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 مدرسین خیتار زمان ها برنامه هرستف

  Pretestو دوره با ییوآشنا مقدمه

 

 یخانم گل 7/7/1392 14- 13

  آن طیوشرا نوزادان ژهیو بخش

  يندپرستاریفرا-پرستار نقش

 

 يخانم گودرز  15:30- 14

    ییرایاستراحت و پذ
 ییرزایخانم م  18:30- 16 نوزاد یابیارز

  يارتوپد عیشا مشکالت

 يپرستار يمراقبتها

 خانم دانشور 8/7/1392 15- 13

    ییرایاستراحت و پذ

  هیکل  جیرا يها يناهنجار هاویماریب

  یینارسا و يناهنجار با نوزاد از يپرستار مراقبت

 خانم دانشور  18:30- 15:30

   یکیمکان هیتهو اصول

 یکیمکان هیتهو تحت نوزاد از الزم يها مراقبت

 کیخانم دکترن 9/7/1392 16- 13
 نفس

    ییرای استراحت و پذ 

 دانشورخانم   18:30- 16:30 یاصول دارودرمان

 مدرسین خیتار زمان ها برنامه فهرست
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 مدرسین خیتار زمان ها برنامه فهرست

   بدحال نوزاد هیتغذ پرستار

  يپرستار يمراقبتها و هیتغذ  هیتغذ عیشا مشکالت

 

 مانیدکترنر 14/7/1392 14:30- 12:30

    ییرایتراحت و پذاس

 ییرزایخانم م  17- 15 ت وانتقال نوزادیتثب

 یخانم گرام 15/7/1392 14- 13 یوتراپیزیاصول ف

  زادهیسیدکترو  16- 14 یع درمانیاصول ما

    ییرایاستراحت و پذ
  زادهیسیدکترو  16:30- 18:30 نگیتوریمان-یدرمان ژنیاکس

   ی خونيگازها

 

 مان یکتر نرد 16/7/1392 14:30- 12:30

 يخانم گودرز  15:30- 14:30 ونیزاسیلیاستر /عفونت از يریشگیپ

    ییرایاستراحت و پذ
 ییرزایخانم م  18- 16 يریخونگ اصول و یشگاهیآزما يها یبررس
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 مدرسین خیتار زمان ها برنامه فهرست

   يمغز داخل يزیخونر و تشنج

 یعصب ستمیس يهایناهنجار 

ک یخانم دکترن 21/7/1392 15- 13
 نفس

    ییرایاستراحت و پذ

   حرارت درجه میتنظ

  زرد نوزاد از مراقبت - کتریا

 

 یخانم گل  18:30- 15:30

 یسیخانم دکترو 22/7/1392 16- 13 اءیات احیعمل

    ییرایاستراحت و پذ

 یسیخانم دکترو  16:30- 18:30 )ادامه(اءیات احیعمل
 زاده
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 مدرسین خیتار زمان ها امهبرن فهرست

 يها فرآورده و خون زیتجو  یخون جیرا مشکالت
 یخون

 مانیدکتر نر 28/7/1392 14:30- 12:30

    

   نیآندوکر غدد جیرا يهایماریب

   کیمتابول یارث عیشا يهایماریب

 دکتر ثاقب  16:30- 14:30

    ییرایاستراحت و پذ

  ییرزایخانم م  18- 17 قند میتنظ

  یقلب عیشا يهایارمیب  

   نوزاد نوارقلب و یتمیآر

   یقلب يماریب دچار نوزاد از مراقبت

 یسیخانم دکترو 29/7/1392 16- 13
 زاده

    ییرایاستراحت و پذ

   یتنفس عیشا يهایماریب  

 یتنفس عیشا يهایماریب با نوزاد از يپرستار مراقبت

 یسیخانم دکترو  18:30- 16:30
 زاده

  الزم يمراقبتها و سورفکتانت زیتجو

    ینیجن دوره و نوزادان بخش در يبردار ریتصو

 پرستار دگاهید از يولوژیراد عکس

ک یخانم دکترن 30/7/1392 15- 13
 نفس

    ییرایاستراحت و پذ

 داخـل  يعفونتها-درنوزادان یعفون عیشا يهایماریب
 نوزادان یرحم

15:30 -17:30   
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 نیمدرس خیتار زمان ها برنامه فهرست نیمدرس خیتار زمان ها برنامه فهرست

 یناش مشکالت - ينوزاد دوره در استرس و درد

 خانواده بر نوزاد يبستر از

ک یخانم دکترن 5/8/1392 15:30- 13
 نفس

    ییرایاستراحت و پذ

    صیترخ طرح

   ژهیو بخش در نوزاد مرگ

 داغدار انوادهخ با برخورد نحوه

ک یخانم دکترن  18:30- 16
 نفس

  گوارش دستگاه یجراح عیشا مسائل

 یجراح عمل از بعد و نوزادقبل از مراقبت

 دکتر ثاقب 6/8/1392 15- 13

  ينوزاد دوره در پوست جیرا مشکالت

 مراقبتها

    ییرایاستراحت و پذ دکتر ثاقب  15- 16

  دانشور خانم  17:30- 16:30 -يپرستار يمراقبتها- گوش چشم، عیشا مشکالت

  ينوزاد دوره عیشا يهایناهنجار

  برخوردومراقبت

 

 يرالشاریدکترم  18:30- 17:30

   19- 18:30 هیاختتام

  POSTTEST 13 -14 14/8/1392 آزمون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

