روزهای کالس :
تاریخ شروع ترم 79/9/2 :

مدرسین:خانمها:کریمی(ک)-جهانشاهی(ج)

تاریخ پایان ترم 69/02/02:

نصیری(ن)،،دکترفتوکیان(ف)،دکترشمسعلی نیا(ش)

بسمه تعالی

سه شنبه 21-21

دانشگاه علوم پزشکی بابل  -دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

چهرشنبه 21-29، 21-21، 8-21

برنامه تئوری پرستاری بزرگساالن /سالمندی و مراقبت در منزل دانشجویان ترم پنجم پرستاری
نیمسال اول سال تحصیلی 79-79

سه شنبه 69/7/4
بررسی و شناخت و
ارزیابی تشخیصی
بیماران مبتال به

چهارشنبه 69/7/5
بیماری های شایع غده

سه شنبه 69/7/11
مروری بر آناتومی و

پانکراس()1

فیزیولوژی پوست،

پانکراس (-)1بیماری های

( 8-11ک)

بررسی در تشخیص و

غده پارا تیروئید

...

( 8-21ک)

بیماریهای عفونی
( 21-21ن)

بیماریهای عفونی

چهارشنبه 69/7/11
بیماری های شایع غده

چهارشنبه 69/7/11
بیماری های باکتریایی

سه شنبه 69/7/11
عفونت های باکتریایی و

چهارشنبه 69/7/16
بیماری های شایع غده آدرنال

چهارشنبه 69/7/16
بیماری های عفونی

سه شنبه 69/7/15
پسوریازیس-عفونت های

و ویروسی ()1

ویروسی پوست

( 8-21ک)

ویروسی،قارچی و انگلی

قارچی پوست

( 21-21ن)

( 21-21ج)

( 21-21ن)

( 21-21ج)

بیماریهای شایع غده

(21-21ج)

تیروئید
( 21-29ک)

باکتریایی ()1
(11-11ن)
چهارشنبه 69/7/19
مروری بر آناتومی و

چهارشنبه 69/7/19
تغییر در سطح

سه شنبه 69/1/1
عفونت های تاولی

فیزیولوژی اعصاب و ...

هوشیاری

پوست

( 8-21ک)

( 11-11ک)

( 11-11ج)

چهارشنبه 69/1/3

چهارشنبه 69/1/3
مروری بر آناتومی و

سه شنبه 69/1/6
تومورهای خوش خیم و بد خیم

( 8-21ک)

فیزیولوژی چشم

پوست

سردرد

( 21-21ش)

( 21-21ج)

( 8-21ک)

افزایش ICP

چهارشنبه 69/1/11
اختالال تشنجی  ،صرع و

چهارشنبه 69/1/11
آزمونهای تشخیصی در

سه شنبه69/1/19
سوختگی و مراقبت از آن

بیماری های چشم

( 21-21ج)

( 21-21ش)

جراحی داخل جمجمه
( 21-29ک)
چهارشنبه 69/1/17
اختالال مغزی-عروقی

چهارشنبه 69/1/17
عفونتهای سیستم عصبی

سه شنبه 69/1/13
کاتاراکت و اختالالت

چهارشنبه 69/1/14
صدمات مغزی-نخاعی

چهارشنبه 69/1/14
اختالال خود

سه شنبه 69/1/31
مروری بر آناتومی،فیزولوژی

چهارشنبه 69/6/1
اختالال دژنراتیو،پارکینسون

چهارشنبه 69/6/1
اختالال گوش میانی و

سه شنبه 69/6/7
مروری بر فیزیولوژی خون

( 8-21ک)

( 11-11ک)

قرنیه و...

( 8-11ک)

ایمنیMS ،و گیلن باره

گوش -بررسی در تشخیص

و آلزایمر

داخلی نوتوانی آن

( 21-21ن)

( 21-21ک)

( 21-21ش)

(8-21ک)

( 21-21ش)

چهارشنبه 69/6/1
آنمی ()2

چهارشنبه 69/6/1
آنمی ()1

سه شنبه 69/6/14
پلی سیتمی و

سه شنبه 69/6/11
آسم و آلرژی

چهارشنبه 69/6/11
لنفوماو میلوم مولتیپل

سه شنبه 69/6/11
نوتوانی در بیماران سوختگی

چهارشنبه 69/6/16
لوسمی و انتقال خون

سه شنبه 69/11/5
روش کار در اتاق عمل

( 8-21ن)

( 21-21ن)

نوتروپنی

(21-21ف)

( 8-21ن)

( 21-21ج)

( 8-21ن)

چهارشنبه 69/11/9
سرطان پستان

سه شنبه 69/11/11
روش کار در اتاق عمل

چهارشنبه 69/11/13
هیپرتنشن

( 8-21ف)

( 21-21ج)

اختالال انعقادی

روش کار در اتاق عمل

( 21-21ن)

( 21-29ج)

( 11-11ش)

( 21-21ن)

( 21-21ج)

مراقبت از بیمار سوخته

اختالال انعقادی

در مرحله فوری،حاد و

( 21-21ن)

میانی
( 21-21ج)
تاریخ امتحانات مرحله ای :

نحوه نمره گذاری واحد تئوری مراقبت در منزل:

نحوه نمره گذاری:

( 8-11ن)

خانم نصیری69/6/11:

خانم کریمی

 6/9نمره

چشم و گوش :

3

MI
( 11-11ن)

آقای دکتر شمسعلی نیا69/1/14 :

خانم نصیری :

" 3/5

اعصاب :

3/5

تاریخ میان ترم حذفی درس اعصاب 69/6/1 :

خانم دکتر فتوکیان:

" 2/3

غدد :

2/1

تاریح میان ترم حذفی عفونی و پوست 69/6/14 :

خانم جهلنشاهی :

" 2/3

اطاق عمل :

1/35

جمع تئوری :

" 55

تاریخ کارآموزی بازدید در منزل  11/3 ، 11/1 :و  69/11/6می باشد

کارآموزی مراقبت در منزل :

جمع کل :

5

 02نمره

پوست و سوختگی:

3/5

خون :

1/2

عفونی :

1/35

جمع:

11

