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 ۱۴۰۱-۱۴۰۰سال تحصيلی   دومنيمسال 

زرایي زرس زاًطجَیبى هْبرسْبی ػلوی ٍػولی السم زر ازارُ لیجز ٍاًجبم سایوبى ًٍیشهزالجشْبی ثؼساسسایوبى زرهَارز ؼجیؼی ٍغیزؼجیؼی :مقدمه

 .رافزاهی گیزًس
 

 وست هْبرر ازارُ لیجزٍاًجبم سایوبى ًٍیشهزالجشْبی دس اسسایوبى زرهَارز ؼجیؼی ٍغیزؼجیؼی زرسایطگبُ:هدف کلی

 :زاًطجَلبزرثِ اًجبم هَارز ًبهجززُ زردبیبى زٍرُ وبرآهَسی ثبضس: رفتاریاهداف 

 .ضزح حبل گیزی وبهل ٍصحیح اسهبزرثبرزاررااًجبم زّس- 1
 .رااًجبم زّس(فزق سزسبًَن دب)هؼبیٌبر فیشیىی -2
 .ػالئن حیبسی هبزرراثزاسبس ًیبس ٍرٍسیي سایطگبُ اًجبم زّس-3
 . ثب گَضی هبهبیی راثِ هیشاى السم ٍزرهَارز ذؽزاًجبم زّسFHRوٌشزل -4
 .ًجط هبزرراثؽَرّوشهبى ثبوٌشزل للت جٌیي وٌشزل ًوبیس-5
 .ثؼساسوٌشزاوطي راثِ هسر یه زلیمِ اًجبم زّس FHRوٌشزل -6
 .ضوبرش ثجز ٍثىبرگیزی هبًیشَریٌگ زاذلی ٍذبرجی للت جٌیي رااًجبم زّس-7
 .راثزاسبس هَرزاًجبم زّس..ثزرسی ٍظؼیز لگي ٍسَضِ ٍاصیٌبل اسًظززیالسبسیَى افبسوبى ٍظؼیز ویسِ آهٌیَسیه ٍ-8
 .هؼبیٌبر السم ٍسصوین جْز ثسشزی ٍدذیزش هبزررااًجبم زّس-9
 .وٌشزل لیجزثؽَروبهل ضبهل ثزرسی صسای للت جٌیي اًمجبظبر رحوی سغذیِ ٍدَسیطي ّبی هٌبست زرهَارز السم رااًجبم زّس-10
 .ثزلزاری ارسجبغ صحیح ٍاػشوبزآهیشٍحوبیز ػبؼفی اسسائَرااًجبم زّس-11
 .آهَسضْبی السم راثِ سائَارائِ زّس- 12
 .اسرٍضْبی زارٍیی ٍغیززارٍیی وبّص زرز سایوبى زرازارُ لیجزثْزُ گیزز-13
 .سجَیشزارٍٍهبیغ زرهبًی السم زرهَارز ًیبسرااًجبم زّس-14
 .ایٌساوطي ٍآگوٌشیطي رازرصَرر ًیبسجْز سائَاًجبم زّس-15
 .زرصَرر لشٍم آهٌیَسَهی راثؽزسصحیح اًجبم زّس-16
 .دبرسَگزاف سایوبى راسفسیزٍسزسین ًوبیس-17

 1سایوبى ؼجیؼی ٍغیزؼجیؼیزرػزصِ وبرآهَسی :نام درس 

  ٍاحس5/2: تعداد واحد

 وبرآهَسی زرػزصِ:نوع واحد

 وبرضٌبسی هبهبیی: رشته تحصيلیمقطع و 

 ًسارز :يا همسمانپيشنيازدروس 

 

 خ رحیوی: مربی

 : کارآموزیمکان 

  : کارآموزیروز 

  :کارآموزیساعت 

 

 

  

 



 .سهبى هٌبست جْز اًشمبل سائَثِ اسبق سایوبى راسطریص زّس- 18
 .ٍسبیل هَرزًیبسٍآهبزُ سبسی جْز سایوبى رافزاّن وٌس-19
 .رااًجبم زّس.. دَضیسى گبى زسشىص ٍ)ضزایػ اسشزیلیشی ٍثْساضشی جْز سایوبى-20
 .دزح ٍزرح راثؽزسصحیح اًجبم زّس-21
 .لشٍم اًجبم ادی سیَسَهی راسطریص زّس-22
 .ثی حسی السم جْز ادی سیَسَهی رااًجبم زّس-23
 .ادی سیَسَهی راثِ ؼزس صحیح ٍثِ هَلغ اًجبم زّس-24
 .سایوبى ؼجیؼی ٍغیزؼجیؼی رااًجبم زّس- 25
 .ًَسازرااًجبم زّس... ثبسوززى راُ َّایی جلَگیزی اسّیذَسزهی 1ٍ5ٍثزرسی آدگبر زرزلیمِ -26
 .والهخ ثٌسًبف ٍ هؼبیٌِ فیشیىی ًَسازرااًجبم زّس-27
 .رااًجبم زّس...  ثِ ًَسازًٍظبرر ثززسشجٌس ٍگزفشي اثزدبKٍسشریك ٍیشبهیي -28
 .ثزلزاری ارسجبغ سزیغ دَسز ثبدَسز هبزرٍ ًَساز رااًجبم زّس-29
 .زرصَرر ؼجیؼی ثَزى ٍظؼیز هبزر،ًَسازراثِ سیٌِ هبزر ثگذارز-30

 .ًَسازرازراسزع ٍلز ثِ دزسشبرثرص ًَسازاى سحَیل زّس- 31
 .وٌشزل هزحلِ سَم سایوبى ٍذزٍج جفز رااًجبم زّس-32
 .هؼبیٌِ جفز ٍدززُ ّبی جٌیٌی راثؽزسصحیح دس اسسایوبى اًجبم زّس-33
 .سطریص ٍسزهین دبرگیْبی هجزای سایوبى ٍ سزهین ثِ هَلغ ادی سیَسَهیزااًجبم زّس-34
 .وٌشزل هیشاى ذًَزیشی ٍاًمجبض رحن را دس اسسایوبى اًجبم زّس-35
 .زفغ صحیح ٍسبیل هصزفی آلَزُ ٍجوغ آٍری سز سایوبى رااًجبم زّس-36
 .ثزلزاری راحشی سائَ زررٍی سرز سایوبى رااًجبم زّس-37
 .ثِ ًحَ هؽلَة اًجبم زّس(...ذًَزیشی،ارسفبع رحن،لَام رحن ،هثبًِ ٍ)وٌشزل هزحلِ چْبرم لیجز-38
ثْساضز فززی سغذیِ ضیززّی سٌظین ذبًَازُ ٍاوسیٌبسیَى غزثبلگزی سیزٍئیس ػالئن ّطسارٍذؽززرًَساز )آهَسضْبی السم ثؼساسسایوبى-39

 .راثِ هبزرارائِ زّس...ٍهبزرزرزٍرُ دس اسسایوبى ٍ
 .سحَیل ٍاًشمبل هبزر دس اسسایوبى راثِ ثرص هبهبیی اًجبم زّس-40
 .هزالجشْبی دس اس سمػ وَرسبص سشاریي رااًجبم زّس-41
 .هؼبیٌبر ٍآهَسضْبی السم زرسهبى سزذیص هبزرًٍَسازرااًجبم زّس-42
 .زرجلسبر دزسص ٍدبسد رٍساًِ ثبآهبزگی لجلی ٍهؽبلؼِ هجبحث ًظزی حعَرزاضشِ ثبضس-43

 

 

 اًجبم دزٍسیجزّبی السم سَسػ هزثی ٍسذس اًجبم آًْب سحز ًظبرر ٍووه هزثی:روش تدريس

 

 

 :فعاليتهای فراگيران
 حعَرفؼبل ثِ هَلغ ٍثسٍى غیجز ٍثبرػبیز ضئًَبر اذاللی ٍحزفِ ای زاًطجَزرسایطگبُ-1
 ...دَضیسى فزم ٍوفص هٌبست سایطگبُ ٍػسم اسشفبزُ اسسلفي ّوزاُ سیَرآالر الن ًبذي ٍ-2
 ثزلزاری ارسجبغ صحیح اذاللی ٍحزفِ ای ثب دزسٌل هزثی ٍهسزجَیبى   -3
 ضزوز زرهجبحث فززی ٍگزٍّی وٌفزاًس ّبی زرًؽزگزفشِ ضسُ جْز هؽبلؼِ-4
 case ثؽَررٍساًِ ٍثزاسبس  case reportضزوز فؼبالًِ زر-5
 

: روش ارزشيابی
   ًوز18ُثزاسبس چه لیسز هزثَؼِ ٍ اًجبم هٌبست ٍثِ هَلغ سىبلیف هحَلِ -1
  ًوزُ 2ارائِ وٌفزاًس - 2
 



 ۱۴۰۱-۱۴۰۰سال تحصیلی    دٍم ًیوسال        1جذٍل فعالیت رٍزاًِ کاراهَزی در عرصِ  زایواى طثیعی ٍ غیر طثیعی 

 

 رئَس هطالة تاریخ ردیف

 هذیریت هادر دیاتتی در لیثر  رٍز اٍل

 هذیریت هادر دیاتتی در لیثر  رٍز دٍم

 در لیثر هذیریت هادر پرُ اکالهپسی  رٍز سَم

  در لیثرpromهذیریت هادر   رٍز چْارم

 هذیریت هادر تا دکَلواى  در لیثر  رٍز پٌجن

  در لیثرposttermهذیریت هادر   رٍز ضطن

 هذیریت هادر تا تیواری قلثی در لیثر  رٍز ّفتن

 هذیریت هادر تا حاهلگی دٍ قلَیی در لیثر  رٍز ًْن

   در لیثرiugrهذیریت هادر تا   رٍز دّن

 پَضیذى صحیح گاى ٍ دستکص ٍ اسکراب دست   رٍز یازدّن

 پرج ٍ درج زایواى  رٍز دٍازدّن

 اًجام صحیج تی حسی اپی زیاتَهی ٍ ترهین اى  رٍز سیسدّن

 گرفتي ضرح حال ٍ هعایٌات فیسیکی ٍ هاًَرّای لیَپَلذ  رٍز چْاردّن

 کٌترل صحیح لیثر  رٍز پاًسدّن

 اًجام صحیح ٍالَاسَاج ٍ هعایٌِ ٍاشیٌال  رٍز ضاًسدّن

 هعایٌِ دقیق ًَزاد  رٍز ّفذّن

 .., kاًجام هراقثت اٍلیِ ًَزاد ضاهل تسریق ٍیتاهیي   رٍز ّجذّن

 اًجام صحیح هعایٌِ جفت  رٍز ًَزدّن

  زایواى۳کٌترل دقیق هرحلِ   رٍز تیستن 

رٍز تیست ٍ 

 یکن

 تطخیص هَارد غیر طثیعی در هرحلِ سَم ٍ خرٍج دستی جفت 

رٍز تیست ٍ 

 دٍم

 گرفتي رگ ٍ ٍصل سرم ٍ خَى گیری 

رٍز تیست ٍ 

 سَم

 رٍضْای کاّص درد داٍیی 

رٍز تیست ٍ 

 چْارم

 رٍضْای کاّص درد غیر دارٍیی 

رٍز تیست ٍ 

 پٌجن

 اًجام صحیح اهٌیَتَهی ٍ تطخیص هَارد غیر طثیعی 

رٍز تیست ٍ 

 ضطن

 دادى اهَزش الزم تعذ زایواى تِ هادر 

 
 
 

   ّوبى هٌبثغ زرس ًظزی زرٍس ثبرزاری ٍ سایوبى:منابع اصلی درس


