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

شروع ترم 99/00/01 :

چهارشنبه 01-01

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-99

 89/55/98سه شنبه

 89/59/6سه شنبه

کمک های اولیه در حوادث

تمرین بانداژ

طریقه انجام تزریق IM

گوناگون (تئوری)

گروه (9-01 )0

(تئوری عملی) 9-01

9-01

سه شنبه 9-01

برنامه اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه دانشجویان ترم سوم بهداشت عمومی

پایان ترم 99/3/10 :

 89/55/51سه شنبه

روزها و ساعت کالس :

گروه (01-01 )1

 89/59/51سه شنبه

مدرس  :خانم جهانشاهی

 89/59/92سه شنبه

 88/5/96سه شنبه

 88/5/58سه شنبه

تمرین تزریق IM

طریقه تزریق Id, sc

تمرین تزریق Id, sc

تمرین تنفس مصنوعی

گروه(9-01 )0

(تئوری و عملی) 9-01

گروه(9-01 )1

گروه (9-01 )0

گروه(01-01 )1

تمرین تزریق Id, sc
گروه (11-11 )1

طریقه تنفس مصنوعی

گروه (01-01 )1

طریقه انجام بانداژ

(تئوری عملی) 01-01

(تئوری عملی)
01-01

 88/9/9سه شنبه

 88/9/1چهارشنبه

طریقه انجام ماساژ خارجی

تمرین

قلب (( )CPRتئوری عملی)

قلب()CPR

8-11
تمرین

ماساژ

خارجی

ماساژ

خارجی

گروه(01-01 )1

سه شنبه 88/9/12

 -کنترل و بازیابی مواد

-سازمانهای مسئول مملکتی

غذایی در هنگام بحران

و بین المللی (تئوری) 9-01

( تئوری ) 01-01

طریقه کنترل عالیم حیاتی

تمرین کنترل عالئم حیاتی

تمرین کنترل عالئم حیاتی

تهیه سر پناه و برقراری

(تئوری عملی)

گروه (01-01 )0

گروه (9-01 )1

اردوگاه

هنگام بحران

بالیا طبیعی و اقدامات

(تئوری) 01-01

(تئوری)9-01

9-01
(تئوری ) 01-01

گروه(01-01 )0

مسااااااااائل و مشااااااااکالت
بهداشاااااتییعاطفی روانااااای
(تئوری)
01-01

 88/9/51چهارشنبه

-مشکالت آب و فاضالب در

مدیریت در بحران

قلب()CPR

سه شنبه 88/9/92

 88/9/8سه شنبه

 88/9/52چهارشنبه

 88/9/56سه شنبه

سه شنبه 88/9/91

سه شنبه 88/1/6
* امتحان عملی پایان ترم
8-21

بهداشتی در هنگام وقوع آن

-جمع آوری زباله ها و

(تئوری)

اجساد در هنگام بحران

01-01

(تئوری)01-01

* امتحان میان ترم تئوری و عملی :

شیوه ارزشیابی:

تاریخ  88/9/91ساعت  51می باشد .

امتحان عملی پایانی :

امتحان پایانی 88/1/6 :ساعت 9-59

%11

امتحان تئوری پایانی:

%33

امتحان میان ترم :

%03

فعالیت عملی در کالس پراتیک: :

%3

حضور و غیاب و فعالیت :

%3

