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 حوادث غیر مترقبه دانشجویان پرستاری  و  اورژانس در   درس پرستاریمباحث عملی  برنامه  زمانبندی

 96ورودی 

ردی

 ف

گرو

 ه

 -شیوه یاددهی نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ

 یادگیری

 مکان

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 8-9 شنبه 11/3/99 1 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 8-9 یک شنبه 11/3/99 1 2

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  51-51 دو شنبه 19/3/99 1 3

 الکتروشوک

تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 51-51 نبهش 31/3/99 1 4

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  خانم سیفی مدیریت راه هوایی 51-56 سه شنبه  3/4/99 1 5

 فردی و گروهی

Skill lab 

 1/1/99تاریخ امتحان عملی :

  

 -یاددهی شیوه نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ گروه ردیف

 یادگیری

 وسیله

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 8-9 سه شنبه  22/3/99 2 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 9-51 سه شنبه  22/3/99 2 2

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری تل بندیحمل و نقل بیمار وا 9-8 چهارشنبه  21/3/99 2 3

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  51-51 دو شنبه  22/3/99 2 4

 الکتروشوک
تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  خانم سیفی مدیریت راه هوایی 51-51 سه شنبه  3/4/99 2 5

 گروهیفردی و 

Skill lab 

 1/1/99تاریخ امتحان عملی :

 

 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
وه اتاق عملگر     
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ردی

 ف

 -شیوه یاددهی نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ گروه

 یادگیری

 وسیله

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 9-51 یک شنبه 25/3/99 3 1

 فردی و گروهی

Skill 

lab 

تمرین -نمایش عملی  ی اکبریآقا احیا قلبی ریوی پایه 8-9 دو شنبه  22/3/99 3 2

 فردی و گروهی

Skill 

lab 

حمل و نقل بیمار واتل  8-9 سه شنبه  21/3/99 3 3

 بندی

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری

 فردی و گروهی

Skill 

lab 

   خانم سیفی مدیریت راه هوایی 9-51 شنبه یک  1/4/99 3 4

تگاه احیا پیشرفته کار با دس 51-51 دوشنبه  2/4/99 3 5

 الکتروشوک
تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill 

lab 

 3/1/99تاریخ امتحان عملی :

 

 

 

 

 

ردی

 ف

گرو

 ه

 -شیوه یاددهی نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ

 یادگیری

 مکان

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 9-51 شنبه  11/3/99 4 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 9-51 یکشنبه  11/3/99 4 2

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  51-56 دو شنبه 19/3/99 4 3

 الکتروشوک

تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری اتل بندیحمل و نقل بیمار و 9-51 چهارشنبه  21/3/99 4 4

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  خانم سیفی مدیریت راه هوایی 8-9 شنبه یک  1/4/99 4 5

 فردی و گروهی

Skill lab 

 3/1/99تاریخ امتحان عملی :

 

ردی

 ف

گر

 وه

 -شیوه یاددهی نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ

 یادگیری

 مکان

تمرین -نمایش عملی  خانم سیفی مدیریت راه هوایی 51-51 شنبه 31/3/99 5 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  51-51 یکشنبه  1/4/99 5 2

 الکتروشوک

تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 8-9 دوشنبه 2/4/99 5 3

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 9-51 دوشنبه 2/4/99 5 4

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 8-9 سه شنبه 3/4/99 5 5

 فردی و گروهی

Skill lab 

 1/1/99تاریخ امتحان عملی :
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ردی

 ف

گر

 وه

 -شیوه یاددهی نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ

 یادگیری

 مکان

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 8-9 شنبه  24/3/99 2 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 9-51 شنبه  24/3/99 2 2

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 8-9 یک شنبه 25/3/99 2 3

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  51-56 دو شنبه  22/3/99 2 4

 الکتروشوک

تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  خانم سیفی ییمدیریت راه هوا 51-56 شنبه 31/3/99 2 5

 فردی و گروهی

Skill lab 

 3/1/99تاریخ امتحان عملی :

 
 

  پرستاری  اورژانس در جهت مباحث عملی درس  96اسامی گروه بندی دانشجویان پرستاری ورودی

 بحران وفوریت ها و حوادث غیرمترقبه

 گروه شش گروه پنج گروه چهار گروه سه گروه دو گروه یک

محمد فرهنگ  استوار سینا

 زاده

محمد حسین  آرمان روستا

 مهندسی

محمد امین  محمد خالدی

 جهانی

محمد رضا  امید خسروخانی حسین نعمتی

 ناصری پور

امیر حسین  ابوالفضل یزدانی

 سخنور

امین کشوری 

 پور

اسماعیل  حسین شایسته احمدرضا زارع

 بهادران

سینا کاظمی  کاظم عابدی

 الری

امیر حسین 

 هآزمود

علی رضا اسالمی 

 زاده

 مریم مالیی ریحانه عشقی مرضیه زارع مرضیه رضایی فاطمه رحمانیان

الهام مهرابی  آیلین امین فر فاطمه نوروزی

 مزیدی

فاطمه مختاری 

 قیری

عرفانه پور 

 غضنفری

 زهرا سلیمی نژاد

زهرا محیط 

 قیری

 الناز عباسیان زینب زارع مریم خسروی فاطمه کمانی فاطمه نجفی

 نیلوفر امیری فاطمه حمزه فهیمه منصوری راضیه جوکار فاطمه نجفی فائزه بازیار
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