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دانشکده :پرستاری و مامایی خرم آباد گرٗٓ آٍ٘زغیٍ:بٍبیی
ٍقغغ ٗ رغتٔی تذصیيی :ترً 5کبرغْبضی پی٘ضتٔ ٍبٍبیی
ّیَطبه تذصیيی اٗه ضبه تذصیيی76-79
ّبً ٗادذ درضی :فیسی٘پبت٘ى٘ژي ثیَبریٖبي داخيي جرادي
تؼذاد ٗادذ 2:
در مامایي ( )3
پیع ّیبز:فیسی٘ پبت٘ى٘زی ثیَبریٖبی
ّ٘ع ٗادذّ:ظری
داخيی ٗ جرادی ()2(ٗ )1
زمان برگساري كالش :رٗز:یکػْجٔ ضبػت8-11 :
داّػج٘یبُ ترً پْجٌ کبرغْبضی
ٍکبُ ثرگساری:کالش غَبرٓ 9
پی٘ضتٔ
ٍطئ٘ه درش:خبٌّ ٍژگبُ ٍطؼ٘دی
21
تؼذاد داّػج٘یبُ:
ضبػبت ٍػبٗرٓ ثب داّػج٘:چٖبرغْجٔ 8-11

ٕ:ذاف ثیْبثیْی
-1اپیذٍی٘ى٘ژي ٗ پبت٘ژّس ثیَبریٖبی ػفّ٘ی را غرح دٕذ2
 -2تبثیر ثیَبریٖبی ػفّ٘ی راثر ثبرداری ٗ زایَبُ ت٘ضیخ دٕذ
-3اثرات ایِ ثیَبریٖبی ٍقبرثتی ثر رٗي دبٍيگي را ثیبُ مْذ
-4ایذز در دبٍيگي ٗ درٍبُ آُ را ثیبُ مْذ.
ّ-5یبزٕبي اضبضي اّطبُ در ْٕگبً ضالٍت ٗ ثیَبری را ت٘ضیخ دٕذ
ٍ-6فًٖ٘ درد را ت٘ضیخ دٕذ.
ٍ -9رادو خ٘اة را ّبً ثجرد
-8رٗظ ٕبي پیػگیري ازػفّ٘ت ٕبي ثیَبرضتبّي را ّبً ثجرد.
غی٘ٓ ٕبی تذریص:
ضخْراّی

،

پرضع ٗ پبضخ

،

ثذث گرٕٗی

ٗظبیف ٗ تکبىیف داّػج٘:
دض٘ر فؼبه ٗ ثٔ ٍ٘قغ در کالش
رػبیت ظبٕر ثر اضبش ٍ٘ازیِ غرػی ٗ ثٖذاغتی
خبٍ٘ظ کردُ تيفِ َٕرآ
1
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ٍػبرکت فؼبه در ثذث گرٕٗی

ٗضبیو کَک آٍ٘زغی:
ٗایت ثرد

power point

اضالیذ

ّذ٘ٓ ارزغیبثی ٗ درصذ َّرٓ( :از َّرٓ کو)
آزٍُ٘ پبیبُ ترً 81درصذ َّرٓ
اّجبً تکبىیف 15درصذ َّرٓ
غرکت فؼبه در کالش  5درصذ َّرٓ

ّ٘ع آزٍُ٘
چْذگسیْٔ ای،ج٘ر کردّی ،صذیخ -غيظ،
ٍْبثغ پیػْٖبدي ثراي ٍغبىؼٔ:
 – 1ثراُ ٗاىذ،جیِ َٕٗنبراُ  ،اص٘ه عت داخيي ٕبریطُ٘
.ثیَبري ٕبي ػفّ٘ي (  . ) 2112ترجَٔ ٍرادي ،صجب ٗ َٕنبراُ .
تٖراُ ّ ،ػر ارجَْذ1372 ،
 – 2مبّیْگٖبً ٗ َٕنبراُ  ،ثبرداري ٗ زایَبُ ٗیيیبٍس .2114
ترجَٔ  :گرٗٓ ٍترجَیت تٖراُ ّ ،ػر گيجبُ 1374
 –3غ٘ارتس ٗ َٕنبراُ  .اص٘ه جرادي غ٘ارتس  .ترجَٔ  :اغتیبقي
 ،راٍیِ ٗ َٕنبراُ  ،تٖراُ ّ ،ػر اغتیبق 1385 ،
 – 4آّذرئ٘ىي ٗ َٕنبراُ ٍ .جبّي عت داخيي ضطیو ( ) 2111
ترجَٔ دمتر فبّي ّ ،ػر عجیت 1387
جذٗه ٕفتگی کيیبت
جيطٔ
1

تبریخ
76/6/26

2

76/9/2

3

*76/9/7
تؼغیو رضَی

4

76/9/16

5

76/9/23

6

76/9/31

ارائٔی درش

ػْ٘اُ ٍغبىت
ػالیٌ ٗ اص٘ه در ٍبُ
ثیَبریٖبی پ٘ضت

اضتبد ٍرث٘ط
خبٌّ ٍطؼ٘دی

کٖیر ،خبرظ ،ثیَبریٖبی
کالژُ ٗ ػفّ٘ی ٗاّگيی
پ٘ضت
غْبخت ثیَبریٖبي پ٘ضتي
دٗراُ دبٍيگي (خبرظ
دبٍيگي ٗ)....
آغْبیي ثب ثیَبریٖبي
ٍقبرثتي( ضیفيیص –ض٘زاك
–غبّنرٗئیذ )
آغْبیي ثب ثیَبریٖبي
ٍقبرثتي
ٗ مالٍیذیب – LGV,HPV
ترینٍّ٘٘ب
ادأٍ ثیَبریٖبی

خبٌّ ٍطؼ٘دی

2

خبٌّ ٍطؼ٘دی
خبٌّ ٍطؼ٘دی
خبٌّ ٍطؼ٘دی

خبٌّ ٍطؼ٘دی
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9
8

76/8/9
76/8/14

7

76/8/21

11

*76/8/28
تؼغیو رضَی

11

76/7/5

12

76/7/12

13

76/7/17

14
15
..16..

76/7/26
76/11/3
76/11/11

19

*جيطٔ
ججراّی

ٍقبرثتی
آغْبیي ثب ثیَبري ایذز
ٗیرٗالّص ثیَبریٖبی
ػفّ٘ی ،تت،غ٘ک ػفّ٘ی

آغْبیي ثب ثیَبریٖبي
ٗیرٗضي(ضرخجٔ – آثئ
ٍرغبُ –)....
آغْبیي ثب ثیَبریٖبي
ٗیرٗضي (
ٕرپص – ٕپبتیت – ٍْْژیت
–
ٗثب )
آغْبیي ثب ثیَبریٖبي
ثبمتریبه
(فبرّژیت ٗ ٍخَيل –
تیف٘ئیذ
– تت ٍبىت ٗ غیگي٘ز )
ادأٍ آغْبیي ثب
ثیَبریٖبي ثبمتریبه
آغْبیي ثب ثیَبریٖبي
پرٗت٘زٗئري (ت٘مط٘پالضَ٘ز
ٗ ٍبالریب
ٍفبٕیٌ ضالٍت ٗ ثیَبري
ٍفبٕیٌ خ٘اة ٗ ٍرگ ٗ اغَب
فرآیْذ ٍراقجت از ثیَبراُ
ػفّ٘تٖبي ثیَبرضتبّي

3

خبٌّ ٍطؼ٘دی
خبٌّ ٍطؼ٘دی

دکتر پیردادٓ
دکتر پیردادٓ

دکتر پیردادٓ

دکتر پیردادٓ
دکتر پیردادٓ
دکتر پیردادٓ
دکتر پیردادٓ
دکتر پیردادٓ

