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باا دا ت هیا         کارورزی در عرصه

گذر از مرحله دانشجویی باه ررتاراری   

بروان ا  بارای    وره کاارورزی در عرصاه  ام ا  اتات در د   .که میرق  عم  می کن  طراحی ش ه اتت

  .و افزایش صالح ت علمی و عملی خود کوشا باش  م دجویان ارهقاء تالمت 

 :قبل از ورود به بخش موارد زیر را مطالعه نمایید

 

 

در  بعد از تاییدیه سوپر آموزشی و تاییدیه امضا فعالیتهاا   پایان دورهدر دفترچه خود را  -

تحویا    ت قرار دادن در پوشاه مخواوال  ب بوگهاا    به مسئول بخش جهاسرع وقت 

 .دهید

کلیه فعالیتها مشخص شده در  ب بوب در هفتاه هفادهم آموزشای تحویا   مسائول       -

 .دوره مربوطه قرار داده شود

 .تاخیر  در تحوی  تکالیف بیش از یک هفته با کسر نمره توام خواهد بود -

رارت  بیمارستان را از وب ساایت   جزوات آموزشی در مورد کنترل عفونت و قوانین و مق -

 . مرکز آموزشی درمانی دانلود نمایید

کودک و خانواده و با همکاری سوپروایزر  پرستاریگروه  مدیر شیفت های کاری توسط  -

 . آموزشی بیمارستان صیاد شیرازی تدوین می گردد

بات  کلیه ورود و خروج دانشجویان در شیفت مربوطه بایستی در دفتر حضور و غیااب    -

 (این دفتر در بخش مربوطه قرار داده شده است . ) گردد

دانشاجو زیار ن ار     . می باشاد  case methodرعایت انجام فعالیت در بخش بر اساس  -

 .شیفت فعالیت نماید/ مسئول بخش 

مسائول  /کلیه اقدامات صورت گرفته در  بخش می بایست توساط مسائول بخاش   انجام  -

 (الزامی است ذکر تاریخ و شیفت.)شیفت تایید شود

 61تعداد شایفت    .باشد  واحد می 2: مدت کارورزی برای دانشجویان پرستاری پیوسته -

 . (%50یک شیفت شبو %50 عصر و %05صبح) .تا است 

  

 کارورز گرامی 
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و عرصه ماادانن ببا     5کودکان برنامه شیفت های  ونحا  عرصاه    -

 . برنامه آموزشی دننشک ه و فقط دا اوزهای چهااشنبه و پنج شنبه می باش 

 

 :ز شما انت ار می رود تا مقررات آموزشی را مد ن ر قرار دهیدا

 شموقع در بخه حضور در شیفت طبق برنامه تعیین شده و حضور ب(6

 0:77-7::67شیفت شب          27- 7:::6:شیفت عور                   61-7::9:شیفت صبح 

ید و تمیز، مقنعه و شلوار پوشیدن روپوش سف)استفاده از یونیفرم طبق مقرارت دانشکده  (2 

 .و استفاده از کارت شناسایی( مشکی، عدم استفاده از شلوار جین، کفش مناسب بالین

 نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آ ت، کوتاه (:

حرفه ای در برخورد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر آموزشی و ارتباطات  رعایت شئونات  (1

 درمانی،

از بیمارستان در شرایط خاال صرفا فقط با کسب مجوز کتبی از سوپروایزر شیفت  خروج (5

 (تکمی  مرخوی ساعت )مقدور می باشد

 .در طول دوره مجاز به غیبت نمی باشید (1

 . در صورت داشتن غیبت بیش از یک شیفت، واحد مربوطه حذف خواهد شد(9

کشیک سوپروایزر اطالع  هبایستی بگونه عدم امکان حضور در شیفت به دلی  بیماری  هر( 0

 .جبران گرددآن غیبت موجه  و در اسرع وقت نیز  رسانده شود

 : شمااه تماس صیاد شیرنزی 

 50444311150: موبایل سوپرونیزاکشیک صیاد شیرنزی

 .................................-769: خط تلفن دفترپرستاری

بازاندیشی  و حکایات بالینی، زشی، اخالق حرفه ای، عایت قوانین و مقررات آمور :ارزشیابی ( 7

ابزارهای ارزشیابی نیز شام  .  گزارش خطاهای بالینی، معرفی مورد، یادگیری از راندهای بالینی

 :موارد زیر است

 DOPS. Mini-CEX.CBDآزمون*.  

روه  خود به طور مستمر با گ یریادگی یها تیعالسائ  مربوط به کارورزی و فدر خووال م( 67

 .دفترچه و  تکالیف شما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت مربی ناظر  .دیدر ارتباط باش

  769-21:7:17:: تلفن  ابت                سبزی  دکتر
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، شیر (اخالق حرفه ای و قوانین و مقررات) شرکت در کارگاه های ورود به عرصه ( 11

 .مادر،  احیای نوزاد و کودک ضرروی است

انید برای سوا ت بالینی در باره انجام پروسیجرها یا داروها و ماواردی از ایان قبیا  از    شما می تو

 .مربی ناظر خود کمک بخواهید

 .تاخیر در تحوی  تکالیف با کسر نمره همراه خواهد بود( 62

 تعه  نامه

در غیار ایان   . ب نماایم متعهد می شوم  از بروز و انجام موارد زیر اجتناا ............................ نینجانب 

 . صورت ک  شیفت های گذرانده شده  اینجانب حذف خواهد شد

   ساعت در هفته 1:شیفت کاری بیش از . 6

 شبکاری شیفت بار  2بیش از . 2

 شیفت صبح عور پیوسته یا شب صبح پیوسته. :

 امضا و تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

  برگه ثبت فعالیت ها

ل های   میئوهاااااااری  و  نحوه انجام 
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 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 .نداد

/ بخاااااااش ش فت 

میااااااااول 

 ش فت

       احیا

کنراارل عفوناات و احر اطااا   

 دمه جانبه

      

 و مایعققا  سققرم تزریقق  

 وریدی

      

       تزری  خون

       تزری  عضالنی

       تزری  وریدی

       

       تعویض پانسمان

       

       دارو دادن

       

       کشن کردنسا

       

       مثانه سونداژ 

       سونداژ معده

       فیزیوتراپی

       

       مراقبت بعد از عمل

       قبل از عملمراقبت 

 

  برگه ثبت فعالیت ها
های   میئول هاااااااری  و  نحوه انجام 
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 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 .نداد

/ بخااااااااش ش فت 

میاااااااااول 

 ش فت

       اح ا

کنررل عفونت و احر اطا  

 دمه جانبه

      

 و مایعاااا  تااار  هزریااا  

 وری ی

      

       هزری  خون

       هزری  عضالنی

       هزری  وری ی

       

       هعویض رانیمان

       

       دارو دادن

       تاکشن کردن

       مثانه تون اژ 

       تون اژ مع ه

       ف زیوهراری

       مراقبت بع  از عم 

       قب  از عم مراقبت 

 

  برگه ثبت فعالیت ها

های ااااااااا  هاااااااری  و  نحوه انجام 
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 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 .نداد

میااااااائول  ش فت 

/ بخاااااااش

میااااااااول 

 ش فت

       احیا

       کنترل عفونت

 و مایعا  سرم تزری  

 وریدی

      

       تزری  خون

       نیتزری  عضال

       تزری  وریدی

       

       تعویض پانسمان

       

       دارو دادن

       

       ساکشن کردن

       مثانه سونداژ 

       سونداژ معده

       فیزیوتراپی

       مراقبت قبل از عمل

       از عملمراقبت بعد 

 

  برگه ثبت فعالیت ها

های ااااااااا  و هاااااااری   نحوه انجام 
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 مشاهده  کمک مستقل 
 

رخ 

 .نداد

میااااااائول  ش فت 

/ بخاااااااش

میااااااااول 

 ش فت

       احیا

       کنترل عفونت

 و مایعا  سرم تزری  

 وریدی

      

       تزری  خون

       تزری  عضالنی

       تزری  وریدی

       

       تعویض پانسمان

       

       دارو دادن

       

       کردن ساکشن

       مثانه سونداژ 

       سونداژ معده

       فیزیوتراپی

       مراقبت بعد از عمل

       قبل از عملمراقبت 

   Reflective Thinking  /بازاندیشی

بر اموری اتت که در مح ط بال نی رخ می ژرت ان یشی و فکر عم   منظور از بازان یشی در اینجا ه

یی که شما در باره آن هام  کردی  و توال برای هان ایجاد ش  و چ زی را یاد گرفر  ، روی اددا. دد 
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 . درتی از آن گرفر  ، هجربه قاب  هوجه ای برایران بود، را بنویی  

بال نی خود ژرت ان یشی نمای   و آن را با دی گاه نقادانه بررتی مورد از هجرب ا   بر یک ح اق 

از . ارهباطا  باش / مراقبریی داخطا/ن  هام  بر موضوعا  اخالق حرفه ای این موارد می هوا. نمای  

 :الگوی زیر می هوان برای ب ان هجرب ا  خود اترفاده نمای  

 احیاتا  و افکارهان چه بود؟. 2                         چه اهفاقی افراد؟. 1

 گرفر  ؟ چه درتی از این موقع ت. 4     خوب و ب  این هجربه چه بود؟. 3

 چه کاردای دیگری می هوانیر   انجا  دد  ؟. 5

 اگر دوباره اهفاق ب فر  چه خواد   کرد؟. 6

 http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx    مطالعه کاردای دانشجویان هر  دای

 گذشره

 . و مازاد بر نمره کاروزی اتتی ارفاقاین بخش نمره *** 

 

 

 

 

 

 

 (. ی و های   مربی ناظر  معرفی مورد انرخاب گردد با دمادنگ)زارش موردگ

 تاله با  هومور گوارشی  35قایی آ  دموریک معرفی : مثال
عنوان گزارش مورد، نام دانشجو، ایمیل و تلفن، نام بیمار، شماره پرونده و اطالعات تماس باا   :1

http://jouybari.blogfa.com/post-4694.aspx
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 ،(رای پیگیری های بعدیب)بیمار 

 شرحی در باره بیماری : مقدمه: 2

از شکایت به هنگام مراجعه، تشخیص اولیه، تشخیص قطعای، تشاخیص هاای    : معرفی مورد: 3

و آزمایشات و گرافی هاا باه هماراه توضای  در     ( پرستاری)پرستاری، اقدامات درمانی و مراقبتی 

یعنی اگر مداخله ای صورت گرفته باه آن اشااره و   باره طبیعی و یا غیرطبیعی بودن، نتایج درمان 

 .سرنوشت نهایی بیمار بیان شود؛ پیگیری کامل مورد. نتایج آن ذکر شود

 (جدید و معتبر)خالصه حداقل سه مقاله مرتبط اشاره به  :4

 رفرنس ها : 5 

 .گزارش مورد می بایست تایپ شده همراه با فایل ها تحویل داده شود 

:  بنویساید  در قالب  فراندبد سرابیار    را مایل باشید می توانید گزارش ماورد  در صورتی که ****

، تشاخیص هاای پرساتاری، تعیاین اهادا ،      (معادل معرفی مورد به طور کامال )بررسی و شناخت بیمار 
 .(.معادل پیگیری در گزارش مورد)طراحی اقدامات پرستاری،  اجرا و ارزیابی 

 

 آموزش به بیماا
 :مشک  بیمار                            :تاریخ :                  بیمارنام نام خانوادگی 

 (: پیوست شود )محتوای آموزشی با ذکر منبع 

 

 .آموزش نانئه ش ه توسط سرپرستاا تایی  گردد

 نمره ارائه  6نمره محتوا تدوین شده  و  6.5 : توجه  

 

 

 مانیشارکت در برنامه های آموزشی وتوانمندسازی کادردرم

تایید  تاریخ موضوع

مسئول 



  پرستاری 8کارآموزی در عرصه، ترم 

11 

 بخش
انتخاب موضوع با )نوشتن مطالب در برد آموزشی -الف

 نمره  7.5 ( هماهنگی مسئول بخش انجام شود 
  

 قب  از تحوی  پمفلت ) تراکت آموزشی / تهیه پمفلت -ب

و در فرمت پیشنهادی  تایید مربی ناظر رسانده شودبه 

 نمره  6.5(  بت گردد

  

 . فعال ت دای فوق  الز  االجرا می باش در دو  و اجرا انرخاب***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (DOPSدارس ) مهار  های عملی  فرم ارزیابی

 دا انجا  شود  must learnرروت جردای رایج با هاک   بر : هوجه 

 .................. نام خانوادگی   ............ نام:    آزمون شونده

 .. ................: ....پروسیجر مورد ارزیابی                              ...............بخش :  مح  آزمون

 را انجام داده است؟ یجر آزمون شونده تا کنون چند بار این پروس
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 7                     6- 1                  5 - 7       67 + 

 زیاد               متوسط            کم:       درجه سختی پروسیجر

 معیااهای نازیابی
 اطالع از اندیکاسیون ها و تکنیک پروسیجر

 اخذ رضایت بیمار

 مرحله آمادگی قب  از اجرای پروسیجر

 (در صورت لزوم)آرامبخشی مناسب قب  از پروسیجر 

 رعایت شرایط استری 

 توانایی تکنیکی

 درخواست کمک در صورت نیاز

 وسیجراقدامات بعد از انجام پر

 مهارتهای ارتباطی

 رفتار حرفه ای و توجه به بیمار

 مهارت کلی در انجام پروسیجر

پایین  عملکرد مراقبت بالینی کلی 

تر از 

حد 

 انت ار

درحد  حدمرزی

 انت ار

با تر 

از حد 

 انت ار

ن ری 

 ندارم

را در این مح   لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف کارورز  و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی

 : بت کنید

 :تاریخ ارزیابی

 ....................نام خانوادگی......... نام: آزمونگر

 -CEX MINI فرم ارزیابی آزمون کوتاه عملکرد بالینی
 :نام خانوندگی آزمون شون ه

 (: محل آزمون) موقعیت بالینی 

  اعواب گوارش  روقیقلبی ع   تنفس/ راه هوایی: بالینی( مساله)ببقه بن ی مشکل 

 دیگر    روانپزشکی   درد

 پیگیری    جدید   :نوع بیماا
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قضاوت          تشخیص: تمرکز بیشتر اوی ک نم یک نز قسمتهای مونجهه مواد نظر نست

          مدیریت        گرفتن تاریخچه بیمار      معاینه مهارتهای بالینی         بالینی

 توصیف

 زیاد    متوسط    کم: زنن پیچی گی و سختی مشکل بالینیمی 

                     

 نوع مهارت

 گرفتن تاریخچه بیمار

 مهارت های معاینه بالینی

 مهارت های ارتباطی

 قضاوت بالینی

 حرفه ای گرایی

 ا ر بخشی/ سازماندهی مواجهه

پایین تر از  عملکرد مراقبت بالینی کلی 

 حد انت ار

درحد  حدمرزی

 انت ار

با تر از حد 

 انت ار

ن ری 

 ندارم

 مهارت خاصی که دانشجو به خوبی انجام می دهد؟ 

 : پیشنهادات برای بهبود عملکرد دانشجو

 : فعالیت توافق شده

 : تاریخ ارزیابی  :امضای آزمونگر  

 :مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد  :مدت زمانی که صرف مشاهده شد

 

 

 (نمره  0)سر پرستاا :   نازشیابی فرم
  ضعیف متوسط خوب ارزشیابی اخالق حرفه ای 

 مقرر ساعت در و شده حاضر کارآموزی عرصه در موقع به

 کند می ترک را محیط

25/7   

 نموده رعایت کار محیط در را فردی بهداشت و اسالمی شئونات

 است برخوردار )کام  یونیفرم(ظاهر آراستگی از و

25/7   

   25/7 دارد را همتایان و پرسن  ،مربی با مناسب ارتباط
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   25/7 کند می کار نشاط و عالقه و انرژی با

 رعایت را بیمار با ارتباط در شخوی حریم حفظ و ایمنی تدابیر

 کند می

25/7   

 قرار سایرین اختیار در و داشته نگه محرمانه را بیمار اطالعات

 دهد نمی

25/7   

 می شرکت درمانی و مراقبتی گیریهای تومیم در را بیماران

 دهد

25/7   

    تخووی

   5/7 (کتبی -شفاهی)گزارش دهی . 6

   5/7 توانایی انجام پروسیجرهای درمانی مراقبتی. 2

   5/7 توانایی کاربرد شیوه صحیح دارو درمانی. :

   5/7 توانایی کاربرد شیوه صحیح سرم درمانی و ترانسفوزیون خون. 1

   25/7 .....(بهداشت،  ،تغذیه)توانایی رفع نیازهای جسمانی مددجو . 5

   5/7 بیمار، ترخیص، انتقال توانایی پذیرش. 1

   5/7 کنترل جذب و دفع -توانایی کنترل عالئم حیاتی. 9

   25/7 توانایی ارتباط با کودک و خانواده  و آموزش به مددجو. 0

   25/7 های پزشکی و پرستارمشارکت در ویزیت و راند. 7

   5 :جمع نمره 

 .اگر ن ر خاصی در خووال نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطفا در این قسمت بنویسید

 
 

 (نمره  3)مربی ناظر ی ابیفرم نازش
 مالح ات ضعیف متوسط خوب ارزشیابی اخالق حرفه ای / عمومی

    5/7 ( موقع در بخشه ورود و خروج ب)وقت شناسی 

    5/7 مسئولیت پذیری

و رعایاات   ارتبااط صااحیح و مناساب بااا دیگاران    

 اخالق حرفه ای

5/7    
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    5/7 تحوی  به موقع تکالیف

    5/7 پوشش مناسب 

    5/7 انجام درست تکالیف  

  جمع نمره

 .نویسیداگر ن ر خاصی در خووال نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطفا در این قسمت ب

 

 نمره  5:آموزشی زایسوپرون: یابیفرم نازش
  ضعیف متوسط خوب اخالق حرفه ای / ارزشیابی علمی 

    5/7 ( موقع در بخشه ورود و خروج ب)وقت شناسی . 6

    25/7 مسئولیت پذیری. 2

    5/7 ارتباط صحیح و مناسب با دیگران.  :

    95/7 ارزیابی توانمندی علمی.1

  2 هجمع نمر

 .اگر ن ر خاصی در خووال نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطفا در این قسمت بنویسید
 

 

 

 

 

 

 

 نازشیابی 
 مالح ات نمره فعالیت ها

 5نمره سرپرستار

 2نمره سوپروایزر آموزشی

 : مربی ناظر نمره 

 فرم های ارزشیابی 67

 توسط مربی ناظر :  ( نمره  5) دو تا  آزمون داپس 
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 (  نمره  4)   CBD یا مینی سی ایکس

توام با پرسش و پاسخ بر اساس فرمت پیشنهادی و  معرفی مورد

 پیوست 

5/2  

نمره انجام و ارائه  6. نمره محتوای تهیه شده 5/6)آموزش به بیمار 

 ( آموزش 

5/2  

نوشتن برد آموزشی )مشارکت در برنامه های آموزش پرسن  

 ( 5/6آموزشی ، تهیه پمفلتنمره  5/7بخش

و در  مربی ناظر تایید شودتوسط  پمفلت باید قب  از تحوی   :توجه 

  .فرمت پیشنهادی و پیوست تدوین گردد

2  

 بازاندیشی  طبق فرم استانداردو مطابق چرخه گیبس

  

6 

نمره 

 ارفاق 

 

در مورد نوشتن 

این موارد در 

کارگاه آموزشی 

توضیحات  زم 
 ارائه می شود

 
 
 
 
 
 .همراه با ذکر تاریخ به تفکیک در جدول د ک  شیفت گذارنده شدهتعدا. 

 شب/عور/صبح تاریخ 

6   

2   

:   

1   
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5   

1   

9   

0   

7   

67   

66   

62   

6:   

61   

65   

61   

69   

60   

 .نیز برسد مربی ناظر / ک  این جدول می بایستی به تایید سرپرستار محترم بخش

 . هرگونه جابجایی، تاخیر و غیبت  بت گردد:  مالح ات

 

 
 نمونه گزناش مواد

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 گروه پرستاری کودک و خانواده
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 گزارش مورد

Case Report  

 ماهه 55هیپوسپادیاس به همرنه کواده دا یک کودک   :عنوان

 

 

 ......................  :دانشجو

 : .......................با نظارت و راهنمایی

 

 ..………………: تلفن

  :شماره پرونده کودک 

  : نام بیمار

  : مسئول  پزشک

 

 (شرحی در باره بیماری) مقدمه

تناسلی پسران می باشد که به معنی باز شدن سوراخ مجرای ادرار در  دستگاه شایع های بیماری از هیپوسپادیاس

این مح  جدید هر نقطه ای در سطح تحتانی آلت تناسلی می تواند . ین تر از مح  اولیه و طبیعی می باشدمحلی پائ

هر قدر مح  سوراخ مجرای ادرار پائین تر قرار گیرد، بیماری شدیدتر و اصالح جراحی آن مشک  تر خواهد . باشد

 27بوده اما نقش توارث در  علت بدون بیماری موارد اکثر در است اگرچه زنده تولد 6777 هر در  :-2شیوع آن  .بود

برابر جمعیت عادی است ارتباط مشخوی بین  67شانس آن در برادران دو قلو . گزارش شده است موارد درصد 25-

 . مورف قرصهای ضدبارداری و هیپوسپادیاس مشاهده نشده است
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براساس مح  قرار گرفتن سوراخ . شودتشخیص داده می بیماری بالفاصله پس از تولد با معاینه بالینی نوزاد 

هرچه سوراخ ادراری پایینتر و . ادراری، هیپوسپادیاس به انواع دیستال، مید شفت و پروگزیمال تقسیم بندی میشود

از روشهای مختلف جراحی برای . تر خواهد بود کوردی شدیدتر باشد عوارض عم  بیشتر وعم  جراحی مشک 

 ادامه دارد .... .(رفرنس) شود تفاده میدرمان و ترمیم این ناهنجاری اس

 ................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 

 بیمارمعرفی 

به علت  . ..........نست که دا تاایخ کیلوگرم ترکمن فرزن  نول خانونده  44ماهه با وزن  55کودک پسر 

آواده  و دا بخش . .......توسط ونل ین به بیمااستان .............................................با  عالئم    ...............

 .بستری می شود.................... 

 

 ...............................دا بااه سابقه عالئم دا بیماا بنویسی  

شروع ش ه نست و دا نین م ت کودک تحت دامان با . ...................ماه پیش به صوات . …عالئم نز  

 (یا هیچ نق نمی صوات نگرفته نست. )وده نستب................................. 

به وجود بیماای مرتبط دا / نمی شود  / دی ه می شود .  ...................دا خانونده سابقه  ناهنجاای  دا 

 .سایر نعضای خانونده نشااه شود

نق نمات زیر ننجام ... .……قطعی / و با تشخیص نولیه ....... پس نز بستری بیماا  دا بخش 

 .................ش 

 .………………………………به نق نمات بالینی، پاانکلینک  و مرنقبتی نشااه شود
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به مشاواه ها نشااه شود برنی مثال دا مشاواه  ................................................جرنحی 

... با توجه به عالئم و تشخیص دنده ش ه ، بیماا به م ت یک هفته تحت دامان با 

و با  ..............................با وضعیت ......................... قرنا گرفت و دا تاایخ.............. ..................................

یا ننتقال به مرکز دیگری / مرخص ش /................................................................. دستوانت دناویی/آموزش

 ....................... 
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 نتیجه گیری

مهم ترین نکات نین گزناش مواد  نشااه / به مهم ترین نکاتی که با نوشتن نین گزناش مواد یاد گرفته نی 

 شود

 

 منابع مورد استفاده 

تایج ترمیم بررسی ن .همتی حمیدرضا. سلطانی ستاره. حسین زاده بابک. اردستانی آرش.  ابت بابک. عرب داوود  .6  

 201تا  207: صفحه : شماره . 61دوره . 6:72. کومش  .هیپوسپادیاس در دوران کودکی

2......................... . 

:............................. 
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 :نمونه پمفلت  

 

 مامایی  گرگان دانشکده پرستاری و

 

 ..........  :عنوان

 

 

 

 

 : .....دانشجو

 : .....نماییبا نظارت و راه

 

 

 

 

 

 

 :...ادامه محتوا :.....محتون
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