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 1تزم  حصیلی:ت یرؽتٍِ هقطغ  هاهاییگزٍُ آهَسؽی:              پزعتاری ٍ هاهایی خزم آتاد داًؾکذُ:

 98-99: اٍل  ًیوغال تحصیلی ٍ عالتحصیلی                   کارؽٌاعی هاهایی

                        اصول و فنوى پرستبری و هبهبیی و روش کبر در اتبق عول و زایوبى :نبم واحذ درسی
 واحذ نظری  1    تعذاد واحذ:   

 نذاردیص نیبز:پ 

  8-11 :سبعت  طنبه یک:زهبى برگساری کالس: روز

  9دانطکذه پرستبری و هبهبیی کالس ضوبره هکبى برگساری:

  دکتر جنبنی هسئول درس:  نفر 28تعذاد دانطجویبى:

 11-12و سه ضنبه  8-11ضنبه سبعبت هطبوره بب دانطجو:   : دکتر جنبنی اسبتیذ

در طَل ایي درط داًؾجَیاى تا اصَل ٍ فٌَى کلی هزاقثت اس تیواراى تز اعاط ًیاسّای  ؽزح دٍرُ:

جغوی ٍ رٍاًی ٍ اجتواػی آًاى آؽٌا ؽذُ ، اصَل ٍ هقزرات ٍ ّوچٌیي آؽٌایی تا ٍعایل ٍ رٍػ کار در 

 اتاق ػول ٍ سایواى را هی آهَسًذ . 

 

اصَل ٍ فٌَى کلی هزاقثت اس تیوار تز اعاط ًیاسّای جغواًی ، رٍاًی ٍ  آؽٌایی تا -1ّذف کلی: 

 اجتواػی 

 آؽٌایی تا هحیط ، هقزرات ، عایل ٍ رٍػ کار در اتاق ػول ٍ سایواى  -2

 

 در پایاى درط داًؾجَ قادر خَاّذ تَد :تیٌاتیٌی:اّذاف 

 تا هفاّین عالهت ، تیواری ، درد ، اعتزط ،خَاب ٍ هزگ آؽٌا ؽَد .  -1

 اصَل هْن در ارتثاطات تالیٌی را ؽزح دّذ  -2

 تزخیص ٍ هَارد هْن در هحیط تیوار را تذاًذ.،ًحَُ پذیزػ ، اًتقال  -3

 چگًَگی تْیِ گشارػ کتثی ٍ ارائِ گشارػ ؽفاّی را تَضیح دّذ. -4

 گٌذ سدایی را ؽزح دّذ. هفَْم ػفًَت ٍ هثاًی -5

 اد تگیزد .ػالئن حیاتی ٍ ًحَُ اًذاسُ گیزی آى را در ؽزایط هختلف ی -6

 اصَل هکاًیک تذى ) ؽٌاخت ًیاسّای حزکتی ، اًَاع پَسیؾي، ٍ... ( راؽزح دّذ .  -7

 اًَاع رصین ّای درهاًی ٍ اًَاع تغذیِ را ؽزح دّذ.  -8

 ای ٍ ادراری ) اًوا، عًَذاص ، ًوًَِ گیزی ٍ... ( را تَضیح دّذ.دفغ رٍدُ  -9

 افزا گیزد .راکغیضى تزاپی ، عاکؾي ، کارتزد عزها ٍ گزها درهاًی ،  -11

 ٍساى ، هحاعثات ،ػالئن اختصاری دارٍّا آؽٌاؽَد.اتا دارٍ درهاًی ٍ  -11

 هزاقثت ّای قثل ٍ تؼذ اس ػول جزاحی را ؽزح دّذ.  -12

 اعتزیلیشلغیَى ٍ رٍؽْای آعپتیک در اتاق سایواى ٍ ػول راتذاًذ. -13
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 تا اصطالحات رایج هاهایی آؽٌا ؽَد.  -14

کزاج ، ؽغتؾَی پزیٌِ ، ؽٌاخت ٍعایل عت سایوااى  هْارتْای هاها در اهَر سایواى طثیؼی) اع -15

 ، پَؽیذى گاى ٍ دعتکؼ، هیٌی پزج ٍ... (  ٍ عشاریي را ؽزح دّذ .

 تا عاختار ٍ تؾکیالت تخؼ سایواى ٍ اتاق ػول آؽٌا ؽَد.  -16

 را ؽزح دّذ.   پزج ٍ درج  پَسیؾي ّای هختلف در جزاحی ّای سًاى -17

 

 ّای تذریظ:ؽیَُ

 پرسص و پبسخ   نبهه ریسی ضذهسخنرانی بر   سخنرانی

 (TBLیبدگیری هبتنی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتنی بر حل هسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفبً نبم ببریذ( سبیر هوارد
 

  ٍظایف ٍ تکالیف داًؾجَ:
 كالش در بمىقع حضىر -1

 دركالش وبانشاط فعال حضىر -2

 نمايد خامىش خىدرا مىبايل. -3

 .نمايد شركت كالش در باآمادگي بعدي جلسات در -4

 بپرهيسد دركالش وهمهمه شلىغي از -5

 ٍعایل کوک آهَسؽی:   

   پروشکتور اسالیذ  خته و گچت  وایت برد

 هبکت   -هوالش  سبیر هوارد

 

 )اس ًوزُ کل( :درصذ ًوزًُحَُ ارسؽیاتی ٍ 

   نوره درصذ04آزهوى پبیبى ترمنوره درصذ 04آزهوى هیبى ترم 

 نوره درصذ04ضرکت فعبل در کالس  نوره درصذ04انجبم تکبلیف 

 ----------ببریذ(  نبمبً لطفسبیر هوارد )

 

 ًَع آسهَى

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچنذگسینه       پبسخ کوتبه     تطریحی

 ----------- )لطفب نبم ببریذ( سبیر هوارد

  

 :  ؼِهٌاتغ پیؾٌْادی تزای هطال

   1396چاج اٍل ، ًؾز اًذیؾِ رفیغ ، .اصَل هْارتْای تالیٌی هاهایی. ٍ ّوکاراى  . گلثٌی ، فزساًِ 1
،چاپ و زايمان اصول و فنون مامايي وروش كاردر اتاق عملتذكري،زهرا.موحد پور،آسيه..2

  8811چهارم،نشرسالمي، تهران
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،چاپ  و زايمان مايي وروش كاردر اتاق عملاصول و فنون ما .ايوان بقاء ريحانه،صحتی شفاء فهيمه.8
 8816اول،نشربشری ، تهران

4- Kozier B, Erb G, Berman AJ, Fundamentals of Nursing , 2008 , 6 th  ed , pretic- 

Hallco , USA                                                                                                                                                 

5- Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing, 2009, 7th ed, Mosby co, USA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 جذٍل ّفتگی کلیات  ارائِی درط ًظزی 

 اعتاد هزتَط ػٌَاى هطالة تاریخ جلغِ

ول طيف سالمت و بيماری، ايزوالسيون و اص 7/7/1398 1

 گندزدايی و روش های پيشگيری از انتقال عفونت

 دکتر جنبنی 

 دکتر جنبنی کنترل عالئم حياتی و عوامل موثر بر آن  14/7/98 2

اصول حرکت دادن مددجو، توضيح انواع   21/7/98 3

 پوزيشن ها و روش های مراقبت از زخم 

 دکتر جنبنی

، اکسيژن درمانی کاربرد گرما و سرما و  28/7/98 4

نياز های تغذيه ای و دفعی  ترانسفوزيون خون،

 بيماران 

 دکتر جنبنی

مفهوم خواب و درد و نحوه ترخيص و پذيرش  5/8/98 5

 ، گزارش کتبی و شفاهی بيماران

 دکتر جنبنی

مهارت های مامايی  و روش کاردربخش  زايمان   12/8/98 6

 و اتاق عمل

 دکتر جنبنی

و روش کاردربخش  زايمان  مهارت های مامايی   19/8/98 7

 و اتاق عمل

 دکتر جنبنی

 دکتر جنبنی اصول دارو دادن و انواع روش های تجويز دارو  26/8/98 8

 


