
بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده پرستاري و مامایی 

واحد عملی  5/1-واحد نظري5/2میزان واحد:                                                  تقویم درسی : اصول و فنون و مهارت هاي پرستاري

  96-97سال تحصیلی :                دومنیمسال:                                                           دوره روزانه  - رشته دانشجویان: پرستاري

  شفایی، عبد الهیدکتر رحیمی،دکتر رشوند ، خانم ها:مدرسین:

  محتواي درس  نوع درس  مدرس  ساعت  تاریخ  روز  هفته

  -  -  -  8-10  14/11  شنبه  1

  معرفی درس  تئوري  تر رشوندخانم دک  10-12  14/11  شنبه  1

  تاریخچه پرستاري  تئوري  خانم دکتر رشوند  14-16  14/11  شنبه  1

  سالمت و بیماريانسان ،   تئوري  دکتر رشوندخانم   8-10  15/11  یکشنبه  1

  فرآیند پرستاري  تئوري  خانم دکتر رشوند  10-12  15/11  یکشنبه  1

  -  -  -  16-18  15/11  یکشنبه  1

              

،حرکت و تغییر کنترل عفونت  عملی  خانم شفائی  8-9:30  21/11  شنبه  2

  (آقایان)پوزیشن

،حرکت و تغییر کنترل عفونت  عملی  خانم شفائی  9:30-11  21/11  شنبه  2

  ) خانم ها(پوزیشن

  مفهوم نیازهاي بهداشتی  تئوري  خانم دکتر رشوند  11-13  21/11  شنبه  2

،حرکت و تغییر پوزیشنترل عفونتکن  تمرین عملی  خانم عبدالهی  14-16  21/11  شنبه  2

  (خانم ها)

،حرکت و تغییر پوزیشنکنترل عفونت  عملیتمرین  خانم عبدالهی  16-18  21/11  شنبه  2

  (آقایان)

  8-10  22/11  یکشنبه  2

  10-12  22/11  یکشنبه  2  تعطیل رسمی

  16-18  22/11  یکشنبه  2

              

  -  -  -  8-10  28/11  شنبه  3

  عالئم حیاتی  تئوري  رشونددکترخانم  10-12  28/11  شنبه  3

  (خانم ها)عالئم حیاتی  عملی  / خانم عبدالهیرشونددکترخانم  14-16  28/11  شنبه  3

  (آقایان)عالئم حیاتی  عملی  / خانم عبدالهیرشونددکترخانم  16-18  28/11  شنبه  3

  عالئم حیاتی(خانم ها)  تمرین عملی  خانم شفائی  8-10  29/11  یکشنبه  3

  تغذیه  تئوري  رشونددکترخانم  10-12  29/11  نبهیکش  3

  -  -  -  16-18  29/11  یکشنبه  3

              

  عالئم حیاتی(آقایان)  تمرین عملی  خانم شفائی  8-10  5/12  شنبه  4

  تغذیه و کمپرس ها(خانم ها)  عملی  رشونددکترخانم  10-12  5/12  شنبه  4

  پرس ها (آقایان)تغذیه و کم  عملی  رشونددکترخانم  14-16  5/12  شنبه  4

  تغذیه و کمپرس ها (خانم ها)  عملیتمرین  عبدالهیخانم  16-18  5/12  شنبه  4

  تغذیه و کمپرس ها (آقایان)  عملیتمرین  خانم شفائی  8-10  6/12  یکشنبه  4

  کنترل عفونت  تئوري  رشونددکترخانم  10-12  6/12  یکشنبه  4

  -  -  -  16-18  6/12  یکشنبه  4



              

      -  8-10  12/12  شنبه  5

  آب و الکترولیت ها  تئوري  رشونددکترخانم  10-12/1212  شنبه  5

  اکسیژن تراپی و ساکشن  تئوري  خانم رحیمی  14-12/1216  شنبه  5

  -  -  -  16-18  12/12  شنبه  5

  -  -  -  8-10  13/12  یکشنبه  5

  امنیت مددجو  تئوري  رشونددکترخانم  10-12  13/12  یکشنبه  5

  -  -  -  16-18  13/12  یکشنبه  5

            

  اکسیژن تراپی و ساکشن (آقایان)  عملی  شفائیخانم  8-19/1210  شنبه  6

  آموزش به مددجو  تئوري  رشونددکترخانم  10-19/1212  شنبه  6

  مراقبت قبل و بعد از عمل جراحی  تئوري  خانم رحیمی  14-19/1216  شنبه  6

        16-19/1218  شنبه  6

  اکسیژن تراپی و ساکشن (آقایان)  تمرین عملی  شفائیخانم  8-20/1210  یکشنبه  6

  حرکت، بی حرکتی و عوارض بی حرکتی  تئوري  خانم دکتر رشوند  10-20/1212  یکشنبه  6

    16-20/1218  یکشنبه  6

        

11/1  شنبه  7
  تعطیل رسمی

12/1  شنبهیک  7

        

  شن (خانم ها)اکسیژن تراپی و ساکعملیشفائیخانم  8-10  18/1  شنبه  8

  خواب و استراحتتئوريرشونددکترخانم  10-12  18/1  شنبه  8

  دارو درمانی و محاسبات دارویی  تئوري  خانم رحیمی  14-16  18/1  شنبه  8

    16-18  18/1  شنبه  8

  ي خوراکی غیر تزریقی (آقایان)هادارو  عملی  شفائیخانم  8-9  19/1  یکشنبه  8

  )راکی غیر تزریقی (خانم هاي خوهادارو  عملی  شفائیخانم    9-10  19/1  یکشنبه  8

  اکسیژن تراپی و ساکشن (خانم ها)تمرین عملی  شفائیخانم  10-12  19/1  یکشنبه  8

  گروه) 4(خوراکی غیر تزریقیتمرین عملی  خانم عبدالهی  16-18  19/1  یکشنبه  8

              

  (آقایان)بات داروییداروهاي تزریقی و محاسعملیشفائیخانم  8-10  25/1  شنبه  9

  (خانم ها)داروهاي تزریقی و محاسبات داروییعملیشفائیخانم   10-12  25/1  شنبه  9

  -   -  امتحان میان ترم  14-16  25/1  شنبه9

    16-18  25/1  شنبه  9

  (آقایان) داروهاي تزریقی و محاسبات داروییتمرین عملیشفائیخانم  8-10  26/1  یکشنبه  9

  (خانم ها) داروهاي تزریقی و محاسبات داروییتمرین عملیشفائیخانم  10-12  26/1  یکشنبه  9

  ---  16-18  26/1  یکشنبه  9

          

  (آقایان) داروهاي وریدي و محاسبات داروییعملیشفائیخانم  8-10  1/2  شنبه  10

  (خانم ها) داروهاي وریدي و محاسبات داروییعملیشفائیخانم  10-12  1/2  شنبه  10

    14-16  1/2  شنبه  10

    16-18  1/2  شنبه  10

  (آقایان) داروهاي وریدي و محاسبات دارویی  تمرین عملی  شفائیخانم  8-10  2/2  یکشنبه  10



  درد  تئوري  رشونددکترخانم  10-12  2/2  یکشنبه  10

        16-18  2/2  یکشنبه  10

          

  (خانم ها) ي و محاسبات داروییداروهاي ورید  تمرین عملی  شفائیخانم  8-10  8/2  شنبه  11

  التیام زخم  تئوري  خانم رحیمی  10-12  8/2  شنبه  11

        14-16  8/2  شنبه  11

  -  -  -  16-18  8/2  شنبه  11

      -  8-10  9/2  یکشنبه  11

  گزارش نویسی  تئوري  رشونددکترخانم  10-12  9/2  یکشنبه  11

        16-18  9/2  یکشنبه  11

              

  پانسمان (آقایان)  عملی  شفائیمخان  8-10  15/2  شنبه  12

  پانسمان (خانم ها)  عملی  شفائیخانم  10-12  15/2  شنبه  12

        14-16  15/2  شنبه  12

  -  -  -  16-18  15/2  شنبه  12

  پانسمان (آقایان)  تمرین عملیشفائیخانم  8-10  16/2  یکشنبه  12

  پانسمان (خانم ها)  تمرین عملیشفائیخانم  10-12  16/2  یکشنبه  12

  -  -  -  16-18  16/2  یکشنبه  12

              

  سونداژ (آقایان)/سونداژ(خانم ها)  عملی  آقاي رفیعی/خانم شفایی  8-10  22/2  شنبه  13

  سونداژ (آقایان)/سونداژ(خانم ها)  تمرین عملی  آقاي رفیعی/خانم شفایی  10-22/212  شنبه  13

  نداژ (آقایان)/سونداژ(خانم ها)سو  تمرین عملی  آقاي رفیعی/ خانم عبدالهی  14-22/216  شنبه  13

        16-22/218  شنبه  13

  کلیه مباحث (اقایان)  تمرین عملی  شفائیخانم  8-10  23/2  یکشنبه  13

  اخالق، قوانین و مقررات پرستاري  تئوري  رشونددکترخانم  10-23/212  یکشنبه  13

        16-23/218  یکشنبه  13

            

  کلیه مباحث (خانم ها)  رین عملیتم  شفائیخانم  8-10  29/2  شنبه  14

  احکام پرستاري  تئوري  خانم دکتر رشوند  10-29/212  شنبه  14

        14-29/216  شنبه  14

  کلیه مباحث (خانم ها)  تمرین عملی  شفائیخانم  8-10  30/2  یکشنبه  14

  کلیه مباحث (اقایان)  تمرین عملی  شفائیخانم  10-30/212  یکشنبه  14

  -  -  -  16-30/218  یکشنبه  14

            

  آزمون عملی  خانم ها: دکتر رشوند، شفایی، کرمانشاهانی، عبدالهی  8-10  5/3  شنبه  15

  آزمون عملی  خانم ها: دکتر رشوند، شفایی، کرمانشاهانی، عبدالهی  10-12  5/3  شنبه  15

  آزمون عملی  خانم ها: دکتر رشوند، شفایی، کرمانشاهانی، عبدالهی  8-10  6/3  یکشنبه  15

  آزمون عملی  خانم ها: دکتر رشوند، شفایی، کرمانشاهانی، عبدالهی  10-12  6/3  یکشنبه  15

  

  


