بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني

برنامه هفتگی كالس
گروه كودكان و مراقبت ویژه نوزادان

كد مدرك و شماره بازنگري:
PL-FR-004/00

تهران

دانشكده پرستاري ومامايي

نيمسال اول سال تحصيلي 98-99

نام استاد :آقای دکتر جمال الدین بگجاني

ساعت

8-10

10-12

13-15

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

کالس تئوری کودک بیمار ،دوره
 ،59گروه اول 8 ،هفته دوم

یکشنبه

کارآموزی

کارآموزی

کالس تئوری اصول مراقبت
پرستاری نوزادان 6 ،2جلسه دوم

دوشنبه

کارآموزی

کارآموزی

کالس تئوری اصول مراقبت های
پیشرفته پرستاری نوزادان یک8 ،
هفته اول
کالس روش تحقیق پیشرفته
 8هفته دوم

یک هفته در میان:
یک هفته در میان:
 -1شورای تحصیالت تکمیلی
 -1شورای آموزشی دانشکده
دانشکده
سه شنبه
 -2کالس های بین الملل و
 -2کالس های بین الملل و
کیش؛ کودک سالم و بیمار
کیش؛ کودک سالم و بیمار
کالس تئوری مقدمه ای بر
کالس تئوری مقدمه ای بر
پرستاری مراقبت های ویژه
چهارشنبه پرستاری مراقبت های ویژه
نوزادان ،هفته های  12تا  14نوزادان ،هفته های  12تا 14

کالس تئوری کودک بیمار ،دوره
 59گروه دوم 8 ،هفته دوم

کالس تئوری کودک بیمار ،دوره
 59گروه دوم 8 ،هفته دوم
کالس تئوری مقدمه ای بر
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

محل تشکيل کالس ها :

15-17
شورای آموزشی و پژوهشی
گروه ،یک هفته در میان

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني

برنامه هفتگی كالس
گروه كودكان و مراقبت ویژه نوزادان

كد مدرك و شماره بازنگري:
PL-FR-004/00

تهران

دانشكده پرستاري ومامايي

نيمسال اول سال تحصيلي 98-99

ساعت

نام استاد :خانم زهرا دانشور

8-10

10-12

13-15

كارآموزي

كارآموزي

كودك بيماردورۀ59گروه یک (شنبهها  10-12طول
ترم و  8 1-3هفته دوم ترم)
هفتههاي 14،16،18،20،22،24شش جلسه

كارآموزي

كارآموزي

اصول مراقبت پرستاري نوزادان 2یک شنبهها 4
جلسه اول دوره نهم

كارآموزي

كارآموزي

اصول مراقبت هاي پيشرفته پرستاري نوزادان یک
ارشد نوزادان دوره نهم

كارآموزي

كودك بيماردورۀ59گروه دو (سهشنبهها طول ترم و
چهارشنبهها  8هفته اول ) هفتههاي 19الی 24
شش جلسه آخر

كارآموزي

مقدمهاي برپرستاري مراقبت ویژۀ نوزادان دوره دهم
1-5

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
كارآموزي

سه شنبه
چهارشنبه

محل تشکيل کالس ها :

كارآموزي

15-17

 -1برنامه كارآموزي دانشجویان كارشناسی ارشد كودكان سنين مدرسه دورۀ  :30از  /6/23لغایت  98/7/10شنبه،سه شنبه و چهارشنبه
به مدت  10روز گروه صبح
 -2برنامه كارآموزي دانشجویان كارشناسی ارشد كودكان سنين مدرسه دورۀ  :30از  /6/23لغایت  98/7/10شنبه،سه شنبه و
چهارشنبه به مدت  10روز گروه عصر
 -3برنامه كارآموزي دانشجویان كارشناسی پردیس بينالملل از  98/7/14لغایت  98/8/5با گروه  2سه روز اول هفته به مدت  10روز
 -4برنامه كارآموزي دانشجویان كارشناسی دورۀ  56از  98/7/16لغایت  98/8/11با گروه  6از شنبه تا چهارشنبه به مدت  18روز 9 ،
الی  12آبان ماه كنگره كودكان مركز طبی كودكان
 -5برنامه كارآموزي دانشجویان كارشناسی دورۀ  56از  98/8/12لغایت  98/9/5با گروه  3از شنبه تا چهارشنبه به مدت  18روز
 -6برنامه كارآموزي دانشجویان كارشناسی دورۀ  56از  98/9/6لغایت  98/10/1با گروه  7از شنبه تا چهارشنبه به مدت  18روز

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني

برنامه هفتگی كالس
گروه كودكان و مراقبت ویژه نوزادان

كد مدرك و شماره بازنگري:
PL-FR-004/00

تهران

دانشكده پرستاري ومامايي

نيمسال اول سال تحصيلي 98-99

محل تشکيل کالس ها :

نام استاد :دکتر فاطمه خوشنوا فومني

ساعت

8-10

10-12

13-15

شنبه

كارآموزي نوپایی و خردسالی
ارشد (  8هفته دوم)

كارآموزي نوپایی و خردسالی ارشد
(  8هفته دوم)
بيماري هاي كودكان گروه 1
( هفته هاي  7تا )12

بيماري هاي كودكان
(بين الملل)
 8هفته اول

یکشنبه

پرستاري كودك سالم
(  8هفته دوم)

جلسه شوراي داخلی مدیریت

كارشناسی ارشد نوپایی
خردسالی(هفته  5تا )7

بيماري هاي كودكان (بين الملل)
 8هفته اول

دوشنبه

جلسه شوراي مدیران
دانشگاه

سه شنبه

كارآموزي كودك سالم خاوران
( تاریخ هاي -8/21 -8/14
)8/28
كارآموزي نوپایی و خردسالی
ارشد(  8هفته دوم)

كارآموزي نوپایی و خردسالی ارشد
(  8هفته دوم)
كارآموزي كودك سالم خاوران
(تاریخ هاي )8/29 -8/22 -8/15
اصول پرستاري پيشرفته نوزادان
یک( هفته )13-12-11

چهارشنبه

كودك سالم
( پردیس كيش) 8هفته اول
كارآموزي كودك سالم خاوران
( تاریخ هاي -8/22 -8/15
)8/29

كارآموزي كودك سالم خاوران
( تاریخ هاي )8/29 -8/22 -8/15

بيماري هاي كودكان
گروه 6(2هفته اول)

كارآموزي كودك سالم خاوران
( تاریخ هاي )8/29 -8/22 -8/15

كنگره كودكان
( 18مهرماه)

كارآموزي كودك سالم خاوران
( تاریخ هاي  8/23 -8/16 -8/9و
)8/30

كارآموزي نوپایی و
خردسالی ارشد
(  8هفته دوم)

15-17
جلسه شوراي آموزشی
پژوهشی گروه

پرستاري كودك سالم بين
الملل ( 8هفته دوم)
كارآموزي نوپایی و
خردسالی ارشد
(  8هفته دوم)

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني

برنامه هفتگی كالس
گروه كودكان و مراقبت ویژه نوزادان

كد مدرك و شماره بازنگري:
PL-FR-004/00

تهران

دانشكده پرستاري ومامايي

نيمسال اول سال تحصيلي 98-99

نام استاد :خانم دکتر بتول پورابولي

محل تشکيل کالس ها :

ساعت

8-10

10-12

13-15

شنبه

کاراموزی ارشد

کاراموزی ارشد مرکز طبی – ولی عصر

کالس (کارشناسی یا ارشد )

یکشنبه

کاراموزی ارشد

کاراموزی ارشد مرکز طبی – ولی عصر

کالس (کارشناسی یا ارشد )

دوشنبه

کاراموزی ارشد

کاراموزی ارشد مرکز طبی – ولی عصر

کالس(کارشناسی یا ارشد )

سه شنبه

کاراموزی ارشد

کاراموزی ارشد مرکز طبی – ولی عصر

کالس(کارشناسی یا ارشد )

چهارشنبه

کاراموزی ارشد

کاراموزی ارشد مرکز طبی – ولی عصر

کالس(کارشناسی یا ارشد )

15-17

