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دوشنبه 69/7/07

چهارشنبه 69/7/01

نیازهای اساسی انسان

فرایند پرستاری ()1

تامین نیازهای ایمنی

خواب و استراحت

کارگاه ارتباط

( 8-21ن)

( 21-21ک)

( 8- 21ج)

( 8-21ن)

( 8-21ک)

(21-21ع)
فرایند پرستاری()2

ترمیم زخم(تئوری)

طریقه شستن دستها (گروه )2

کارگاه ارتباط

( 21-21ک)

(21-21ن)

(21-21ج)

( 21-21ک)

مفهوم سالمت و بیماری

کنترل عفونت

طریقه شستن دستها (گروه )1

(21-21ن)

(21-21ج)

( 21-21ج)

سه شنبه 69/7/01

سه شنبه 69/7/15

چهارشنبه 69/7/06

چهارشنبه 69/7/19

دوشنبه 69/1/0

یکشنبه 69/7/01

تمرین شستن دستها (گروه )A

تمرین شستن دستها(گروه )B

داروهای خوراکی و تزریقی(تئوری)

طریقه بانداژ (گروه )1

نیازهای تغذیه ای

نیازهای دفعی

( 8-21ج)

( 8-21ج)

(8-21ج)

(8-21ج)

( 8-21ن)

( 21-21ن)

طرزیقه بانداژ ( گروه )2

تمرین شستن دستها(گروه)C

درد و آسایش

تمرین بانداژ (گروه)A

طریقه درست کردن تخت باز و بسته

تمرین تخت باز و بسته (گروه )A

(21-21ج)

( 21-21ج)

(21-21ن)

)( 21-21ج)

(گروه )2

( 21-21د.م)

کنترل عالئم حیاتی (تنفس – فشار

مراقبت قبل و بعد از عمل

طریقه درست کردن تخت باز و بسته

خون )

( 21-21ن)

(گروه )1
(21-21د.م)

(21-21ن)

سه شنبه 69/1/1

(21-21د.م)

شنبه 69/1/9

چهارشنبه 69/1/0

دوشنبه 69/1/1

یکشنبه 69/1/7

تمرین بانداژ (گروه )B

طریقه تزریق ( IMگروه )2

تمرین تخت باز و بسته (گروه )B

نیاز های ادراری

تمرین در ست کردن تخت باال و پایین

(8-21ج)

( 8-21ج)

(21-21د.م)

( 8-21ن)

(گروه )A

طریقه تزریق ( IMگروه )1

تمرین تخت باز و بسته (گروه )C

طریقه درست کردن تخت باال و

تمرین در ست کردن تخت باال و پایین

(21-21ج)

( 21-21د.م)

پایین (گروه )2

(گروه )B

( 21-21د.م)
تمرین بانداژ (گروه)C
( 21-21ج)

( 21-21د.م)

سه شنبه 69/1/6
تمرین تزریق (IMگروه)B
( 8-21ج)

( 21011-21011د.م)

طریقه درست کردن تخت باال و
طریقه تزریق ( IMگروه )A
( 21-21ج)

پایین (گروه (21-21 )1د.م)

تمرین تزریق (IMگروه)B
تمرین در ست کردن تخت باال و پایین
(گروه )C
(21011-21د.م)

21-21

(ج)

چهارشنبه 69/1/01

یکشنبه 69/1/04

شنبه 69/1/00

دوشنبه 69/1/05

چهارشنبه 69/1/07

سه شنبه 69/1/09

مفهوم نیاهای بهداشتی

طریقه دادن داروهای خوراکی

درد و آسایش

خواب و استراحت

مفهوم اکسیژن تراپی

طریقه اکسیژن تراپی (گروه )5

( 8-51ع)

(گروه ( 51-51 )5د.م)

(8-51ن)

(51-51ن)

(8-51ج)

(8-51ج)

طریقه تزریق  SCو (IDگروه )5
( 51-51ج)

طریقه دادن داروهای خوراکی

تمرین تزریق SCو( IDگروه ) A

تمرین دادن داروهای خوراکی(گروه )B

( 51-51ج)

( 51-51د.م)

(گروه )1
(51-51د.م)
طریقه تزریق  SCو (IDگروه )1

تمرین تزریق SCو (IDگروه ) B

(51-59ج)

(51-51ج)

شنبه 69/1/11

دوشنبه 69/1/11

یکشنبه 69/1/10

تمرین تزریق SCوID

تمرین دادن داروهای خوراکی(گروه

(گروه ) C

)A

(51-51ج)

( 51-51د.م)

سه شنبه 69/1/10

تمرین دادن داروهای خوراکی
(گروه )C

چهارشنبه 69/1/14

( 51-59د.م)

دوشنبه 69/1/16

طریقه گذاشتن سوند معده (گروه )5

تمرین سوند معده (گروه )A

طریقه اکسیژن تراپی (گروه )1

تمرین اکسیژن تراپی (گروه)A

تمرین اکسیژن تراپی (گروه)C

تمرین پانسمان (گروه )5

( 51-51ن)

( 8-51ن)

( 51-51ج)

( 8-51ج)

( 8-51ج)

( 51-51ن)

عالئم حیاتی ( )TPتئوری

طریقه انجام ساکشن (گروه)5
( 51-51ج)

(51-51ج)

(51-51ج)

طریقه گذاشتن سوند معده (گروه )1
( 51-51ن)

تمرین سوند معده (گروه ) C

تمرین اکسیژن تراپی (گروه)B

(51-51ن)

(51-51ج)

تمرین سوند معده (گروه )B

طریقه انجام ساکشن (گروه)1

( 51-51ن)

(51-59ج)

سه شنبه 69/1/01

تمرین ساکشن (گروه )A

شنبه 69/6/4

چهارشنبه 69/6/0

تمرین ساکشن (گروه )B

آموزش به بیمار (تئوری)

طریقه ثبت گزارش پرستاری

(8-51ج)

( 8-51ج)

(گروه ( 51-51 )1ج)

یکشنبه 69/6/5
طریقه پانسمان (گروه )1
( 8-51ن)

دوشنبه 69/6/9
تمرین پانسمان (گروه )B

سه شنبه 69/6/7
طریقه کنترل عالئم های حیاتی ()P.R
(گروه ( 8-51 )5د.م)

( 51-51ن)

تمرین ساکشن (گروه )C

گزارش پرستاری (تئوری)

تمرین پانسمان (گروه )A

تمرین پانسمان (گروه )C

نیازهای حرکتی ( 51-51ع)

(51-51ج)

( 51-51ج)

(51-51ن)

( 51-51ن)

طریه کنترل عالئم حیاتی(( )P.Rگروه )1

طریقه ثبت گزارش پرستاری
(گروه ( 51-59 )5ج)

چهارشنبه 69/6/1
تمرین ثبت گزارش پرستاری (گروه )B
( 8-51ج)
تمرین ثبت گزارش پرستاری (گروه )C

تمرین ثبت گزارش پرستاری
(گروه )A
( 51-51ج)

شنبه 69/6/00
تمرین عالئم حیاتی (( )P.Rگروه )B
( 51-51د.م)

یکشنبه 69/6/01
طریقه سونداژ (گروه )1

طریقه سونداژ (گروه )1

( 8-51ن)

( 51-51ن)

(8-51ن)

(51 -51 )5م)

تمرین عالئم حیاتی (( )P.Rگروه )C

تمرین عالئم حیاتی

تغییر وضعیت ماساژ وحمام نشسته

(گروه )A
( 51- 59د.م)

( 51-51م)

شنبه 69/6/01
مراقبت قبل و بعد از عمل (تئوری)
(51-51ن)

تمرین سونداژ (گروه )A
(51-51ن)

(گروه)1
(51-51د.م)

دوشنبه 69/6/00

سه شنبه 69/6/04
تمرین سونداژ (گروه )B

تغییر وضعیت ماساژ وحمام نشسته (گروه

( 51-51ج)

( 51-51د.م)

سرما و گرما درمانی (گروه )5
(51-51ج)

تمرین تغییر وضعیت ،ماساژ وحمام نشسته
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(گروه)A
( 51-51م)

دوشنبه 69/6/11

یکشنبه 69/6/06

سه شنبه 69/6/10

چهارشنبه 69/6/11

یکشنبه 69/6/19

شنبه 69/6/15

طریقه مراقبت قبل و بعد از عمل(گروه )5

تمرین تغییر وضعیت و ماساژ (گروه )C

تمرین سرما و گرما در مانی (گروه )A

اخالق،قوانین و مقررات حرفه پرستاری

تمرین مراقبت قبل و بعد از عمل (گروه )C

انماوکلستومی

( 8-51ن)

(51-51م)

( 8-51ج)

( 8-51ع)

(51-51ن)

(8-51ش)
تمرین انما و کلستومی

تمرین سرماو گرما درمانی (گروه )B

مراقبت از دهان و دندان

تمرین نحوه مراقبت قبل و بعد از عمل (گروه

(51-51ج)

نحوه پذیرش و ترخیص (گروه )5

)A

تمرین و مراقبت قبل و بعد عمل (گروه)B

( 51-51ن)

تمرین سرما و گرما درمانی ( گروه )C

(51-59ن)

طریقه مراقبت قبل و بعد از عمل(گروه )1
( 51-51ن)

تمرین تغییر وضعیت و ماساژ (گروه )1
(51-51م)

(51-51ش)

( 51-51م)

مراقبت از دهان و دندان +نحوه پذیرش
و ترخیص (گروه )1
(51-51م)

( 51-51ج)

سه شنبه 69/6/11

دوشنبه 69/6/17

شنبه 69/01/1

چهارشنبه 69/6/16

دوشنبه 69/01/4

یکشنبه 69/01/0

تمرین مراقبت از دهان +...پذیرش

طریقه تزریق (IVگروه )5

تمرین تزریق (IVگروه )A

تمرین مراقبت از دهان و دندان  +پذیرش و

طریقه کنترل عالئم حیاتی BP.T

وترخیص (گروه)A

( 8-51ج)

( 8-51ج)

ترخیص (گروه )c

(گروه )1

(51-51م)

( 8-51د.م)

تمرین (BP.Tگروه )C

تمرین کنترل عالئم حیاتی (BP.Tگروه )A

(51.11-51.11د.م)

(51-51م)

تمرین مراقبت از دهان +...پذیرش
وترخیص (گروه )B

(51-51د.م)

( 51-51د.م)

طریقه تزریق (IVگروه )1
( 51-51ج)

تمرین (BP.Tگروه )B

تمرین تزریق (IVگروه )B
( 51-51.11.ج)

(51-51م)
تمرین تزریق (IVگروه )C

طریقه کنترل عالئم حیاتی ( BP.Tگروه )5

طریقه انما وکلستومی خانمها

( 51-51د.م)

(51.11- 51د.م)

(51.11-59ج)

سه شنبه 69/01/5

چهارشنبه 69/01/9

شنبه 69/01/6

تمرین انما وکلتومی خانمها

پذیرش و ترخیص (تئوری)

سونداژ آقایان

( 8-7.11د.م)

( 51-51ج)

(51-51ش)

تمرین  )I&Oگروه ) A

تمرین سونداژ آقایان

( 51-55.11د.م)

(51-51ش)

یکشنبه 69/01/01

دوشنبه 69/01/00

سه شنبه 69/01/01

رفع اشکال دختران

رفع اشکال پسران

امتحان پایان ترم پراتیک

51-51

51-51

8-51

تمرین  )I&Oگروه ) B
(51-51.11د.م)

طریقه بستن جسد

تمرین  )I&Oگروه ) C

(51-59د.م)

( 51.11-51د.م)

چهارشنبه 69/01/00
امتحان پایان ترم پراتیک
8-51

شیوه ارزشیابی:

حضور فعال در کالس و پراتیک
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نمره عملی پایانی

%11

نمره عملی میان ترم

%1

امتحان تئوری میان ترم

%11

امتحان تئوری پایان ترم

%11

جمع
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