
  

 
 

 

 1401-1402نیمسال دوم  مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه ترکیبی( COURSE PLAN)وره طرح د

 

  معرفی درس:

در این درس دانشجو با تشکیالت،استانداردهاو قوانین و نحوه اداره بخش مراقبت های ویژه آشنا شده و کاربرد وسایل، 
کنترل عفونت، توانبخشی بیماران و نحوه نگهداری و مراقبت های تنفسی، تجهیزات و روش های تشخیصی و درمانی، 

جهت  .وجهات ویژه هستند را فرا می گیردمراقبت از بیماران بدحال با اختالالت دستگاه های مختلف بدن که نیازمند ت

 این درس امتحان میان ترم در نظر گرفته شده که در جدول زمانبندی این درس تاریخ برگزاری امتحان مشخص شده است.

 

 :اين درس شامل موارد زير می باشد لیعناوين ك

 

 آشنایی دانشجو با بخش مراقبتهای ویژه 

 پرستاری : مقطع و رشته تحصیلی              پرستاری: گروه آموزشی            دانشکده :    پرستاری                     

  :  نام درس

 مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

 3 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 پیش نیاز:

 3پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 13– 15  شنبهیک روز و ساعت برگزاری کالس:  

 13 -15 چهارشنبه

 دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( مکان برگزاری:

                                          آقای دکتر محمدرضا رضوی مسئول برنامه : 

  mrerazavi@yahoo.comالکترونیکی:آدرس پست                      52245009:       دانشکده شماره تماس

        دکتر رضوی  -سوخک احمدی، سرکار خانم سرکارخانم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

             sookhakfatemeh@yahoo.com – mrerazavi@yahoo.com: الکترونیکی پست آدرس

                                          آقای دکتر محمدرضا رضوی تهیه و تنظیم : 

 1401ماه  بهمن :تدوین تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 شناخت اصول فیزیولوژیکی در ارایه مراقبتهای ویژه پرستاری 

  کنترل عفونت در بخشهای مراقبت ویژه پرستاری را با کاربرد فرایند پرستاری و استفاده از تفکر خالق

 در حل مسایل خانواده شرح دهد

  همودینامیک بیماران ویژهکنترل 

 سندرمهای شوک و مراقبتهای پرستاری 

 ناقدامات جبران مایعات بد 

 آریتمی های قلبی 

 طبقه بندی دیس ریتمی های قلبی 

  ریوی –احیا قلبی 

 جراحی قلب 

 نارسایی حاد تنفسی 

 هدف كلی 
 آشنایی دانشجو با بخش مراقبتهای ویژه

 

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

 مراقبتهای ویژه در طول دوران زندگی را شرح دهد 

 جنبه های قانونی و اخالقی پرستاری مراقبت ویژه را بیان کند 

 نقشهای حرفه ای پرستار مراقبت ویژه را توضیح دهد 

 تاثیر بیماری ویژه و بستری شدن بر بیمار و خانواده را بیان کند 

  دهد.جنبه های فرهنگی مراقبت ویژه پرستاری را شرح 

 هدف كلی 
 شناخت اصول فیزیولوژیکی در ارایه مراقبتهای ویژه پرستاری

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

 های آسیب سلولی را شرح دهدمکانیزم. 

 تاثیر کاهش پرفیوژن بر تولید انرژی را توضیح دهد. 

 نحوه ایجاد ایسکمی و برقراری مجدد پرفیوژن را بیان کند. 

  نقش داروها را توضیح دهدواکنش التهابی و. 

 های هموستاز را شرح دهدمکانیسم. 



 هدف كلی 
کنترل عفونت در بخشهای مراقبت ویژه پرستاری را با کاربرد فرایند پرستاری و استفاده از تفکر خالق در حل 

 مسایل خانواده شرح دهد

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

 ایزوله کردن بیمار و انواع ایزوله 

 مایعات آلوده بدن 

 پیشگیری و مدیریت عفونت دستگاه ادراری 

 پیشگیری از عفونت کاتترها 

 روشهای مقابله با عفونت در بخشهای ویژه 

 هدف كلی 
 آشنایی دانشجو با نحوه کنترل همودینامیک بیماران در بخش های ویژه

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

  توضیح دهدنحوه دسترسی به ورید مرکزی را. 

 .نحوه اندازه گیری فشار وج را شرح دهد 

 هدف كلی 
 آشنایی دانشجو با سندرمهای شوک، مراقبتهای ویژه پرستاری مبتنی بر تشخیص پرستاری 

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

 روشهای ارزیابی شوک را بیان کند. 

 علل خون ریزی و کمبود حجم خون را شرح دهد. 

  سندرمهای مرتبط با آن را شرح دهدشوک سپتیک و. 

 .پاتوفیزیولوژی ایست قلبی و آسیبهای مغز را شرح دهد 

 هدف كلی 
 آشنایی دانشجو با آریتمی های قلبی

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

 .انواع آریتمی های قلبی را شرح دهد 

 داروهای ضد اریتمی را نام ببرد. 



  آریتمی را توضیح دهدنحوه ارزیابی بیمار مبتال به. 

 نقش پرستار در مراقبت از بیمار دچار آریتمی را شرح دهد. 

 هدف كلی 

 و ریویآشنایی دانشجو با احیا قلبی 

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

 روش انجام احیا قلبی و ریوی را شرح دهد. 

 اختالالت منجر به احیا قلبی ریوی را نام ببرد. 

 هدف كلی 
 های قلبدانشجو با انواع جراحیآشنایی 

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

 انواع جراحی قلب را نام ببرد. 

 نحوه مراقبت از بیماران تحت عمل جراحی قلب را بیان کند. 

 هدف كلی 
 آشنایی دانشجو با نحوه تغذیه بیماران بیماران بستری در بخش ویژه

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

 نحوه تعیین نیازهای تغذیه ای بیماران بخشهای ویژه را شرح دهد. 

 انواع روشهای تغذیه را توضیح دهد. 

 نحوه بررسی متابولیکی بیماران بخشهای ویژه را توضیح دهد. 

 اختالالت متابولیکی شامل اختالالت غده ادرنال و تیروئید را شرح دهد. 

 هدف كلی 
 ماران تروماتیکآشنایی دانشجو با نحوه مراقبت از بی

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

 های آسیب را شرح دهدمکانیسم. 

 پرستاری در بیماران دچار آسیب را شرح دهدهای مراقبت. 

 هدف كلی 
 ، فعالیت الکتریکی قلب، محور الکتریکی قلب ECGآشنایی با انواع لیدهای 

  اهداف اختصاصی 
 دانشجودر پایان دوره باید بتواند:

 فعالیت الکتریکی قلب را شرح دهد. 



 نقش و اهمیت انواع اشتقاق های قلبی را بداند. 

 محور الکتریکی قلب بر اساس مسیر عبور دپوالریزاسیون در قلب را بداند. 

  انواع موج های موجود در یکECG را بداند. 

 

 هدف كلی 
 آشنایی با انواع آریتمی های سینوسی

  اهداف اختصاصی 
 دوره باید بتواند: در پایان دانشجو 

 برادی کاردی سینوسی را شرح دهد. 

 عالئم برادی کاردی سینوسی را بیان کند. 

 اهمیت درمان برادی کاردی سینوسی را بداند. 

 تاکی کاردی سینوسی را شرح دهد. 

 عالئم تاکی کاردی سینوسی را بیان کند. 

 اهمیت درمان تاکی کاردی سینوسی را بداند. 

  تنفسی و غیر تنفسی را توضیح دهدتفاوت آریتمی سینوسی. 

 اهمیت درمان آریتمی غیر تنفسی را بیان کند. 

  تغییراتECG در آریتمی های سینوسی را بداند. 

 

 هدف كلی 
 آشنایی با انواع آریتمی های دهلیزی 

 

  اهداف اختصاصی 
 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 انقباض زودرس دهلیزی را توضیح دهد. 

  الکتروکاردیوگرافی مربوط به انقباض زودرس دهلیزی را بداندعالئم. 

 تاکی کاردی حمله ای دهلیزی را توضیح دهد. 

 اقدامات درمانی در تاکی کاردی حمله ای دهلیزی را بیان کند. 

 فلوتر دهلیزی را توضیح دهد. 

 اهمیت درمان در فلوتر دهلیزی را بداند و به کارگیرد. 

  توضیح دهدفیبریالسیون دهلیزی را. 

 اهمیت درمان در فیبریالسیون دهلیزی را بداند و به کارگیرد. 

 

 هدف كلی 
 بطنی، آریتمی های جانکشنال-آشنایی با انواع بلوک های دهلیزی

  اهداف اختصاصی 



 دانشجودر پایان دوره باید بتواند:

  را شرح دهد 1بلوک درجه. 

 بیان کندرا  1تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه. 

  را شرح دهد 2بلوک درجه. 

 را بیان کند 2تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه. 

  3بلوک درجه(CHBرا شرح دهد ). 

 را بیان کند 3تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه. 

 بطنی را بداند و به کارگیرد-اقدامات درمانی در ارتباط با بلوک های دهلیزی. 

 انواع آریتمی های جانکشنال را توضیح دهد. 

 تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با آریتمی های جانکشنال را بیان کند. 

 دالیل بروز آریتمی های جانکشنال را بداند. 

 اقدامات درمانی در ارتباط با آریتمی های جانکشنال را بداند و به کارگیرد. 

 

 هدف كلی 
 درمان انواع آریتمی های بطنیآشنای با عالیم، تشخیص و 

  اهداف اختصاصی 
 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو 

 انقباض زودرس بطنی را توضیح دهد. 

 تغییرات الکتروکاردیوگرافی مربوط به انقباض زودرس بطنی را بداند. 

   چگونگی بروز پدیده R on Tرا توضیح دهد. 

  اقدامات درمانی در زمان بروزR on T را بیان کند. 

  انواعPVC بای ژمینه، تری ژمینه و کوادری ژمینه را نام ببرد. 

  اهمیت شناخت و درمانPVC های خطرناک را بداند. 

 تاکی کاردی بطنی را توضیح دهد. 

  تغییراتECG  را شرح دهد پوینتس دیدورساددر پدیده. 

 فلوتر بطنی را توضیح دهد. 

  بداند و به کارگیرداهمیت درمان در فلوتر بطنی را. 

 انواع فیبریالسیون بطتی را توضیح دهد. 

 ارگیردفیبریالسیون بطنی را بداند و بک اهمیت درمان در. 

 

 هدف كلی 
 و انواع پیس میکر ECGآشنایی با انفارکتوس میوکارد و تغییرات 

  اهداف اختصاصی 
 انشجودر پایان دوره باید بتواند:د

 Anterior MI را توضیح دهد. 



  تغییراتECG  درAnterior MI را شرح دهد. 

 Antrolateral MI را توضیح دهد. 

  تغییراتECG  درAntrolateral MI را شرح دهد. 

 Inferior MI را توضیح دهد. 

  تغییراتECG  درInferior MI را شرح دهد. 

 Posterior MI را توضیح دهد. 

  تغییراتECG  درPosterior MI را شرح دهد. 

 پیس میکر در بیماران را بداند اهمیت گذاشتن. 

 طبقه بندی پیس میکر ها بر اساس روش کدگذاری را شرح دهد. 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوترو پروژکتورو ئو یدو ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی         در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل عنوان، 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
1-The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 

2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم ،  ccu ،icu. مراقبت های پرستاری ویژه در بخش 5
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 به زبان ساده نوشته دکتر لیندا پرتر فیلد، ترجمه شهریار محمودی ECGتفسیر .6

 .تالیف: مالحت نیکروان مفرد و حسین شیری ICU.مراقبت های ویژه در 7

 .پرستاری داخلی و جراحی برونر) اختالالت آب و الکترولیت(8

 2015برگرفته از انجمن قلب آمریکا. CPCR.کتاب جامع 9

 

 



 
 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
دسترسی دانشجویان به نحوه 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ین موارد ه برای ا، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

1 

کوییز کالسی در 

بخش ماجول 

خودآزمون سامانه 

 نوید

مشخصات 

آزمون در اسرع 

وقت اعالم 

 خواهد شد

مشخصات آزمون در اسرع وقت اعالم 

 خواهد شد

مشخصات آزمون در اسرع وقت اعالم 

 خواهد شد

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

ارائه هدف از 

 تکلیف

تکلیف اول 

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

 ی برمرور

جلسات تدریس 

 شده



 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یپرورش تفکر انتقادتواند به -یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

تکلیف در 

 سامانه نوید

دوم تکلیف 

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

 ی برمرور  

جلسات تدریس 

 شده



 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 برای هوشبری( 5/7) نمره 6 آزمون میان ترم

 برای هوشبری( 5/9) نمره 11 آزمون پایان ترم

 نمره 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 2 سایر فعالیت ها و تکالیف، کوییز

 

 مقررات 

 :10 حداقل نمره قبولی                                      

 بر طبق قوانین و مقررات آموزشی تعداددفعات مجاز غیبت در کالس             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های ويژهمراقبتهای جامع پرستاری در بخشبندی جدول زمان

 

 تاريخ ارائه
ساعت 

 ارائه
 مدرس موضوع جلسه

نحوه 

 ارائه

امکانات 

مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

19/11/1402 

15- 13 

های مقدمه ای بر بخش

ویژه و شناخت اصول 

فیزیولوژیکی در ارایه 

 مراقبتهای پرستاری

سرکارخانم 

 سوخک

و  اسالید حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

26/11/1401 

15-13 

یژن  نی و اکسیی ما در

 موارد استفاده آن

سرکار خانم 

 احمدی

اسییالید و  حضوری

 کامپیوتر
، ، تکلیفکوئیز

 آزمون پایانی

03/12/1401 
15-13 

سرکار خانم   نارسایی حاد تنفسی

 احمدی

اسییالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمیییییون 

 پایانی

10/12/1401 

15-13 

یه ای و  یت تهو ما ح

کی  ی ن کا م فس  ن ت

 )ادامه(

سرکار خانم 

 احمدی

اسییالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمیییییون 

 پایانی

24/12/1401 15-13 

یه ای و  یت تهو ما ح

 تنفس مکانیکی

سرکار خانم 

 احمدی

اسییالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمیییییون 

 پایانی

16/01/1402 15-13 

تفسیر گازهای خونی 

 شریانی

سرکار خانم 

 احمدی

اسالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

27/01/1402 15-13 

کنترل همودینامیک 

  بیماران ویژه

سرکار خانم 

 احمدی

اسالید و  مجازی

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

30/01/1402 15-13 
سرکار خانم  سندرم های شوک

 احمدی

اسالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف



آزمون 

 پایانی

 جلسه هوشبری(  7جلسه پرستاری،   8) آزمون میان ترم 15-13 06/02/1402

10/02/1402 15- 13 

ابزارهای بررسی 

 وضعیت نورولوژیک

سرکارخانم 

 سوخک

اسالید و  مجازی

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

12/02/1402 12-10 

نارسایی حاد و مزمن 

 کلیه

اسالید و  حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

13/02/1402 15-13 

مقدمه ای بر 

 الکتروکاردیوگرام

سرکار خانم 

 سوخک

اسییالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

17/02/1402 15-13 

مراقبت های جامع 

پرستاری از بیماران 

 )ادامه(تحت همودیالیز

اسالید و  حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

 نآزمو

19/12/1401 12-10 

مراقبت های جامع 

پرستاری از بیماران 

 تحت همودیالیز

اسالید و  حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

20/02/1402 15-13 

، تشخیص و عالیم

درمان انواع آریتمی 

  های سینوسی

سرکارخانم 

 سوخک

اسالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

24/02/1402 15-13 

جامع  های مراقبت

 مارانیاز ب یپرستار

 یصفاق زیالیتحت د

 و مراقبت هیکل وندیپ 

 یجامع پرستار یها

 قبل و بعد از عمل

اسالید و  حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

27/2/1402 15-13 

، تشخیص و عالیم

درمان انواع آریتمی 

  های دهلیزی

سرکارخانم 

 سوخک

اسالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی



31/02/1402 15-13 

اسالید و  حضوری دکتر رضوی )ادامه( جراحی قلب

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

02/03/1402 12-10 

اسالید و  حضوری دکتر رضوی جراحی قلب 

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

03/03/1402 15-13 

انفارکتوس قلبی و 

ECGتغییرات  انواع ، 

 پیس پیکر
 

سرکارخانم 

 سوخک

اسالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

07/03/1402 15-13 

ریوی  –احیا قلبی 

 پایه

 

اسالید و  حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

09/03/1402 12-10 

ریوی  –احیا قلبی 

 پیشرفته

اسالید  حضوری دکتر رضوی

 وکامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

10/03/1402 15-13 

، تشخیص و عالیم

درمان انواع آریتمی 

 های بطنی

اسالید و  حضوری خانم سوخک

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

17/03/1402 15-13 

هیپرتروفی های بطنی 

 و دهلیزی

اسالید و  حضوری خانم سوخک

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

21/03/1402 15-13 

کنترل عفونت در 

بخش مراقبت های 

 ویژه

 

سرکار خانم 

 سوخک

اسالید و  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز

 تکلیف

آزمون 

 پایانی

 

 


