
  اولدوره  سالمت جامعهرشته پرستاری ترم سوم دانشجویان  402-401برنامه نیمسال اول سال 

ساعت                        

 ایام هفته
10-8 12-10 4-2 

 شنبه

پرستاری سالمت جامعه )گروههای آسیب 

دکتر واحد کارآموزی )* 1واحد نظری و  5/1پذیر( 

 (دکتر ساکی  -حسین آبادی
 

واحد  1عرضه خدمات سالمت نظام های 

 )دکتر حیدری( واحد کارآموزی 1و نظری 

برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های 

واحد  5/0واحد  نظری  5/1سالمت جامعه 

 کارآموزی
 )دکتر بیرانوند، دکتر ساالروند*(

  پرستاری سالمت جامعه )گروههای آسیب پذیر()(  از هفته دوم ترم کارآموزی  شنبه1

 شنبه2
 راه از سالمت و  منزل در مراقبت ارورزیک

  ترم دوم هفته از)( دور

 5/0د کارورزی حوا 5/0مراقبت در منزل

 دحوا

 دکتر سااالروند، دکتر حسین آبادی

 5/0( Telehealthسالمت از راه دور )

-Nonواحد  کارورزی   نیم واحد) واحد

core   ) دکتر بیرانوند، دکتر ساکی*() 

 هفته اول تا چهارم

کارآموزی نظام های عرضه خدمات 

 از هفته پنجم ترم (  سالمت )

 

 

  شنبه 3

 دکتر بیرانوند( -کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد) دکتر سااروند در طول ترم

 )ترم سوم( اولدوره  سالمت جامعهدانشجویان رشته  402-401برنامه کارآموزی نیمسال اول سال 

ساعت                        

 هفته ایام
 10/401لغایت / 6/401/

 شنبه1

 از هفته سوم به بعد 

 10/401لغایت / 7/401کارآموزی پرستاری سالمت جامعه )گروههای آسیب پذیر()(  از هفته دوم ترم /

دفاتر تسهیل گری  -مراکز جامع سالمت ،، سرای سالمندان صدیقفرزانگان ، مرکز توانبخشی سالمندانامام رضابیمارستان عرصه ها: 

 استانداری

شنبه ها   هفته سوم 2

به بعد از شروع ترم . 

 10-14ساعت 

 10/402لغایت / 7/401 (حیدری دکتر)نظام های عرضه خدمات سالمت کارآموزی 

 ز توانبخشی سالمندانمرک -معاونت اجتماعی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی -معاونت اجتماعی شهرداری -عرضه ها : بهزیستی

 10/400لغایت / 7/401دفاتر تسهیل گری استانداری  -، مراکز جامع سالمت، سرای سالمندان صدیقفرزانگان

 ، کارآموزی برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های سالمتکارورزی مراقبت در منزل و سالمت از راه دورشنبه ها از هفته   2



 سوم به بعد 

  

 مرکز توانبخشی سالمندان -معاونت اجتماعی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی -معاونت اجتماعی شهرداری -عرصه ها: بهزیستی

 10/401لغایت / 7/401/-، مراکز جامع سالمت، سرای سالمندان صدیقفرزانگان

 


