
 

  
 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا )س( رامسر -دانشگاه علوم پزشکی بابل  
 پرستاریدانشجویان ترم پنجم    و مراقبت در منزل پرستاری بزرگساالن /سالمندیبرنامه تئوری 

 65-69سال تحصیلی  اول نیمسال 

  

 1/2/59سه شنبه  72/7/59چهارشنبه  72/7/59چهارشنبه  77/7/59سه شنبه  31/7/59چهارشنبه 31/7/59ه چهارشتب 31/7/59سه شنبه  7/7/59چهارشنبه  6/7/59سه شنبه 
 روش کار در اتاق عمل

 
 

 21-21)ج( 
 

 روش کار در اتاق عمل
 

 8-21 )ج(

 روش کار در اتاق عمل
 
 

 21-21)ج( 
 

مروری بر اناتومی و 
 –فیزیولوژی پوست 
های برسی و شناخت روش

اری های تشخیص در بیم
 8-21 )ج(پوست  

عفونت های باکتریایی 
 و ویروسی پوست

 
 21-21)ج( 

عفونت های  –پسوریازیس 
 قارچی یوست

 
 21-21)ج( 

مروری بر اناتومی و 
فیزیولوژی چشم و بررسی 

 آن های تشخیصی 
 

 8-21)ش( 

 عفونت های تاولی پوست 
 
 

  21-21)ج( 

مروری بر ازمون های 
 تشخیصی در اختالالت چشم 

 
 21-21)ش( 

 روش کار در اتاق عمل
 21-21)ج( 

 79/2/59سه شنبه  35/2/59چهارشنبه  35/2/59چهارشنبه  32/2/59سه شنبه  37/2/59چهارشنبه 37/2/59چهارشنبه  33/2/59سه شنبه  9/2/59چهارشنبه 9/2/59چهارشنبه 
کاتاراکت و بیماری های 

 و ..... قرنیه
 
 

 8-21)ش( 

یزیولوژی آناتومی و ف
آزمونهای  -گوش

و اختالالت تشخیصی 
  گوش خارجی

 21-21)ش( 

 میانی و  اختالالت گوش
 داخلی و نوتوانی 

 
 

 21-21)ش( 

تومورهای خوش خیم و بد 
 خیم پوست

 
 8-21)ج( 

 -سوختگی
اپیدمیولوژی سوختگی 

 ها
 

 21-21)ج( 

 فیزیولوژی خون مروری بر  
 
 
 

 21-21)ن( 

 بیماری های شایع 
 (2نکراس)غده پا

 
 

 8-21)ک( 

بیماری های شایع غده 
 (1پانکراس)

 بیماری های غده پاراتیروئید
 

 21-21  )ک(

 (2آنمی )
 
 
 

 21-21)ن( 

 71/5/59سه شنبه  37/5/59چهارشنبه  37/5/59چهارشنبه  36/5/59سه شنیه  1/5/59چهارشنبه  1/5/59چهارشنبه  7/5/59سه شنبه  76/2/59چهارشنبه  76/2/59چهارشنبه 
بیماری های شایع غده 

 ادرنال
 8-21)ک( 

 بیماری های شایع غده
 تیروئید 

 21-21)ک( 

 (1آنمی )
 

 21-21)ن( 

 سیتمی  و نوتروپنی پلی
 

 8-21)ن( 

 لنفوما و میلوم مولتیپل
 

 21-21)ن( 

مروری بر آناتومی و 
فیزیولوژی اعصاب ، مطالعات 

 21-21 تشخیصی )ک(

 تغییر در سطح هشیاری 
 )ک(

21-8 

 انتقال خون لوسمی  و 
 )ن(

21-21 

 اختالالت انعقادی و پالکت
 )ن(

21-21 

 7/33/59سه شنبه   59 /6/33دوشنبه  9/33/59یکشنبه  1/33/59شنبه  3/33/59چهارشنبه  13/5/59سه شنبه  75/5/59دوشنبه  71/5/59چهارشنبه  71/5/59چهارشنبه 
 I.C.Pافزایش 

 
 
 

 8-21)ک( 

حته مراقبت از بیمار سو
 فوری مرحله در 

 
 

 21-21)ج( 

 جراحی داخل جمجمه

 (731)کالس 
 8-21)ک( 

مراقبت از بیمار سوخته در 
 حاد و میانی  مرحله

 
 21-21)ج( 

احتالالت تشنجی صرع ، 
 سردرد

  8-21)ک( 

 عفونت های سیستم عصبی 

  (731)کالس 
 8-21)ک( 

 نخاعی –صدمات مغزی 
 8-21)ک(

  (731)کالس 
 

در  ر سوخته مراقبت ازبیما
 مرحله نوتوانی

  (731)کالس 
 8-21)ج( 

 هیپرتنشن
 
 

 21-21)ن(

 آسم و آلرژی 
 (112) ک 21-21)ف( 

 احتالالت مغزی عروقی 
 21-21)ک( 

 سرطان پستان
 (112)ک  21-21)ف( 

 اختالالت انعقادی 
  21-21)ن(

 (731)کالس 

  و MS ،  اختالالت خود ایمنی
  21-21)ک(   گیلن باره

  (731س )کال

         2/33/59چهارشنبه 
اتیو اختالالت دژنر

پارکینسونیسم و 
 آلزایمر 

 )ک(
21-8 

       

 

 

MI 
 )ن(

21-21 

جهانشاهی)ج( -ها:کریمی)ک(خانم:ینمدرس

 شمسعلی نیا)ش(دکتر)ف(،فتوکیاندکتر،،نصیری)ن(

    33 -37: نبه سه ش  روزهای کالس :

   2-37: چهارشنبه                         

 12/9/65تاریخ شروع ترم : 

 61/61/59تاریخ پایان ترم :

 نحوه نمره گذاری:

 65/1         :  چشم و گوش

 92/2          :  اعصاب 

  29/1          : غدد

 29/1              :   اطاق عمل 

 52/2        :          سوختگیو پوست 

                           25/2                         :            ون  خ

   2تکالیف                                          

      11            جمع:                         

          

 تاریخ امتحانات مرحله ای :

35/2/59 خانم جهانشاهی :                  3/33/59،  76/2/59    خانم کریمی :

  

 33/2/59قای دکتر شمسعلی نیا: آ                                       37/5/59خانم نصیری :

 می باشد. 9/21/92و  1/21، 12/9تاریخ کارآموزی پرستاری مراقبت در منزل ، روزهای پنجشنبه توجه : 


