
 
 

 

  

 
 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه  

 جلسه اول 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب )س(         : دانشکده
 کارشناسی پرستاری

 8/7/98تاریخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 5/1 های پرستاری در منزل )مراقبتنام درس )واحد(  :  
 (واحد عملی 5/0 –واحد نظری 

 13-15ساعت:          شنبه هاشنبه ها و دو روز:  

 واحد عملی 5/0 –واحد نظری  5/1نوع واحد: 
 

 نفر  36تعداد دانشجویان  :

 سرکار خانم فرامرزیان مسئول درس: واحد 2تعداد واحد: 

 سرکار خانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریورماه 
. 

 بیماری دیابت، عالئم و تست های تشخیصی ،  فلسفه مراقبت پرستاری در منزل، اهمیت و مزایای آنعنوان درس : 

سبک  یبر شواهدبررس یمبتن یپرستار یارائه مراقبتهاو ( ابتی)دکیمتابول یها ستمیس یبررسهدف کلی درس :  

 ی.و مراقبت از خود در اصالح روش زندگ یمددجویانزندگ

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .دهد ارائه  منزل  در پرستاری  از مراقبت جامعی تعریف ➢

 اهمیت مراقبت در منزل را به طور صحیح شرح دهد. ➢

 .کند لیست را منزل در مزایای مراقبت پرستاری ➢

 یادگیری در یک مددجوی خاص را به طور صحیح و با دقت تهیه کند.بررسی و شناخت نیازهای  ➢

 محتوای آموزشی در یک بیمار را به درستی طراحی کند.  ➢

، عالئم و نشانه ها ی آن، تست های تشخیصی و تدابیر درمانی در بیمار مبتال به دیابت ابتیدفرآیند بیماری  ➢

 تحت مراقبت در منزل را شرح دهد.

ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر شواهد از مرحله تشخیص بیماری دیابت تا توانبخشی را ذکر نقش پرستار در  ➢

 کند.

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



های اصالح سبک زندگی)تعدیل رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و ... ( و همچنین چگونگی پیگیری روند روش ➢

 .دهد توضیح ابتیدمبتال به ماریبدرمان را برای 

 .آموزش دهد وی و خانوادهمبتال به دیابت مارینحوه مراقبت از خود را به ب ی،پرستار ندیبر اساس فرا ➢

سخنرانی، پرسش و پاسخ، نقشه مفهومی، بحث گروهی، کار گروهی )ایفای نقش، نمایش عکس و روش آموزش :   

            فیلم و...(، سمینار دانشجویی

 و رایانه ویدئو پروژکتورتخته سفید، امکانات آموزشی : 
 منبع درس  :

، 8،  6،  5،  3  . جلدهای2018برونرو سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی  هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ ▪

 . 1397 ،14. گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 16و  13، 11، 10

چاپ دوم، انتشارات  . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا ▪

 .1390جامعه نگر، 

 .1391پیشنمازی، زهرا و همکاران. مراقبت پرستاری در منزل. انتشارات دانشگاه شاهد،  ▪

تشارات حیدری، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، ان ▪

 .1396چاپ اول، 

مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان ه غیاثیان، مسعود و همکاران. نحو ▪

 .1392،پژوه،چاپ اول 

انتشارات  . ریزی مراقبتمیرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،اکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه ▪

 . 1387چاپ اول، ،دانشگاه آزاد اسالمی

 
▪ Hinkle, Janice L.Cheever, Kerry H. Brunner &Suddarths Textbook of Medical-

Surgical Nursing. 14thed, 2018. Philadelphia: Lippincott; 2018. 

▪ Phipps WJ, Sands JK, Marek JF. Medical-Surgical Nursing.8 th ed. Philadelphia: 

Mosby Inc. 

▪ Black, H.M. Hawks, J.H, Keen, A.M. , Medical Surgical Nursing. Last ed. 

Philadelphia: Saunders. 

 دقیقه  5مدت زمان:    مقدمه  •

 کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  25مدت زمان:    

 دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقیقه  5مدت زمان :   ارزشیابی درس •

 
 

 جلسه دوم



 
 مقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب )س(         : دانشکده

 کارشناسی پرستاری

 8/7/98تاریخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 5/1 های پرستاری در منزل )مراقبتنام درس )واحد(  :  
 (واحد عملی 5/0 –واحد نظری 

 13-15ساعت:          شنبه ها و دو شنبه هاروز:  

 واحد عملی 5/0 –واحد نظری  5/1نوع واحد: 
 

 نفر  36تعداد دانشجویان  :

 سرکار خانم فرامرزیان درس:مسئول  واحد 2تعداد واحد: 

 سرکار خانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریورماه 
. 

 های پرستاری در منزل در بیماران مبتال بهمراقبت ، درمان دیابت، عوارض زودرس و دیررس دیابت عنوان درس : 

 دیابت

سبک  یبر شواهدبررس یمبتن یپرستار یارائه مراقبتهاو ( ابتی)دکیمتابول یها ستمیس یبررسهدف کلی درس :  

 ی.و مراقبت از خود در اصالح روش زندگ یمددجویانزندگ

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

مبتال به دیابت ، عالئم و نشانه ها ی آن، تست های تشخیصی و تدابیر درمانی در بیمار ابتیدفرآیند بیماری  ➢

 تحت مراقبت در منزل را شرح دهد.

نقش پرستار در ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر شواهد از مرحله تشخیص بیماری دیابت تا توانبخشی را ذکر  ➢

 کند.

های اصالح سبک زندگی)تعدیل رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و ... ( و همچنین چگونگی پیگیری روند روش ➢

 .دهد توضیح ابتیدمبتال به ماریبدرمان را برای 

 .آموزش دهد وی و خانوادهمبتال به دیابت مارینحوه مراقبت از خود را به ب ی،پرستار ندیبر اساس فرا ➢

سخنرانی، پرسش و پاسخ، نقشه مفهومی، بحث گروهی، کار گروهی )ایفای نقش، نمایش عکس و روش آموزش :   

            فیلم و...(، سمینار دانشجویی

 و رایانه ویدئو پروژکتورتخته سفید، امکانات آموزشی : 
 منبع درس  :

، 8،  6،  5،  3  . جلدهای2018برونرو سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی  هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ ▪

 . 1397 ،14. گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 16و  13، 11، 10

چاپ دوم، انتشارات  . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا ▪

 .1390جامعه نگر، 

 .1391پیشنمازی، زهرا و همکاران. مراقبت پرستاری در منزل. انتشارات دانشگاه شاهد،  ▪

تشارات حیدری، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، ان ▪

 .1396چاپ اول، 

مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان ه غیاثیان، مسعود و همکاران. نحو ▪

 .1392،پژوه،چاپ اول 



انتشارات  . ریزی مراقبتمیرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،اکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه ▪

 . 1387چاپ اول، ،اد اسالمیدانشگاه آز

 
▪ Hinkle, Janice L.Cheever, Kerry H. Brunner &Suddarths Textbook of Medical-

Surgical Nursing. 14thed, 2018. Philadelphia: Lippincott; 2018. 

▪ Phipps WJ, Sands JK, Marek JF. Medical-Surgical Nursing.8 th ed. Philadelphia: 

Mosby Inc. 

▪ Black, H.M. Hawks, J.H, Keen, A.M. , Medical Surgical Nursing. Last ed. 

Philadelphia: Saunders. 

 دقیقه  5مدت زمان:    مقدمه  •

 کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  25مدت زمان:    

 دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقیقه  5مدت زمان :   ارزشیابی درس •

 
 
 

 سوم جلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب )س(         : دانشکده
 کارشناسی پرستاری

 8/7/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 5/1 های پرستاری در منزل )مراقبتنام درس )واحد(  :  
 (واحد عملی 5/0 –واحد نظری 

 13-15 ساعت:         شنبه هاشنبه ها و دو روز:  

 واحد عملی 5/0 –واحد نظری  5/1 نوع واحد:
 

 نفر  36تعداد دانشجویان  :

 سرکار خانم فرامرزیان مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 98شهریورماه  تاریخ تدوین/بازنگری:
. 

 های پرستاری در منزل در بیماران مبتال به چاقی مرضی چاقی مرضی ،روش های درمانی و مراقبت عنوان درس : 

سبک    یبر شواهدبررس  یمبتن  یپرستار  یارائه مراقبتهاو  (  یمرض  چاقی)کیمتابول  یها  ستمیس  یبررسهدف کلی درس :   

 ی.و مراقبت از خود در اصالح روش زندگ یمددجویانزندگ



 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 شرح دهد.را فرآیند بیماری چاقی, عوارض و انواع درمان های آن  ➢

 چگونگی پیشگیری اولیه از وقوع چاقی را در افراد تحت مراقبت در منزل را توضیح دهد. ➢

 محاسبه کند و نتیجه آن را به درستی تحلیل نماید.حجم توده بدنی یک فرد را  ➢

 برنامه آموزشی در زمینه مراقبت از خود و اصالح سبک زندگی فرد مبتال به چاقی مرضی را تدوین نماید. ➢

            مجازی روش روش آموزش :  

 و رایانه ویدئو پروژکتورتخته سفید، امکانات آموزشی : 
 منبع درس  :

، 8،  6،  5،  3  . جلدهای2018برونرو سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی  جانیس ال. چیور، کری اچهینکل،   ▪

 . 1397 ،14. گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 16و  13، 11، 10

چاپ دوم، انتشارات  . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا ▪

 .1390جامعه نگر، 

 .1391پیشنمازی، زهرا و همکاران. مراقبت پرستاری در منزل. انتشارات دانشگاه شاهد،  ▪

جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری،  ▪

 .1396چاپ اول، 

مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان ه غیاثیان، مسعود و همکاران. نحو ▪

 .1392،پژوه،چاپ اول 

انتشارات  . ریزی مراقبتمیرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،اکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه ▪

 . 1387چاپ اول، ،دانشگاه آزاد اسالمی

 
▪ Hinkle, Janice L.Cheever, Kerry H. Brunner &Suddarths Textbook of Medical-

Surgical Nursing. 14thed, 2018. Philadelphia: Lippincott; 2018. 

▪ Phipps WJ, Sands JK, Marek JF. Medical-Surgical Nursing.8 th ed. Philadelphia: 

Mosby Inc. 

▪ Black, H.M. Hawks, J.H, Keen, A.M. , Medical Surgical Nursing. Last ed. 

Philadelphia: Saunders. 

 دقیقه  5مدت زمان:    مقدمه  •

 کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  25مدت زمان:    

 دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقیقه  5زمان :  مدت  ارزشیابی درس •



 
 

 جلسه چهارم 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب )س(         : دانشکده
 کارشناسی پرستاری

 25/9/98تاریخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 5/1 های پرستاری در منزل )مراقبتنام درس )واحد(  :  
 (واحد عملی 5/0 –واحد نظری 

 13-15ساعت:          شنبه ها و دو شنبه هاروز:  

 واحد عملی 5/0 –واحد نظری  5/1نوع واحد: 
 

 36تعداد دانشجویان  :

 سرکار خانم فرامرزیان مسئول درس: واحد 2تعداد واحد: 

 سرکار خانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریورماه 
. 

های پرستاری در منزل در بیماران مروری مختصر بر فرآیند بیماری و درمان سرطان پستان و مراقبتعنوان درس : 
 مبتال به سرطان پستان

مراقبتهای پرستاری تسکینی بر اساس های پستان و ارائه سرطان در موارد سرطان مسئله شناخت هدف کلی درس :  

 .تشخیص پرستاری با آموزش به فرد و خانواده در چگونگی مراقبت از خود

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

یان را ب پستان فرد مبتال به سرطان  ، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری درعالئم بالینی ،پاتوفیزیولوژی ➢

 نماید.

 .جه تمایز آن از مراقبت های طبی را بیان کند ومراقبت های تسکینی را تعریف کرده و  ➢

 به سرطان پستان تدوین نماید.فرد مبتال خانواده و  از خود و آموزش به    ارائه راهبردهای مراقبت  ای جهتبرنامه ➢

 و فرد مبتال به سرطان پستان را توضیح دهد.به خانواده و آموزش آنها  ینیتسک ینحوه انجام مراقبتها ➢

مبتال به   مارانیبه بهای سازگاری و ... ( مراقبتی، روش)در زمینه خود  الزم  یموزشهای،آپرستار  ندیبر اساس فرا ➢

 .شرح دهدپستان را سرطان 

گروهی، کار گروهی )ایفای نقش، نمایش عکس و سخنرانی، پرسش و پاسخ، نقشه مفهومی، بحث روش آموزش :   

            فیلم و...(، سمینار دانشجویی

 و رایانه ویدئو پروژکتورتخته سفید، امکانات آموزشی : 
 منبع درس  :

، 8،  6،  5،  3  . جلدهای2018برونرو سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی  هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ ▪

 . 1397 ،14. گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 16و  13، 11، 10

چاپ دوم، انتشارات  . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا ▪

 .1390جامعه نگر، 

 .1391اه شاهد، پیشنمازی، زهرا و همکاران. مراقبت پرستاری در منزل. انتشارات دانشگ ▪

جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری،  ▪

 .1396چاپ اول، 



مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان ه غیاثیان، مسعود و همکاران. نحو ▪

 .1392،پژوه،چاپ اول 

انتشارات  . ریزی مراقبت. قهرمانیان،اکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامهمیرغفوروند، مژگان ▪

 . 1387چاپ اول، ،دانشگاه آزاد اسالمی

 
▪ Hinkle, Janice L.Cheever, Kerry H. Brunner &Suddarths Textbook of Medical-

Surgical Nursing. 14thed, 2018. Philadelphia: Lippincott; 2018. 

▪ Phipps WJ, Sands JK, Marek JF. Medical-Surgical Nursing.8 th ed. Philadelphia: 

Mosby Inc. 

▪ Black, H.M. Hawks, J.H, Keen, A.M. , Medical Surgical Nursing. Last ed. 

Philadelphia: Saunders. 

 دقیقه  5مدت زمان:    مقدمه  •

 کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪
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 13-15ساعت:          شنبه هاشنبه ها و دو روز:  

 واحد عملی 5/0 –واحد نظری  5/1نوع واحد: 
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های پرستاری در منزل در بیماران فرآیند بیماری و درمان سرطان پروستات و مراقبتمروری مختصر بر عنوان درس : 
 مبتال به سرطان پروستات



مراقبتهای پرستاری تسکینی و ارائه پروستات های پستان و سرطان در موارد سرطان مسئله شناخت هدف کلی درس : 

 . چگونگی مراقبت از خودبر اساس تشخیص پرستاری با آموزش به فرد و خانواده در 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

یان فرد مبتال به سرطان پروستات را ب ، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری درعالئم بالینی ،پاتوفیزیولوژی ➢

 نماید.

 .جه تمایز آن از مراقبت های طبی را بیان کند ومراقبت های تسکینی را تعریف کرده و  ➢

به سرطان پروستات تدوین فرد مبتال خانواده و از خود و آموزش به  ای جهت ارائه راهبردهای مراقبتبرنامه ➢

 نماید.

 و فرد مبتال به سرطان پروستات را توضیح دهد.به خانواده یو آموزش آنها نیتسک ینحوه انجام مراقبتها ➢

مبتال به   مارانیبه بهای سازگاری و ... ( مراقبتی، روش)در زمینه خود  الزم  یموزشهای،آپرستار  ندیفرابر اساس  ➢

 .شرح دهدرا سرطان پروستات 

سخنرانی، پرسش و پاسخ، نقشه مفهومی، بحث گروهی، کار گروهی )ایفای نقش، نمایش عکس و روش آموزش :   

            فیلم و...(، سمینار دانشجویی

 و رایانه ویدئو پروژکتورتخته سفید، امکانات آموزشی : 
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 . 1397 ،14. گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 16و  13، 11، 10

چاپ دوم، انتشارات  . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا ▪

 .1390جامعه نگر، 

 .1391پیشنمازی، زهرا و همکاران. مراقبت پرستاری در منزل. انتشارات دانشگاه شاهد،  ▪

تشارات حیدری، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، ان ▪

 .1396چاپ اول، 

مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان ه غیاثیان، مسعود و همکاران. نحو ▪

 .1392،پژوه،چاپ اول 

انتشارات  . ریزی مراقبتمیرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،اکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه ▪

 . 1387چاپ اول، ،اد اسالمیدانشگاه آز

 
▪ Hinkle, Janice L.Cheever, Kerry H. Brunner &Suddarths Textbook of Medical-

Surgical Nursing. 14thed, 2018. Philadelphia: Lippincott; 2018. 

▪ Phipps WJ, Sands JK, Marek JF. Medical-Surgical Nursing.8 th ed. Philadelphia: 

Mosby Inc. 
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 مقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب )س(         : دانشکده
 کارشناسی پرستاری

 9/10/97تاریخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 5/1 های پرستاری در منزل )مراقبتنام درس )واحد(  :  
 (واحد عملی 5/0 –واحد نظری 

 13-15ساعت:          شنبه هاشنبه ها و دو روز:  

 واحد عملی 5/0 –واحد نظری  5/1نوع واحد: 
 

 36تعداد دانشجویان  :

 سرکار خانم فرامرزیان مسئول درس: واحد 2تعداد واحد: 

 سرکار خانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریورماه 
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 پرستاری در منزل در بیماران مبتال به آسم و آلرژیمراقبت های عنوان درس : 

بررسی مشکالت سیستم تنفسی )آسم و آلرژی( و نقش پرستار در ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی  هدف کلی درس :  

 بر فرایند پرستاری و با تاکید بر آموزش مراقبت از خود 

 
 اهداف جزئی : 

 بتواند:دانشجو در پایان دوره باید 

 توضیح دهد.(را یدرمانتدابیر عالئم و ، بیماری آسم ) علل، فیزیو پاتولوژیفرآیند  ➢

 .از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی جهت مراقبت از مبتالیان به اسم استفاده کند ➢

 یک برنامه آموزش مراقبت از خود مبتنی بر فرآیند پرستاری برای بیماران آسمی ارائه نماید. ➢

 قوع آلرژی و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهد.فرآیند و ➢

 روشهای پیشگیری و کنترل در آلرژی را ذکر کند. ➢

 فرآیند پرستاری جهت بیمار مبتال به آلرژی تدوین نماید. ➢

 های اصالح سبک زندگی را به بیمار مبتال به آلرژی آموزش دهد.نحوه مراقبت از خود و روش ➢

پاسخ، نقشه مفهومی، بحث گروهی، کار گروهی )ایفای نقش، نمایش عکس و سخنرانی، پرسش و روش آموزش :   

            فیلم و...(، سمینار دانشجویی



 و رایانه ویدئو پروژکتورتخته سفید، امکانات آموزشی : 
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جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری،  ▪
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 .1392،پژوه،چاپ اول 

انتشارات  . ریزی مراقبت. قهرمانیان،اکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامهمیرغفوروند، مژگان ▪
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