
 

 

 بسن اهلل الرحوي الرحین
 داًطگبُ ػلَم پسضکی کرهبًطبُ 

 پرستبری هبهبیی  داًطکذُ

 ترهی طرح درس
 

 تارٍری هطاٍرُ هاهایی در هطکالت خاظ دٍرُػٌَاى درس : 
 هاهایی ارضذ هطاٍرُ درکارضٌاسی  سَمداًطجَیاى ترم  هخبطببى:

 ّفتِ دٍم ( 8)  12-14ٌثِ ساػت طیک سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:                                           ٍاحذ ًظری 75/0  تؼذادٍاحذ:

 95-96سال تحصیلی  ًیوسال اٍل / ّفتِ دٍم ( 8)  14-16ساػت  ٌثِطیکزهبى ارائِ درس: 

 2ٍ  1هْارتْای ارتثاعی  پیص ًیبز:اػظن تاختِ                                                                  هذرس:

 

 ّذف کلی درس :
 

 تارٍری اصَل راٌّوایی در پیطگیری از هطکالت ضایغ در سٌیيتا  آضٌایی -

 ٍ ارجاع صحیح آًاى اصَل ترخَرد تا هذدجَ در هطکالت ضایغ سٌیي تارٍری، ضٌاسایی ػَارض-

ٌاسایی فراگیراى تا اصَل راٌّوایی هذدجَ تِ هٌظَر پیطگیری از هطکالت ضایغ سٌیي تارٍری ٍ پی آهذّای آى آضٌا ضذُ، داًص ٍ هْارت الزم ترای ض

 ػَارض جسوی ٍ رٍاًی ًاضی از هطکالت ٍ ارجاع تِ هَقغ هذدجَیاى را کسة ًوایٌذ.

 رداخت هَفق
 

 تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ: اّذاف ٍیژُ بِ

 (ٍ هرگ داخل رحوی EP،آضٌایی تا رٍضْای ترخَرد صحیح تا ضرایظ پرخغر تارداری ضاهل تارداری ّای ًاخَاستِ ٍ خًَریسی دٍراى تارداری  ) سقظ-1

  رٍضْای هطاٍرُ در ترخَرد تا ضرایظ از دست دادى تارداری ٍ ایجاد ٍضؼیت سَگ در هادراىتا  آضٌایی -2

 در تارداری ) ازجولِ دیاتت ( ضاهل هسوَهیت حاهلگی ٍ تیواریْای داخلی جراحی ا ضرایظ پرخغر تارداری ٍ زایواىرٍضْای ترخَرد صحیح تتا  ٌاییآض-3

 اصَل ترخَرد هٌاسة تا حاهلگی در ارتثاعات جٌسی غیرقاًًَی یا تجاٍز جٌسی ٍ ًحَُ ارجاع آًاىتا  آضٌایی-4

 زًذاًی ٍ هؼتاد ( ٍ ًحَُ ّذایت صحیح آًْا تِ هراکس تخصصیزًاى پرخغر ) تا آضٌایی-5

  اصَل ترخَرد صحیح تا هَارد سَء استفادُ جٌسی در دٍراى کَدکی، ًَجَاًی ٍ تسرگسالی ٍ ًحَُ ارجاع آًاىتا  آضٌایی-6
 

                                ستِ ٍ خًَریسی دٍراى تارداری  رٍضْای ترخَرد صحیح تا ضرایظ پرخغر تارداری ضاهل تارداری ّای ًاخَاتا  آضٌاییّذف کلی جلسِ اٍل:

 (ٍ هرگ داخل رحوی EP،) سقظ

  

 اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 پیاهذّای جسوی ٍ رٍاًی تارداری ّای ًاخَاستِ را ضرح دّذ.-1-1

 تذٍى ترًاهِ ریسی قثلی را تَضیح دّذ.ًحَُ ترخَرد صحیح در هادراى هثتال تِ تارداری ًاخَاستِ ٍ -2-1

 تکٌیکْای هطاٍرُ ای الزم در ترخَرد تا هادراى هتقاضی اًجام سقظ الکتیَ قثل ٍ تؼذ از اقذام تِ سقظ را تیاى کٌذ. -3-1

 را ضرح دّذ. EP  ٍIUFDٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی هادراى هثتال تِ خًَریسی تذًثال اًَاع سقظ، -4-1

 ٍ ارجاع هٌاسة هادراى هثتال تِ اًَاع خًَریسی را تَضیح دّذ.اصَل ترخَرد صحیح -5-1

 

 رٍضْای هطاٍرُ در ترخَرد تا ضرایظ از دست دادى تارداری ٍ ایجاد ٍضؼیت سَگ در هادراىتا  آضٌایی:دٍمّذف کلی جلسِ 

 :دٍماّذاف ٍیژُ جلسِ 
 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 در هادراى را تطریح کٌذ.اًَاع ٍضؼیت ّای از دست دادى تارداری -1-2

 ضرایظ اتتال تِ غن ٍ اًذٍُ تذًثال از دست دادى تارداری ) سَگ هادراى ( را تَضیح دّذ. -2-2

 ٍاکٌص ّای احساسی هادراى ٍ ًحَُ ترخَرد صحیح تا آًاى را تیاى کٌذ. -3-2



  اجساء هراقثت از هادراى هثتال تِ سَگ را ضرح دّذ. -4-2

 هادراى در ضرایظ اتتال تِ سَگ را تَضیح ٍ در صَرت لسٍم اصَل ارجاع هادراى را تیاى کٌذ.هراحل هطاٍرُ -5-2

 

رٍضْای ترخَرد صحیح تا ضرایظ پرخغر تارداری ٍ زایواى ضاهل هسوَهیت حاهلگی ٍ تیواریْای داخلی جراحی در تا  آضٌایی: سَم ّذف کلی جلسِ

 تارداری ) ازجولِ دیاتت (

 : سَم اّذاف ٍیژُ جلسِ

 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 ٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی هادراى هثتال تِ هسوَهیت حاهلگی را ضرح دّذ. -1-3

 اصَل ترخَرد ٍ ارجاع صحیح در هادراى هثتال تِ هسوَهیت حاهلگی را تیاى کٌذ. -2-3

 ذالیل ضرایظ هادری را تَضیح دّذ.چگًَگی اًجام هطاٍرُ تا هادراى هثتال تِ ٍضؼیتْای تحراًی جْت اًجام ختن تارداری ت-3-3

 ٍضؼیت ّای جسوی ٍ رٍاًی هادراى هثتال تِ دیاتت تارداری را ضرح دّذ. -4-3

 ًحَُ اًجام هطاٍرُ خَدهراقثتی در هثتالیاى تِ دیاتت تارداری را تَضیح دّذ. -5-3

 جولِ دیاتت ٍ تیواریْای قلثی را تیاى کٌذ.رٍضْای هطاٍرُ ای صحیح در ترخَرد تا هادراى هثتال تِ تیواریْای داخلی از  -6-3
 

 اصَل ترخَرد هٌاسة تا حاهلگی در ارتثاعات جٌسی غیرقاًًَی یا تجاٍز جٌسی ٍ ًحَُ ارجاع آًاى تا آضٌایی: چْبرم ّذف کلی جلسِ

 : چْبرم اّذاف ٍیژُ جلسِ
 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 جٌسی را تیاى کٌذ.پیاهذّای ارتثاط جٌسی غیرقاًًَی یا تجاٍز -1-4

 را تَضیح دّذ.جٌسی ٍضؼیت ّای جسوی ٍ رٍاًی در هادراى تاردار تذًثال تجاٍز  -2-4

 را ضرح دّذ.جٌسی اصَل ترخَرد صحیح در هادراى تاردار تِ دًثال تجاٍز  -3-4

 اصَل هطاٍرُ صحیح در ترخَرد تا قرتاًیاى تجاٍز جٌسی ٍ خاًَادُ آًاى را تیاى کٌذ. -4-4
 ُ اًجام یک جلسِ هطاٍرُ هٌاسة تا تَجِ تِ تیوار فرضی هغرح ضذُ ضرح دّذ.ًحَ-5-4

 

 زًاى پرخغر ) زًذاًی ٍ هؼتاد ( ٍ ًحَُ ّذایت صحیح آًْا تِ هراکس تخصصیتا آضٌایی:پٌجنّذف کلی جلسِ 

 : پٌجناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 :پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ در

 در زًاى را تیاى کٌذ.ػَاهل هَثر تر ایجاد اػتیاد ٍ تسّکاری -1-5

 پیاهذّا ٍ ػَاقة استفادُ از هَاد را از ًظر جسوی ٍ رٍاًی تطریح کٌذ.-2-5

 ًیازّای تْذاضت تارٍری در زًاى هؼتاد ٍ زًذاًی را تَضیح دّذ.-3-5

 تِ هَقغ زًاى پرخغر ) هؼتاد ٍ زًذاًی ( را تیاى کٌذ.اصَل ترخَرد صحیح ٍ ارجاع -4-5

 ًحَُ هطاٍرُ هٌاسة تا زًاى هؼتاد ٍ زًذاًی را تَضیح دّذ. -5-5

 

  ترخَرد صحیح تا هَارد سَء استفادُ جٌسی در دٍراى کَدکی، ًَجَاًی ٍ تسرگسالی ٍ ًحَُ ارجاع آًاى تا اصَل آضٌایی : ضطن ّذف کلی جلسِ
 

 :ضطناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ػَارض رٍاًطٌاختی سَء استفادُ جٌسی در دٍراى کَدکی ٍ ًَجَاًاى را تَضیح دّذ  -1-6

 اصَل ترخَرد صحیح در هَارد ترخَرد تا سَء استفادُ جٌسی کَدکاى را ضرح دّذ -2-6

 رٍضْای هطاٍرُ ای هٌاسة تا تَجِ تِ ضرایظ قرتاًیاى را تیاى کٌذ. -3-6

 ضٌاختی رفتار ی را تطریح کٌذ.هراحل اًجام یک هَرد هطاٍرُ  -4-6

 هثتٌی تر فٌَى  ضٌاختی رفتاری را تَضیح دّذ.رٍش خاًَادُ درهاًگری  -5-6
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 تررسی هقاالت هؼتثر  -4

 ِ ّا ٍ دستَرات ٍزارتیٌاهتخط -5

 

 
 

 ٍسبیل آهَزضی:                                                       رٍش تذریس:
 کاهپیَتر ٍ پرٍشکتَر-                                                       سخٌراًی-

 ٍایت ترد ٍ هاشیک-                                                 تحث گرٍّی -

 

 

 

 

 

 سٌجص ٍ ارزضیببی 

 

 سبػت تبریخ ًورُ رٍش تذریس آزهَى
حضَر هٌظن ٍ ضرکت 

 فؼال در هثاحث درسی
 در ساػت کالس در ّر جلسِ کالس %10 پرسص ٍ پاسخ ٍ تحث

 آزهَى هیاى دٍرُ
 

تطریحی  –چٌذ گسیٌِ ای 

 ) پاسخ کَتاُ(
20% 

جلسِ سَم  تؼذ از

 کالس
 در ساػت کالس

تطریحی ) ترخی  آزهَى پایاى دٍرُ

 چٌذگسیٌِ ای(
 ترًاهِ هصَب اهتحاى پایاى ترم 60%

 - - %10 ارائِ ترجوِ -تحقیق آهَزضیفؼالیتْای 

 

 

 

 هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:

 

 هطارکت در تکالیف ٍ تحث ّای گرٍّی-

 اًجام تِ هَقغ تکالیف فردی ٍ گرٍّی-

 ّوراّی تا هذرس در ترگساری یک دٍرُ آهَزضی هَفق ٍ هتٌاسة تا ًیازّای داًطجَیاى -

 رػایت قَاًیي آهَزضی حضَر در کالس-

 

 

 

 

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل                                    اػظن ببختًِبم ٍ اهضبی هذرس:      

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                                                       02/6/59تبریخ تحَیل:      

 

 

 

 



 

 

 تارٍری هطاٍرُ هاهایی در هطکالت خاظ دٍرُ     جذٍل زهبًبٌذی درس

 ّفتِ دٍم ( 8) 14-16ساػت  طٌثِ یکرٍز ٍ سبػت جلسِ :

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

ضرایظ پرخغر تارداری ضاهل تارداری ّای آضٌایی تا رٍضْای ترخَرد صحیح تا  16/8/95 1

 (ٍ هرگ داخل رحوی EP،ًاخَاستِ ٍ خًَریسی دٍراى تارداری  ) سقظ

 

 اػظن تاختِ

رٍضْای هطاٍرُ در ترخَرد تا ضرایظ از دست دادى تارداری ٍ ایجاد ٍضؼیت آضٌایی تا  23/8/95 2

 سَگ در هادراى

 

 اػظن تاختِ

صحیح تا ضرایظ پرخغر تارداری ٍ زایواى ضاهل هسوَهیت  رٍضْای ترخَردآضٌایی تا  7/9/95 3

 حاهلگی ٍ تیواریْای داخلی جراحی در تارداری ) ازجولِ دیاتت (

 

  اػظن تاختِ

اصَل ترخَرد هٌاسة تا حاهلگی در ارتثاعات جٌسی غیرقاًًَی یا تجاٍز آضٌایی تا  14/9/95 4

 جٌسی ٍ ًحَُ ارجاع آًاى

 ٍ داًطجَیاى اػظن تاختِ

 زًاى پرخغر ) زًذاًی ٍ هؼتاد ( ٍ ًحَُ ّذایت صحیح آًْا تِ هراکس تخصصیآضٌایی تا 21/9/95 5

 

  اػظن تاختِ

اصَل ترخَرد صحیح تا هَارد سَء استفادُ جٌسی در دٍراى کَدکی، آضٌایی تا  28/9/95 6

 ًَجَاًی ٍ تسرگسالی ٍ ًحَُ ارجاع آًاى

 ػظن تاختِ ٍ داًطجَیاىا

7 5/10/95  

 تکالیف داًطجَیاى ارائِ

 داًطجَیاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


