
 جلسه روز تاریخ ساعت موضوع جلسه مدرس  

معارفه، تبیین طرح درس ، نحوه  خانم مرادی

حضور در پراتیک ، اشنایی با نحوه 

امتحان عملی به روش 

( آشنائی با مفهوم OSCE)آسکی

پرستاری و تاریخچه حرفه 

 پرستاری)تئوری(

Objective structured clinical 

examination 

 

01-8  00/7  0 شنبه پنج  

01-01 سالمت و بیماری)تئوری( خانم مرادی  00/7  1 پنج شنبه 

اصول ارتباط با بیمار و نیازهای  خانم اقوامی

 بیماران

01-8  01/7  1 شنبه 

01-01 اصول آموزش به بیمار خانم اقوامی  01/7  1 شنبه 

01-08 مراقبت از زخم خانم واعظی  01/7  5 شنبه 

01-01 نویسی گزارش خانم اقوامی  01/7  1 یکشنبه  

8-01 کنترل عفونت خانم مرادی  07/7  7 چهارشنبه 

01-01 عالئم حیاتی خانم مرادی  07/7  8 چهارشنبه 

انواع تختها و یونیت بیمار، کنترل  خانم نجاتی

( 0عفونت و تبیین قوانین پراتیک)

 عملی

01-5/01  07/7  9 چهارشنبه 

ن درمانیاکسیژ خانم اقوامی  01-01  07/7  01 چهارشنبه 

انواع تختها و یونیت بیمار، کنترل  خانم نجاتی

( 1عفونت و تبیین قوانین پراتیک)

 عملی

01-8  11/7  00 شنبه 

انواع تختها و یونیت بیمار، کنترل  خانم نجاتی

( 1عفونت و تبیین قوانین پراتیک)

01-5/01  11/7  01 شنبه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Objective_structured_clinical_examination
https://en.wikipedia.org/wiki/Objective_structured_clinical_examination


 عملی

( عملی0اکسیژن درمانی ) خانم اقوامی  01-01  11/7  01 شنبه 

مراقبت از زخم ) پانسمان خشک  خانم واعظی

ساده و پانسمان مر طوب بعد از 

( عملی0شستشوی زخم()  

08-01  11/7  01 شنبه 

انواع تختها و یونیت بیمار، کنترل  خانم نجاتی

( 1عفونت و تبیین قوانین پراتیک)

 عملی

01-01  10/7  05 یکشنبه 

8-01 ( عملی0عالئم حیاتی) خانم نجاتی  11/7  01 چهارشنبه 

01-01 ( عملی1عالئم حیاتی) خانم نجاتی  11/7  07 چهارشنبه 

5/01-01 ( عملی1عالئم حیاتی) خانم نجاتی  11/7  08 چهارشنبه 

( عملی1اکسیژن درمانی ) خانم اقوامی  01-01  11/7  09 چهارشنبه 

تمرین( 0اکسیژن درمانی ) خانم نجاتی  01-8  15/7  11 پنج شنبه 

تمرین( 1اکسیژن درمانی ) خانم نجاتی  01-01  15/7  10 پنج شنبه 

01-01 ( تمرین0عالئم حیاتی) خانم نجاتی  18/7  11 یکشنبه 

8-01 فرآیند پرستاری خانم مرادی  0/8  11 چهارشنبه 

احکام اسالمی در مراقبت از  خانم مرادی

 مددجویان

01-01  0/8  11 چهارشنبه 

( عملی1اکسیژن درمانی ) خانم اقوامی  01-01  0/8  15 چهارشنبه 

8-01 ( تمرین1عالئم حیاتی) خانم نجاتی  1/8  11 شنبه 

( تمرین1عالئم حیاتی) خانم نجاتی  01-5/01  1/8  11 شنبه 

( عملی0ساکشن) خانم اقوامی  01-01  1/8  17 شنبه 

مراقبت از زخم ) پانسمان خشک  خانم واعظی

ساده و پانسمان مر طوب بعد از 

( عملی1شستشوی زخم()  

08-01  1/8  18 شنبه 



( تمرین1اکسیژن درمانی ) خانم نجاتی  01-8  8/8  19 چهارشنبه 

( تمرین0ساکشن) خانم نجاتی  01-01  8/8  11 چهارشنبه 

 مراقبت از زخم) پانسمان خشک ساده خانم نجاتی

 و پانسمان مر طوب بعد از شستشوی

( تمرین0زخم(  )  

01-5/01  8/8  10 چهارشنبه 

( عملی1ساکشن) خانم اقوامی  01-01  8/8  11 چهارشنبه 

( تمرین1ساکشن) خانم نجاتی  01-8  00/8  11 شنبه 

 زخم) پانسمان خشک سادهمراقبت از  خانم نجاتی

 و پانسمان مر طوب بعد از شستشوی

( تمرین1زخم(  )  

01-5/01  00/8  11 شنبه 

( عملی1ساکشن) خانم اقوامی  01-01  00/8  15 شنبه 

مراقبت از زخم ) پانسمان خشک  خانم واعظی

ساده و پانسمان مر طوب بعد از 

( عملی1شستشوی زخم()  

08-01  00/8  11 شنبه 

( تمرین1ساکشن)   خانم نجاتی  01-01  01/8  17 یکشنبه 

 مراقبت از زخم) پانسمان خشک ساده خانم نجاتی

 و پانسمان مر طوب بعد از شستشوی

( تمرین1زخم(  )  

01-5/01  01/8  18 یکشنبه 

8-01 دارومانی خانم اقوامی  08/8  19 شنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم اقوامی

 ( عملی0گیری )

01-01  08/8  11 شنبه 

 بانداژ و پانسمان) پانسمان زخم درن خانم واعظی

( عملی0دار و بانداژ( )  

08-01  08/8  10 شنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خام اقوامی

 ( عملی1گیری )

01-01  09/8  11 یکشنبه 

 جایگاه اخالقیات در مراقبت وقانون خانم مرادی

 در خدمات مراقبت

01-8  11/8  11 چهارشنبه 



11/8  بی حرکتی و پوزیشن ها خانم مرادی  11 چهارشنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم نجاتی

 ( تمرین0گیری)

01-5/01  11/8  15 چهارشنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم اقوامی

 ( عملی1گیری )

01-01  11/8  11 چهارشنبه 

 پانسمان) پانسمان زخم درنبانداژ و  خانم نجاتی

( تمرین0دار و بانداژ( )  

01-8  11/8  17 پنج شنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم نجاتی

 ( تمرین1گیری)

01-01  11/8  18 پنج شنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم نجاتی

 ( تمرین1گیری)

01-8  15/8  19 شنبه 

01-01 عملی  0تراپی  انواع سرم و سرم خانم اقوامی  15/8  51 شنبه 

 بانداژ و پانسمان) پانسمان زخم درن خانم واعظی

( عملی1دار و بانداژ( )  

08-01  15/8  50 شنبه 

 بانداژ و پانسمان) پانسمان زخم درن خانم نجاتی

( تمرین1دار و بانداژ( )  

01-01  11/8  51 یکشنبه 

تمرین   0انواع سرم و سرم تراپی  خانم نجاتی  01-8  19/8  51 چهارشنبه 

، پوزیشن دهی، کمپرس سرد و OOB خانم نجاتی

 ( عملی0گرم)

01-01  19/8  51 چهارشنبه 

عملی   1انواع سرم و سرم تراپی خانم اقوامی  01-01  19/8  55 چهارشنبه 

تمرین   1انواع سرم و سرم تراپی  خانم نجاتی  01-8  1/9  51 شنبه 

کمپرس سرد و ، پوزیشن دهی، OOB خانم نجاتی

 ( عملی1گرم)

01-5/01  1/9  57 شنبه 

عملی 1انواع سرم و سرم تراپی  خانم اقوامی  01-01  1/9  58 شنبه 

 بانداژ و پانسمان) پانسمان زخم درن خانم واعظی

( عملی1دار و بانداژ( )  

08-01  1/9  59 شنبه 



تمرین   1انواع سرم و سرم تراپی  خانم نجاتی  01-01  1/9  11 یکشنبه 

8-01 مفهوم ایمنی بیمار خانم مرادی  1/9  10 چهارشنبه 

 بانداژ، پانسمان) پانسمان زخم درن خانم نجاتی

( تمرین1دار و بانداژ( )  

01-01  1/9  11 چهارشنبه 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم اقوامی

( عملی0ها)   

01-01  1/9  11 چهارشنبه 

و قطره  اسپری ها، داروهای خوراکی خانم نجاتی

(  تمرین0ها )  

01-8  7/9  11 پنج شنبه 

، پوزیشن دهی، کمپرس سرد و OOB خانم نجاتی

 ( عملی1گرم)

01-01  7/9  15 پنج شنبه 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم اقوامی

( عملی 1ها)  

01-8  9/9  11 شنبه 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم اقوامی

 عملی 1ها

01-01  9/9  17 شنبه 

( 0بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم واعظی

 عملی

08-01  9/9  18 شنبه 

01-01 نیاز های تغذیه ای در مددجویان خانم اقوامی  01/9  19 یکشنبه 

، پوزیشن دهی، کمپرس سرد و OOB خانم نجاتی

 ( عملی1گرم)

01-5/01  01/9  71 یکشنبه 

 لولهنیازهای تغذیه ای در مددجویان  خانم اقوامی

( عملی0معده )  

01-8  01/9  70 چهارشنبه 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم نجاتی

(  تمرین1ها )  

01-01  01/9  71 چهارشنبه 

 نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله خانم اقوامی

( عملی1معده )  

01-01  01/9  71 چهارشنبه 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم نجاتی

تمرین  (1ها )  

01-8  01/9  71 شنبه 



( 0بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم نجاتی

 تمرین

01-01  01/9  75 شنبه 

( 1بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم واعظی

 عملی

08-01  01/9  71 شنبه 

 نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله خانم نجاتی

( تمرین0معده )  

01-01  07/9  77 یکشنبه 

 نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله خانم اقوامی

( عملی1معده )  

01-8  11/9  78 چهارشنبه 

01-01 تعادل مایعات خانم اقوامی  11/9  79 چهارشنبه 

نیازهای دفع در  خانم اقوامی

(سونداژخانم ها        0مددجویان)

 عملی

01-01  11/9  81 چهارشنبه 

 نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله خانم نجاتی

( تمرین1معده )  

01-8  10/9  80 پنج شنبه 

 نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله خانم نجاتی

( تمرین1معده )  

01-01  10/9  81 پنج شنبه 

( 1بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم نجاتی

 تمرین

01-8  11/9  81 شنبه 

نیازهای دفع در  خانم اقوامی

(سونداژخانم ها        1مددجویان)

 عملی

01-01  11/9  81 شنبه 

( 1بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم واعظی

 عملی

08-01  11/9  85 شنبه 

نیازهای دفع در  خانم نجاتی

 (سونداژخانم ها  تمرین1و0مددجویان)

01-01  11/9  81 یکشنبه 

( 1بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم نجاتی

 تمرین

01-8  17/9  87 چهارشنبه 

( سونداژ 0نیازهای دفع در مددجویان) آقای پوررحیمی  88 بعد از هماهنگی با استاد



 آقایان عملی

( سونداژ 0نیازهای دفع در مددجویان) آقای پوررحیمی

تمرینآقایان   

 89 بعد از هماهنگی با استاد

01-01 مفهوم مرگ خانم اقوامی  17/9  91 چهارشنبه 

8-01 (0مراقبت از جسد) خانم نجاتی  18/9  90 پنج شنبه 

01-01 (1مراقبت از جسد) خانم نجاتی  18/9  91 پنج شنبه 

8-01 (1مراقبت از جسد) خانم نجاتی  11/9  91 شنبه 

01-01 مفهوم دردوخواب وآسایش خانم اقوامی  11/9  91 شنبه 

 


