داخلی    -صبح

 

 

 اسامی دانشجویان گروه

 یکارخانه ا یحسن- یطمر  فاطمه-  یغالم  مائده-  ییرضا  یمهد-  انیداور  یعل-مهراد قربان زاده 1

 انیجهان  فاطمه -  انیمعصوم مقدسه  -مسعود  یمحمد احمد ریام  -  یجهان یمهد  -  انیمشعر یکسر- ستهیشا یقیمحمد مهرشاد طر 2

 یلیسه نایم  -  یفاتح فاطمه  -بهار لو شباب  میمر  -  انیول راشد -  یسیو  هانیک- یمحمد  ایزکر 3

 یرستم اباد  ایمیک  -  یکرم  میمر - یاسد کوین  -یشهگل نیحس ریام - یشکر  یعل  - ینیام ررضایام  -احمد پارسا مهر 4
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کارآموزی  خصوص در پزشکی فوریت و پرستاری دانشجویان توجه قابل   

 .شد نخواهد پذیرفته سرویس  از جاماندن یا  و مختلف های بهانه به کارآموزی های  دوره در تأخیر یا  غیبت گونه هیچ (1

  سرویس   اختصاص  امکان  معمول  ساعات  از  خارج  در  باشد،   می   زمانبندی  براساس  و   فرهنگی   امور  نقلیه  عهده   به  ذهاب   و  ایاب  سرویس  آنجاییکه  از (2

 .ندارد وجود دانشجویان انتقال جهت

  ساعت   جمله   از  مربوط  قوانین  و  مقررات  کلیه  دانشکده، موظفند  پوشش  تحت  های  خوابگاه  در  استقرار   جهت  کارآموزی  دوره  طی  دانشجویان (3

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

 .شد خواهد اقدام مقررات

 .باشد   می الزامی کارآموزی دوره طی  ، کارآموزی های بخش خروج و ورود  ساعات در  نظم رعایت  و   ای حرفه اخالق  و  پوشش رعایت (4

 می باشد.  ممنوع درمانگاه ها و بیمارستان محیط از خارج در بیمارستان   فرم لباس و روپوش پوشیدن (5

  در   نمایید.  دریافت  را  رختکن  کلید  و  کرده  مراجعه  بیمارستاندر دپارتمان آموزشی    واقع  بالینی  امور  به  بیمارستان  رختکن  کلید  دریافت  جهت (6

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

بهداشتی استفاده کنند  دانشجویان در طی دوره کاراموزی  باید حتما از تجهیزات فردی که روزانه تحویل داده می شوند در بیمارستان و مراکز   (7

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

 باشد:  می ذیل شرح به  کارآموزی   دوره در حضور ساعات (8

 18:30الی  13:30عصر:  ساعت       12:30 الی 7:30 ساعت : صبح 
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 عرصه  در کارآموزی و کارآموزی مقررات

 کارآموزی در اخالقی اصول

  وی  آسایش حفظ و مددجو به احترام .1

 عفونت کنترل 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 .4

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

 مراقبتی  -درمانی  تیم  کارکنان و  ها  همکالسی  مربی،  مددجو،  با  اسالمی شئونات و  اخالق  رعایت و ای حرفه روابط برقراری .6

 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

  در  18:30  الی  30/13  و صببح شبیفت در12:30 الی 30/7 کارآموزی در  حضبور  سباعت) کارآموزی  سباعت در  انضبباط و  نظم  رعایت .1

 باشد(  می عصر شیفت

 مربی نظر  با مربوطه بخش در  مراقبتی  -درمانی خدمات ارائه .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 .4

 جهت  خود  کارآموزی شببروع از قبل روز چند اسببت موظف  دانشببجو  عمل  اتاق   و  سببوختگی  ،ICU های  بخش  های کارآموزی در .5

  هیچ به  ها بخش  این  کارآموزی  اول  روز  در مذکور  یونیفورم  نداشبببتن.  نمباید مراجعبه آموزش به  دمپبایی  و سببببز  یونیفورم  دریافت

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

 .است ممنوع آموزش  تایید و آموزش  به مربی توسط اطالع بدون جبرانی کارآموزی هرگونه برگزاری .6

 .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 .9

 .باشد  silent  همواره  باید تلفن مربی، موافقت درصورت  تنها و است ممنوع بالین  در همراه تلفن داشتن همراه .10

 .است ممنوع  ها  دستگاه در اختالل ایجاد  دلیل به  ویژه مراقبت  های بخش در  همراه تلفن از استفاده .11

 .است ممنوع  مددجویان...  و زخم از فیلمبرداری و عکسبرداری .12

 بالین در حضور و کارآموزی حین دخانیات استعمال  و آدامس جویدن  آشامیدن، خوردن،  عدم .13

 ای حرفه و دانشجویی شأن از دور بصورت  درمانی  -بهداشتی محیط در خندیدن  بلند  و سروصدا ایجاد  و تجمع  عدم .14

 

  :کارآموزی محیط در  خانم ها ظاهری  پوشش

 
 .نازک و  کوتاه و تنگ  های روپوش از استفاده  عدم و  متعارف  گشادی و  بلندی  با تمیز سفید روپوش .1

:  ها  رشبته سبایر -ای  سبرمه مقنعه: پرسبتاری  رشبته) مقنعه  از مو  و  زیورآالت گذاشبتن بیرون  عدم  و  حجاب  رعایت  با تمیز  بلند مقنعه .2

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

 مشکی(: ها رشته سایر -ای سرمه: پرستاری رشته( )است ممنوع جین و تنگ شلوار)  متعارف  گشادی با تمیز ای پارچه شلوار .4

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

 .ای حرفه و دانشجویی شأن از دور بصورت آرایش لوازم از  استفاده  عدم .6

 

 

 :کارآموزی محیط  در  آقایان ظاهری  پوشش

 
 است( الزامی روپوش  های  دکمه بستن)  متعارف گشادی  و  بلندی با تمیز سفید روپوش  .1

 ای حرفه  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 .4

 شبأن  از دور  بصبورت  موها آرایش  عدم  و مرتب  و  کوتاه  صبورت و سبر اسبت( موهای الزامی  جوراب  پوشبیدن)  بسبته جلو مشبکی  کفش .5

 ای حرفه  و دانشجویی

 

 

 


