بسمه تعالی
برنامه هفتگی كالس
کد مدرك و شماره بازنگري:

گروه مراقبت های ویژه و مدیریت
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مدیر گروه

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران

دانشكده پرستاري ومامايی

نیمسال اول سال تحصیلی  98-99نام استاد:

8-10

دکتر مریم اسماعیلی

10-12

محل تشکیل کالس ها  :ساختمان مامایی

13-15
جلسات گروه

شنبه
شورای محیطی ارتباط با
صنعت

یکشنبه
دوشنبه

مبانی مراقبت ها ارشد

مفاهیم ،الگوها و نظریه ها

مبانی مراقبت ها ( 4جلسه آخر
ترم)

سه شنبه

جلسه شورای آموزشی
پژوهشی

جلسه تحصیالت تکمیلی

پرستاری مراقبت های ویژه
اختصاصی (6گوارش) دانشجویان
ارشد دوره دهم

روش شناسی و نقد پژوهش های کمی و کیفی در
پرستاری

چهارشنبه

-

13-17

کارآموزی سی سی یو بیمارستان امام از  98/8/4تا  98/8/15دانشجویان کارشناسی دوره  57گروه ( 4شنبه تا
چهارشنبه 10 ،روزه)

-

کارآموزی سی سی یو بیمارستان امام از  98/9/4تا  98/9/13دانشجویان ارشد دوره دهم

-

کارآموزی سی سی یو بیمارستان امام از  98/10/2تا  98/10/11دانشج.یان ارشد دوره دهم

داخلی اتاق402:

در صورت عدم حضور با منشی گروه سرکار خانم قدرتی تماس گرفته شود .داخلی منشی گروه 425

بسمه تعالی
برنامه هفتگی كالس
کد مدرك و شماره بازنگري:
گروه مراقبت های ویژه و مدیریت
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دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران

دانشكده پرستاري ومامايی

نیمسال اول 95-96

نام استاد :دکتر محمدعلی چراغی

محل تشکیل کالس ها  :ساختمان مامایی

برنامه هفتگی ترم مهر ماه 1398
روز

ساعت

10-8

شنبه

12-10

15-13

17-15

مشاوره پژوهشی
دانشجویان

جلسه گروه

مشاوره پژوهشی
دانشجویان

معاونت فرهنگی دانشگاه

یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه

مدیریت موردی
جامعه شناسی و رفتار
سازمانی

مدیریت موردی
جامعه شناسی
سازمان

الگوهای کیفیت

معاونت فرهنگی دانشگاه ؛ فلسفه پرستاری  4هفته آخر ترم از ساعت  13تا 15
کالس
نظریه پردازی

کالس
نظریه پردازی

اخالق و ارتباطات
انسانی

کارآموزی و کارگاه در  8هفته اول /دوم:
کارگاه ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و اعتباربخشی برای دانشجویان دکتری پرستاری به تاریخ 98/7/20
کارآموزی آلگوهای کیفیت و اعتباربخشی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری 8هفته دوم
کارآموزی جامعه شناسی و رفتار سازمانی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری  4هفته آخر

جلسات برون سازمانی:


یکشنبه ها :جلسه ماهیانه بورد پرستاری به عنوان دبیر بورد پرستاری
وزارت بهداشت /یک هفته در میان /ساعت  7تا  9صبح



چهارشنبه ها :شورای عالی نظام پرستاری به عنوان نماینده وزیر /یکبار در ماه

سه شنبه ها :کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی

بسمه تعالی
برنامه هفتگی كالس
کد مدرك و شماره بازنگري:
گروه مراقبت های ویژه و مدیریت
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دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران

دانشكده پرستاري ومامايی

نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

نام استاد:

دکتر الهام نواب

8 - 10

محل تشکیل کالس ها  :ساختمان مامایی

10 -12
کالس بین الملل(گوارش)

جلسه گروه

روش تحقیق

مشاوره دانشجویی

دو شنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

سه شنبه

مشاوره دانشجویی

شورای تحصیالت تکمیلی

شورای بین الملل

چهارشنبه

مراقبت های ویژه اختصاصی ( 8تروما)

کالس بین الملل (تروما)

شنبه

پرستاری سالمندی 3

13 – 15

یکشنبه

کارآموزی سی سی یو  :از تاریخ  98/8/18الی ( 98/9/27از هفته نهم تا چهاردهم ترم به مدت  6هفته)
کارآموزی پرستاری سالمندی  :هفته  15و  16ترم

بسمه تعالی
برنامه هفتگی كالس
کد مدرك و شماره بازنگري:
گروه مراقبت های ویژه و مدیریت
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دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران

دانشكده پرستاري ومامايی

نیمسال اول سال تحصیلی  98-99نام استاد :دکتر عباسی دولت آبادی محل تشکیل کالس ها  :ساختمان مامایی

8 – 10

شنبه

پدافند غیرعامل و نقش پرستار در آن-
کارشناسی ارشد98/7/13 -98/6/23 ،

یکشنبه

مدیریت حوادث و بالیا در نظام سالمت
98/8/26 -98/6/24

10– 12

13:00-15:00

دوشنبه
سه شنبه

مراقبت های جامع پرستاری در بخش ویژه،
 ( ICUکیش)،
98/10/10 -98/10/3

مراقبت های جامع پرستاری در بخش ویژه،
98/9/26 -98/8/21 ICU

چهارشنبه

مراقبت های جامع پرستاری در بخش ویژه،
 ( ICUکیش)،
98/8/15 -98/7/24

پرستاری مراقبت ویژه اختصاصی
98/7/17 – 98/6/27 ،9
پرستاری مراقبت ویژه اختصاصی
98/10/11 -98/9/20 ،7












یکشنبه ،98/8/19 ،کارگاه نقش پرستار در پدافند غیرعامل گروه1
یکشنبه ،98/8/26 ،کارگاه نقش پرستار در پدافند غیرعامل گروه2
سهشنبه  ،98/8/28کارگاه مخاطرات شغلی
یکشنبه ،98/9/3،کارگاه نقش پرستار در پدافند غیرعامل بینالملل
سهشنبه ،98/9/4 ،کارگاه مخاطرات شغلی
 CCU ،98/7/3– 98/6/23امام ،گروه 1
 CCU ،98/7/17 -98/7/6امام ،گروه2
 CCU ،98/9/27 -98/9/18شریعتی ،کارورزی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه
 ICUOH ،98/10/11 -98/9/30امام ،گروه7
 CCU ،98/10/25 -98/10/14امام ،گروه8

بسمه تعالی
برنامه هفتگی كالس
کد مدرك و شماره بازنگري:
گروه مراقبت های ویژه و مدیریت
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دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران

دانشكده پرستاري ومامايی

نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

8 - 10

روزهای

نام استاد:

محل تشکیل کالس ها  :ساختمان مامایی

زهرا توکل

10 - 12

13 – 15

15 – 17

هفته
شنبه

کمیته سازمانی اخالق در پژوهش

جلسات گروه

کمیته سازمانی اخالق در
پژوهش

یکشنبه

کمیته سازمانی اخالق در پژوهش

کمیته سازمانی اخالق در
پژوهش

کمیته سازمانی اخالق در
پژوهش

دوشنبه

مدیریت پرستاری بالینی ،کارشناسی ارشد
کودکان دوره 98/7/15 30و 98/7/22

کارگاه مدیریت ایمنی شامل خود ،بیمار و محیط و کارگاه
ارزیابی و مدیریت خطر ،کارشناسی ارشد مدیریت دوره2
 98/9/18و 98/9/25

سه شنبه

اصول مدیریت خدمات
پرستاری ،کارشناسی
پرستاری دوره58

مطالعه

اصول مدیریت خدمات
پرستاری ،کارشناسی
پرستاری ،پردیس کیش بین
الملل دوره اول

کالس کارآفرینی
کارشناسی پرستاری دوره59

چهارشنبه

جلسات ماهانه کمیته
سازمانی اخالق

کمیته سازمانی اخالق
در پژوهش

مشاوره و راهنمایی

مشاوره و راهنمایی

کارآموزی ها:
 کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری( دانشجویان کارشناسی دوره :)56
گروه  1در تاریخ  98/9/6لغایت  98/10/1ساعت 7:30 – 13:30
 کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری( دانشجویان کارشناسی دوره :)56
گروه  3در تاریخ  98/10/2لغایت  98/10/25ساعت 7:30 – 13:30

بسمه تعالی
برنامه هفتگی كالس
کد مدرك و شماره بازنگري:
ویژهه و مدیریت
گروه مراقبت های ویژ
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران

PL-FR-004/00

دكتر بهرام نژاد

دانشكده پرستاري ومامايی

نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

8 – 10

نام استاد:

دكتر بهرام نژاد

10– 12

محل تشکیل کالس ها  :ساختمان مامایی

13:00-15:00

شنبه

جلسه گروه

یکشنبه

آموزش به بیمار

15:00-17:00

دوشنبه
مراقبتهاي جامع پرستاري
بخشهاي ویژه(بین الملل)

سه شنبه
چهارشنبه

-

دیالیز دانشجویان بین الملل
کیش

کارآموزي دیالیز بیمارستان امام دوشنبه تا چهارشنبه از /8/20تا  16( 98/9/13روزه)
کارآموزي دیالیز بیمارستان امام دوشنبه تا چهارشنبه از /9/18تا  8( 9/27روزه)
کاراموزی آی سی یو اورژانس بیمارستان امام  ،دانشجویان کارشناسی دوره  57گروه  ،1شنبه تا چهارشنبه ،از  /7/20تا 98/8/1
( 10روزه)
کاراموزی آی سی یو اورژانس بیمارستان امام  ،دانشجویان کارشناسی دوره  57گروه ،2شنبه تا چهارشنبه از  /8/4تا 98/8/15
( 10روزه)
کاراموزی آی سی یو اورژانس بیمارستان امام  ،دانشجویان کارشناسی دوره  57گروه  ،8شنبه تا چهارشنبه از  /10/28تا 98/11/9
( 10روزه)

بسمه تعالی
برنامه هفتگی كالس
کد مدرك و شماره بازنگري:
گروه مراقبت های ویژه و مدیریت
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دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران

دانشكده پرستاري ومامايی

نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

نام استاد:

دكتر ايمانی پور

محل تشکیل کالس ها  :ساختمان مامایی

8 – 10

10– 12

شنبه

EDO

EDO

جلسه شوراي پژوهشی گروه

یکشنبه

کالس روش تحقیق -ارشد
ویژه

پاسخگویی به
دانشجویان

پاسخگویی به دانشجویان

دوشنبه

EDO

EDO

سه شنبه

کالس  -CCUکارشناسی
کیش
شوراي آموزشی دانشکده

پاسخگویی به
دانشجویان

کالس  -CCUکارشناسی بین الملل

چهارشنبه

EDO

EDO

کالس  –CCUکارشناسی
کالس تروماتولوژي -ارشد

12-13

نماز و
ناهار

13-15

کالس ارزیابی هاي تشخیصی -ارشد
ویژه

از تاريخ  98/7/6لغايت  98/7/17كارورزي  ICUجراحی قلب باز -هر روز ساعت 7/30-12/30
از تاريخ  98/8/20لغايت  98/8/29كارورزي  CCUارشد ويژه -سه روز دوم ساعت 7/30-12/30
از تاريخ  98/8/4لغايت  98/8/15كارورزي  ICUجراحی قلب باز -هر روز ساعت 7/30-12/30
از تاريخ  98/9/30لغايت  98/10/11كارورزي  ICUجراحی قلب باز -هر روز ساعت 7/30-12/30

15-17

