تاریخ شروع ترم 89/22/21 :

مدرسین  :خانمها :دکتر محمدی(م)

تاریخ پایان ترم 99/3/12:

دکتر فتوکیان(ف) ،نصیری(ن)

روزهای کالس  :سه شنبه9-52 :

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

دوشنبه  52-51و پنج شنبه 9-52 :

برنامه تئوری پرستاری بزرگساالن سالمندی( )2دانشجویان ترم چهارم پرستاری

چهارشنبه  9-52 :و 51-51

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-99

سه شنبه 99/55/51
مروری بر آناتومی فیزیولوژی
سیستم تنفسی –بررسی و

سه شنبه 99/52/6

سه شنبه 99/52/51

سه شنبه 99/52/22

دوشنبه 99/5/59

سه شنبه 99/5/59

سه شنبه 99/5/26

سه شنبه 99/55/29
عفونتهای سیستم فوقانی

روشهای مراقبت تنفسی (

عفونتهای سیستم تحتانی

آسم،برونشکتازی

بیماریهای عروقی ریه

مروری بر آناتومی و

اختالالت در الگوی دفع ادرار

تنفس

اکسیژن درمانی و ). . .

تنفس

COPD

فیزیولوژی سیستم ادراری ،

شناخت

( 8 -01ف)

( 8-01م)

( 8 -01م)

دوشنبه 99/2/5

دوشنبه 99/2/5

سه شنبه 99/2/2

دوشنبه 99/2/9

دو شنبه 99/2/9

سه شنبه 99/2/9

پنج شنبه 99/2/55

پنج شنبه 99/2/55

جراحی ریه و مداخالت پرستاری

تومورهای ریه

جراحی کلیه  ،مراقبت قبل

مروری بر آناتومی و

ترومای قفسه سینه

عفونتهای ادراری

نارسایی حاد و مزمن کلیه

تومورهای خوش خیم و بدخیم کلیه

و بعد از عمل

فیزیولوژی قلب

( 01 -01ف)

( 8-01ف)

( 8-01ف)

( 8-01ف)

(8-01ف)

( 01-01ف)

بررسی و شناخت

 سنگ های دستگاه( 01-01ف)

ادراری ( 8-01م)

( 01 -01ن)

( 01-01ف )

( 8 -01م)

( 01-01م)

دوشنبه 99/2/51

دوشنبه 99/2/51

سه شنبه 99/2/56

چهارشنبه 99/2/51

دو شنبه 99/2/22

دو شنبه 99/2/22

بررسی وتشخیص بیماریهای

بیماریهای پستان

مروری بر آناتومی

بیماریهای عروقی قلب()0

بیماریهای عروقی قلب()1

بیماریهای التهابی قلب

قلب

( 01-01ن)

چهارشنبه 99/2/22

دوشنبه 99/2/29

سه شنبه 99/2/21

چهارشنبه 99/2/22

اختالالت قاعدگی و عفونت

فیزیولوژی دستگاه تناسلی

سیستم تناسلی

تناسلی

زنان و مردان

 -مشکالت مربوط به

 -روشهای تشخیصی

عضالت لگن
( 01-01ن)

( 01-01ن)

( 01-01ن)

بیماریهای زنان( 8 -01م)

 -هیسترکتومی

بیماریهای دریچه ای قلب

(مراقبت های قبل و بعد از عمل)

(01-01م)

( 01-01ن)

( 01 -01م)

تومورهای خوش خیم و بدخیم دستگاه

–بررسی و شناخت

( 01-01ف)

-پروستاتیت حاد و مزمن

دوشنبه 99/2/29

سه شنبه 99/2/12

دوشنبه 99/1/52

دوشنبه 99/1/52

کاردیومیوپاتی و نارسایی

مروری بر آناتومی و

بیماریهای شریانی اندامها

بیماریهای وریدی اندامها

قلب

فیزیولوژی و ارزیابی
تشخیصی بیماریهای

( 01-01ن)

( 01-01ن)

( 01-01ن)

عروقی ( 8-01ن)
تاریخ امتحانات مرحله ای :
خانم دکتر فتوکیان 99/2/5 :
خانم دکتر محمدی 99/2/55 :
خانم نصیری 99/2/22 :

( 8-01م)

( 8-01م)

نحوه نمره گذاری:
قلب و عروق :

5/ 5

:Breast

2

ادراری:

4 /5

زنان :

3

تنفس :

5

ارائه تکالیف :

2

جمع:

 12نمره

