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بسمٍ تعالی 

  
داوشگاٌ اساد اسالمی ياحذ بجىًرد  

 (:   course plan)طزح  دٍرُ  تزهی

 

 98هْز :ًیوسبل تحصیلی *. اصَل ٍ فٌَى هبهبیی                                                                    : ًبم درس 

کبرضٌبسی هبهبیی : رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی                                         *. هبهبیی                               -  پزستبری: داًطکدُ

 ًدارد:      ٍاحد                                                                                 درس پیطٌیبس:تؼداد ٍاحد* 

:          رٍس ٍ سبػت بزگشاری * 

هبهبیی : گزٍُ آهَسضی:                                                                                        *.هحل بزگشاری  *. 

اکزم اصالًی، خبًن داٍری : ًبم هدرسیي

 12-10ّز رٍس ّفتِ سبػت : رٍسّبی توبس بب هسئَل درس:                                             ًبم هسٍَل درس  

       پست الکتزًٍیک 1068داخلی - 32296992: داًطکدُ پزستبری هبهبئی          تلفي: آدرس دفتز

:akramaslani92@gmail.com  

 ّدف کلی اس ارائِ درس آضٌبیی بب اصَل ٍ فٌَى کلی هزاقبت اس بیوبراى: ّدف کلی درس

 

: اّداف اختصبصی

 :اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ببضٌد

 .هبهبیی، هبهب ، صفبت ٍ هغئَلیت ّبی هبهب را ؽزح دٌّذ .1

 .هحیظ ّبی کبری هب هب را تعزیف ًوبیٌذ .2

 .ًحَُ پذیزػ، اًتقبل ٍ تزخیص بیوبراى را تَضیح دٌّذ .3

 .ًکبت هْن در رابغِ بب پزًٍذُ بیوبراى ٍ ثبت گشارؽبى را تؾزیح ًوبیٌذ .4

 .عالئن حیبتی ٍ عَاهل هَثز بز آًْب را تَضیح دٌّذ .5

 .هحلْبی هْن بزرعی درجِ حزارت بذى ٍ ًبض را ًبم ببزًذ .6

 .اًَاع هختلف دهبعٌج ّب را تؾزیح ًوبیٌذ .7

 .اًَاع تخت ّبی هَجَد در هزاکش بْذاؽتی درهبًی را ًبم ببزًذ .8

 .اّویت حزکت ٍ جببجبیی بیوبراى در تخت را ؽزح دٌّذ.10

 .علت ٍ اّویت هزاقبتْبی عوَهی اس بیوبراى را تَضیح دٌّذ.11

 .ًحَُ اًذاسُ گیزی قذ ،ٍسى ٍ دٍر عز  را بیبى ًوبیٌذ. 12

 .هفَْم درد،اًَاع درد،عَاهل هَثز بز درد ٍ رٍؽْبی هختلف تغکیي درد را ؽزح دٌّذ.13

 .هفَْم خَاة،عَاهل هَثز بز خَاة ٍ اختالالت هزبَط بِ خَاة را تعزیف ًوبیذ.14

 .اًَاع دعتَرات پشؽکی هزبَط بِ اعتزاحت بیوبراى را تعزیف ًوبیٌذ.15

 .هفَْم تغذیِ ،اًَاع هختلف رصیوْبی غذایی در بیوبراى ٍ رٍؽْبی هختلف تغذیِ بیوبراى را تَضیح دٌّذ.16

 .گبٍاص ،الٍاص،تغذیِ ٍریذی ٍ اًَاع آًزاتعزیف ًوبیٌذ.17

 .اختالالت هْن عیغتن ادراری ٍ گَارؽی ٍ عَاهل هَثز بز عولکزد دفع ادرار ٍ هذفَع را ؽزح دٌّذ.18

 .عفًَت ٍ سًجیزُ عفًَت ،جذاعبسی ٍ اًَاع رٍؽْبی ضذعفًَی ٍ اعتزیل کزدى ٍعبیل را ؽزح دٌّذ.19

 .اًَاع ٍعبیل هَجَد در اتبق عول ٍ سایوبى را ًبم ببزًذ.20

 .هزاقبتْبی هْن هزبَط بِ قبل ،حیي ٍ پظ اس جزاحی را ؽزح دٌّذ.21
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اختصبرات هتذاٍل در دارٍ ؽٌبعی ،ًحَُ هحبعبِ دٍس .23. دارٍ،اًَاع دارٍ،اًَاع دعتَرات دارٍیی را تعزیف کٌٌذ.22

 .دارٍ ٍقَاًیي ًگْذاری دارٍ ّب را بیبى ًوبیٌذ

 .هزاقبتْبی هزبَط بِ اکغیضى درهبًی ٍ اًتقبل خَى را ؽزح دٌّذ.24

 .اًَاع سخن ٍ هزاقبتْبی هزبَط بِ سخن را ؽزح دٌّذ.25

 

:  ضیَُ تدریس

 بحث گزٍّی ، پزسص ٍ پبسخ کالسی ، ًوبیص فیلن ّبی آهَسضی هتٌبسب بب هَضَع درس ، ارائِ کٌفزاًس کالسی، پبٍرپَیٌت

 

: ًحَُ ارسضیببی داًطجَ

 ًوز1ُحضَر هٌظن ٍ فؼبل در کالس           . 2ًوزُ                   1  ضزکت فؼبل در بحث ّبی کالسی     .1

ًوزُ   18اهتحبى پبیبى تزم          

 تطزیحی ٍ چٌد گشیٌِ ای    : ًَع اهتحبى پبیبى تزم    

 

  : هقزرات ٍ ًحَُ بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًطجَ

. داًطجَیبى هحتزم قبل اس حضَر استبد در کالس حبضز ببضید

. گَش ّبی ّوزاُ خَد را در حبلت سکَت قزار دّید

.   جلسِ غیبت درس حذف خَاّد ضد1بیطتزاس   

 

 :ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ

 دی در سز هَػد تَجِ داضتِ ببشفی کالس ٍ اًجبم تکبلیدر بحث ّب. 

  دیی بحث ّب را هطبلؼِ فزهبیلی ضدُ هزاجؼِ ٍ هطبلب تکنیبِ هٌببغ هؼزف. 

: ---  تبریخ اهتحبى هیبى تزم* 

:     تبریخ اهتحبى پبیبى تزم

:  سبیز تذکزّبی هْن بزای داًطجَیبى* 

.  حضَر فؼبل در کالس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ اس اّویت بزخَردار است

 یهٌببغ اصل

پَتز ، پزی، اصَل ٍ فٌَى پزعتبری، تزجوِ اعضبی ّیئت علوی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى، تْزاى، عبلوی، آخزیي  .1

 .چبپ

 1ٍ2جلذ .دٍگبط ، اصَل هزاقبت اس بیوبر، تزجوِ آتؼ سادُ ٍ ّوکبراى، تْزاى، گلببى، آخزیي چبپ .2

 .سردؽت، رقیِ ٍ اکبز سادُ ، رٍیب، اصَل ٍ فٌَى پزعتبری ٍ اعتزیلشاعیَى، تْزاى، جبهعِ ًگز، آخزیي چبپ .3

 .ایوبًی، فبعوِ ٍ ّوکبراى، درعٌبهِ جبهع پزعتبری ٍ هبهبیی، جلذ دٍم، تْزاى، گلببى، آخزیي چبپ .4

 .تذکزی، سّزا، هَحذپَر، آعیِ، اصَل ٍ فٌَى هبهبیی ، تْزاى، عبلوی، آخزیي چبپ .5

 .ًَبْبر، هٌیز، اصَل ٍ فٌَى پزعتبری، تْزاى، بؾزی، آخزیي چبپ .6
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 ٍاحد بجٌَردی درس  اصَل ٍ فٌَى هبهبیی       داًطگبُ آساد اسالهی سهبى بٌدجدٍل 

هالحظبت هدرس  سبػت رٍس 

   آشىایی با حزفٍ مامایی   1

2 
آشىایی داوشجًیان با عالیم حياتی بيمار ي راَُاي   

كىتزل ي عًامل مًثز بز آن ، شىاخت مقادیز طبيعی ي 

 غيز طبيعی ي يسایل مًرد وياس بزاي كىتزل آوُا

 خاوم دايري 

3 

  آشىایی با تًجُات عمًمی ي مزاقبت اس بيمار ي وًساد   

آشىایی داوشجًیان با اصًل حزكت دادن بيمار اس 

بستز ي استفادٌ اس ريش َاي گزما ي سزما درماوی در 

 بُبًد يضعيت مذدجً

 اصالوی 

5 
 (ػولی)كىتزل عالئم حياتی   

 

 خاوم دايري 

6 
آشىایی داوشجًیان با تغذیٍ سالم  ، عملکزد دستگاٌ   

گًارشی، ادراري ، بيماري َا  ي عًامل مًثز بزایه 

 سيستم َا ي راَُاي كىتزل اوُا

 اصالوی 

 اصالوی  (ػولی)تغذیٍ    7

 ریحاوی - اصالوی (ػولی )مزاقبت اس دستگاٌ گًارش ي دستگاٌ ادراري    8

9 
- تزاوسفًسیًن- آشىایی داوشجًیان با داريدرماوی  

اكسيژن درماوی 

 اصالوی 

10 
آمادٌ كزدن ي اصًل تجًیش داري با ريش َاي مختلف   

 (عملی)

 اصالوی 

 دكتز رمضاوی  (عملی)آمادٌ كزدن ي اصًل تجًیش يریذي داري    11

 خاوم اوًري  (عملی) ي ساكشه اكسيژن درماوی   12

13 
آشىایی داوشجًیان باپاوسمان خشک ي مزطًب ،   

راَُاي كىتزل عفًوت در داخل ي خارج بيمارستان ، 

 ريش َاي گىذسدایی ي اوًاع ایشيلٍ ساسي

 اصالوی 

14 
 پاوسمان ي راَُاي كىتزل عفًوت  

 ػولی)

 خاوم عسگزیاوی 

15 
آشىایی داوشجًیان با  يسایل، تجُيشات، مزاقبتُا ي   

رفتار حزفٍ اي در اتاق عمل ي سایمان 

 اصالوی 

16 
 مزاقبتُاي اتاق عمل ي سایمان  

 

 (عملی)

 خاوم پًرويا 

17 
ريش َاي حفظ سالمت بيمار ي پزسىل بُذاشتی   

 (عملی)

 دكتز رمضاوی 

 


