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و نحوه آماده سازی   در بخش مراقبت ویژه پرکاربرد موثر بر همودینامیکداروهای  8-61 چهارشنبه 34/9/042 29

 او محاسبه دوز صحیح آنه

 خانم حیدری

 خانم حیدری انواع محلول های تزریقی 8-61 چهارشنبه 0/24/042 14

 خانم حیدری اختالالت شایع آب و الکترولیت ها 8-61 چهارشنبه 2/24/042 12
 

 باشد. می پاسخ و پرسش آموزشی، نمایش فیلم اسالید، از استفاده آموزش به شیوه سخنرانی،  روش تدریس : 

 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 مطالعه قبلی 

  مشارکت فعال در پرسش و پاسخ

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
 % نمره11   ) پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی(، حضور به موقع در کالس: مشارکت فعال در کالس

  % نمره41ترم:  میان ازمون
 % نمره51     :آزمون نهایی 

  :منابع مطالعه 

1-paul Marino. The ICU Book.WWolters Kluwer Health .Latest ed 

 

2-Urden Linda D, Stacy Kathleen M, Lough Mary E. Critical Care Nursing. 8
th

 Edition, 2020 

 


