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ػولکزد ٍ ٍظایف فزد سیار ٍ اسکزاب در اتاق ػول: آضٌایی تا اصَل ّدف کلی دٍرُ  

ی آضٌا ضذُ ٍ چگًَگی در ایي درس داًطجَ تا ٍظایف فزد سیار ٍ اسکزاب در هزالثت اس تیوار در دٍرُ ی جزاح

اًجام آًْا را تِ صَرت ًظزی ٍ ػولی هی آهَسد تا تتَاًذ در ًمص پزستار سیار ٍ اسکزاب اٍل ٍ دٍم هزالثت اس 

 تیوار را اًجام دّذ.
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