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 نام آن که جان را فکرت آموختبه 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی

                                (              2)پرستاری بزرگساالن/ سالمندان   نام و شماره درس:

 511354شماره درس:   

 4پرستاری ترم کارشناسی  شته و مقطع تحصيلی :ر

 (1)پرستاری بزرگساالن/ سالمندان  پيش نياز:                 واحد نظری 3 تعداد و نوع واحد )عملی( :

 دانشکده پرستاری و مامایی آدرس دفتر : دکتر حجت اله یوسفی            نام مسوول درس: 

 37927545شماره تماس مسئول درس:  Email: yousefi@nm.mui.ac.irآدرس ٭

 

 مقدمه: 

نشانه  ،دستگاه ادراری با ذکر عالئم و در این درس مفاهيم زیربنائی در مراقبت از بيماران مبتال به بيماریهای سيستم قلب و عروق، تنفس

 اصول مراقبتهای پرستاری از پيشگيری تا نوتوانی با توجه به فرآیند پرستاری ارائه خواهد شد. ،عوارض ،آزمایشات تشخيصی، درمان ،ها

 اهداف کلی:

 در پایان این دوره انتظار می رود

نی تا نوتوا از پيشگيری ،دانشجویان بتوانند با کليات و مفاهيم زیربنائی در مراقبت از بيماران مبتال به بيماریهای سيستم قلب و عروق -1

 با تأکيد بر آموزش بيمار و خانواده وی آشنا شده و با یافته های علمی در مراقبت از بيماران در جهت رفع نياز آنها بکوشند

 با بيماران مبتال به بيماریهای تنفس فوقانی و تحتانی،  از پيشگيری تا نوتوانی با تأکيد بر آموزش بيمار و خانواده وی آشنا شده و با -2

 علمی در مراقبت از بيماران در جهت رفع نياز آنها بکوشند  یافته های

ر با بيماران مبتال به بيماریهای ادرای از پيشگيری تا نوتوانی با تأکيد بر آموزش بيمار و خانواده وی آشنا شده و با یافته های علمی د -3

 مراقبت از بيماران در جهت رفع نياز آنها بکوشند 

  

 اهداف رفتاری:   

 ا ف رفتاری سيستم قلب و عروق، تنفس ادراری تناسلی:اهد 

 %دانشجویان در پایان دوره قادر باشند که : 80 

 خالصه ای از آناتومی فيزیولوژی دستگاه قلب و عروق و بررسی و شناخت بيماران قلبی را توضيح دهد -1

تدابيرطبی، تدابيرجراحی، تست های تشخيصی بيماریهای  ، پاتوفيزیولوژی، تظاهرات بالينی،Risk Factorsتعریف، شيوع، اتيولوژی  -2

 شریان کرونری را شرح دهد.

mailto:yousefi@nm.mui.ac.ir
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عوامل  خطرزا،  ،سطح 3پاتوفيزیولوژی پيشگيری در  ،اتيولوژی ،شيوع ،را باذکر تعریف Stable/ unstableآنژین قفسه صدری  -3

 فرآیند پرستاری و نوتوانی آن را شرح دهد. ،درمان تشخيص،نشانه ها، ،عالئم

انواع، تدابير طبی، فرآیندپرستاری،  ،پاتوفيزیولوژی ،اتيولوژی ،تعریف ،نشانه ها، تشخيص ،انفارکتوس حاد ميوکارد را با ذکر عالئم -4

 پيشگيری، نوتوانی آن را توصيف نماید.

اتيولوژی، پاتوفيزیولوژی، انواع، تشخيص،،درمان، تدابير طبی،فرآیند پرستاری، نارسائی احتقانی قلب را با ذکر عالئم، نشانه ها،  -5

 پيشگيری، نوتوانی را توضيح دهند

تشخيص،درمان، تدابير طبی،  ،پاتوفيزیولوژی ،اتيولوژی ،انواع ،آندوکاردیت عفونی، پریکاردیت، ميوکاردیت را تعریف -6

 د.فرآیندپرستاری، پيشگيری نوتوانی را ذکر نماین

( تعریف، ,واریسDVT، اختالالت وریدی، رینود، نارسائی شریانی، نارسائی وریدی بيماری بورگر ،بيماریهای عروق محيطی) آنوریسم -8

 اتيولوژی، درمان، فرآیند پرستاری آن را توصيف نمایند.

انه ها، تعریف، اتيولوژی، تشخيص، درمان، بيماریهای دریچه ای قلب)نارسائی و تنگی دریچه ميترال و آئورت( را با ذکر عالئم، نش -9

 فرآیند پرستاری آن شرح دهد

مشکالت پرستاری مربوط به بيماران مبتال به اختالالت قلب و عروق را تشخيص داده و برنامه ریزی صحيح پرستاری جهت رفع  -10

 این مشکالت را طراحی نماید.

انواع، تدابير طبی، فرآیندپرستاری،  ،پاتوفيزیولوژی ،اتيولوژی ،تعریف ،تشخيصنشانه ها،  ،را با ذکر عالئم بيماری پرفشاری خون -11

 پيشگيری، نوتوانی آن را توصيف نماید.

 مراقبتهای پرستاری در دارودرمانی بيماریهای قلبی را توضيح دهد.  -12

 تست های تشخيصی و اصطالحات تنفسی را توضيح دهد ،خالصه ای از آناتومی فيزیولوژی -13

 بداندبالدگاز را مقادیر طبيعی اکسيژن تراپی و نبوالیزرتراپی را توضيح داده و  -14

را با ذکر عالئم، نشانه ها، تعریف، اتيولوژی، پاتوفيزیولوژی، تشخيص، درمان، فرآیند پرستاری، پيشگيری و و آمبولی پنومونی  -15

 نوتوانی آن را شرح دهد.

16- COPD انه ها، تعریف، اتيولوژی، پاتوفيزیولوژی، تشخيص، درمان، فرآیند پرستاری، پيشگيری و نوتوانی را با ذکر عالئم، نش و آسم

 آن را شرح دهد.

فضای پلور، را با ذکر عالئم، نشانه ها، تعریف، اتيولوژی، پاتوفيزیولوژی، تشخيص، درمان، فرآیند پرستاری،  ،بيماریهای پلور - 17

 پيشگيری و نوتوانی را شرح دهد.

فرآیند  ,تشخيص ودرمان ,پاتوفيزیولوژی، اتيولوژی، تعریف، نشانه ها، بيماری های شغلی ریه  وبيماری های بدخيم ریه با ذکر عالئم -18

   پرستاری، پيشگيری و نوتوانی آن را شرح دهد.
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ح پرستاری جهت رفع این مشکالت صحي مشکالت پرستاری مربوط به بيماران مبتال به اختالالت ریه را تشخيص داده و برنامه ریزی  -19

 را طراحی نماید.

 را توضيح دهد یادرار ستمیستست های تشخيصی و اصطالحات  ،آناتومی فيزیولوژی-20

 ,پاتوفيزیولوژی، اتيولوژی، تعریف، ونشانه ها ,را با ذکر عالئم کیمثانه نوروژن، ادرار یاریاخت ی،بیاحتباس ادرار :یمشکالت دفع -21

 فرآیند پرستاری، پيشگيری و نوتوانی توضيح دهند. ,تشخيص ودرمان

فرآیند پرستاری،  ,تشخيص ودرمان ,ونشانه ها، تعریف، اتيولوژی، پاتوفيزیولوژی ,را با ذکر عالئمانواع سنگ های دستگاه ادراری -22

 پيشگيری و نوتوانی توضيح دهند.

 ,تشخيص ودرمان ,ونشانه ها، تعریف، اتيولوژی، پاتوفيزیولوژی ,با ذکر عالئمرا اختالالت مادرزادی سیستم ادراری،صدمات دستگاه ادراری -23

 فرآیند پرستاری، پيشگيری و نوتوانی توضيح دهند.

 ,ونشانه ها، تعریف، اتيولوژی، پاتوفيزیولوژی ,را با ذکر عالئماختالالت عفونی سیستم ادراری:سیستیت، آبسه کلیه،پیلونفریت،گلومرولونفریت -24

 فرآیند پرستاری، پيشگيری و نوتوانی توضيح دهند. ,ودرمانتشخيص 

فرآیند  ,تشخيص ودرمان ,ونشانه ها، تعریف، اتيولوژی، پاتوفيزیولوژی ,را با ذکر عالئمتومورهای دستگاه ادراری)سرطان کلیه و مثانه(  -25

 پرستاری، پيشگيری و نوتوانی توضيح دهند.

 ندینما سهیبا هم مقا یدرمان/یمراقبت کردیو رو یشگاهیو آزما ینیبال ،تظاهراتیولوژیرا از نظر ات هیحاد و مزمن مزمن کل یها یماریب -26

 یپرستار یها صیبر تشخ یمبتن یمراقبت یزیو برنامه ر یپرستار یها صیه؛تشخیحاد و مزمن کل یماریمبتال به ب مارانیو شناخت ب ینکات مهم در بررس -27

 دهند حیرا توض انیمبتال یبرا

 تدریس شيوه
 .برگزاری آنالین یا آفالین خواهد بودتدریس اصلی در این درس به روش  شيوهکالس ها مجازی بودن با توجه به 

 .کامپيوتراستفاده از سامانه نوید و نرم افزار ادوبی کانکت  و وسائل آموزشی:  .

 ش ارزشیابی: رو

 نمره35امتحان ميان ترم                

 نمره   65امتحان پایان ترم                

 می باشد. چندگزینه اینوع آزمون ها به صورت 
 ذکر فرصت برای اعتراض به نمره حداکثر سه روز بعد از اعالم نمره در سایت یا بورد گروه( 

 سیاست ها و قوانین درس :

 و در صورت غيبت مشمول مقررات زیر خواهد شد: انالین و افالین حضور مرتب و به موقع دانشجو در كالس
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ساعات كالس ( باعث محروميت دانشجو از شركت در امتحانات مي شود و بایستي واحد  17/4غيبت بيش از حد مجاز  )-الف

 تكرار شود. "درسي مجددا

 

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 استفاده از سامانه های آموزش مجازی به صورت آنالین و آفالین

 

 :فراگیران انتظارات از و تکالیف

 ارائه تکالیف بارگذاری شده در سامانه در موعد مقرر

 به طور مرتبشرکت در کالسهای آنالین 

 :ارزشیابی شیوه

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

 - و جلسات آنالین آفالین شرکت و حضور فعال در فضاهای مشارکتی 1

 1 *ها و...(خودآزمون های حین دوره )کوئیز،و آزمون تکالیف 2

 1 )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین( در حین تدریس 3

 18 آزمون پایان ترم 4

5   

 .دجلسه حداقل یک فعالیت یادگیری گذاشته شو چهار به ازای هر*

 

 ضروری یادگیری:محتواهای  منابع اصلی و

 Woods, Su san . L. Erica. Motzer, underhill. Cardiac Nursing, 2010منابع: 

 :-Black. Joyce.Medical-Surgical Nursing. WB saunders. Philadelphia 2010 

-Brunner,lilian.Suddarth,Doris.Text book of Medical-Surgical Nursing.JB     lippincat .philadelphia 2018. 

-Nettina, Elis.Hand book of Manual Nursing.lipphncate,2006  
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 :یادگیری بهتر برای مفید و محتواهای منابع

 استفاده از منابع آنالین و کتابخانه از جمله کتابهای مرجع

 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

 

 سال: نیمسال تحصیلی و  511354 شماره درس: 2پرستاری بزرگساالن  عنوان درس: 

 زمان:   1گروه  فراگیران:  کارشناسیپرستاری  رشته تحصیلی:     400-99

       

 

 

 

  همزمان و غیرهمزمان جدول زمان بندی کالس درس 

ماژول جلسات  نوع جلسه رئوس مطالب تاريخ جلسه

 آفالین

ساعت برگزاری 

 جلسه آنالین

 مدرس

1 
1/10/99 

4-2 

معرفی درس، آناتومی و 

فیزیولوژی دستگاه تنفس و 

 عالئم و نشانه ها

فرضیدکتر   آزمون پایانی آفالین  

2 
1/10/99 

6-4 

مایشات و گرافيها آز

 دردستگاه تنفس

فرضیدکتر   آزمون پایانی آفالین  

3 
3/10/99 

12-10 

اکسيژن درمانی و 

 فيزیوتراپی

فرضیدکتر   آزمون پایانی آفالین  

4 
8/10/99 

4-2 

مروری بر آناتومی و فيزیولوژی و آزمایشات 

 یادرار ستميس تشخيصی

باقریدکتر   آزمون پایانی آفالین  

5 
8/10/99 

6-4 

فرایند پرستاری در 

بیماریهای دستگاه تنفس 

 فوقانی، التهاب گلو...

فرضیدکتر   آزمون پایانی آفالین  

6 
10/10/9

9 

مروری بر آناتومی 

فيزیولوژی سيستم قلب و 

عالئم و نشانه هاعروق،  

 دکتر بابایی  آزمون پایانی آفالین
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12-10 

7 

15/10/9
9 

4-2 

فرایند پرستاری در 

بيماریهای دستگاه تنفس 

 فوقانی، بينی و حنجره

فرضیدکتر   آزمون پایانی آفالین  

8 

15/10/9
9 

6-4 

فرایند پرستاری در 

احتباس  :یمشکالت دفع

، ادرار یارياخت ی،بیادرار

 کيمثانه نوروژن

باقریدکتر   آزمون پایانی آفالین  

9 

17/10/9
9 

12-10 

شناخت سيستم  بررسی و

قلب و عروق، ریسک 

فاکتور ها،تست های 

 تشخيصی

 دکتر بابایی  آزمون پایانی آفالین

10 

22/10/9
9 

4-2 

فرایند پرستاری در بیمار 

 مبتال به پنومونی و آمبولی 

فرضیدکتر   آزمون پایانی آفالین  

11 

22/10/9
9 

6-4 

فرایند پرستاری در سنگ 

های ادراری:بررسی و 

 مبتال مارانيب شناخت

)تاریخچه و معاینات بالينی 

و آزمایشات( ،تئوری های 

تشکيل سنک و خطر 

 سازها 

باقریدکتر   آزمون پایانی آفالین  

12 

24/10/9
9 

12-10 

فرایند پرستاری در بيمار 

 COPDمبتال به 

فرضیدکتر   آزمون پایانی آفالین  

13 

29/10/9
9 

4-2 

انواع -تعریف-آنژین صدری

   فاکتورها ریسک –

-تشخيص-ژیپاتوفيزیولو

 پرستاریفرآیند-درمان-عالئم

 دکتر بابایی  آزمون پایانی آفالین

14 

29/10/9

9 
6-4 

فرایند پرستاری در بیمار 

 مبتال به آسم

فرضیدکتر   آزمون پایانی آفالین  

15 
1/11/99 

12-10 

 یدر سنگ ها یپرستار ندیفرا

از تشخيص  یدستگاه ادرار

تا ارشيابی های پرستاری 

 اثربخشی مداخالت

الیننآ 12-10 رفع اشکال  باقریدکتر    

16 
6/11/99 

4-2 

نارسائی قلبی، تعریف، 

 -شيوع،اتيولوژی

 تشخيص-پاتوفيزیولوژی

الیننآ 4-2 رفع اشکال   دکتر بابایی 
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 پرستاریفرایند  -درمان - 

17 
6/11/99 

6-4 

بیمار   فرایند پرستاری در

 تحت جراحی قفسه صدری

فرضیدکتر   آزمون پایانی آفالین  

18 
8/11/99 

12-10 

فرایند پرستاری در 

بيماریهای شغلی و سرطان 

 ریه 

12-10 رفع اشکال آنالین فرضیدکتر    

19 

13/11/9
9 

4-2 

انفارکتوس حاد ميوکارد، 

 ،تعریف،اتيولوژی

–پاتوفيزیولوژی،انواع 

، درمان، تشخيص–عالئم 

 فرایند پرستاری

اشکالرفع  آنالین  2-4  دکتر بابایی 

20 

13/11/9
9 

6-4 

در  یپرستار ندیفرا

 یاختالالت مادرزاد

 ،صدماتیادرار ستميس

  یدستگاه ادرار

باقریدکتر   آزمون پایانی آفالین  

21 

15/11/9
9 
12-10 

 پریکاردیت–آندوکاردیت 

–ميوکاردیت –  -

 انواع– اتيولوژی  -تعریف

 -درمان -تشخیص -عالئم

 فرایند پرستاری

 دکتر بابایی  آزمون پایانی آفالین

22 

20/11/9
9 

4-2 

دریچه ای قلبی، اختالالت 

تعریف، عالئم،  تشخیص،    

اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی -

فرایند  فرآیند-ودرمان

 پرستاری

 دکتر بابایی  آزمون پایانی آفالین

23 

20/11/9
9 

6-4 

ی در پرستار ندیفرا

 فشارخون باال

 دکتر بابایی  آزمون پایانی آفالین

24 

27/11/9
9 
4-2 

 انیدر مبتال یپرستار ندیفرا

 ستميس یبه اختالالت عفون

آبسه  ت،يستي:سیادرار

ت،گلومرولویلونفريه،پيکل

  تینفر

باقریدکتر   آزمون پایانی آفالین  

25 

27/11/9
9 

4-6 

بیماری های عروق 

–، واریسDVTمحیطی،

  اتیولوژی  -تعریف

 -درمان -تشخیص -عالئم

 فرایند پرستاری

 دکتر بابایی  آزمون پایانی آفالین

26 
29/11/9

9 

مراقبت دارویی در داروهای 

 قلبی

 دکتر بابایی  آزمون پایانی آفالین
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 سال: نیمسال تحصیلی و  511354 شماره درس: 2پرستاری بزرگساالن  عنوان درس: 
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 همزمان و غیرهمزمان جدول زمان بندی کالس درس 

12-10 

27 
4/12/99 

4-2 

در  یپرستار ندیفرا

دستگاه  یتومورها

و مثانه( هی)سرطان کلیادرار  

باقریدکتر   آزمون پایانی آفالین  

28 
4/12/99 

4-6 

 بیماری فرایند پرستاری در 

 حادکلیه

باقریدکتر   آزمون پایانی آفالین  

29 
6/12/99 

12-10 

 بیماری فرایند پرستاری در 

کلیهمزمن   

الیننآ 12-10 رفع اشکال   باقریدکتر  

ماژول جلسات  نوع جلسه رئوس مطالب تاريخ جلسه

 آفالین

ساعت برگزاری 

 جلسه آنالین

 مدرس

1 
1/10/99 

4-2 

معرفی درس، آناتومی و 

فیزیولوژی دستگاه تنفس و 

 عالئم و نشانه ها

 دکتر یوسفی  آزمون پایانی آفالین

2 
1/10/99 

6-4 

مایشات و گرافيها آز

 دردستگاه تنفس

 دکتر یوسفی  آزمون پایانی آفالین

3 
3/10/99 

12-10 

اکسيژن درمانی و 

 فيزیوتراپی

 دکتر یوسفی  آزمون پایانی آفالین

4 
8/10/99 

4-2 

مروری بر آناتومی و فيزیولوژی و آزمایشات 

 یادرار ستميس تشخيصی

 دکتر آتشی  آزمون پایانی آفالین

5 
8/10/99 

6-4 

فرایند پرستاری در 

بیماریهای دستگاه تنفس 

 فوقانی، التهاب گلو...

 دکتر یوسفی  آزمون پایانی آفالین

6 

10/10/9
9 

12-10 

مروری بر آناتومی 

فيزیولوژی سيستم قلب و 

عالئم و نشانه هاعروق،  

 خانم موسوی  آزمون پایانی آفالین
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7 

15/10/9
9 

4-2 

فرایند پرستاری در 

بيماریهای دستگاه تنفس 

 فوقانی، بينی و حنجره

 دکتر یوسفی  آزمون پایانی آفالین

8 

15/10/9
9 

6-4 

فرایند پرستاری در 

احتباس  :یمشکالت دفع

، ادرار یارياخت ی،بیادرار

 کيمثانه نوروژن

 دکتر آتشی  آزمون پایانی آفالین

9 

17/10/9
9 

12-10 

شناخت سيستم  بررسی و

قلب و عروق، ریسک 

فاکتور ها،تست های 

 تشخيصی

 خانم موسوی  آزمون پایانی آفالین

10 

22/10/9
9 

4-2 

فرایند پرستاری در بیمار 

 مبتال به پنومونی و آمبولی 

 دکتر یوسفی  آزمون پایانی آفالین

11 

22/10/9
9 

6-4 

فرایند پرستاری در سنگ 

های ادراری:بررسی و 

 مبتال مارانيب شناخت

)تاریخچه و معاینات بالينی 

و آزمایشات( ،تئوری های 

تشکيل سنک و خطر 

 سازها 

 دکتر آتشی  آزمون پایانی آفالین

12 

24/10/9
9 

12-10 

فرایند پرستاری در بيمار 

 COPDمبتال به 

 دکتر یوسفی  آزمون پایانی آفالین

13 

29/10/9
9 

4-2 

انواع -تعریف-آنژین صدری

   فاکتورها ریسک –

-تشخيص-ژیپاتوفيزیولو

 پرستاریفرآیند-درمان-عالئم

 خانم موسوی  آزمون پایانی آفالین

14 

29/10/9

9 
6-4 

فرایند پرستاری در بیمار 

 مبتال به آسم

 دکتر یوسفی  آزمون پایانی آفالین

15 
1/11/99 

12-10 

 یدر سنگ ها یپرستار ندیفرا

از تشخيص  یدستگاه ادرار

تا ارشيابی های پرستاری 

 اثربخشی مداخالت

12-10 رفع اشکال آنالین  دکتر آتشی 

16 
6/11/99 

4-2 

نارسائی قلبی، تعریف، 

 -شيوع،اتيولوژی

 تشخيص-پاتوفيزیولوژی

 پرستاریفرایند  -درمان - 

4-2 رفع اشکال آنالین  خانم موسوی 
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17 
6/11/99 

6-4 

بیمار   فرایند پرستاری در

 تحت جراحی قفسه صدری

 دکتر یوسفی  آزمون پایانی آفالین

18 
8/11/99 

12-10 

فرایند پرستاری در 

بيماریهای شغلی و سرطان 

 ریه 

12-10 رفع اشکال آنالین  دکتر یوسفی 

19 

13/11/9
9 

4-2 

انفارکتوس حاد ميوکارد، 

 ،تعریف،اتيولوژی

–پاتوفيزیولوژی،انواع 

، درمان، تشخيص–عالئم 

 فرایند پرستاری

4-2 رفع اشکال آنالین  خانم موسوی 

20 

13/11/9
9 

6-4 

در  یپرستار ندیفرا

 یاختالالت مادرزاد

 ،صدماتیادرار ستميس

  یدستگاه ادرار

 دکتر آتشی  آزمون پایانی آفالین

21 

15/11/9
9 
12-10 

 پریکاردیت–آندوکاردیت 

–ميوکاردیت –  -

 انواع– اتيولوژی  -تعریف

 -درمان -تشخیص -عالئم

 فرایند پرستاری

 خانم موسوی  آزمون پایانی آفالین

22 

20/11/9
9 

4-2 

دریچه ای قلبی، اختالالت 

تعریف، عالئم،  تشخیص،    

اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی -

فرایند  فرآیند-ودرمان

 پرستاری

 خانم موسوی  آزمون پایانی آفالین

23 

20/11/9
9 

6-4 

ی در پرستار ندیفرا

 فشارخون باال

 خانم موسوی  آزمون پایانی آفالین

24 

27/11/9
9 
4-2 

 انیدر مبتال یپرستار ندیفرا

 ستميس یبه اختالالت عفون

آبسه  ت،يستي:سیادرار

ت،گلومرولویلونفريه،پيکل

  تینفر

 دکتر آتشی  آزمون پایانی آفالین

25 

27/11/9
9 

4-6 

بیماری های عروق 

–، واریسDVTمحیطی،

  اتیولوژی  -تعریف

 -درمان -تشخیص -عالئم

 فرایند پرستاری

 خانم موسوی  آزمون پایانی آفالین

26 

29/11/9
9 
12-10 

مراقبت دارویی در داروهای 

 قلبی

 خانم موسوی  آزمون پایانی آفالین



11 
 

  

 

27 
4/12/99 

4-2 

در  یپرستار ندیفرا

دستگاه  یتومورها

و مثانه( هی)سرطان کلیادرار  

 دکتر آتشی  آزمون پایانی آفالین

28 
4/12/99 

4-6 

 بیماری فرایند پرستاری در 

 حادکلیه

 دکتر آتشی  آزمون پایانی آفالین

29 
6/12/99 

12-10 

 بیماری فرایند پرستاری در 

کلیهمزمن   

12-10 رفع اشکال آنالین  دکتر آتشی 


