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 زاد اسالمی ياحد وجف آباد داوشکدٌ پرستاری ي مامايی آداوشگاٌ 

 13 94   - 95سال تحصيلی            ايل  لويمسا

 )ثراسبس سرفصل درس هرثَطِ(مقدمٍ:
ایي درس ضوي هرٍر سبختوبى دستگبُ تٌبسلی ٍ چگًَگی گرفتي ضرح حبل ثِ تذریس هجبحث فیسیَلَشی قبػذگی ٍ اختالالت هرثَط ثِ آى، دٍراى 

 پردازد.یبئسگی ٍ ثیوبریْبی دستگبُ تٌبسلی، پستبى، ًبزائی ٍ تکٌَلَشیْبی کوک ثبرٍری هی
 

 :َدف کلی
گیری هٌبست در اًتخبة اٍلَیت در اجرای درهبًْب ٍ تطخیص حبالت زى در ٌّگبم سالهت ٍ ثیوبری ٍ ثیوبریْبی دستگبُ تَلیذ هثل ٍ تصوین -1

 هراقجتْبی هرثَطِ )جسوبًی، رٍاًی، اجتوبػی(

 ریْبی دستگبُ تَلیذهثلتَاًبیی ضخیص، تصوین ٍ اقذام هقتضی )ارجبع، درهبى ٍ هراقجت( در هَرد ضبیؼبت، ًبٌّجبریْب ٍ ثیوب -2

 ّبی هرثَطِ.ضٌبخت ػلل ثیوبریْبی دستگبُ تَلیذ هثل در زًبى، آضٌبیی ثب رٍضْبی پیطگیری، تطخیص، درهبى ٍ هراقجت -3

 ای ٍ پبیجٌذی ثِ اصَل اخالقی ٍ هَازیي ضرػی در ٌّگبم ارائِ خذهبت.تطخیص هسئَلیتْب ٍ هحذٍدیتْبی حرفِ -4

 

 :        رفتاریاَداف 

 را ضرح دّذ.ٍ ...( .P.M.Sفیسیَلَشی قبػذگی )ّیپَتبالهَس، ّیپَفیس ٍ تخوذاًْب، دیسوٌَرُ ٍ   -1 -

 را ضرح دّذ. ( هراقجتْبی هرثَطِ ٍ رٍضْبی تطخیص ٍ درهبى ،ػلل ٍ ػالئن)  یبئسگی ٍ دٍراى قجل از یبئسگی -2 -

 را ضرح دّذ.( هراقجتْبی هرثَطِ ٍ رٍضْبی تطخیص ٍ درهبى ،ػلل ٍ ػالئن) رحن، سرٍیکس ٍ ٍاشىثیوبریْبی خَش خین  --3 -

 را ضرح دّذ.ٍ رٍضْبی پیطگیری( هراقجتْبی هرثَطِ ٍ رٍضْبی تطخیص ٍ درهبى ،)ػلل ٍ ػالئن سٌذرٍم تخوذاى پلی کیستیک -4 -

 را ضرح دّذ. رکتٍَاشیٌبلّبی ٍزیکَ ٍاشیٌبل ٍ فیستَل ٍ ّبی ادراریاختیبریّبی دستگبُ ادراری، ثیًبراحتی -5 -

 را ضرح دّذ. ثیوبریْبی پستبى: تَهَرّب ٍ کیستْب ٍ ػفًَتْب، تطخیص، هراقجتْبی درهبًی ٍ پیطگیری-6 -

 را ضرح دّذ. آًذٍهتریَز  ػلل ٍ ػالئن رٍضْبی تطخیص ٍ درهبى، هراقجتْبی هرثَطِ ٍ رٍضْبی پیطگیری -7

 را ضرح دّذ.ٍ کوک ثِ زٍج ًبثبرٍر ًبزایی اقذاهبتّبی تطخیصی، درهبًی ٍ دیگر اًَاع رٍش -8 -

-  

 ريش تدريس: 

 سخٌراًی-1

 پرسص ٍ پبسخ-2

 ثیوبریْبی زًبى ٍ ًبثبرٍری وام درس: 

 ٍاحذ 1.5تعداد ياحد: 

 ًظری وًع ياحد:

 کبرضٌبس هبهبییمقطع ي رشتٍ تحصيلی:  

، ًطبًِ ضٌبسی ٍ 3ٍ  2ٍ  1ثبرداری ٍ زایوبى پيشىياز : دريس 

 هؼبیٌبت فیسیکی
 تلفه داخلی دفتر:

 8 -13سِ ضٌجِ  ساعات حضًر در دفتر:

 هرجبى گلی  : مدرس

Email :  

 7کالس :   کالسمکان 

 سِ ضٌجِ ريز کالس : 

 10 -  12 ساعت کالس :

 95/9/2 :تاريخ امتحان ميان ترم

 95/10/29  تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 فعاليتُای فراگيران:

 حضَر فؼبل در کالس -1 .1

 چگًَگی اًجبم تکبلیف هحَلِ -2 .2

 ضرکت در اهتحبى هیبى ترم -3 .3

 ضرکت در اهتحبى پبیبى ترم -4

 :ريش ارزشيابی

 %5فؼبلیت کالسی  -3         %5کَئیسّبی کالسی  -2  %25اهتحبى هیبى ترم  -1

 %66اهتحبى پبیبى ترم  -5                %5حضَر ٍ غیبة  -4

 

 13 95    -  96سال تحصيلی        ل اٍل ويمسا.....ثیوبریْبی زًبى ٍ ًبثبرٍری جديل زماوبىدی درس.

 رئًس مطالب تاريخ رديف
 ٍ ...( .P.M.Sفیسیَلَشی قبػذگی )ّیپَتبالهَس، ّیپَفیس ٍ تخوذاًْب، دیسوٌَرُ ٍ  95/7/6 1
 آًذٍهتریَز 95/7/13 2

 سٌذرٍم تخوذاى پلی کیستیک 95/7/27 3

 هطبٍرُ ًبثبرٍری ٍ ثررسی هسبئل رٍاًی زٍجیي ًبثبرٍری ٍ  بزایی در زىً 95/8/4 4

 ًبزایی در هرد 95/8/11 5

 پستبى: تَهَرّب ٍ کیستْب ٍ ػفًَتْب، تطخیص، هراقجتْبی درهبًی ٍ پیطگیریثیوبریْبی  95/8/18 6

 ثیوبریْبی پستبى: تَهَرّب ٍ کیستْب ٍ ػفًَتْب، تطخیص، هراقجتْبی درهبًی ٍ پیطگیری 95/8/25 7

 یبئسگی –هیبى ترم  95/9/2 8

 یبئسگی 95/9/9 9

 ٍاشى ػفًَتْبی 95/9/16 10

11 95/9/23 PID سرٍیسیت ٍ 
 ّبی ٍزیکَ ٍاشیٌبل ٍ رکتٍَاشیٌبلّبی ادراری، فیستَلاختیبریّبی دستگبُ ادراری، ثیًبراحتی 95/9/30 12

 

 مىابع اصلی درس:

 اسپیرٍف، آخریي چبح .1

 اس، آخریي چبحثیوبریْبی زًبى ًَاک. ثرک، جبًبى.  .2

 ثیوبریْبی زًبى کیسٌر. رایبى، کٌت. آخریي چبح .3

 آخریي چبح -ثیوبریْبی زًبى، ّکر ٍ هَر

 

 مىابع جُت مطالعٍ بيشتر:

 سبیر هٌبثغ هؼتجر رٍز ثب ًظر استبد


