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  مدیریت بالینی   تکالیف 

  دکتر مظفري نیا هماهنگ نماید.. حهت مشخص شدن کنفرانس ها از طریق ایمیل نماینده کالس با کنفرانس ها طبق تاریخ ارائه می گردد -
   سرفصل برگزار نمایند. تمامی دانشجویان این کالس با هماهنگی دکتر اخوندزاده باید یک کارگاه براي دانشجویان کارشناسی براساس

براي تمامی کارگاه ها باید سرفصل مشخص و طرح درس نوشته شود. طبق ساعت تعیین شده از سوي دکتر اخوندزاده کارگاه برگزار گردد. در 
  وندزاده قرار گیرد.تمامی کارگاه ها حضور غیاب پیش ازمون و پس آزمون الزم است. نمرات باید به صورت قبول مردود در اختیار دکتر اخ

 هر دانشجو عالوه بر کارگاه هاي فوق باید کارگاه هایی با محتویات زیر براي دانشجویان عرصه در یک تاریخ به خصوص برگزار نماید. -

    کارگاه گزارش نویسی در پرستاري 14تا12ابان ساعت 28
کارگاه خطاهاي دارویی و / کارگاه احیا بزرگسال / کارگاه مراقبت از زخم و پانسمان/کارگاه فرآیند پرستاري د / کارگاه اصول احیا نوزا

  قوانین پرستاري /کارگاه مدیریت در بحران  و بالیا
هفته قبل از کارگاه مدرس خانم دکتر مظفري نیا باید محتوي 2 در هر روز دو کارگاه برگزار می گردد کارگاه ها باید کاربردي بالینی باشد

دانشجویان می توانند در کارگاه مدیریت بحران و بالیا و فرآیند پرستاري و مراقبت از زخم مشترك دو  کارگاه و اسالید ها را چک نماید.
 ساعت می باشد.2کارگاه را برگزار نمایند. مدت زمان هر کارگاه  نفري

دانشجو عرصه را در محیط بیمارستان ارزیابی نمایند و با تکمیل الگ بوك و 5دانشجویان ارشد ترم سوم باید با حضور در بخش هرکدام  -
هیه لیست عرصه از اموزش و به دلخواه دانشجویان فرم ارزشیابی به خانم دکتر مظفري نیا و دکتر حجتی تحویل دهند. نماینده کالس با ت

  د و دانشجویان را ارزیابی می نمایند. بیمارستان هاي گنبد علی اباد و گرگان می رون


