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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي دورهطرح 

 (ی دو ساعته برای یک درس دو واحدیجلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 اطالعات کلي درس:

   5/1: تعداد واحد            اصول و فنون پرستاری:ام درسن           جراحی پرستاری-داخلی :آموزشي گروه        پرستاری الیگودرز :دانشکدهنام 

(، سه شنبه 12-8یکشنبه) :روز                دوشنبه ها و چهارشنبه ها    : زمان برگزاری کالس                 - :نیازیشپ   عملی :دنوع واح

 مرکز مهارت های بالینی : کان برگزاریم                         12-8   :ساعت              (12-10)چهارشنبه (10-8ها)

 

 مشخصات مدرسان درس:

 تلفن همراه دانشگاه گروه رتبه نام و نام خانوادگي
کد کاربری  

 سما

سهم مدرس 

 **از درس )%( 

استاد 

  *مسوول
 استادیار معصومه فوالدوندی

داخلی 

 جراحی

پزشکی خرم علوم 

 دانشکده الیگودرزا-اباد
09130891145 

 ☒دارد  

 ☐ندارد 
100 

یر هده دارد. سایان را بر عشود و وظیفه نظارت بر روند درس و تکالیف دانشجواستاد مسؤول درس فردی است که در سیستم مدیریت آموزش سما درس به او اختصاص داده می*  

 دارند.   را بر عهده بخشی از درس  مسئولیت ،که بر اساس این طرح درسمدرسان، همکار در ارائه درس هستند 
 شود.الزحمه بر اساس درصد سهم با مدرسان تنظیم میقرارداد حق** 

 

 اطالعات فراگیران:

 نفر81      :  تعداد         -: واحدهای درسي مرتبط گذرانده شده   1کارشناسی پرستاری ترم :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 ا شامل شود:رکلمه در مورد این درس بنویسید. دقت کنید معرفی شما موارد زیر  300تا  250معرفی مختصری در حدود  :)درس( شرح دوره
 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 های حضوری و الکترونیک( و جایگاه هر کدامنحوه ارائه ترکیبی درس )بخش 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

رتباط اجویان فرضی ا مددب در این درس فراگیران بر اساس اصول مراقبت مددجو محور وکل نگر آموزش داده می شوند. فراگیران در محیط  شبه بالینی

یزی مراقبت و برنامه ر ی می کنندمراقبت از پوست ( را شناسای   ای، دفعی و  تغذیه برقرار می کنند،  نیازها و مشکالت اساسی آنها  )نیازهای تنفسی،

رای بیمار شنا شده و بآز زخم، ت و مراقبت اپرستاری را از بیمار  فرضی بعمل می آورند. با اصول دارو دادن، کنترل عالئم حیاتی و اصول کنترل عفون

 فرضی انجام می دهند. سپس انواع مراقبت های پرستاری انجام شده را ثبت می کنند. 

 در پايان اين دوره انتظار مي رود

 

 مقررات حرفه ای عایت قوانین ور تکیه بر مددجویان باکل نگر از نحوه مراقبت بالینی  آشنایی دانشجویان با

 

 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی

 معلومات و زیربنای علمی الزم جهت فراگیری مطالب مورد نظر را کسب کنند. (1

ژوهش های جدید را در پنموده و یافته های  با استفاده از مطالب تدریس شده سعی در گسترش معلومات خود از طریق مطالعات کتابخانه ای (2

 بکار گیرند. جهت بهبود کیفیت آموزش به بیمار

 با کاربرد منابع علمی جدید و یافته های حاصل از پژوهش ها تکالیف خود را تهیه کنند. (3
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 نند.کخود را پیگیری  برنامه های آموزشی  خود را بعهده گرفته و با راهنمایی اساتیدر مسئولیت یادگیری هر چه بیشت (4

 اشته باشند.علمی کالس شرکت فعال د یافته و در مباحث  حضور الس های درس و محل های کارآموزیبطور منظم و بدون غیبت در ک (5

 .در تاریخ های مقرر تکالیف نظری و عملی خود را ارئه و یا تحویل دهند (6

 آزمون نهایی را پوشش دهد وشود، باید اهداف درس )توجه داشته باشید محتوایی که به عنوان منبع آزمون به دانشجویان معرفی میاهداف درس: 

 دانشجویان نیز باید با اهداف درس مطابقت داشته باشد(.

 الف( در حیطه شناختی:

 .تمرین کنند  فرضی بیماربا مددجویان را یاد بگیرند و با  ارتباط اثربخش اصول و مهارت های (1

 .بگذارند احترام اخالقی و قانونی حقوق دارای انسان یک عنوان به به مددجو (2

 .اعمال خود قرار دهد هیمددجو را سرلوحه کل امنیت اصل   (3

 . کارگیرند به را ایزوالسیون عفونتهای بیمارستانی و  از پیشگیری اصول (4

 . آورند عمل به را زخم از مراقبت درخصوص پرستاری مراقبت (5

 . انجام دهند را )ماکت( فرضی بیمار مراقبتهای اولیه از (6

 . آورند عمل به را دفعی نیازهای درخصوص مراقبت پرستاری (7

 .  کنند اجرا  را ای تغذیه نیازهای درخصوص پرستاری مراقبت (8

 دهند. انجام را نیازهای تنفسی  به مربوط پرستاری مراقبت  (9

 . د چارت نماین و تفسیر کنترل، راطبیعی آن  محدوده و  عالئم حیاتی (10

 . اصول صحیح  تغییر وضعیت را برای بیمار فرضی تمرین کنند  (11

 . کنند اجرا صحیح روش با و گیرند کار به را مددجو به دادن دارو اصول (12

 ب( در حیطه عاطفی: 

 گرش های زیر را در رفتار خود بارز سازند:ن  

 فعالیت های محوله را مشتاقانه و مسئوالنه انجام دهد.

 .با اساتید خود با احترام برخورد می نماید و در جهت رفع اشکاالت خود سوال می پرسد (1

 در ارائه تکالیف کالسی و مطالب مازاد بر آن به صورت داوطلبانه پیش قدم می شود. (2

 به اهمیت گرفتن شرح حال از مددجویان واجرای فرایند پرستاری واقف باشد (3

 مددجو را به عنوان یک انسان دارای حقوق قانونی و اخالقی دانسته و به آنها احترام می گذارد (4

 حرفه ای در ارائه مراقبت خود از مددجویان پایبند استبه اصول علمی و اخالقی و  (5

 خود را برای ارائه بهترین خدمات پرستاری به بیمار مهیا می نماید (6

 به رعایت برنامه درمانی مددجو پایبند است (7

 اصل عدم صدمه و آسیب به مددجو را سرلوحه کلیه اعمال خود قرار می دهد (8

 یادگیری مداوم را مد نظر داشته باشد (9

 مطالعه می کند. ر مورد شرح حال مددجویانی که برای آنها ارائه می شودد  (10

 د.مددجویان ارانه ده پیشنهادات خود را در مورد مراقبت از (11

 .اخالقی در نظر می گیرد به عنوان یک انسان دارای حقوق قانونی و مددجو را  (12

 د.برای مدد جویان خدمت صادقانه انجام ده  (13

 .نی مددجویان پیروی کنداز دستورات برنامه درما   (14

 ج( در حیطه روانی حرکتی:
 

جوی ایزوله انجام مراقبت از مدد روش های پیشگیری ازانتقال عفونت )شستن دست، پوشیدن دستکش بدون آوردن استریل تمیز ...( را و (1

 دهد.

 تغییر وضعیت و جابجایی مددجو را به اجرا در آورد. (2



3 

 

 دهان و دندان( را نمایش دهد. مراقبت از–مهارت های بهداشت فردی )حمام (3

 کنترل و ثبت عالیم حیاتی را انجام دهد.  (4

 کاربرد سرما و گرمادرمانی را به تفکیک نمایش دهد. (5

 نیازهای تغذیه ای بیمار )غیر از راه خوراکی( را انجام دهد. (6

 نیازهای دفع مددجو از راه طبیعی و کیسه کلستومی و شستشوی آن را به اجرا درآورد. (7

 ی دفع ادراری در مددجوی هم جنس را از راه طبیعی و سند ادراری را نمایشدهد.نیازها (8

 اصول باز کردن وسایل استریل را انجام دهد . (9

 راههای تامین اکسیژن و نحوه انجام آن را اجرا درآورد. (10

 ساکشن دهان، بینی و تراکیاستومی را انجام دهد. (11

 دهد. خارج کردن آن و کشیدن انواع بخیه را نمایشکوتاه کرده درن و –نحوه مراقبت از زخم )پانسمان (12

 و...( را انجام دهد.&نحوه انجام انواع بانداژ را )مورب، (13

داخل جلدی( را به  وزیر جلدی –وریدی –انواع روشهای دارو درمانی )خوراکی، پوستی، شیاف، قطره چشمی، بینی، گوش، تزریقات عضالنی (14

 اجرا در آورد.

 دهد. محاسبات دارویی را انجام (15

 :دو جزء حضوری و الکترونیکسهم و نقش تعیین 
های خاص کنند. در رشتهمی روزه در ابتدا و انتهای ترم شرکت 4تا  3هایی که نیاز به حضور در فیلد یا آزمایشگاه ندارند، حداقل در دو بلوك حضوری دانشجویان در رشته

بتدا و یک یک جلسه در ال حداقدارد( شود. به طور معمول برای هر درس )که ماهیت عملی نریزی میبخش از برنامه، برنامهکه کار عملی و کارآموزی دارند، برای ارائه حضوری این 

ریزی نامهزم است در براله باشد. داشت ید. اما ممکن است استاد درس نیاز به جلسات حضوری بیشترند یک تا دو ساعته باشنتوانشود که میجلسه در انتهای ترم در نظر گرفته می

  نمایید. را تکمیل های زیراست، به کالس حضوری موکول نشود. با توجه به این توضیحات قسمت مجازیهای حضوری دقت شود تا محتوایی که قابل ارائه از طریق کالس

 ست؟آيا برگزاری يک جلسه در ابتدا و يک جلسه در انتهای ترم برای درس شما کافي ا 

 ☒خیر     ☐بلی 
 ل نمایید. تکمی موجود در انتهای همین سند زیر و نیز جدول جدولرا در  )شامل دو جلسه فوق(اطالعات کالسهای حضوری در صورتی که پاسخ شما خیر است، 

 

 ضرورت حضوری بودن بیني شده برای جلسهفعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه

 ترمانتهای  طول ترم ابتدای ترم

1       
 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 %20 ی    عمل ناتیفعال درتمر حضور 1

 %40 آزمون میان ترم                          2

 -%10 رعایت قانون و مقررات               3

 %40    یی                نها یآزمون عمل 4
 

 نوع آزمون:

  ☐غلط  -صحیح ☐جور کردنی           ☐ای چندگزینه       ☐پاسخ کوتاه      ☐تشریحی 

 (OSCEآسکی ) سایر موارد )لطفا نام ببرید(:

 نیازهای يادگیریپیش
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 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس 

 مرکز مهارت های بالینیحضور مرتب و به موقع دانشجو در 

 پوشیدن روپوش، مقنعه، کفش و شلوار طبق مقررات آموزشی دانشکده

 مطالعه مطالب قبل از تدریس

 تمرین مطالب تدریس شده یک تا چند جلسه)طبق نیاز دانشجو(

در صورت غیبت مشمول مقررات زیر خواهد شد:   

ور خواهد شد.ظمن نمره صفر یو یباشد و برا یترم نم انیدانشجو مجاز به شرکت در امتحان پا آنالین ساعات کالس 17/4از حد  شیب بتیدر غ  

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه

 ☒پرسش و پاسخ    ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒  سخنرانی

 ☐ (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   ☒  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   ☒بحث گروهی 

 فیلم آموزشی  سایر موارد:

 : درسمنابع 
 در تعیین منابع درس به نکات زیر توجه کنید:

  نه قسمتی شجو( در ساماتر دانیقمطالعه بیشتر )به منظور مطالعه عم ویژه دانشجویان را ذکر نمایید. برای منابع آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به

 جداگانه پیش بینی شده است.

 جازی، عدم مای آموزش ههای سیستمتوجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تعداد واحد درس شما و سطح دانشجویان باشد. یکی از چالش

ری درس رت ارائه حضوچه در صوو متناسب با آن توجه به حجم مطالب ارائه شده متناسب با واحد درسی است. بنابراین، به تعداد واحد درسی خود توجه نمایید

 مقدور و معقول است، منبع آزمون ارائه نمایید.

 ًمالکیت فکری منابع ارائه شده را در نظر بگیرید.  لطفا 

 ☐ خیر  ☐ بلی در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -1

 تکمیل کنید:در صورت وجود جدول زیر را 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

9313 موسوی، م، عالیخانی م، روشهای پرستاری بالینی، تهران انتشارات شهرآب ، تهران سال   کل فصول 

Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing, 2017 ,9th ed, Mosby co, USA.. 

1392 ران، . اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه طاهره نجفی و هماران، انتشارات سالمی؛ ته2  مطالعه بیشترجهت  

  

 ☐خیر   ☐بلی  دارید؟در نظر منبع درسی . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان 2

 در صورت وجود مشخصات کامل مقاله را بنویسید.

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان به 

 مقاله

  

 

به  بع درسيمنی به عنوان ه تنهای. در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فوق یا ب3

 .د(رم  مشخص نمایی، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع تدانشجویان معرفی کنید

 

 توضیحات کنندگانمشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
آماده بودن فايل برای 

 ** بارگذاری

 فیلم آموزشي

آشنايي با هندواش و اسکراب، آشنايي با پرونده و گرما و سرما درماني، 

 درماناندازه گیری عاليم حیاتي، اصول دارو دادن، برقراری راه وريدی، 

نقل و انتقال بیماران و تغییر ،  با ست و میکروست؛ خونگیری وريدی داخل

، اکسیژن تراپي، ساکشن، پانسمان،  ، سنداژادراری،  وضعیت بیماران

 
حضوری  همزمان با

 شدن کالس ها
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 معصومه فوالدوندی/ ، انما NGTگاواژ و الواژ،  تزريقات عضالني،

 .ستاو ...  میزبانی فایل یهاهسامانسایر  یشده رو بارگذاری یمحتواو  محتوای الکترونیک )که باید تهیه شود( جزوه، فیلم آموزشی، نت،یپاورپو دیمنظور اسال *

 ذکر است که محتوای ضمیمه باید قبل از آغاز ترم به صورت نهایی آماده شده باشد. به ** الزم

 قرار گیرد. ار دانشجویاندر اختی آپلود شده و لینک آن ،در سرورهای میزبانی فایلباید  توجه: در صورتی که حجم فایل محتوای ضمیمه زیاد است، عالوه بر سامانه 

 

 دهید؟. آیا برای درس خود اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می4

 ☐ خیر  ☐بلی، قسمتی از مباحث   ☒بلی، تمام مباحث 

  

یان معرفی ن( به دانشجوصلی آزموا)و نه به عنوان منبع  منبع مطالعه بیشتر. در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان 5

ضمیمه  ی ارائه در سایتآن را نیز برا فايلد،  ن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترس دارنآ، مشخصات کامل کنید

 نمایید(.. 

1.  

2.  

 

 های دانشجويان:تکالیف و پروژه

تدوین  ژه تکالیف، درشود. با توجه به اهمیت ویها مدیریت میادگیری در سیستم یادگیری الکترونیک، از طریق تکالیف و خودآزمونی-فرایند یاددهی

 آنها به نکات زیر توجه کنید:
 ر فواصل در طول ترم د وی کنید بندبهتر است مجموعه محتوای درسی خود را از طریق تعریف تکالیف مناسب با دانشجویان مرور نمایید. بنابراین، محتوای درس خود را تقسیم

 زمانی مناسب برای  آنها تکلیف طراحی نمایید.  

 ص توصیه ز در موارد خافته به جا کوتاه بین تکالیف مناسب نیست. فاصله کمتر از یک هفته یا بیش از دو هبندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. فاصله طوالنی یزمان

 شود. نمی

 های حل مسئله و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشند.تکالیف بهتر است بر مهارت 

 به کاربردن آموخته اصی در راستایعالیت خعه منابع و یادگیری دانشجو است، اما در پروژه پایان ترم فهدف، مطال ،تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیف-

 باید چندین تکلیف داشته باشند. ها، حتماً ها ممکن است پروژه آخر ترم نداشته باشند ولی همه درسشود. بسیاری از درسها تعریف می

 :پروژه پايان ترم 

 ☒ خیر  ☐ بلی  اید؟پایان ترم در نظر گرفته آیا برای درس خود پروژه

 :شرح دهیدرا  هادر صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن

 

 تکالیف طول ترم 

به  برای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوك حضوری است و تا ده روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه دارد. لطفاً  

 ود لحاظ نمایید.بندی مناسبی در تکالیف درس ختوجه کرده و زمان لتقویم تحصیلی نیم سا

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

در مرکز  به تعداد جلسات تدریسهر دانشجو موظف است  تکلیف اول  1

 مهارت های بالینی تمرین نماید.
31/3/1401  مرور دستورالعمل مربوطه در طول ترم 

      

  

 

 هاخودآزمون
 توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها میخودآزمون 

 ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود دارد.های تشریحی، چند گزینهدر سامانه نوید امکان طراحی انواع آزمون 

 ها دسترسی خواهند داشت(.ر آزمون به این پاسخاجباری است )دانشجویان بعد از شرکت د ،بینی پاسخ تشریحی به سواالت مطرح شدهدر اغلب موارد پیش  

 فاده کنید.  قالب تکالیف را ندارید، استهایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در ها در زمانتوانید از خودآزمونشما می 
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 ☐خیر   ☒بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(.ها را ذکر کنید )فایل سواالت و پاسخدر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

 

 شماره

 آزمون
 مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون

 دقیقهOSCE  30 میان ترم 1

 دقیقهOSCE  30 ترم پایان 2

 های يادگیری:ساير فعالیت

امکانات  ستفاده از ایناسازی کالس مجازی، اتاق بحث غیرهمزمان )فروم( و گفتگوی برخط همزمان )چت( وجود دارد. در صورت تمایل به در سامانه نوید امکان فعال

 زیر را تکمیل نمایید:موارد 

 

 کالس مجازی* 

 ه باشید. توانید به ازای هر درس دو واحدی چند کالس مجازی برخط داشتهای موجود در پهنای باند، در صورت تمایل میبا توجه به محدودیت

 

 ☒خیر   ☐بلي    ايد؟در نظر گرفته آنالينآيا برای درس کالس  -
 

 کنندهاداره  ساعت تاريخ عنوان کالس

    
 

 یابند.، کالس برخط همزمان است که مدرس و دانشجویان با استفاده از سامانه در زمان تعیین شده در کالس مجازی حضور میآنالینمنظور از کالس * 

 

 ☐خیر     ☐بلي                 ايد؟آيا برای درس اتاق بحث در نظر گرفته -

  موضوع )های( بحث: 
 

  

 ☐خیر   ☐بلي    ايد؟درس گفتگوی همزمان در نظر گرفتهآيا برای  -

  موضوع )های( گفتگو: 

 

 توضیحات مهم:
 توان به صورت آفالین و یا آنالین برگزار کرد.هرجلسه را می 

 تواند عالوه بر آن از سایر گردد و استاد درس میمی تاندارد پایه محسوببه عنوان اس ای مربوط به جلسه،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه

 ل جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.گذاری بخش ماژوتوانید نسبت به عالمتهای جلسات آفالین نیز استفاده نماید. بنابراین، میماژول

 ترافیک شبکه زیاد است، سعی شود کمتر کالس برگزار شود. انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که 

 

 بندی ارائه برنامه درس:جدول زمان

 عنوان بحث یا موضوع تاریخ ردیف

شیوه ارائه 

 جلسه
سات آفالینهای تکمیلی جلفعالیت ساعت  

 برگزاری 
 مدرس

 حضوری تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 
 و گان شستن و اسکراب دستها پوشیدن 

 دستکش و ماسک
☐ ☐ ☐ ☐ ☒  

 فوالدوندی
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 پرونده؛ گرما و سرما درمانی با آشنایی 

 اندازه گیری عالئم حیاتی)  کنترل

مقعد و  بغل، زیر دهانی، حرارت: درجه

 تنفس گوش( و کنترل کانال

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

 فوالدوندی

3 

 اندازه گیری عالئم حیاتی)  کنترل  

 قلب همزمان قلب، نوك محیطی،نبض: 

 با لمس، و فشار خون )بازو، )رادیال و

 )الکترونیک سنج فشار از استفاده

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

 فوالدوندی

4 

 داروهای دادن، تجویز دارو اصول 

 خوراکی

 چشم، )پوست، موضعی داروهای تجویز

 )ای آفشانه گوش،

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

 فوالدوندی

5 
 ،)ای وریدی )آنژیوکت،پروانه راه برقراری 

با ست و  وریدی داخل درمان

 میکروست؛ خونگیری
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 
 فوالدوندی

 تمرین گروهی  6
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

7 
نقل و انتقال بیماران و تغییر وضعیت  

 بیماران
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

8 
 ، سنداژادراری ادراری، نمونه آوری جمع 

 و مثانه سوند شستشوی کردن خارج

 پرینه
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 
 فوالدوندی

 خشک استریل و پانسمان تعویض  9
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

10 
 بینی سوند کردن خارج و کردن وارد 

 ای، گاواژ  معده دهانی ای، معده
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 گروهیتمرین   11
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 امتحان میان ترم  12
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

13 
 از نمونه زخم  و تهیه شستشوی 

  زخم ترشحات
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

14 
 خلط نمونه آوری جمع 

 درمانی ؛ ساکشن اکسیژن
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

15 

 دارو کردن آماده اصول 

جلدی ؛  زیر عضالنی؛ تزریقات تزریقات 

 جلدی داخل تزریق

 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 مراقبت های دفعی) انما و کلوستومی(   16
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 امتحان پایان ترم  17
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 

 

 


