
 
 پرضتاری هاهایی  کرهاًػاٍ داًػکذٍ

 

                                                             اختالالت ضیطتن تْلیذهثل، تٌاضلی ّپطتاىعٌْاى درش :    
 داًػجْیاى ترم چِار کارغٌاضی پیْضتَ پرضتاری هخاطثاى:

 ۴۱-۴۱غٌثَ  ضاعت پاضخگْیی تَ ضْاالت فراگیر:                 ۵.۰:تعذادّادذ:)یا ضِن اضتاد از ّادذ( 
 خاًن صثاکریوی هذرش:             ۴۱-۴۱غٌثَ ُا زهاى ارائَ درش:   

 ژی، فارهاکْل۴ْپرضتاری تسرگطاالى ّضالوٌذی درش ّ پیع ًیاز:

 
 ُذف کلی درش :

 
 ُذاف کلی جلطات : )جِت ُر جلطَ یک ُذف(ا

 سیستن شٌاخت ٍ بررسی ،تَلیذ هثل، تٌاسلی ٍ پستاى سیستن فیسیَلَشي ٍ آًاتَهی بر هرٍري .１

 تَلیذهثل

 تٌاسلی سیستن اختالالت بِ هبتال از زًاى هراقبت دّی ساهاى .２

 تَهَرّاي دستگاُ تٌاسلی)خَش خین ٍ بذخین ًظیر کاًسر سرٍیکس( .３

 ساهاًذّی هراقبت با تَجِ بِ تشخیص ّاي پرستاري از هذدجَیاى هبتال بِ اختالالت پستاى .４

 اُذاف ّیژٍ تَ تفکیک اُذاف کلی ُر جلطَ:
 

 شٌاخت ٍ بررسی ،تَلیذ هثل، تٌاسلی ٍ پستاى سیستن فیسیَلَشي ٍ آًاتَهی بر هرٍري ُذف کلی جلطَ اّل:

 تَلیذهثل سیستن

 اُذاف ّیژٍ جلطَ اّل:
 

 در پایاى داًػجْ قادر تاغذ
 آًاتْهی ّ فیسیْلْژی ضیطتن تٌاضلی زًاى را تْضیخ دُذ. -1-1
 
 تطت ُای تػخیصی در تررضی ضیطتن تٌاضلی زًاى را غرح دُذ. -2-1
 

 ًذٍْ اًجام هعایٌَ فیسیکی دضتگاٍ تٌاضلی زًاى را تْضیخ دُذ. 1-3-
 

 تٌاسلی سیستن اختالالت بِ هبتال از زًاى هراقبت دّی ساهاى      ُذف کلی جلطَ دّم:

 
 ٍ جلطَ دّم:اُذاف ّیژ

 در پایاى قادر تاغذ:داًػجْ 
 

 دّذعفًَت ّاي شایع سیستن تٌاسلی زًاى را تَضیح  2-1-

 

 برًاهِ هراقبت پرستاري از هبتالیاى بِ ایي بیواري ّا را طرح ریسي کردُ ٍ شرح دّذ. 2-2-

 

 تَهَرّاي دستگاُ تٌاسلی)خَش خین ٍ بذخین ًظیر کاًسر سرٍیکس(  ُذف کلی جلطَ ضْم:

 اُذاف ّیژٍ جلطَ ضْم:
 

 داًػجْ در پایاى قادر تاغذ:
 

سیستَسل ّا،  رکتَسل ّا، کیست ّا، هیَم، الت ساختاري هْن در زًاى اعن از فیستَ  ّا، اختال 3-1-

 دّذ.آًذٍهتریَز ٍ... را شرح 

 هراقبت پرستاري در هَرد ّر بیواري را طرح ریسي کٌذ. 3-2-

 



ساهاًذّی هراقبت با تَجِ بِ تشخیص ّاي پرستاري از هذدجَیاى هبتال بِ اختالالت  ُذف کلی جلطَ چِار:

 پستاى

 
 اُذاف ّیژٍ جلطَ چِارم:

 :داًػجْ درپایاى قادر تاغذ

ح دادُ، عالین اٍلیِ ٍ هْن در هَرد ّر بیواري بازگَ کردُ ٍ بذخیوی ّاي هْن سیستن تٌاسلی زًاى را شر 4-1-

 هراقبت ّاي پرستاري در بذخیوی ّر قسوت را طرح ریسي کٌذ.

بیواریْاي خَش خین پستاى از قبیل هاستیت،شقاق ٍ ... را شرح دادُ ٍ ًحَُ درهاى ٍ هراقبت پرستاري از  4-2-

 هبتالیاى بِ ایي بیواریْا شرح دّذ.

 ٍ ًحَُ برخَرد، درهاى ٍ هراقبت پرستاري از بیواراى هبتال بِ کاًسر پستاى را شرح دّذ.کاًسر پستاى  -4-3-

 
 هٌاتع:

 
 ترًّر ّضْدارث، پرضتاری تْلیذ هثل

 
 ضخٌراًی، پرضع ّپاضخ ظ تذریص:رّ
 

 پاّرپْیٌت، فیلن ّضایل آهْزغی :
 

 ضٌجع ّ ارزغیاتی

ضِن از ًورٍ کل)تر دطة  رّظ آزهْى
 درصذ(

 ضاعت تاریخ

آزهْى پایاى 
 ترم

  ۷۹تِوي   کتثی

دضْر فعال در 
 کالش

دضْر 
 ّغیاب

  ۷۹تِوي  

 
 ًػجْ:هقررات کالش ّ اًتظارات از دا

 

ا ّاي کالسی برٍد داًشجَیاى در کالس حضَر فعا   داشتِ باشٌذ ٍ براي شرکت در بحثاًتظار هی -１

 هطالعِ قبلی ٍارد کالس شًَذ.

 غیبت در ّر یک از جلسات کالس در ارزشیابی پایاًی هَثر است. -２

 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 اختالالت سیستم تولیدمثل، تناسلی وپستان جدول زمانبندی درس

 ۶۱-۶۱شنبه ها ساعت  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 ٍ بررسی ،تَلیذ هثل، تٌاسلی ٍ پستاى سیستن فیسیَلَشي ٍ آًاتَهی بر هرٍري 31/6/79 1

  تَلیذهثل سیستن شٌاخت

 خاًن کریوی

2 9/9/79 
 

 خاًن کریوی تٌاسلی سیستن اختالالت بِ هبتال از زًاى هراقبت دّی ساهاى

3 14/9/79 
 

 تَهَرّاي دستگاُ تٌاسلی)خَش خین ٍ بذخین ًظیر کاًسر سرٍیکس(

 

 خاًن کریوی

ساهاًذّی هراقبت با تَجِ بِ تشخیص ّاي پرستاري از هذدجَیاى هبتال بِ  21/9/79 4

 اختالالت پستاى 

 

 خاًن کریوی

 


