
 بسوه تؼبلی

 دانطگبه ػلوم پسضکی کرهبنطبه 

 پرستبری هبهبیی  دانطکذه

 ترهی طرح درس
 

 بارٍری هطاٍرُ هاهایی در هطکالت خاظ دٍرُػنواى درس : 
 هاهایی ارضذ هطاٍرُ درکارضٌاسی  سَمداًطجَیاى تزم  هخبطببى:

 12-14 سِ ضٌبِ سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر:                                           ٍاحذ ًظزی 5/1  تؼذادواحذ:

 98-99سال تحػیلی  ًیوسال اٍل / دٍم( ّفتِ 8)14-16ّفتِ اٍل (  4) 16-18سِ ضٌبِ ساػت زهبى ارائه درس: 

 2ٍ هْارتْای ارتباعی  1هْارتْای ارتباعی  پیص نیبز:هستاًِ کاهزٍاهٌص هذرس:

 

 درس : هذف کلی

 

 بارٍری اغَل راٌّوایی در پیطگیزی اس هطکالت ضایغ در سٌیيبا  آضٌایی -

 اغَل بزخَرد با هذدجَ در هطکالت ضایغ سٌیي بارٍری، ضٌاسایی ػَارؼ ٍ ارجاع غحیح آًاى-

، داًص ٍ هْارت السم بزای ضٌاسایی فزاگیزاى با اغَل راٌّوایی هذدجَ بِ هٌظَر پیطگیزی اس هطکالت ضایغ سٌیي بارٍری ٍ پی آهذّای آى آضٌا ضذُ

 ٍ ارجاع بِ هَقغ هذدجَیاى را کسب ًوایٌذ. هذکَر ػَارؼ جسوی ٍ رٍاًی ًاضی اس هطکالت

 رداخت هَفق
 

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:
 آضٌایی با تؼزیف بحزاى ٍ هکاًیسن ّای ایجاد کٌٌذُ آى -1

 ٍ اغَل هذاخلِ در بحزاى هزبَط بِ هاهایی در ایزاى ٍ جْاى ٍ بزرسی ػَاهل هَثز بز آًْا آضٌایی با ضیَع اًَاع بحزاى ّای-2

 ٍ بزرسی ٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی ٍ ارجاع غحیح  آًاى سزعاى ّای ضایغ سًاىهبتال بِ با هزاجؼِ کٌٌذگاى   آضٌایی با رٍضْای بزخَرد-3

 ًابارٍری ٍ تحت درهاى ًاسایی ٍ  بزرسی ٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی ٍ ارجاع غحیح  آًاىآضٌایی با رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ -4

 آضٌایی با رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ بیواریْای هقاربتی ٍ ایذس ٍ  بزرسی ٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی ٍ ارجاع غحیح  آًاى-5

 ٍ اختالالت ضایغ سًاىآضٌایی با تکٌیک ّای خَد هزاقبتی در هَاجِْ با بیواریْا -6

ٍ هزگ داخل  EP،) سقظ اخَاستِ ٍ خًَزیشی دٍراى بارداریضاهل بارداری ّای ً ٍ سایواى پزخغز آضٌایی با رٍضْای بزخَرد غحیح با ضزایظ بارداری-7

 (رحوی

  رٍضْای هطاٍرُ در بزخَرد با ضزایظ اس دست دادى بارداری ٍ ایجاد ٍضؼیت سَگ در هادراىبا  آضٌایی -8

 در بارداری ) اسجولِ دیابت ( ضاهل هسوَهیت حاهلگی ٍ بیواریْای داخلی جزاحی پزخغز ا ضزایظ بارداری ٍ سایواىرٍضْای بزخَرد غحیح ببا  آضٌایی-9

 اغَل بزخَرد هٌاسب با حاهلگی در ارتباعات جٌسی غیزقاًًَی یا تجاٍس جٌسی ٍ ًحَُ ارجاع آًاىبا  آضٌایی-10

 ( ٍ ًحَُ ّذایت غحیح آًْا بِ هزاکش تخػػی سًاى ٍ هادراى هؼتاد، سًذاًی ٍ...)  سًاى پزخغزبا آضٌایی-11

  ٍ بشرگسالی ٍ ًحَُ ارجاع آًاى )بلَؽ(اغَل بزخَرد غحیح با هَارد سَء استفادُ جٌسی در دٍراى کَدکی، ًَجَاًیبا  آضٌایی-12

 

 کٌٌذُ آىآضٌایی با تؼزیف بحزاى ٍ هکاًیسن ّای ایجاد : هذف کلی جلسه اول

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 هفَْم بحزاى را تؼزبف ًوایذ.1-1           

 هکاًیسن ّای ایجاد کٌٌذُ بحزاى را تَضیح دّذ. 2-1          

 اًَاع بحزاى ّا ٍ خػَغیات را ضزح دّذ. 3-1          

 را بیاى ًوایذ. هطتزک ٍ ػوَهی بحزاى ّا الئنػ 4-1          

 را تطزیح ًوایذچزخِ یا فزآیٌذ هذیزیت ٍ هذیزیت بحزاى  5-1         

 را لیست ًوایذ. گام ّای هَثزدر هذیزیت بحزاى 6-1         

 
 
 



 ٍ اغَل هذاخلِ در بحزاى آضٌایی با ضیَع اًَاع بحزاى ّای هزبَط بِ هاهایی در ایزاى ٍ جْاى ٍ بزرسی ػَاهل هَثز بز آًْاه دوم: هذف کلی جلس

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 اًَاع بحزاى ّای هزبَط بِ هاهایی در ایزاى ٍ جْاى را ًام ببزد. 1-2        

 را تَضیح دّذ.بحزاى ّای هزبَط بِ هاهایی در ایزاى اًَاع  2-2        

 را تَضیح دّذ. جْاىاًَاع بحزاى ّای هزبَط بِ هاهایی در  3-2        

 ػَاهل هَثز بز بحزاى ّای هزبَط بِ هاهایی در ایزاى را تطزیح ًوایذ. 4-2        

 ػَاهل هَثز بز بحزاى ّای هزبَط بِ هاهایی در جْاى را تطزیح ًوایذ. 5-2        
 

زاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ سزعاى ّای ضایغ سًاى ٍ بزرسی ٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی ٍ ارجاع غحیح  آضٌایی با رٍضْای بزخَرد  با هه سوم: هذف کلی جلس

 آًاى

 :سوماهذاف ویژه جلسه 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 سزعاى ّای ضایغ سًاى را لیست ًوایذ. 1-3         

 رٍضْای بزخَرد با سًاى هبتال بِ سزعاى پستاى در هزاحل هختلف تطخیع ٍ درهاى را تَضیح دّذ. 2-3         

 ٍضؼیت جسوی سًاى هبتال بِ سزعاى پستاى را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 3-3         

 ٍضؼیت رٍاًی سًاى هبتال بِ سزعاى پستاى را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ.4-3         

 رٍضْای بزخَرد با سًاى هبتال بِ سزعاى سزٍیکس در هزاحل هختلف تطخیع ٍ درهاى را تَضیح دّذ. 5-3         

 وایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ.ٍضؼیت جسوی سًاى هبتال بِ سزعاى سزٍیکس را بزرسی ً 6-3         

 ٍضؼیت رٍاًی سًاى هبتال بِ سزعاى سزٍیکس را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 7-3         

 رٍضْای بزخَرد با سًاى هبتال بِ سزعاى رحن در هزاحل هختلف تطخیع ٍ درهاى را تَضیح دّذ. 8-3         

 ٍضؼیت جسوی سًاى هبتال بِ سزعاى رحن را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 9-3         

 ٍضؼیت رٍاًی سًاى هبتال بِ سزعاى رحن را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 10-3        

 زاحل هختلف تطخیع ٍ درهاى را تَضیح دّذ.رٍضْای بزخَرد با سًاى هبتال بِ سزعاى تخوذاى در ه 11-3        

 ٍضؼیت جسوی سًاى هبتال بِ سزعاى تخوذاى را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 12-3        

 ٍضؼیت رٍاًی سًاى هبتال بِ سزعاى تخوذاى را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 13-3        

 رٍضْای بزخَرد با سًاى هبتال بِ سزعاى رٍدُ بشرگ در هزاحل هختلف تطخیع ٍ درهاى را تَضیح دّذ. 14-3        

 ٍضؼیت جسوی سًاى هبتال بِ سزعاى رٍدُ بشرگ را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ.15-3        

 گ را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ.ٍضؼیت رٍاًی سًاى هبتال بِ سزعاى رٍدُ یشر 3- 16        

 

آضٌایی با رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ ًابارٍری ٍ تحت درهاى ًاسایی ٍ  بزرسی ٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی ٍ ارجاع ه چهبرم: هذف کلی جلس

 غحیح  آًاى

 

 چهبرم:اهذاف ویژه جلسه 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ ًابارٍری را بیاى ًوایذ. 1-4       

 رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى تحت درهاى ًاسایی را تَضیح دّذ. 2-4       

 ذ.ٍضؼیت جسوی هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال  بِ ًابارٍری را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوای 3-4       

 ٍضؼیت رٍاًی هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ ًابارٍری را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 4-4       

 ٍضؼیت جسوی هزاجؼِ کٌٌذگاى تحت درهاى ًاسایی را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 5-4       

 تحت درهاى ًاسایی را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. ٍضؼیت رٍاًی هزاجؼِ کٌٌذگاى 6-4       

 را بیاى کٌذ. ٍ تحت ًاسایی هبتال بِ ًابارٍریسًاى تکٌیکْای هطاٍرُ ای السم در بزخَرد با  7-4       
 
 



 

آضٌایی با رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ بیواریْای هقاربتی ٍ ایذس ٍ  بزرسی ٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی ٍ ارجاع ه پنجن: هذف کلی جلس

  غحیح  آًاى

  :پنجناهذاف ویژه جلسه 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 ًوایذ.را بیاى رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ بیواریْای هقاربتی  1-5          

 ٍضؼیت جسوی هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال  بِ بیواریْای هقاربتی را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 2-5          

 ٍضؼیت رٍاًی هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ بیواریْای هقاربتی را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 3-5          

 رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ ایذس را بیاى ًوایذ. 4-5          

 ٍضؼیت جسوی هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال  بِ ایذس را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 5-5          

 ٍضؼیت رٍاًی هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ ایذس را بزرسی ًوایذ ٍ جْت ارجاع بِ هَقغ آًاى اقذام ًوایذ. 6-5          

 تکٌیکْای هطاٍرُ ای السم در بزخَرد با سًاى هبتال بِ بیواری ّای هقاربتی ٍ ایذس را بیاى کٌذ. 7-5          
 
 

  هزاقبتی در هَاجِْ با بیواریْا ٍ اختالالت ضایغ سًاىآضٌایی با تکٌیک ّای خَد ه ضطن: هذف کلی جلس

  :ضطناهذاف ویژه جلسه 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 هفَْم خَد هزاقبتی را تؼزیف ًوایذ. 1-6          

 تکٌیک ّای خَد هزاقبتی را تَضیح دّذ. 2-6         

در سٌیي بارٍری)فطار خَى، دیابت ، کن خًَی ،  تکٌیک ّای خَد هزاقبتی در بزخَرد با سًاى هبتال بِ بیواریْا ٍ اختالالت ضایغ سًاى 3-6         

 چاقی......( را  بیاى ًوایذ.
 
 

                                ضاهل بارداری ّای ًاخَاستِ ٍ خًَزیشی دٍراى بارداری  پزخغز رٍضْای بزخَرد غحیح با ضزایظ بارداری با  آضٌایی  :هفتنهذف کلی جلسه 

 (ٍ هزگ داخل رحوی EP،) سقظ

  

 :هفتناهذاف ویژه جلسه 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 پیاهذّای جسوی ٍ رٍاًی بارداری ّای ًاخَاستِ را ضزح دّذ.-1-7

 بِ بارداری ًاخَاستِ ٍ بذٍى بزًاهِ ریشی قبلی را تَضیح دّذ.ًحَُ بزخَرد غحیح در هادراى هبتال -2-7

 تکٌیکْای هطاٍرُ ای السم در بزخَرد با هادراى هتقاضی اًجام سقظ الکتیَ قبل ٍ بؼذ اس اقذام بِ سقظ را بیاى کٌذ. -3-7

 را ضزح دّذ. EP  ٍIUFDٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی هادراى هبتال بِ خًَزیشی بذًبال اًَاع سقظ، -4-7

 اغَل بزخَرد غحیح ٍ ارجاع هٌاسب هادراى هبتال بِ اًَاع خًَزیشی را تَضیح دّذ.-5-7
 

 رٍضْای هطاٍرُ در بزخَرد با ضزایظ اس دست دادى بارداری ٍ ایجاد ٍضؼیت سَگ در هادراىبا  آضٌایی :هطتنهذف کلی جلسه 

 :هطتناهذاف ویژه جلسه 
 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 ّای اس دست دادى بارداری در هادراى را تطزیح کٌذ.اًَاع ٍضؼیت -1-8

 ضزایظ ابتال بِ غن ٍ اًذٍُ بذًبال اس دست دادى بارداری ) سَگ هادراى ( را تَضیح دّذ. -2-8

 ٍاکٌص ّای احساسی هادراى ٍ ًحَُ بزخَرد غحیح با آًاى را بیاى کٌذ. -3-8

  اجشاء هزاقبت اس هادراى هبتال بِ سَگ را ضزح دّذ. -4-8

 هزاحل هطاٍرُ هادراى در ضزایظ ابتال بِ سَگ را تَضیح ٍ در غَرت لشٍم اغَل ارجاع هادراى را بیاى کٌذ.-5-8

 
 

 



 

رٍضْای بزخَرد غحیح با ضزایظ پزخغز بارداری ٍ سایواى ضاهل هسوَهیت حاهلگی ٍ بیواریْای داخلی جزاحی در با  آضٌایی : نهن هذف کلی جلسه

 بارداری ) اسجولِ دیابت (

 : سوم اهذاف ویژه جلسه
 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 ٍضؼیت جسوی ٍ رٍاًی هادراى هبتال بِ هسوَهیت حاهلگی را ضزح دّذ. -1-9

 اغَل بزخَرد ٍ ارجاع غحیح در هادراى هبتال بِ هسوَهیت حاهلگی را بیاى کٌذ. -2-9

 اًجام ختن بارداری بذالیل ضزایظ هادری را تَضیح دّذ.چگًَگی اًجام هطاٍرُ با هادراى هبتال بِ ٍضؼیتْای بحزاًی جْت -3-9

 ٍضؼیت ّای جسوی ٍ رٍاًی هادراى هبتال بِ دیابت بارداری را ضزح دّذ. -4-9

 ًحَُ اًجام هطاٍرُ خَدهزاقبتی در هبتالیاى بِ دیابت بارداری را تَضیح دّذ. -5-9

 بیواریْای داخلی اس جولِ دیابت ٍ بیواریْای قلبی را بیاى کٌذ.رٍضْای هطاٍرُ ای غحیح در بزخَرد با هادراى هبتال بِ  -6-9
 

 اغَل بزخَرد هٌاسب با حاهلگی در ارتباعات جٌسی غیزقاًًَی یا تجاٍس جٌسی ٍ ًحَُ ارجاع آًاى با آضٌایی : دهن هذف کلی جلسه

 :دهن اهذاف ویژه جلسه

 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 غیزقاًًَی یا تجاٍس جٌسی را بیاى کٌذ.پیاهذّای ارتباط جٌسی -1-10

 ٍضؼیت ّای جسوی ٍ رٍاًی در هادراى باردار بذًبال تجاٍس را تَضیح دّذ. -2-10
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 سنجص و ارزضیببی 

 

 سبػت تبریخ نوره روش تذریس آزهوى
حضَر هٌظن ٍ ضزکت 

 فؼال در هباحث درسی
 در ساػت کالس در ّز جلسِ کالس 1 پزسص ٍ پاسخ ٍ بحث

 آسهَى هیاى دٍرُ
 

تطزیحی ) پاسخ  –چٌذ گشیٌِ ای 

 کَتاُ(
2 

 در ساػت کالس جلسِ سَم کالس بؼذ اس

 28/10/98 پایاى تزم 14 تطزیحی  -تستی آسهَى پایاى دٍرُ
ارائِ تحقیق، تزجوِ ٍ سویٌار  فؼالیتْای آهَسضی

 در سهیٌِ هَضَع درس داًطجَیی
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 بارٍری هطاٍرُ هاهایی در هطکالت خاظ دٍرُ   جذول زهبنبنذی درس

 ّفتِ دٍم( 8) 14-16ّفتِ اٍل(  4)16-18ساػت   سِ ضٌبِ روز و سبػت جلسه :

 

 هذرس هوضوع هر جلسه تبریخ جلسه

 هستاًِ کاهزٍاهٌص آضٌایی با تؼزیف بحزاى ٍ هکاًیسن ّای ایجاد کٌٌذُ آى 26/6/98 1

جْاى ٍ بزرسی ػَاهل هَثز بز آًْا ٍ اغَل آضٌایی با ضیَع اًَاع بحزاى ّای هزبَط بِ هاهایی در ایزاى ٍ  2/7/98 2

 هذاخلِ در بحزاى
هستاًِ کاهزٍاهٌص ٍ 

 داًطجَیاى

آضٌایی با رٍضْای بزخَرد  با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ سزعاى ّای ضایغ سًاى ٍ بزرسی ٍضؼیت جسوی  9/7/98 3

 ٍ رٍاًی ٍ ارجاع غحیح  آًاى
هستاًِ کاهزٍاهٌص ٍ 

 داًطجَیاى

آضٌایی با رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ ًابارٍری ٍ تحت درهاى ًاسایی ٍ  بزرسی ٍضؼیت  16/7/98 4

 جسوی ٍ رٍاًی ٍ ارجاع غحیح  آًاى
هستاًِ کاهزٍاهٌص ٍ 

 داًطجَیاى

 آضٌایی با رٍضْای بزخَرد با هزاجؼِ کٌٌذگاى هبتال بِ بیواریْای هقاربتی ٍ ایذس ٍ  بزرسی ٍضؼیت 23/7/98 5

 جسوی ٍ رٍاًی ٍ ارجاع غحیح  آًاى
هستاًِ کاهزٍاهٌص ٍ 

 داًطجَیاى

هستاًِ کاهزٍاهٌص ٍ  آضٌایی با تکٌیک ّای خَد هزاقبتی در هَاجِْ با بیواریْا ٍ اختالالت ضایغ سًاى 30/7/98 6

 داًطجَیاى

7 7/8/98 

 تؼغیل رسوی

خَاستِ ٍ بارداری ّای ًاآضٌایی با رٍضْای بزخَرد غحیح با ضزایظ پزخغز بارداری ضاهل 

 ٍ هزگ داخل رحوی( EP) سقظ،خًَزیشی دٍراى بارداری 

 گزدد یاػالم ه اىیداًطجَ یبا ّواٌّگ یرسو لیتؼغ لیبذل یجلسِ جبزاً خیتار

هستاًِ کاهزٍاهٌص ٍ 

 داًطجَیاى

ٍضؼیت سَگ در رٍضْای هطاٍرُ در بزخَرد با ضزایظ اس دست دادى بارداری ٍ ایجاد آضٌایی با  14/8/98 8

 هادراى

هستاًِ کاهزٍاهٌص ٍ 

 داًطجَیاى

رٍضْای بزخَرد غحیح با ضزایظ پزخغز بارداری ٍ سایواى ضاهل هسوَهیت حاهلگی ٍ آضٌایی با  21/8/98 9

 بیواریْای داخلی جزاحی در بارداری ) اسجولِ دیابت (

 

ٍ  هستاًِ کاهزٍاهٌص

 داًطجَیاى

هٌاسب با حاهلگی در ارتباعات جٌسی غیزقاًًَی یا تجاٍس جٌسی ٍ ًحَُ  اغَل بزخَردآضٌایی با  28/8/98 10

 ارجاع آًاى

ٍ هستاًِ کاهزٍاهٌص 

 داًطجَیاى

سًاى پزخغز ) سًاى ٍ هادراى هؼتاد، سًذاًی ٍ... ( ٍ ًحَُ ّذایت غحیح آًْا بِ هزاکش آضٌایی با 5/9/98 11

 تخػػی

 هستاًِ کاهزٍاهٌص

ٍ  )بلَؽ(بزخَرد غحیح با هَارد سَء استفادُ جٌسی در دٍراى کَدکی، ًَجَاًیاغَل آضٌایی با  12/9/98 12

 بشرگسالی ٍ ًحَُ ارجاع آًاى

ٍ هستاًِ کاهزٍاهٌص 

 داًطجَیاى

 

 

 

 

 

 

 



 


