برنامه زمان بندی واحدهای کاراموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری

نام کاراموزی

ردیف نیمسال/
ترم

تعداد دروس تئوری مربوط

دروس تئوری

بخش های

واحد

نیمسال قبل

پیشنهادی

1

دوم

کارآموزی اصول و مهارتها

1

اصول و مهارتها

اصول و مهارتها

بخش جراحی ب
امیرالمومنین

2

دوم

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

1

فارماکولوژی

-

بخش داخلی و
اورژانس بیمارستان
امیرالمومنین

3

سوم

کارآموزی پرستاری

2

بزرگساالن/سالمندان ()1

مفاهیم پایه
پرستاری(شوک و  ..و
سرطان)

4

چهارم

بزرگساالن/سالمندان()2

بزرگساالن/سالمندان

(ارولوژی ،ژنیکولوژی،قلب،
تنفس)

(()1آب و الکترولیت،
ارتوپدی ،گوارش)

بخش
داخلی(نفرولوژی/
ارولوژی)
بخش جراحی عمومی
بخش گوارش
بخش ارتوپدی

5

چهارم

6

چهارم

7

پنجم

8

پنجم

9

ششم

(آب و الکترولیت ،ارتوپدی،
گوارش)

بزرگساالن/سالمندان ()1

کارآموزی پرستاری

2

بزرگساالن/سالمندان ()2

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و

2

نوزاد

کارآموزی پرستاری سالمت جامعه/فرد

پرستاری بهداشت مادر
و نوزاد

2

و خانواده /محیط

پرستاری سالمت
جامعه/فرد و خانواده/
محیط

کارآموزی پرستاری

2

بزرگساالن/سالمندان ()3

کارآموزی و پرستاری بهداشت روان و

2

بیماریهای روان

کارآموزی پرستاری در مشکالت شایع

(غدد ،عفونی ،اتاق عمل،
پوست و سوختگی ،خون،
چشم ،گوش ،اعصاب و
توانبخشی)

(( )2ارولوژی،
ژنیکولوژی،قلب ،تنفس)

پرستاری بهداشت روان
و بیماریهای روان

1

ایران

11

ششم

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

1

11

ششم

کارآموزی پرستاری کودک سالم و

2

پرستاری بیماریهای کودکان

بزرگساالن/سالمندان()3

بزرگساالن/سالمندان

خانمها:درمانگاه پره
ناتال ،بخش مامایی،
بخش نوزادان
آقایان :اورژانس داخلی
و جراحی
مراکز بهداشتی شهری
و روستاییhome ،
 ،visitسرای
سالمندان و بازدید
بخش قلب 9 :روز
بخش تنفس 9 :روز

بخش روان9 :روز
کلینیک روان 3 :روز
پراور 3 :روز
اورزانس روان 3 :روز
 9 :CCUروز

پرستاری در مشکالت

بزرگساالن/سالمندان

شایع ایران (متابولیک،
گردش خون ،تنفس،
سرطان ،اعصاب)

(( )3غدد ،عفونی ،اتاق
عمل ،پوست و سوختگی،
خون ،چشم ،گوش،
اعصاب و توانبخشی)

پرستاری مراقبتهای

پرستاری در مشکالت

ویژه(  ،CCU, ICUدیالیز)

شایع(متابولیک ،گردش
خون ،تنفس ،سرطان،
اعصاب)

 6 :ICUروز
دیالیز 3 :روز

پرستاری کودک سالم و

پرستاری کودک سالم و

پرستاری بیماریهای

پرستاری بیماریهای

کودکان

کودکان

بخش کودکان9 :روز
بخش نوزادان3 :روز
مهد کودک6 :روز

برنامه زمان بندی واحدهای کاراموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری

نام کاراموزی در عرصه

ردیف نیمسال/
ترم
1

هفتم

2

هفتم

3

هفتم

4

هفتم

5

هفتم

6

هشتم

7

هشتم

8

هشتم

9

هشتم

11

هشتم

کارآموزی در عرصه پرستاری

تعداد دروس تئوری مربوط

بخش های

بخش های

واحد

کاراموزی

کارورزی

2

بزرگساالن/سالمندان ( )1بخش
(آب و الکترولیت ،ارتوپدی ،داخلی(نفرولوژی/
ارولوژی)
گوارش)
بخش جراحی عمومی
بزرگساالن/سالمندان( )2بخش گوارش
(ارولوژی ،ژنیکولوژی،قلب ،بخش ارتوپدی
تنفس)

2

بزرگساالن/سالمندان( )3بخش قلب
بخش تنفس
(غدد ،عفونی ،اتاق عمل،
اتاق عمل
پوست و سوختگی ،خون،
چشم ،گوش ،اعصاب و
توانبخشی)
 9 :CCUروز
پرستاری در مشکالت
شایع ایران (متابولیک،
گردش خون ،تنفس،
سرطان ،اعصاب)
پرستاری بهداشت مادر خانمها :درمانگاه پره
ناتال ،بخش مامایی،
و نوزاد
بخش نوزادان
آقایان :اورژانس داخلی
و جراحی
پرستاری سالمت جامعه/فرد و مراکز بهداشتی شهری
خانواده /محیط
و روستایی ،مدارس

3

 6 :ICUروز
پرستاری مراقبتهای
ویژه(  ،CCU, ICUدیالیز) دیالیز 3 :روز

بزرگساالن/سالمندان ()1

کارآموزی در عرصه پرستاری

2

بزرگساالن/سالمندان ()2

کارآموزی در عرصه پرستاری
بزرگساالن/سالمندان ()3

کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در

2

منزل

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت

2

مادر و نوزاد

کارآموزی در عرصه پرستاری سالمت

2

جامعه/فرد و خانواده /محیط

کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای
ویژه

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای

2

کودکان

پرستاری کودک سالم و
پرستاری بیماریهای
کودکان

کاراموزی در عرصه اصول مدیریت

2

خدمات پرستاری

کاراموزی در عرصه پرستاری اورژانس
در بحران و حوادث غیرمترقبه

نفرولوژی /ارولوژی
قلب
سوختگی
اتاق عمل
چشم
گوش
اعصاب
انکولوژی و هماتولوژی

مامایی
نوزادان
درمانگاه

کارگاه
مدارس
خانه بهداشت روستا
CCU
ICU
دیالیز
اطفال
مهدکودک
کارگاه

اصول مدیریت خدمات

بخش های مختلف
بیمارستان

پرستاری اورژانس در

اورژانس داخلی
اورژانس جراحی
اورژانس 115

پرستاری

2

بخش کودکان9 :روز
بخش نوزادان3 :روز
مهد کودک6 :روز

داخلی
جراحی

بحران و حوادث
غیرمترقبه

