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 مقدمه:

ه مددجویان بزرگسال دانشجو به منظور ارائه مراقبت ب هدف کلی این درس ایجاد توانایی در 

سالمند با کاربرد فرآیند پرستاری و بهره گیری از مهارت تفکر خالق، اصول اخالقی و و یا 

 می باشد. ئه خدمات و تدابیر پرستاریاموازین شرعی در ار

 

 

 

 

 

 
 

 ته کارشناسی پیوس مقطع و رشته تحصیلی:       پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س(دانشکده : 

 3 :  تعداد واحد 2پرستاری بزرگساالن / سالمندان  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 سه شنبه و چهارشنبه هاروز و ساعت برگزاری کالس:   1فارماکولوژی، پرستاری بزرگساالن / سالمندان  پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( مکان برگزاری:

 

 معصومه الهیمسئول برنامه :  

 نرجس آبشرشری، مرضیه اسدی الری،  معصومه الهی، سارا مقدم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 1331شهریور  -معصومه الهی تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل
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 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 

 سیستم دفعی ادراری -1

 اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان -2

 خون اختالالت گردش -3

 اختالالت تنفسی -4

 

 
 

 1هدف كلي 

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری، تست های تشخیصی و معاینه فیزیکی 
  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ساختمان و وظایف کلیه و دستگاه ادراری را شرح دهد 

  ،تعادل اسید و باز و فشار خون تشریح کند.نقش کلیه را در تنظیم تعادل آب و الکترولیت ها 

 توصیف کند. را مداخالت سالمندی مرتبط با عملکرد سیستم ادراری 

 .روش های تشخیصی مورد استفاده جهت تعیین عملکرد دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی را بیان کند 

  شرح دهد. را اختالالت سیستم ادراری نشانه های عمده در عالئم و 

 

 2هدف كلي 

 آشنایی با بیماری های عفونی دستگاه ادراری
  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .عوامل ایجاد کننده عفونت های دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی را مشخص نماید 

 .پاتوفیزیولوژی عفونت های سیستم ادراری تحتانی)سیستیت و اورتریت( را توضیح دهد 

  و تدابیر طبی عفونت های دستگاه ادراری تحتانی را تشریح کند.تظاهرات بالینی 

 .از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماران مبتال به عفونت دستگاه ادراری استفاده نماید 

 د.هپاتوفیزیولوژی و تظاهرات بالینی عفونت های دستگاه ادراری فوقانی)پیلونفریت و آبسه های کلیوی( را شرح د 

 

 3هدف كلي 

 شناخت انواع سنگ های کلیه و  مجاری ادراری

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .عوامل ایجاد کننده انواع سنگ های مجاری ادراری را مشخص نماید 

 .پاتوفیزیولوژی سنگ های مجاری ادراری را توضیح دهد 

  ادراری را تشریح کند.تظاهرات بالینی و تدابیر طبی سنگ های مجاری 

  استفاده نماید.سنگ های مجاری ادراری از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماران مبتال به 
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 4هدف كلي 

 آشنایی با تومورهای کلیه و مجاری ادراری، انواع انحرافات ادراری

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مراقبت پرستاری بیماران مبتال به سرطان کلیه را تشریح نماید. علل، درمان و 

 .پاتوفیزیولوژی، تظاهرات کلینیکی، مراقبت ها و تدابیر طبی و مراقبت های پرستاری سرطان مثانه را توصیف کند 

  د ان قرارگرفتهجراحی انحراف مسیر ادراری عمل از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماری که تحت

 استفاده نماید.

 5هدف كلي 

  آشنایی با  اختالالت دفع ادرار بزرگساالن، اختالالت عروقی و مادرزادی کلیه

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .بین انواع مختلف اختالالت عملکرد دستگاه ادراری تفاوت قایل شود 

 بی اختیاری ترکیبی)فشاری و فوریتی( طراحی نماید. برنامه آموزشی برای بیمار مبتال به 

 .دالیل بالقوه ایجاد انسداد مجاری ادراری و ورزش های درمانی بیمار مبتال به این مشکل را مشخص نماید 

 .انواع بی اختیاری ادرار را تعریف کند 

  را توصیف کند. کلیویپاتوفیزیولوژی، تظاهرات کلینیکی، مراقبت ها و تدابیر طبی بیماری شریان و ورید 

 .آنومالی های در برگیرنده تعداد، شکل و اندازه کلیه را توضیح دهد 

 6هدف كلي 

 آشنایی با صدمات دستگاه ادراری 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .علل نارسایی حاد و مزمن کلیوی را شرح هد 

  درمان های مستمر جایگزینی کلیه را مقایسه نماید.روش های درمانی دیالیز خونی، دیالیز صفاقی و 

  ا توصیف رصدمه حاد و مزمن کلیوی پاتوفیزیولوژی، تظاهرات کلینیکی، مراقبت ها و تدابیر طبی و مراقبت های پرستاری

 کند.

  ادهاستفنارسایی حاد و مزمن کلیوی از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماران مبتال به 

 نماید.

 7هدف كلي 

 فیزیکی معاینه و تشخیصی تستهای پستان، و تناسلی مثلی، تولید سیستم فیزیولوژی و ناتومیآ بر مروری 

 پستان تولید مثل، تناسلی و  سیستم اختالالت های شایع نشانه و عالیم و

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  تولید مثل و پستان را شرح دهد.آناتومی و فیزیولوژی دستگاه 
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  معاینات تشخیصی و آزمایشاتی را که به منظور تعیین تغییرات دستگاه تناسلی و پستان و عملکرد آن ها به کار می رود

 و نیز نقش پرستار را قبل، حین و بعد از این معاینات شرح دهد.

 تولید مثل، تناسلی و پستان را توضیح دهد.  عالئم و نشانه های شایع اختالالت سیستم 

 8هدف كلي 

 ساماندهی و مراقبت پرستاری از زنان مبتال به عفونت های دستگاه تناسلی و لگن و اختالالت ساختاری

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رمان های هر یک را مقایسه نماید.انواع مختلف عفونت های واژینال و والوواژینال، عالئم، نشانه ها و د 

  با بهره گیری از فرآیند پرستاری، برنامه مراقبتی برای بیماران مبتال به عفونت های دستگاه تناسلی تنظیم

 نماید.

 تهابی و اختالالت ساختمانیعالئم، نشانه ها، درمان و مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال به فرآیندهای ال 

 دستگاه تولید مثل زنان را مورد بحث قرار دهد.

 9هدف كلي 

 تومورهای دستگاه تناسلی)خوش خیم و بدخیم( ساماندهی و مراقبت پرستاری از زنان مبتال به

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بدخیم دستگاه تولیدمثل زنان را عالئم، نشانه ها، درمان و مراقبت های پرستاری از بیماری های خوش خیم و

 شرح دهد.

 از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران تحت عمل هیسترکتومی استفاده کند. 

 .اقدامات پرستاری برای بیمار مبتال به سرطان دستگاه تولید مثل زنان تحت پرتودرمانی را توضیح دهد 

 
 11هدف كلي 

 اختالالت سیستم تناسلی مبتال به مردانساماندهی و مراقبت پرستاری از 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .علل و درمان اختالالت عملکرد جنسی در مردان را مورد بحث قرار دهد 

 .انواع پروستاتکتومی را با توجه به مزایا و معایب آن ها با هم مقایسه کند 

  فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران  مبتال به سرطان پروستات یا تحت عمل جراحی از

 پروستاتکتومی استفاده کند.

 .اختالالت مختلف آلت تناسلی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و درمان آن ها را به هم مقایسه کند و شرح دهد 

 11هدف كلي 

 با توجه به تشخیص های پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت پستان ساماندهی و مراقبت

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .پاتوفیزیولوژی اختالالت خوش خیم و بدخیم پستان را مقایسه کند 
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 برای شناسایی زودهنگام سرطان پستان را خالصه کند. درهنمودهای مبتنی بر شواه 

  برنامه آموزشی برای آموزش خودآزمایی پستان تهیه کند.یک 

 .روش های مختلف درمان سرطان پستان را شرح دهد 

  ،نیازهای جسمی، روانی و توانبخشی بیماران مبتال به سرطان پستان را که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند

 شرح دهد.

  بیماران مبتال به اختالالت پستان استفاده کند.از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از 

 
 12هدف كلي 

 و نشانه  میو عال یکیزیف نهیو معا یصیتشخ یقلب و عروق، تستها ستمیس یولوژیزیو ف یناتومآبر  یمرور

 یقروع یقلب  ستمیاختالالت س عیشا یها

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  آناتومیک و عملکرد فیزیولوژیک سیستم قلبی عروقی شرح دهد.ارتباط بین ساختار 

 ه عمل ال به بیماری قلبی عروقی بیک بررسی از ریسک فاکتورها در تاریخچه سالمتی و معاینه بالینی بیمار مبت

 .دورآ

  نی بیمار بالیعالئم عمده اختالل قلبی عروقی را با استفاده از یافته های کسب شده از تاریخچه سالمتی و معاینه

 تشخیص داده و مورد ارزشیابی قراردهد.

  درباره شاخص های بالینی، آماده کردن بیمار و سایر مداخالت پرستاری در ارتباط با تست های رایج و

 پروسیجرهای تشخیصی در عملکرد قلبی عروقی و بیماری های مرتبط به آن بحث کند.

 13هدف كلي 

 یصدر نیمبتال به آنژ مارانیاز ب یپرستار ندیو مراقبت بر اساس فرآ یسامانده

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبت های پرستاری آنژین صدری را توصیف نماید 

 استفاده کند.ارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به آنژین صدری هاز فرآیند پرستاری به عنوان چ 

 11هدف كلي 

 انفارکتوس میوکارد مبتال به مارانیاز ب یپرستار ندیو مراقبت بر اساس فرآ یسامانده

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبت های پرستاری انفارکتوس میوکارد را توصیف نماید 

  ارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد استفاده کند.هپرستاری به عنوان چاز فرآیند 

 .مراقبت پرستاری از بیمار تحت عمل جراحی قلب، آنژیوگرافی و آنژیوپالستی را شرح دهد 

 11هدف كلي 

 نارسایی قلب مبتال به مارانیاز ب یپرستار ندیو مراقبت بر اساس فرآ یسامانده

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
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 عالئم بالینی نارسایی قلب را توضیح دهد. علت و 

 .روش اداره بیماران مبتال به نارسایی قلب را شرح دهد 

 .برای بیماران مبتال به نارسایی قلبی یک برنامه آموزشی تدوین نماید 

 ه نارسایی قلبی را توصیف نماید.مراقبت های پرستاری و پزشکی از بیماران مبتال ب 

 11هدف كلي 

 آشنایی با بیماری های دریچه قلب

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت دریچه ای قلب را تعریف کند 

 ،مراقب و درمان بیماران مبتال به اختالالت دریچه میترال و آئورت را شرح دهد پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی. 

 
 17هدف كلي 

 آشنایی و شناخت بیماریهای عفونی و ساختمانی قلب)آندوکاردیت، میوکاردیت، پریکاردیت و کاردیومیوپاتی(

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  و درمان بیماران مبتال به آندوکاردیت، میوکاردیت، پریکاردیت  پرستاری مراقب بالینی،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات

 و کاردیومیوپاتی را شرح دهد.

 

 
 18هدف كلي 

ساماندهی و مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به بیماری های عروق محیطی)بیماری بورگر، رینود و آنوریسم 

 آئورت(

  اهداف اختصاصي 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 .از معیارهای مناسب برای بررسی گردش خون استفاده کند 

 علل، تغییرات پاتولوژیک و فیزیولوژیک، (رگر، رینود و آنوریسم آئورتوبیماری ب)بیماری های مختلف شریانی ،

 تظاهرات بالینی، مراقبت، درمان و پیشگیری آن ها را با یکدیگر مقایسه کند.

 19هدف كلي 

آترواسکلروز، ترومبوز، آمبولی )یطیعروق مح یها یماریمبتال به ب انیاز مددجو یو مراقبت پرستار یسامانده

 (شریانی، اختالالت وریدی، واریس و اختالالت لنفاوی
  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 از بروز نارسایی ورید، زخم پا و واریس وریدها را با یکدیگر مقایسه کند. اقدامات پیشگیری کننده 

  ،بیماری های آترواسکلروز، ترومبوز، آمبولی شریانی،  بالینی، مراقبت و درمان  تظاهراتعلل، تغییرات پاتولوژیک و فیزیولوژیک

 اختالالت وریدی، واریس را توصیف کند.
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 استفاده کند.  عروق محیطیارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های هاز فرآیند پرستاری به عنوان چ 

  ،را شرح دهد.لنف درمان و مراقبت پرستاری اختالالت علت، عالئم 

 21هدف كلي 

اختالالت  عی شایعالئم و نشانه ها ،یکیزیف نهیمعا ،فوقانی و تحتانی یتنفس ستمیس ولوژییزیو ف یآناتوم

 مربوطه

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ساختمان و عملکرد راه های تنفسی و تحتانی را توضیح دهد 

 پرفیوژن را توضیح دهد.-ن و اختالالت تهویهتهویه، پرفیوژن، دیفیوژ 

 .روش های مناسب جهت انجام یک بررسی و شناخت جامع از سیستم تنفس را توضیح دهد 

 سیستم تنفسی را تمییز دهد.ه از طریق مشاهده، لمس، دق و سمع و غیر طبیعی به دست آمد یافته های طبیعی 

 .نشانه های اصلی اختالل عملکرد تنفسی را تشخیص دهد 

 21هدف كلي 

 یتنفس ستمیمربوط به س یصیتشخ یشرح تست ها

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  های پرستاری مربوط به آن ها را برای ارزیابی عملکرد تنفسی تعیین نماید.تست های تشخیصی و مراقبت 

 22هدف كلي 

 هیر یبولو آم افراگمیشناخت اختالالت مربوط به پرده جنب، د

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  اختصاصی مشخص کند.عوامل خطرساز آمبولی ریه، روش های پیشگیری و درمان آن ها را به طور 

  ،عالئم، درمان و مراقبت های پرستاری اختالالت مربوط به پرده جنب و دیافراگم را شرح نماید.علت 

 23هدف كلي 

  هیر میبدخ یها یماریمبتال به ب مارانیاز ب یو مراقبت پرستار یسامانده

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  روش های درمان و برنامه های پرستاری مربوطه، در بیماران مبتال به سرطان ریه بحث نماید.عوامل خطر، عالئم و درباره 

 

 24هدف كلي 

 ،یاز)آسم، برونشکتیتحتان یتنفس ستمیمبتال به اختالالت س انیاز مددجو یو مراقبت پرستار یسامانده

 (COPDو  سیبروزیف کیستیس ،یآتلکتاز

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ،یآسم، برونشکتازنوتوانی  و پیشگیری فرآیند پرستاری، درمان، تشخیص، پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی، تعریف، ها، نشانه عالئم، 

 را شرح دهد. COPD و سیبروزیف کیستیس ،یآتلکتاز
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 .در مورد داروهای مصرفی در درمان آسم بحث کند 

 21هدف كلي 

آبسه  ،ی)انواع پنومونیتحتان یتنفس ستمیمبتال به اختالالت س انیاز مددجو یو مراقبت پرستار یسامانده

 (هیر یعفونت ها ریو سا یویر

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مقایسه کند. انواع بیماری های عفونی ریه را با توجه به علت، عالئم بالینی، اقدامات پرستاری، عوارض و پیشگیری 

 .از فرایند پرستاری برای مراقبت از بیماران مبتال به پنومونی، آبسه ریوی و سایر بیماری های عفونی ریه استفاده کند 

 
 21هدف كلي 

 فوقانی یتنفس ستمیمبتال به اختالالت س انیاز مددجو یو مراقبت پرستار یسامانده

  اهداف اختصاصي 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 ی، درمان و عالئم بالین بروز، اختالالت سیستم فوقانی تنفسی و بیماری های عفونی این سیستم را با در نظر گرفتن علت

 پیشگیری مقایسه کند.

 .از فرآیند پرستاری به عنوان یک چهارچوب برای مراقبت از بیماران با عفونت های سیستم فوقانی تنفس استفاده کند 

 27هدف كلي 

 ه بیماری های شغلی و صدمات قفسه سینهمبتال ب انیاز مددجو یو مراقبت پرستار یسامانده

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .عوارض ترومای قفسه سینه، عالئم بالینی، مداخالت درمانی و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهد 

 بیماری های شغلی را توضیح دهد. علت، عالئم، درمان و مراقبت پرستاری 

 
 روش آموزش 
 

 سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ گروهی 
 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

  منابع اصلي درسي: 
 Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical  Nursing .(End ed). 

Philadelphia: Lippincott. 
 - Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
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  ارزشيابي 

 ترم انیم یامتحان تئور یترم: برگزار نیدر ب ینیتکو یابیارزش 

 ترم انیپا یامتحان تئور ی: برگزاریانیپا یابیارزش 

 رمورد نظ فیحضور در کالس و ارائه تکال 

 

 

 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 نمره 6گردش خون:  ستمیس .1

 نمره 6: یتنفس ستمیس .2

 نمره 4: تولید مثل، تناسلی و پستان ستمیس .3

 نمره 4: یادرار یدفع ستمیس .4

 

 مقررات 
 باشد. یم 01 یحداقل نمره قبولي براساس آيين نامه آموزش

 یمجاز غيبت در كالس براساس آيين نامه آموزش تعداددفعات
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 2پستاری بزرگساالن/سالمندان  درس زمانبندي جدول

 

 

 روز ساعت تاریخ سرفصل مطالب مدرس

 سه شنبه 11-12 26/6/31 اختالالت سیستم دفعی ادراری سرکارخانم الهی

 سه شنبه 11-13 26/6/31  

 چهارشنبه 11-12 22/6/31 اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان الری سرکارخانم اسدی

 سه شنبه 12-11 2/2/31  

 سه شنبه 13-11 2/2/31 اختالالت سیستم دفعی ادراری سرکارخانم الهی

 چهارشنبه 11-12 3/2/31 اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان سرکارخانم اسدی الری

 سه شنبه 12-11 3/2/31  

 سه شنبه 13-11 3/2/31 اختالالت سیستم دفعی ادراری سرکارخانم الهی

 چهارشنبه 11-12 11/2/31 اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان سرکارخانم اسدی الری

 سه شنبه 11-12 16/2/31 اختالالت سیستم دفعی ادراری سرکارخانم الهی

 سه شنبه 13-11 16/2/31 سیستم تنفسیاختالالت  سرکارخانم مقدم

 چهارشنبه 11-12 12/2/31 اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان سرکارخانم اسدی الری

 سه شنبه 12-11 23/2/31  

 سه شنبه 13-11 23/2/31 اختالالت سیستم تنفسی سرکارخانم مقدم

 چهارشنبه 11-12 24/2/31 اختالالت سیستم دفعی ادراری سرکارخانم الهی

 سه شنبه 11-12 31/2/31 )مجازی(اختالالت سیستم دفعی ادراری سرکارخانم الهی

 سه شنبه 13-11 31/2/31 اختالالت سیستم دفعی ادراری سرکارخانم الهی

 چهارشنبه 12-11 1/1/31  

 سه شنبه 11-12 2/1/31 تعطیل رسمی 

 سه شنبه 13-11 2/1/31 تعطیل رسمی 

 چهارشنبه 11-12 1/1/31 اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان اسدی الریسرکارخانم 

 سه شنبه 11-12 14/1/31 میانترم اول)مبحث سیستم دفعی ادراری و تولید مثل( 

 سه شنبه 13-11 14/1/31 اختالالت سیستم تنفسی سرکارخانم مقدم

 چهارشنبه 11-12 11/1/31 تعطیل رسمی 

 سه شنبه 12-11 21/1/31  

 سه شنبه 13-11 21/1/31 اختالالت سیستم تنفسی سرکارخانم مقدم

 چهارشنبه 11-12 22/1/31 اختالالت گردش خون سرکارخانم آبشرشری

 سه شنبه 12-11 21/1/31  

 سه شنبه 13-11 21/1/31 اختالالت سیستم تنفسی سرکارخانم مقدم

 چهارشنبه 11-12 23/1/31 اختالالت گردش خون سرکارخانم آبشرشری

 سه شنبه 11-12 1/3/31 اختالالت سیستم تنفسی سرکارخانم مقدم

 سه شنبه 13-11 1/3/31 اختالالت سیستم تنفسی سرکارخانم مقدم

 چهارشنبه 11-12 6/3/31 اختالالت گردش خون سرکارخانم آبشرشری

 سه شنبه 12-11 12/3/31  

 سه شنبه 13-11 12/3/31 اختالالت سیستم تنفسی سرکارخانم مقدم

 چهارشنبه 11-12 13/3/31 اختالالت گردش خون سرکارخانم آبشرشری

 سه شنبه 11-12 13/3/31 اختالالت گردش خون سرکارخانم آبشرشری

 سه شنبه 13-11 13/3/31 اختالالت سیستم تنفسی سرکارخانم مقدم

 چهارشنبه 11-12 21/3/31 اختالالت گردش خون سرکارخانم آبشرشری

 سه شنبه 11-12 26/3/31 میانترم دوم)مبحث اختالالت تنفسی( 



11 

 

 سه شنبه 11-13 26/3/31  

 چهارشنبه 11-12 22/3/31 اختالالت گردش خون سرکارخانم آبشرشری

 سه شنبه 11-12 3/11/31 اختالالت گردش خون سرکارخانم آبشرشری

 سه شنبه 11-13 3/11/31  

 چهارشنبه 11-12 4/11/31 اختالالت گردش خون سرکارخانم آبشرشری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


