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دانشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی اصفهبن
دانشکده پرستبری و مبمبیی
گروه آموزشی پرستبری مراقبت هبی ویژه

شنبسنبمه درس ترکیبیCourse Syllabus
عنوان درس :پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض تحطاى ّا ٍ حَازث غیطهتطقثِ

شمبره درس512331 :

نوع و تعداد واحدً :ظطی – ػولی 1.5 ،واحد

دروس پیش نیبز :پطؾتاضی زض اذتالالت ؾالهت

هازض ٍ ًَظاز ،پطؾتاضی تیواضیْای مَزماى ،پطؾتاضی تعضگؿاالى ،ؾالوٌساى( ،)1-3اصَل اپیسهیَلَغی ٍ هثاضظُ تا تیواضیْای قایغ زض ایطاى
فراگیران (رشته ،مقطع ،ترم) و تعداد :ماضقٌاؼ پطؾتاضی تطم 47 ،6
زمبن کالس :چْاض قٌثِ  ٍ 10-12پطاتیل چْاضقٌثِ 12-10 ٍ 10-8

نیمسبل تحصیلی :زٍم 99-98
مکبن تشکیل کالس :مالؼ قواضُ 2

مسئول درس :ذاًن حقیقت

زمبن حضور در دفتر کبر :ؾِ قٌثِ ّا 12- 10

شمبره تمبس37927539 :

s_haghighat@nm.mui.ac.ir :Email

اسبتید درس :آقای اتَعالثی ،ذاًن حقیقت

شرح درس :زاًكجَ ضوي مؿة آگاّی زض هَضز اصَل ٍ هفاّین پطؾتاضی زض فَضیت ّا ،تا تْطُ گیطی اظ هْاضت ّای تفنط
ذالق ،اضتثاط هٌاؾة ٍ فطآیٌس حل هكنل تِ عَض ػولی تا ًحَُ اضائِ هطاقثت فَضی پطؾتاضی تِ هصسٍهیي ،تیواضاى ٍذاًَازُ آًْا
زض هَاضز اٍضغاًؽ ،زض ذاضج اظ تیواضؾتاى ،جاهؼِ ٍ زض ترف ّای اٍضغاًؽ تا ضػایت اٍلَیت زض تصوین گیطی ّا آقٌا ذَاّس
قس.
َدف کلی درس :افعایف آگاّی ٍ ایجاز تَاًایی زض زاًكجَ تِ هٌظَض اضائِ اقسام ّای فَضی پطؾتاضی جْت حفظ جاى
هصسٍهیي ،تطقطاضی اضتثاط هٌاؾة تا ذاًَازُ ،پیكگیطی اظ ػَاضض زض حَازث ،ؾَاًح ،تالیا ٍ تحطاى ّا تا ضؾیسى مول ّای
پعقنی ،آهازُ ؾاظی زاًكجَ جْت اًجام هطاقثت ّای هثتٌی تط تكریص ّای پطؾتاضی زض ترف ّای اٍضغاًؽ تیواضؾتاًْا  ،پیف
تیواضؾتاًی ٍ جاهؼِ.

اَداف رفتاری:
دانشجویبن در پبیبن کالس قبدر ببشند:
 .1ؾاذتاض ؾیؿتن فَضیتْای پیف تیواضؾتاًی ٍ تیواضؾتاًی ضا قطح زٌّس.
 .2هالحظات اذالقی ٍ قاًًَی زض فَضیتْا ضا تیاى ًوایٌس.
 .3فطایٌس پطؾتاضی زض فَضیتْا ضا تَضیح زٌّس.
 .4هفَْم تطیاغ ٍ اًَاع آى ضا تَضیح زٌّس ٍ تَاًایی اًجام تطیاغ ضا زض قطایظ تحطاًی قثیِ ؾاظی قسُ مؿة ًوایٌس.
 .5تَاًایی تطضؾی ٍقٌاذت هسزجَ ضا زض ٍضؼیت تحطاًی مؿة ًوایٌس ٍ تتَاًٌس هَاًغ هَجَز زض تطضؾی ضا تكریص زٌّس.
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 .6چگًَگی اًجام هؼایٌات ٍ اضظیاتی ًتایج آظهایكگاّی ،ػالئن حیاتیً ،حَُ ازاضُ زضز ضا زض ٍضؼیت تحطاًی تَضیح زٌّس.
 .7اّویت هایغ زضهاًی ٍضیسی ٍ قطایظ مول زٌّسُ زض اًجام هطاقثت قثل اظ تیواضؾتاى ضا تَضیح زٌّس.
 .8اًَاع قَمْا ضا اظ ًظط اتیَلَغی ،ػالئن ٍ زضهاى تا ّوسیگط هقایؿِ ًوایٌس.
 .9هطاقثت ّای پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض اًَاع قَك ضا قطح زٌّس
 .10چگًَگی اًجام احیا قلثی ضیَی ضا زض تعضگؿاالى  ،مَزماى ٍ ظًاى حاهلِ ضا تَضیح زٌّس ٍ تَاًایی اًجام  CPRضا زض قطایظ
تحطاًی قثیِ ؾاظی قسُ ضا مؿة ًوایٌس.
 .11ػالئن اضؾت قلثی ضا تَضیح زازُ ٍ تفاٍت هطه تالیٌی ٍ هطه تیَلَغیل ضا هقایؿِ ًوایٌس.
 .12اجعاء  Bclsضا قطح ٍ تفاٍت آى ضا تا  Aclsتیاى ًوایٌس.
 .13هَاضز اؾتؼوال زاضٍّای هَجَز زض تطالی احیاء ٍ هطاقثتْای هطتَط تِ آى ضا تَضیح زٌّس.
 .14حوالت ّؿتِ ای ،هینطٍتی ٍ قیویایی ٍ ذصَصیات آًْا ٍ اقساهات هطتَعِ ضا شمط ًوایٌس.
 .15اًَاع هؿو َهیت ّای ضا اظ ًظط ػالئن ٍ ًكاًِ ّا تا ّن هقایؿِ ًوائیس ٍ ضٍقْای هرتلف تی احط ًوَزى ٍ زفغ ؾوَم ٍ ضاٌّوای
هطاقثتی زض هؿوَهیتْا ضا تَضیح زٌّس.
 .16اقساهات زضهاًی ٍ هطاقثتی هَضزاؾتفازُ زض گعیسگی ّا (هاضگعیسگی ،ظًثَض گعیسگی ٍ  )....ضا تیاى ًوایٌس.
 .17اًَاع آؾیة ّای ً اقی اظ گطها ٍ ؾطها ضا اظ ًظط ػلت ،ػالئن ٍ زضهاى هقایؿِ مٌٌس ٍ هطاقثت ّای پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض
گطهاظزگی ٍ ؾطهاظزگی ضا تَضیح زٌّس.
 .18ػالئن ٍ ًكاًِ ّا ٍ ػَاضض غطق قسگی ،تطق گطفتگی زض هصسٍهیي ضا هكرص ًوایٌس ٍ هطاقثت ّای پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض
غطق قسگی ،تطق گطفتگی ٍ ؾَذتگی تا اقؼِ ضا تَضیح زٌّس.
 .19ضٍقْای هرتلف حول ٍ اًتقال هصسٍهیي ضا تغَض ػولی اًجام زّس.
 .20اصَل ٍ قَاًیي ملی تیحطمت مطزى ضا زض قنؿتگی ّا (قفؿِ ؾیٌِ ،اًسام ّا ،جوجوِ) ٍ هطاقثت اظ ظذن شمط مطزُ ٍ تغَض
ػولی اًجام زّس.
 .21هساذالت زضهاًی ٍ هطاقثتی فَضی ضا تِ ٌّگام ٍضٍز جؿن ذاضجی تِ چكن ،گَـ ،تیٌی ٍ تافت ًطم ضا تَضیح زٌّس.
 .22هطاقثت ّای پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض صسهات صَضت ٍ ضطتِ تِ ؾط تیاى ًوایٌس.
 .23هطاقثت ّای پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض صسهات ًراػی تیاى ًوایٌس.
 .24هطاقثت ّای پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض صسهات قفؿِ ؾیٌِ ،قنن ٍ لگي تیاى ًوایٌس.
 .25هطاقثت ّای پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض تكٌج ٍ ؾٌنَج تیاى ًوایٌس.
ًحَُ ارائِ تدریس:

ترکیبی (حضًری -مجازی)

مجازی
رٍش ارزشيابي
عىًان

رديف

ومرٌ

1

حضَر فؼال در کالس ٍ شرکت فؼال در فضاّاي هشارکتي

ً 0.5ورُ هٌفي
یا هثثت (هازاد)

2

آزهَى ّاي حيي دٍرُ (کَئيس ٍ سَال شفاّي)

ً 0.5ورُ هٌفي
یا هثثت (هازاد)

3

آزهَى پایاى ترم (ًظري ٍ ػولي)

ً 7 ٍ 13ورُ

2

4

ً 1ورُ هٌفي یا
هثثت (هازاد)

اًجام تكاليف طثك شٌاسٌاهِ درس

ابسارَای ارائٍ درس مجازی

مًارد مًرد ویاز در ارائٍ

عىًان

تًضیحات

هحتَاي الكترًٍيك درس

سرفصلّاي کاهل درس تراساس ضَاتط اػالم شدُ ٍزارت
تْداشت،؛ درهاى ٍ آهَزش پسشكي کِ هي تَاًد تصَرت
هحتَاي هتي ،دیداري شٌيداري ،اًيويشي ،اسالید ،فيلن ٍ
 ...تاشد.



تاالرّاي گفتگَ

فضاي هشارکتي از ًَع یادگيري الكترًٍيك غير ّوسهاى
هي تاشد کِ تراي تحث ٍ تثادل ًظر هياى استاد ٍ فراگيراى
در هَرد هَضَػات هرتثط تا هحتَاي درس ،تِ کار هيرٍد.



آزهَىّا

آزهَىّاي آًالیي کِ از سَاالتي کِ لثال طراحي شدُ  ،اًجام
هيشًَد ٍ تالفاصلِ ًتيجِ اًَاع آزهًَْا (تِ جس تشریحي) ا
هحاسثِ شدُ ٍ تِ فراگير تازخَرد دادُ هي شَد.



تكاليف

تكاليف ،ترًاهِّایي ّستٌد کِ استاد درس تِ فراگيراى تِ
صَرت الكترًٍيكي ػرضِ هيًواید تا در هْلت همرر اًجام دادُ ٍ
تِ استاد درس تحَیل دٌّد.

-

اتاق گپ

یا  Chat Roomاهكاى هكالوِ ّوسهاى استاد ٍ فراگيراى
در یك درس را فراّن هي ًواید .تَصيِ هيشَد تراي
درسّاي کاهال هجازي حدالل دٍ جلسِ گپ تِ ازاي ّر
ٍاحد درسي ،ترًاهِریسي شَد.



هٌاتغ

فْرست هٌاتغ چاپي درس تایستي در ایي لسوت ػرضِ شَد،
تا فراگيراى تتَاًٌد تِ آًْا رجَع ًوایٌد.



ليٌكّا

ارائِ هماالت ،کتابّاي آًالیي ٍ ٍبسایتّاي هرتثط تا
درس ًيس تسيار ضرٍري ٍ هٌاسة هيتاشد.

-

ٍاشُ ًاهِ

ایجاد ٍاشًُاهِ درس تِ صَرت فؼال در هتي درٍس تا
حدالل ٍ 100اشُ



ًظرسٌجي

ًظرسٌجي فراگيراى درتارُ هطالة درسي ٍ تؼاهل استاد تا
فراگيراى

درس



هغالة زضؾی تِ قیَُ ؾرٌطاًی ،تحج گطٍّی ،پطؾف ٍ پاؾد ٍ تسضیؽ ٍاضًٍِ تا تناضگیطی اصَل صحیح تسضیؽ ،اؾتفازُ اظ
اهناًات آهَظقی (ٍایت تَضز ٍ هاغیلً ،وایف اؾالیس ٍ فیلن ّای آهَظقی) ٍ هٌاتغ متاتراًِ ای هؼطفی قسُ تَؾظ هسضؾیي زض
مالؼ اضائِ هی قَز.
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ٍ 0/5احس ػولی تِ تٌاؾة تا اؾتفازُ اظ هسل ّای اًؿاًی یا هسل ّای آهَظقی تَؾظ اؾاتیس زض پطاتیل آهَظـ زازُ هی قَز ٍ
ؾپؽ زاًكجَیاى تحت ًظط اؾتاز هطتَعِ توطیي ذَاٌّس زاقت.
آهادگي ّای الزم برای داًشجَیاى قبل ازشرٍع کالس :هغالؼِ ٍ آقٌایی تا هثحج مالؼ ٍ مؿة آهازگی جْت
پطؾف ٍ پاؾد هثحج جلؿِ قثل
رٍش ارائِ فيدبک :تؼس اظ ّط تاض پطؾف ٍ پاؾد هثحج قثلی زضؼ جَاب صحیح ؾَاالت تِ تحج گصاقتِ هی قَز ٍ تسیي
ٍؾیلِ تاظذَضز الظم تِ زاًكجَیاى زازُ ذَاّس قس.

سیاستَا ي قًاویه ديرٌ:
 ضػایت ًظن ٍ تطتیة ٍ اصَل اذالق پطؾتاضی زض مالؼ زضؼ العاهی اؾت.
 اًجام تنالیف هجاظی تِ هَقغ ،حضَض زض مالؼ تا آهازگی زاًكی قثلی
 حضَض هطتة ٍ توَقغ زاًكجَ زض مالؼ زضؼ ًظطی ٍ هجاظی العاهی ٍ زضصَضت ػسم حضَض هٌظن زض مالؼ هكوَل
هقطضات ظیط ذَاّس قس:
الف-غیثت تیف اظ حس هجـاظ ( 4/17ؾـاػـات مالؼ) تاػج هحطٍهیت زاًكجـَ اظ قطمت زض اهتحـاًـات قسُ ٍ تایس ٍاحس
زضؾی هجسزاً تنطاض قَز.
ب -غیثت موتط اظ  4/17زض صَضت غیط هجاظ تَزى هٌجط تِ مؿط ًوطُ ذَاّس قس.

جً -حَُ تطذَضز تا غیثت غیط هَجِ زض مالؼ زضؼ زض ؾقف موتط اظ  4/17تسیي قطح ظیط هی تاقس :یل جلؿِ غیثت غیط
هَجِ :قاتل تركف ،زٍ جلؿِ غیثت غیط هَجِ :مؿط ً 1وطُ ،ؾِ جلؿِ غیثت غیط هَجِ :مؿط ً 2/25وطُ ،چْاض جلؿِ غیثت
غیط هَجِ :مؿط ً 4وطُ
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ّ .17یٌنل ج .ال ٍ چیَیط ك .اچ .زضؾٌاهِ ی پطؾتاضی زاذلی ٍ جطاحی تطًٍط ٍ ؾَزاضث .هغع ٍ اػصاب .جلس  .16تطجوِ ی ظّطا هكتاقً .كط
جاهؼِ ًگط .چاج اٍل.1393 .
 .11ظیال صوسی ٍ پطٍیع ضفیؼی .گطهاظزگی ٍ ؾطهاضزگی .ػلن یاضاى1389 .
 .19متاب ضٍـ ّای پطؾتاضی اٍضغاًؽًَ .یؿٌسُ  :جیي ای تطٍئل ،هتطجن  :قاّطخ ػلی ًیا ،اًتكاضات  :اًتكاضات جاهؼِ ًگط ،ؾال چاج.1394 :
 .22ایعزیً،ؿتطى ٍّوناضاى.اصَل ملی هطاقثت زض هؿوَهیتْا ٍفَضیتْای پػقنی ،اًتكاضات زاًكگاُ ػلَم پػقنی اصفْاى.1384،
 .21گلفام،فطّاز.آهَظـ گام تِ گام هقاتلِ تا حَازث پطتَیی تطای مازض زضهاى ٍپطؾٌل.جلس ،2ٍ1اًتكاضات ًقف جْاى.1389 ،
ً .22یل ضٍاى هفطز,هالحت – آتف ظازُ قَضیسُ ،فطٍظاى – ظّطی ،ؾیوا .پطؾتاضی زض تحطاى –تطیاغ-مونْای اٍلیِ ٍ حول هصسٍم .تا ّوناضی
زفتط اهَض پطؾتاضی ٍظاضت تْساقت ٍ زضهاى ٍ اهَظـ پعقنی  .اًتكاضات ًَض زاًف1385 .
ً .23یل ضٍاى هفطز,هالحت – آتف ظازُ قَضیسُ ،فطٍظاى – ظّطی ،ؾیوا.پطؾتاضی زض تحطاى -ازاضُ هصسٍم زچاض تطٍها .تا ّوناضی زفتط اهَض
پطؾتاضی ٍظاضت تْساقت ٍ زضهاى ٍ اهَظـ پعقنی  .اًتكاضات ًَض زاًف1385 .
ً .21یل ضٍاى هفطز,هالحت – آتف ظازُ قَضیسُ ،فطٍظاى – ظّطی ،ؾیوا (.)1385پطؾتاضی زض تحطاى -ازاضُ هصسٍم زچاض آؾیة ّای هحیغی ٍ
هؿوَهیت ّا .تا ّوناضی زفتط اهَض پطؾتاضی ٍظاضت تْساقت ٍ زضهاى ٍ اهَظـ پعقنی  .اًتكاضات ًَض زاًف.
ً .25یل ضٍاى هفطز,هالحت – آتف ظازُ قَضیسُ ،فطٍظاى – ظّطی ،ؾیوا (.)1385پطؾتاضی زض تحطاى –ازاضُ هصسٍهیي حَازث قیویایی ّ،ؿتِ ای
ٍ هینطٍتی .تا ّوناضی زفتط اهَض پطؾتاضی ٍظاضت تْساقت ٍ زضهاى ٍ اهَظـ پعقنی  .اًتكاضات ًَض زاًف.
 .21افكیي حؿًٌَس ٍ ًیلَفط تیطاًًَس .اعلؽ تنٌیل ّای تریِ1396 .
 .27هْسی ضضایی .زضؾٌاهِ جاهغ اتاق ػول .ؾیتِ ٍ ؾفیس1396 .
 .21ؾیس اتطاّین هٌاقة .ازاضُ ضاُ َّایی زض تیواضاى تیَْـ1391 .
 .29زمتط ایَتیاى ٍ پَضحیسضی .اصَل مول ّای اٍلیِ ٍ احیا .هَؾؿِ آهَظـ ػالی ٍ هؼاًٍت آهَظـ ٍ پػٍّف جوؼیت ّالل احوط1389 .

Online Data Bases:
http://lib.mui.ac.ir/fa/Digitallibrary3
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جدول زمانبندی درس
عىًان درس :پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض تحطاى ّا ٍ حَازث غیطهتطقثِ

شمارٌ درس512331 :

ویمسال تحصیلی ي سال :اٍل 99-98

فراگیران :ماضقٌاؼ پطؾتاضی تطم 6

زمان کالس :چْاضقٌثِ ّا 12-10

مکان کالس :مالؼ قواضُ 2

ردیف

تبریخ

رئوس مطبلب

مدرس

1

98/11/16

هؼرفی درس ،بررسی چگًَگی ساختار بخص اٍرشاًس (اصَل

خانم

پرستاری در فَریت ّا ٍ بالیا ،کاربرد فرآیٌذ پرستاری در

حقیقت

2

98/11/23

3

98/11/30

4

هجازي

5

98/12/07

6

98/12/14

7

98/12/21

هراقبت پرستاری در صذهات ضکن ،لگي ٍ کلیِ

8

98/12/28

هراقبت پرستاری در ضَک ٍ اًَاع آى ،هایغدرهاًی در فَریت

9

99/01/20

اصَل هراقبت ّای پرستاری اٍرشاًس در آسیب ّای ًاضی از ػَاهل

11

99/01/27

منببع

ضفطًؽ ّای قواضُ  1تا  6 ،3تا 17 ٍ 14 ،11 ،8

فَریت ّا ،رػایت هالحظات اخالقی ٍ قاًًَی)
نظری :بررسی ٍ ضٌاخت بیواراى در ٍضؼیت اٍرشاًس ،ارائِ

خانم

هراقبت ّای پرستاری بر اساس اٍلَیت هبتٌی بر فرآیٌذ تصوین

حقیقت

ضفطًؽ ّای قواضُ  11 ،2تا 22 ٍ 17 ،14 ،13

گیری
مجازی :تریاش بِ رٍش  ،ESIاصَل تریاشً ،قص پرستار در تریاش
بیواراى،
بررسی ٍ هذیریت درد

خانم

تْیِ ًوًَِ ّای آزهایطگاّی درٍضؼیت اٍرشاًس

حقیقت

هراقبت پرستاری در ٍرٍد اجسام خارجی بِ چطن ،گَش،حلق ،بیٌی،
احیای قلبی ریَی پایِ

ضفطًؽ ّای قواضُ 15 ٍ 5 ،4 ،2

خانم
حقیقت

احیاء قلبی ریَی پیطرفتِ :ضٌاسایی ریتن ّای هٌجر بِ کالپس

خانم

قلبی ػرٍقی ،اصَل احیا برای ّر ریتن ،ضَک درهاًی ،دارٍ

حقیقت

ضفطًؽ ّای قواضُ  7تا 16 ٍ 9

درهاًی
هراقبت پرستاری در صذهات سر

خانم
حقیقت

هراقبت پرستاری در صذهات قفسِ سیٌِ ٍ ًخاع

خانم

ضفطًؽ ّای قواضُ  6تا 17 ٍ 23 ،10

حقیقت
خانم
حقیقت

هحیطی ،بالیای طبیؼی ٍ حَادث زهاى جٌگ

خانم
حقیقت

هراقبت پرستاری در هسوَهیت ّا ٍ گسیذگی ّا

خانم
حقیقت

احیای قلبی ریَی پایِ :ضٌاسایی بیوار دچار ارست ،اصَل هاساش

11

هذیریت راُ َّایی :خرٍج جسن خارجی ،باز کردى راُ َّایی،

13
14

ضفطًؽ ّای قواضُ  7تا 16 ٍ 9

آقای

ضفطًؽ ّای قواضُ  7تا 28 ٍ 16 ،9

احیای پیطرفتِ ( 1ضٌاسایی ریتن ّای خطرًاک قلبی ٍ کار با دی

خانم

ضفطًؽ ّای قواضُ  7تا 16 ٍ 9

حقیقت

سی ضَک)
احیای پیطرفتِ ( 2اًجام احیای پیطرفتِ ،کاربرد دارٍّا ٍ

خانم

ضفطًؽ ّای قواضُ  7تا 16 ٍ 9

حقیقت

برقراری راُ ٍریذی)

15

اصَل ٍ تکٌیک ّای بخیِ زدى در آسیب ّای سطحی پَست

16

اصَل ٍ اًَاع ٍ رٍش ّای باًذاش ،آتل بٌذی ٍ گچ گیری

17

ضفطًؽ ّای قواضُ 20 ٍ 6

ابوطالبی

برقراری راُ َّایی هصٌَػی ،کار با آهبَبگ

در جدٍل
هرتَطِ

خانم

ضفطًؽ ّای قواضُ 25 ٍ 24 ،22 ،21 ،18

حقیقت

ٍ تَْیِ هصٌَػی ،کاربرد AED

12

ضفطًؽ ّای قواضُ 23 ٍ 19 ،7 ،6

خانم
حقیقت
آقای
ابوطالبی
اساتید

آزمون عملی

مربوطه

6

ضفطًؽ ّای قواضُ 27 ٍ 26
ضفطًؽ قواضُ 29

جدول زمان بندي و گروه ها
عٌَاى درس :ػولی پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض تحطاى ّا ٍ حَازث غیطهتطقثِ

شوارُ درس512331 :

سال تحصيلي :نیمسال اول 98-99

زهاى کالس :طبق جدول

هكاى کالس :آزمايشگاه مهارت های بالینی دانشکده پرستاری

هدرسيي :خانم حقیقت ،آقای ابوطالبی

گريٌ

اسامی

1

2

3

4

آزمًن عملی

ريز

تاريخ

ساعت

مُارت

استاد مربًطٍ

قٌثِ

99/01/23

16-18

هذیریت راُ َّایی

آقای اتَعالثی

چْاض قٌثِ

99/02/03

10-12

احیای قلبی ریَی پایِ

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

99/02/17

10-12

احیای پیطرفتِ

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

99/02/31

10-12

بخیِ زدى ٍ کطیذى

ذاًن حقیقت

چْاضقٌثِ

99/02/10

8-10

باًذاش ،آتل ٍ گچ گیری

آقای اتَعالثی

قٌثِ

99/01/30

16-18

هذیریت راُ َّایی

آقای اتَعالثی

چْاض قٌثِ

99/02/03

8-10

احیای قلبی ریَی پایِ

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

99/02/17

8-10

احیای پیطرفتِ

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

99/02/31

8-10

بخیِ زدى ٍ کطیذى

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

99/02/10

10-12

باًذاش ،آتل ٍ گچ گیری

آقای اتَعالثی

چْاضقٌثِ

99/02/03

8-10

هذیریت راُ َّایی

آقای اتَعالثی

چْاض قٌثِ

99/02/10

10-12

احیای قلبی ریَی پایِ

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

99/02/24

10-12

احیای پیطرفتِ

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

تا ّواٌّگی

10-12

بخیِ زدى ٍ کطیذى

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

99/02/17

8-10

باًذاش ،آتل ٍ گچ گیری

آقای اتَعالثی

چْاضقٌثِ

99/02/03

10-12

هذیریت راُ َّایی

آقای اتَعالثی

چْاض قٌثِ

99/02/10

8-10

احیای قلبی ریَی پایِ

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

99/02/24

8-10

احیای پیطرفتِ

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

تا ّواٌّگی

10-12

بخیِ زدى ٍ کطیذى

ذاًن حقیقت

چْاض قٌثِ

99/02/17

10-12

باًذاش ،آتل ٍ گچ گیری

آقای اتَعالثی

قٌثِ

99/03/17

8-21

آقای ابَطالبي -خاًن حقيقت
.
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