
 (ششمدانشجویان ترم اول رشته پرستاری سالمندی)دوره  402-401برنامه نیمسال اول سال 

ساعت                          

 ایام هفته

10-8 12-10 4-2 

 )دکتر ابراهیم زاده(آمار پیشرفته شنبه2

 1کالس  -واحد عملی 5/0واحد نظری و  5/0

 (دکتر کرمی -دکتر ساکی)روش تحقیق

 1کالس  -عملیواحد  5/0واحد تئوری و  5/1
کارآموزی نظریه ها و الگوهای 

 هفته انتهایی ترم 4( حیدری)دکتر پرستاری

 

)دکتر کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری سالمندی شنبه3

 حیدری(

 3کالس  -واحد  عملی 5/0واحد تئوری و  5/1

 )دکتر صمدبیگ(اطالع رسانی پزشکی

 1کالس  -واحد عملی 5/0واحد تئوری و  5/0
)دکتر بررسی وضعیت سالمت سالمند

حسین آبادی( یک واحد تئوری و یک واحد 

 3کالس  -کارآموزی
دکتر  -دکتر ولیزاده)نظریه ها و الگوهای پرستاری شنبه4

 -واحد کارآموزی 5/0واحد تئوری و  5/1 (حیدری

 1کالس 

دکتر )ای حرفه روابط و پرستاری اخالق

 5/0واحد تئوری و  5/1( ساالروندو دکتر کرمی 

 1کالس  -واحد عملی

کارآموزی بررسی وضعیت  سالمت 

 نه هفته به مدت 8/401تاریخ /از  سالمند

  نه هفته  به مدت 9/401از تاریخ / کارآموزی اپیدمیولوژی سالمند شنبه
 (دکتر بیرانوند )دکتر حسین آبادی  مهارتهای ارتباطی و کار با سالمندان سالم و ناتوان

 )ترم اول(ششمدانشجویان رشته پرستاری سالمندی دوره  402-401برنامه کارآموزی نیمسال اول سال 

ساعت                          

 ایام هفته

 1-17هفته  -عصرها 1-17هفته  -صبح ها

 8 واحد  عملی 5/0کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری سالمندی)دکتر حیدری(  شنبه

 9/400/هفته دوم ترم از 
عرصه ها: بیمارستان شهداء، بیمارستان شهید رحیمی، مرکز توانبخشی سالمندان فرزانگان، 

 جامع سالمت مراکز -سرای سالمندان صدیق

 

 

( از تاریخ حیدریکارآموزی نظریه ها و الگوهای پرستاری)دکتر   شنبه2 

   به مدت چهار هفته 9/401/

شهداء، بیمارستان شهید رحیمی، مرکز توانبخشی  عرصه ها: بیمارستان

 مراکز جامع سالمت -سالمندان فرزانگان، سرای سالمندان صدیق

یک واحد  حسین آبادی( دکتر)بررسی وضعیت سالمت سالمند  شنبه4

 10/401لغایت / 9/401 هفته دوم ترم 8کارآموزی، 

توانبخشی عرصه ها: بیمارستان شهداء، بیمارستان شهید رحیمی، مرکز 

 مراکز جامع سالمت -سالمندان فرزانگان، سرای سالمندان صدیق

 

 



                  هفته  

 ایام هفته

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 صبح شنبه

                 عصر

                 صبح شنبه2 

                 عصر

 *سالمند مت سال وضیت بررسی ی ز آمو کار*        صبح شنبه4

                 عصر

 


