
1 

 

 بسمه تعالی 

 99برنامه درس اصول و مهارت های پرستاری ورودی 

 جدول عناوین مباحث، اسامی مدرسین محترم و ایستگاه ارائه مبحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شماره 

 مبحث

 نام یا شماره ایستگاه  نام مدرس عنوان مبحث 

 پرستاری  4ایستگاه شماره   خانم فرامرزیان (، فشار خونعالئم حیاتی)نبض، تنفس، درجه حرارات 1

 اتاق احیا  الهی  خانم بر اساس اصول صحیح   ساکشن  ، انواع  اکسیژن درمانی    2

 اتاق عمل خانم مقدم   بیمار  FEEDING  و نحوه   NGTube کارگذاری   3

 پرستاری  2ایستگاه شماره   آقای اکبری  Change dressing انواع مختلف   4

نحوه آماده کردن و    - (IV line)باز کردن راه وریدی  5

 تزریق سرم 

 پرستاری  3شماره  ایستگاه   خانم رحمتی

 اتاق فوریت ها  خانم اسدی الری  بانداژ 6

،چک کارت دارویی با کاردکس،   (PO )دارو درمانی   7

 ل صحیح دارودهی، ساعت های دارودهی، امضاء دارو واص

 پرستاری  4ایستگاه شماره   خانم فرامرزیان

 فوریت ها ایستگاه   خانم مقدم  (ID, SQ)دارو درمانی   8

 پرستاری  3ایستگاه شماره   خانم اسدی الری  (IM, IVدرمانی )دارو   9

 مامایی اتاق تمرین و اتاق  آقای اکبری/ خانم رحمتی    و مراقبت های آن  Foley کارگذاری   10
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 اصول و مهارت های پرستاری عملی  درس زمانبندی جدول

 6گروه  5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  ساعت  تاریخ  روز 

 دانشکده  سالن آمفی تئاتر حضوریجلسه توجیهی  8-10 1400/ 2/ 25 شنبه 

12-10 1 2 3 4 5 6 

15-13 2 1 4 3 6 5 

 1 2 5 6 4 3 8-10 1400/ 2/ 26 شنبه یک

12-10 4 3 5 6 1 2 

15-13       

 4 3 2 1 6 5 8-10 1400/ 2/ 27 دوشنبه 

12-10 6 5 2 1 4 3 

15-13       

   10 9 8 7 8-10 1400/ 2/ 28 سه شنبه 

12-10 8 10   7 9 

15-13   10 7 9 8 

 10   8 7 9 8-10 1400/ 2/ 29 چهارشنبه 

12-10 10  7 9 8  

15-13  9  8 10 7 

  مباحث تدریس شده  OSCEآزمون  8-12 1400/ 3/ 1 شنبه 
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 : توضیحات ❖

o :سرکار خانم معصومه الهی،  مربی عضو هیات علمی    مسئول درس 

 جداگانه به آن ها اشاره شده است.  شماره مباحث در جدول زمانبندی ذکر شده و در جدولی ❖

 ی را تعطیل یا جا به جا نکنید. بدون هماهنگی کالسبا توجه به اینکه برنامه اساتید کامال به هم وابسته است، به هیچ عنوان  ❖

 خواهد شد.  لیتشک رحمتیسرکار خانم خانم ها با   و گروه ی اکبر یبا جناب آقا ان یمربوطه جهت گروه آقا یمراقبت هاو   جلسه کارگذاری فولی ❖

 تغییر در گروه بندی و جا به جایی ممنوع می باشد.  ❖

 گردد.  ی اخذ نمره صفر مموجه بودن منجر به    ری بودن منجر به حذف درس و در صورت غموجه در صورت یک جلسه از شی ب تیبغ ❖

 پرستاری الزامی است. سفید تهیه روپوش )پراتیک(  جهت حضور در کالس های عملی و مرکز مهارت های بالینی  ❖

 هماهنگی های الزم را انجام دهید.  8- 15از ساعت   مرکز مهارت های بالینی( در روز های شنبه تا چهارشنبهاز سالن تمرین با جناب آقای اکبری )کارشناس  دانشجویان محترم، جهت استفاده   ❖

 99دانشجویان پرستاری ورودی  اصول و مهارت های پرستاری عملی درسگروه بندی 

 6گروه   5گروه   4گروه   3گروه   2گروه 1گروه
 سیده زهرا طالبی زاده راحیل دانیالی مهدیه ایروانی مقدم  امیر رضا نجمی  حسین آموزگار پوریا شمشیری 

 مریم شیبانی  زهرا فاضلی  یاسمن پور احمدی  بهروز نوری ابراهیم اسماعیل زاده  عرفان ایجادی 

 مرضیه صفری  زهرا خادم زهرا جاوید حسین هاشمی  علیرضا شاهدی  عرفان قلندری 

 هاجر مطلب کوثر صید محمدی  محبوبه خرم پور  عطا تجلی  علی نیکوکار مهران فرامرزی 

 فاطمه میسا موگویی  یاسمین کریمی  فاطمه طبری  علیرضا راسخ  حسن قزلباش  آرین نظری 

 مهشید میر فردی  مبینا میرزا علی کیمیا کهنسال  علی صادقی  علیرضا کشاورز محمد امین امیدوار 

 شیما نجفی اسما جعفری  مهسا محسنی  محمد حسین صفاری  امیر حسین خوشبخت محمد رضا خوانچه زر 

    مهدی شعیبی  محمد رضا کاظمی  محمد صادق حیدری

    امید زرشناس مرصاد صوفی  
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 جدول تمرین پروسیجرهای پرستاری
 شماره دانشجویی :     نام ونام خانوادگی دانشجو:

 تائید  ساعت  تاریخ  مدت زمان دفعات تمرین  نوع پروسیجر  شماره 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

   برساند. مهارت های بالینی هر و امضای کارشناس مرکز حداقل یکبار هر پروسیجر را در اتاق تمرین انجام داده و به منکته: هر دانشجو باید 


