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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي دورهطرح 

 

 اطالعات کلي درس:

                         پرستاري در بخش هاي ويژهمراقبتهای جامع : نام درس پرستاری :گروه آموزشي         پرستاری :دانشکدهنام 

 تئوري :دنوع واح      واحد 3: تعداد واحد

               شنبه ها و یکشنبه ها    :روز       : زمان برگزاری کالس    1-3پرستاری سالمندان     :نیازیشپ 

       (https://lumsnavid.vums.ac.ir)آدرس:  سامانه مدیریت یادگیری نوید : مکان برگزاری             8-10     :ساعت

 

 مشخصات مدرسان درس:

 تلفن همراه دانشگاه گروه رتبه نام و نام خانوادگي
کد کاربری  

 سما

سهم مدرس 

 **از درس )%( 

استاد 

  *مسوول
 پرستاری مربی فاطمه یاراحمدی

علوم پزشکی لرستان  

دانشکده پرستاری -

     بروجرد

 
 ☒  دارد

 ☐ ندارد
 درصد100

 سایر

 *مدرسان

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

 
 اطالعات فراگیران:

 :  واحدهای درسي مرتبط گذرانده شده   کارشناسی پرستاری :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 نفر 35      : تعداد

  :)درس( شرح دوره

 
 

 هدف کلي: 
مراقبت از بیماران بستری در بخش های مراقبت ويژه با بکارگیری آموخته در بررسي بیماران بدحال و آشنايي دانشجويان با اصول کلي 

عروقي و کلیوی و يا نارسايي عملکرد چند ارگاني با تاکید بر اصول  -انتخاب اولويت های مراقبتي در بیماران مبتال به اختالالت قلبي

موزش به بیمار و خانواده آنهامراقبت در مراحل حاد و تحت حاد، ناتواني و آ  

 

 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی

 
 اصول اخالقی و مسائل قانونی در مراقبت ويژه را شرح دهد.  (1
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 ويژگی هاي بخش ويژه را توضیح دهد. (2

 بیماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه را مورد بررسی قرار دهد. (3

 بدن را شرح دهد. PHسیستم هاي تنظیم کننده  (4

 بیمار را مورد تفسیر قرار دهد. ABGبرگه  (5

 نارسايی تنفسی، سندرم زجر تنفسی بزرگساالن و مراقبت پرستاري از آنها را تشريح کند. (6

 انواع هیپوکسی و روش هاي مناسب درمان آنها را بیان نمايد. (7

 پرستاري از هر کدام را به تفکیک شرح دهد.انواع راههاي هوايی مصنوعی و مراقبت هاي  (8

 انواع ونتیالتورها و مدهاي تنفسی را از نظر معايب و فوايد با هم مقايسه نمايد. (9

 عوارض ونتیالتورها و نحوه مراقبت پرستاري از بیمار تحت ونتیالتور را شرح دهد. (10

 کنترل عفونت در بخش هاي ويژه را دانسته و توضیح دهد. (11

 از بیمار کماتوز و اصول تغذيه در بخش ويژه را دانسته و شرح دهد. مراقبت پرستاري (12

 مراقبت هاي پرستاري از بیمار تروماتیک را بر حسب نوع آسیب لیست نمايد. (13

 مکانیسم آسیب سلولی و واکنش هاي التهابی را بداند و شرح دهد. (14

 چگونگی کنترل وضعیت همودينامیک را توضیح دهد. (15

 رمهاي شوک را توضیح دهد. نارسايی حاد قلبی و سند (16

 اقدامات پرستاري براي جبران مايعات در اختالالت همودينامیک را توضیح دهد.  (17

 انواع محلول ها جهت جبران مايعات بدن در بیمار بخش مراقبت ويژه لیست نمايد و اصول ترانسفوزيون را بداند. (18

 هاي قلبی را نام ببرد. آريتمی (19

 يد و اقدامات الزم را در هر مورد شرح دهد. هاي قلبی را تفسیر نماآريتمی (20

 مراحل احیاي قلبی ريوي پیشرفته را نام ببرد.  (21

 موارد استفاده ار پیس میکر را دانسته و مراقبت هاي پرستاري آن را شرح دهد. (22

 هاي پرستاري از بیمار تحت جراحی قلب باز را توضیح دهد. هاي جامع پرستاري مبتنی بر تشخیصمراقبت (23

 هاي پرستاري از بیمار مبتال به نارسايی حاد و مزمن کلیه را توضیح دهد. هاي جامع پرستاري مبتنی بر تشخیصمراقبت (24

 هاي پرستاري در سندرمهاي هیپوتونیک و هیپرتونیک را توضیح دهد. مراقبت (25

 هاي پرستاري در اختالالت الکترولیتی را توضیح دهد. مراقبت (26

 ختالالت اسید و باز را توضیح دهد. هاي پرستاري در امراقبت (27

 هاي جامع پرستاري از بیماران هموديالیز و ديالیز صفاقی را توضیح دهد. مراقبت (28

 مراقبتهاي پیوند کلیه را شرح دهد. (29

 هاي ويژه را نام ببرد.هاي پرستاري مهم در بیماران بستري در بخشتشخیص (30
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باید اهداف درس را پوشش دهد و آزمون  ،شودبه عنوان منبع آزمون به دانشجویان معرفی می)توجه داشته باشید محتوایی که اهداف درس: 

 .نهایی دانشجویان نیز باید با اهداف درس مطابقت داشته باشد(

 

 الف( در حیطه شناختی:

 نارسايی تنفسی، سندرم زجر تنفسی بزرگساالن و مراقبت پرستاري از آنها را تشريح کند. (1

 و روش هاي مناسب درمان آنها را بیان نمايد.انواع هیپوکسی  (2

 کنترل عفونت در بخش هاي ويژه را دانسته و توضیح دهد. (3

 مکانیسم آسیب سلولی و واکنش هاي التهابی را بداند و شرح دهد. (4

 چگونگی کنترل وضعیت همودينامیک را توضیح دهد. (5

 نارسايی حاد قلبی و سندرمهاي شوک را توضیح دهد.  (6

 بی را نام ببرد. هاي قلآريتمی (7

 هاي ويژه را نام ببرد.هاي پرستاري مهم در بیماران بستري در بخشتشخیص (8

 

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 را بکار بگیرد.از بیماران نونی در مراقبت ويژه اصول اخالقی و مسائل قا (1

 .تفکیک بداندي از هر کدام را به انواع راههاي هوايی مصنوعی و مراقبت هاي پرستاراهمیت و ضرورت  (2

 استفاده طوالنی مدت از ونتیالتور را بداند.عوارض لزوم شناخت  (3

 .مراقبت ويژه را بداندکنترل عفونت در بخش هاي اهمیت  (4

 .هاي مراقبت ويژه را بداندبخش بیماران  اصول تغذيه درلزوم رعايت  (5

  ا مهم و ضروري بداند.قلب باز رهاي پرستاري از بیمار تحت جراحی هاي جامع پرستاري مبتنی بر تشخیصمراقبت (6

 

 

 ج( در حیطه روانی حرکتی:
 بیماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه را مورد بررسی قرار دهد. (1

 .ت هاي پرستاري از هر کدام را انجام دهدو مراقبرا بشناسد انواع راههاي هوايی مصنوعی  (2

 را از نظر معايب و فوايد با هم مقايسه نمايد.و مدهاي تنفسی را بشناسد و بکار ببندد انواع ونتیالتورها  (3

 .یک را بر حسب نوع آسیب انجام دهدمراقبت هاي پرستاري از بیمار ترومات (4

 . انجام دهداي قلبی ريوي پیشرفته را مراحل احی (5

 دهد. م انجاارسايی حاد و مزمن کلیه را هاي پرستاري از بیمار مبتال به نهاي جامع پرستاري مبتنی بر تشخیصمراقبت (6

 . انجام دهدالیز و ديالیز صفاقی را هاي جامع پرستاري از بیماران هموديمراقبت (7
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 :دو جزء حضوری و الکترونیکسهم و نقش تعیین 
کنند. در شرکت میروزه در ابتدا و انتهای ترم  4تا  3هایی که نیاز به حضور در فیلد یا آزمایشگاه ندارند، حداقل در دو بلوك حضوری دانشجویان در رشته

به طور معمول برای هر درس )که ماهیت عملی ندارد(  شود.ریزی میبرنامه ،های خاص که کار عملی و کارآموزی دارند، برای ارائه حضوری این بخش از برنامهرشته

د. اما ممکن است استاد درس نیاز به جلسات حضوری نساعته باش دوتا  یكد نتوانشود که مییك جلسه در ابتدا و یك جلسه در انتهای ترم در نظر گرفته میحداقل 

با توجه به  است، به کالس حضوری موکول نشود. مجازیهای حضوری دقت شود تا محتوایی که قابل ارائه از طریق ریزی کالسداشته باشد. الزم است در برنامه یبیشتر

  های زیر را تکمیل نمایید.این توضیحات قسمت

  انتهای ترم برای درس شما کافي است؟در ابتدا و يک جلسه  در برگزاری يک جلسهآيا 

 ☐ خیر    ☒ بلی
 تکمیل نمایید.  موجود در انتهای همین سند زیر و نیز جدول جدولدر را  )شامل دو جلسه فوق(اطالعات کالسهای حضوری  ،در صورتی که پاسخ شما خیر است

 

 ضرورت حضوری بودن برای جلسهبیني شده فعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه

 انتهای ترم ترم طول ابتدای ترم

1      

2      

3      

4      

 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 2 مديريت يادگیریانجام تکالیف در سامانه  1

 2 گفتگو يا فورومشرکت در  2

 2 های مجازی آنالينحضور در کالس 3

 2 ) مقاله( مستمر ارزشیابي 4

 12 امتحان پايان ترم 5
 

 :نوع آزمون

  ☒غلط  -صحیح ☐جور کردنی           ☒ای چندگزینه       ☒پاسخ کوتاه      ☒تشریحی 

 :سایر موارد )لطفا نام ببرید(

 :يادگیرینیازهای پیش

 

 مطالعه و آمادگی قبلی برای شرکت فعال در مباحث درس 
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 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیك(:قوانین و مقررات کالس 

 آفالین         

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

  و موضوع تدریس هر جلسهمطالعه جلسه قبل 

 شئونات دانشجویی اصول اخالقی در فضای مجازی و رعایت  

 آنالین       

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 کالس مجازی آنالین در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

  تدریس هر جلسه و موضوعمطالعه جلسه قبل 

 شئونات دانشجویی اصول اخالقی در فضای مجازی و رعایت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه

 ☒پرسش و پاسخ    ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒  سخنرانی

 ☒ (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   ☒  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   ☒بحث گروهی 

 موارد:سایر 
 

 : درسمنابع 

 ☐ خیر  ☒ بلی در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -1

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

  مراقبتهاي پرستاري ويژه در بخشهاي ويژه)معصومه زاکري مقدم(           

  مراقبتهاي پرستاري ويژه در بخشهاي ويژه)محمدرضا عسگري(           

  حسين شيري(-)مالحت نيكروان مفردICUمراقبتهاي ويژه در            

  کوشيار و داريوش معزي( )ترجمه هاديICUپرستاري در بخش مراقبتهاي ويژه            

critical care nursing (thelavs)2012   
  

Chulay Marianne, Guzzetta Cathie, Dissey Barbara. AACN critical care nursing 

  

  

 ☐ خیر  ☐ بلی در نظر دارید؟منبع درسی . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان 2

 مشخصات کامل مقاله را بنویسید.در صورت وجود 
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 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان به 

 مقاله

  

  

  

 

منبع ه عنوان . در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فوق یا به تنهایی ب3
 .رم  مشخص نمایید(، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع تبه دانشجویان معرفی کنید درسي

 

 

 

 توضیحات کنندگانمشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
آماده بودن فايل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    

و  میزبانی فایل یهاسامانهسایر  یشده رو بارگذاری یمحتواو  محتوای الکترونیك )که باید تهیه شود( جزوه، فیلم آموزشی، نت،یپاورپو دیمنظور اسال *

 .... است

 ذکر است که محتوای ضمیمه باید قبل از آغاز ترم به صورت نهایی آماده شده باشد. به ** الزم

در اختیار دانشجویان  آپلود شده و لینك آن ،در سرورهای میزبانی فایلباید  توجه: در صورتی که حجم فایل محتوای ضمیمه زیاد است، عالوه بر سامانه 

 قرار گیرد.

 

 دهید؟. آیا برای درس خود اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می4

 ☐ خیر  ☐ بلی، قسمتی از مباحث  ☒ بلی، تمام مباحث

  

)و نه به عنوان منبع اصلی آزمون( به دانشجویان  منبع مطالعه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان . 5

آن را نیز برای  فايل، مشخصات کامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترس دارند،  معرفی کنید

  ارائه در سایت ضمیمه نمایید(..

1.  

2.  

 
 

 

 های دانشجويان:تکالیف و پروژه

پايان ترم پروژه: 

 ☐ خیر  ☒ بلی  اید؟آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته

 ترجمه مقاله مرتبط با مباحث
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 تکالیف طول ترم 

روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه  دهبرای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوك حضوری است و تا  

 بندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ نمایید.توجه کرده و زمان لبه تقویم تحصیلی نیم سا دارد. لطفاً

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

روز 3 طبق سرفصل طبق سرفصل 1 روز2    

روز 3 طبق سرفصل طبق سرفصل 2 روز2    

  روز2 روز 3 طبق سرفصل طبق سرفصل 3

  روز2 روز 3 طبق سرفصل طبق سرفصل 4

  

 

 

 هاخودآزمون
 توانند در کمك به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها میخودآزمون 

 ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود دارد.چند گزینه های تشریحی،در سامانه نوید امکان طراحی انواع آزمون 

 ها دسترسی خواهند داشت(. اجباری است )دانشجویان بعد از شرکت در آزمون به این پاسخ ،بینی پاسخ تشریحی به سواالت مطرح شدهدر اغلب موارد پیش 

 ن تعامل در قالب تکالیف را ندارید، استفاده کنید.  هایی که به علت مسافرت یا ... امکاها در زمانتوانید از خودآزمونشما می 

 

 

 ☐خیر   ☒بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(.ها را ذکر کنید )فایل سواالت و پاسخدر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  

 

 شماره

 آزمون
 مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون

 دقیقه 15 ایچند گزینه مبحث آی سی یو 1

2    

3    

 

 :های يادگیریساير فعالیت

سازی کالس مجازی، اتاق بحث غیرهمزمان )فروم( و گفتگوی برخط همزمان )چت( وجود دارد. در صورت تمایل به استفاده در سامانه نوید امکان فعال

 امکانات موارد زیر را تکمیل نمایید:از این 

 

 کالس مجازی* 

 کالس مجازی برخط داشته باشید.  چندتوانید به ازای هر درس دو واحدی های موجود در پهنای باند، در صورت تمایل میبا توجه به محدودیت

 

 ☐ خیر  ☒ بلي   ايد؟در نظر گرفته آنالينآيا برای درس کالس  -
 



8 

 

 اداره کننده ساعت تاريخ عنوان کالس

 فاطمه ياراحمدی 10-8 16/11/1400 معارفه و توضیح واحد

پرسش و پاسخ )ديس 

 ريتمي ها(

21/1/1401 
 فاطمه ياراحمدی 8-10

 فاطمه ياراحمدی 10-8 17/2/1401 پرسش و پاسخ
 

 یابند.سامانه در زمان تعیین شده در کالس مجازی حضور می، کالس برخط همزمان است که مدرس و دانشجویان با استفاده از آنالینمنظور از کالس * 

 

 ☐ خیر    ☒ بلي                ايد؟آيا برای درس اتاق بحث در نظر گرفته -

 طبق سرفصل موضوع )های( بحث: 
 

 

  

 ☐ خیر  ☒ بلي   ايد؟آيا برای درس گفتگوی همزمان در نظر گرفته -

 سرفصلطبق  موضوع )های( گفتگو: 
 

 

 

 

 توضیحات مهم:
 توان به صورت آفالین و یا آنالین برگزار کرد.هرجلسه را می 

 تواند عالوه بر گردد و استاد درس میای مربوط به جلسه، به عنوان استاندارد پایه محسوب میدر صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.توانید نسبت به عالمتآفالین نیز استفاده نماید. بنابراین، میهای جلسات آن از سایر ماژول

 .انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیك شبکه زیاد است، سعی شود کمتر کالس برگزار شود 

 

 ندی ارائه برنامه درس:بجدول زمان

بحث یا موضوععنوان  تاریخ ردیف  

شیوه ارائه 

 جلسه
های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت ساعت  

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 

16/11/1400 -ويژگیهاي بخش -معرفی درس 

هاي ويژه و مشخصات پرسنل 

 آن

مالحضات اخالقی و قانونی در 

هاي ويژهبخش   

آناتومی و فیزولوژي سیستم 

 تنفسی

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی

2 
17/11/1400  

ARDS ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 10-8نارسايی تنفسی،   
فاطمه 

 یاراحمدی

3 
23/11/1400 هیپوکسی و روشهاي اکسیژن  

 تراپی
☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی
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4 

24/11/1400  PHسیستمهاي تنظیم کننده  

 بدن

اختالل در اسید و باز، روشهاي 

 ABGتفسیر 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

5 
30/11/1400 برقراري راه هوايی مصنوعی،  

 مراقبت از بیمار داراي لوله تراشه
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

6 
1/12/1400 مدهاي تنفسیانواع ونتیالتورها و    

 
☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

7 

7/12/1400 عوارض ونتیالتورها و مراقبت از  

-بیمار تحت ونتیالتور  

مراقبت پرستاری از بیماران در 

 حال اغما

 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

8 

8/12/1400 کنترل عفونت در بخش های  

-ویژه  

 زخم های فشاری

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

9 

14/12/1400 مراقبت پرستاري از بیمار کماتوز  

 و اصول تغذيه در بخش ويژه

مراقبت هاي پرستاري از بیمار 

 تروماتیک و پرستاري در غدد

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

10 

15/12/1400 مروري برآناتومی و فیزيولوژي  

 قلب

همودينامیک بیماران ويژهکنترل   

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

11 
21/12/1400 سندرم هاي شوک و اقدامات  

8-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ جبران مايعات  
فاطمه 

 یاراحمدی

12 
22/12/1400  آنژين و سکته قلبی 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی

13 
14/1/1401  الکتروکارديوگرافی 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی

14 
20/1/1401  آريتمی هاي قلبی )سینوسی...( 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی

15 
21/1/1401  آريتمی هاي قلبی ) بطنی........( 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی

16 
27/1/1401 هیپر تروفی هابلوکهاي قلبی و    

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی
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17 
28/1/1401  انواع شوک و اصول شوک دادن 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی

18 
3/2/1401  احیائ قلبی و ريوي 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی

19 
4/2/1401 پیس میکر و عوارض و آموزش  

8-10 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ به بیمار  
فاطمه 

 یاراحمدی

20 
10/2/1401  جراحی قلب 

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی

21 

11/2/1401 اي بر کلیه، آب و مقدمه 

 الکترولیت

 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

22 
17/2/1401  نارسايی حاد کلیه 

 نارسايی مزمن کلیه
☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

23 
18/2/1401  هموديالیز و ديالیز صفاقی 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 10-8  
فاطمه 

 یاراحمدی

24 
24/2/1401  هموديالیز و ديالیز صفاقی 

 پیوند کلیه
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 10-8  

فاطمه 

 یاراحمدی

25  
 امتحان

     

فاطمه  

 یاراحمدی

 

 

 


