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 آموختفکرت  به نبم آن که جبن را
 

 انشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی اصفهبند

 دانشکده پرستبری و مبمبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرح درس:

ًارد غیزطبیعی ي مًقعیت َبی آسیب پذیزی در مزاحل مختلف ببريری ــــــــــایه درس شبمل م

وبسائی( می ببشذ بٍ داوشجً فزطت دادٌ می شًد ) حبملگی، سایمبن، بعذ اس سایمبن، وًسادان ي مشکل 

بب حضًر فعبل در آمًسش وظزی ي عزطٍ َبی مختلف خذمبت، تًاوبئی َـبی زس  را بـزای بزرسـی ي    

شىبخت خبوًادٌ در مًقعیت َبی بحزاوی بٍ خظًص مبدر ي وًساد در معزع خطـز سبـب ومبیىـذ ي    

تذابیز پزستبری مبتىی بز شًاَذ در مًقعیت  مشکالت ببلفعل ي ببلقًٌ سالمت آوُب را تشخیض دادٌ،

 َبی خبص را اوجب  دَذ.
 

 عالئم اوحزاف اس ريوذ طبیعی ببرداری ي سایمبن ي تشخیض َذف ایه درس ایجبد تًاوبئی: اف کلی درسَدا

عًارع وبشی اس آن می ببشذ. َمچىیه، در ایه ديرٌ داوشجًیبن بب وحًٌ ی ادارٌ ی  َز عبرضٍ آشىب شذٌ ي 

 مبت پزستبری  مزتبط بب آن را می آمًسوذ.اقذا

 

 :اَداف رفتاری

 مبمبیی و بهداشت ببروری گروه آموزشی

 Course Syllabus         شنبسنبمه درس
 518336  شمبره درس:     سالمت مبدر ي وًساد پزستبری در اختالزت  عنوان  درس : 
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 قادر است:ديرٌ داوطجً پس از پایان 

 علل ایجبد ببرداری پزخطز را وب  ببزد. -1

 افتزاق دَذ. وشبوٍ َبعالئم ي  را بز  اسبس  َزیک اس اوًاع ببرداری پزخطز -2

 جىیىی َزیک اس اوًاع ببرداری پزخطز را  وب  ببزد.-مبدری ي وًسادی پیبمذَب ي عًارع -3

 مزاقبتُبی پزستبری  مزتبط بب َزیک اس عًارع ببرداری، سایمبن ي ديران وفبس را بزاسبس ايلًیت شزح دَذ.-4

 

 ضیًٌ تدریس:

 ي پزسش ي پبسخ  سخىزاوی 

 ٍحل مبئل 

 
 

 ابسار مًرد ویاز تدریس:

 

 يایت بًرد ي مبژیک 

 سبمپیًتز ي يیذئًپزيژستًر 

 فیلم، پبير پًیىت 

 مًزژ 
 

        تکالیف: 

 *مشبرست فعبل در سالس درس ) پزسش ي پبسخ ي ....(

 *ارائٍ تکبلیف سالسی ) تزجمٍ ، سىفزاوس ي ....(

 
 

 :یداوطجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزضیاب ارزضیابی وحًٌ

 

 ومرٌ 8بارم:                                                                                                             (( در طًل ديرٌ )میان ترمالف

 ومرٌ 1  :بارم                      ...                                                                                  و  مطارکت در تدریس،کًئیس

 

 ومرٌ 11 بارم:                                            ( پایان ديرٌ:                                                                                        ب
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 ی درسزمانبندجدول 

     518336ضمارٌ درس:                         پزستبری در اختالزت سالمت مبدر ي وًساد عىًان درس:

 1گروه            4ترم -کارشناسی پرستاری فراگیران:         1401-1402اول: یلیتحص سال ویمسال ي

 مکان کالس:                 14-16ضىبٍ زمان کالس: 
 

 جدول سهاى بندی ارائه بزناهه درس

فعالیت  نوع جلسه عنواى جلسه تاريخ رديف

 یادگیری
ساعت بزگشاری  هدرس

 جلسه

هعزفی طزح درس،  19/6/1441 1

 تارداری آسیة پذیز

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 سهزابی

 2-4شنبه 

2 26/6/1441 

جبزانی با 

هواهنگی با 

 دانشجوياى

سایواى هشکل، پزٍالپس 

 تٌد ًاف،  سایواى سزیع

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 هحودی

 2-4شنبه 

هزگ داخل رحوی ، سجز  2/7/1441 4

 جٌیي، ًاساسگاری خًَی

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 هحودی

 2-4شنبه 

خًَزیشی ّای ًیوِ اٍل  9/7/1441 5

تارداری ٍ هشکالت 

 ّوزاُ تا آى
 

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 هحودی

 2-4شنبه 

خًَزیشی ّای ًیوِ دٍم  16/7/1441 6

ٍ سَم تارداری ٍ 

 هشکالت ّوزاُ تا آى
 

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 هحودی

 2-4شنبه 

فشارخَى در اختالالت  23/7/1441 7

حاهلگی ، حاهلگی چٌد 

 قلَئی

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 هحودی

 2-4شنبه 

اختالالت هایع آهٌیَتیک)  34/7/1441 8

پلی ّیدرٍآهٌیَس، 

اٍلیگَّیدرٍآهٌیَس(، 

 پارگی سٍدرس کیسِ آب

خانن  پزسش و پاسخ حضوری

 پیزهادی

 2-4شنبه 
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سایواى سٍدرس، سایواى  7/8/1441 

 دیزرس

خانن  پزسش و پاسخ حضوری

 پیزهادی

 2-4شنبه 

 دیاتت ، ًاسائی ٍ عقیوی 14/8/1441 9

 

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 هحودی

 2-4شنبه 

 –عفًَت پس اس سایواى  21/8/1441 14

 ٍ ّیپَ -تزٍهثَآهثَلی

 در تیزٍئیدیسن ّیپز

 تارداری

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 هحودی

 2-4شنبه 

در تارداری، کن خًَی ّا  28/8/1441 11

 ، تزٍها تِ شکن

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 سهزابی

 2-4سه شنبه 

القا سایواى، اپیشیَتَهی ،  5/9/1441 13

سایواى تا فَرسپس، 

 ٍاکیَم، سشاریي

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 سهزابی

 2-4شنبه 

تیواری ّای قلثی عزٍقی   12/9/1441 14

ٍ تیواری ّای تٌفسی 

 درتارداری

دکتز  و پاسخ پزسش حضوری

 سهزابی

 2-4شنبه 

 .استفزاغ ّای ٍخین 19/9/1441 15

 حاهلگی آپاًدیسیت

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 سهزابی

 2-4شنبه 

تیواری ّای عفًَی ٍ  26/9/1441 16

 ٍیزٍسی در تارداری

دکتز  پزسش و پاسخ حضوری

 سهزابی

 2-4شنبه 

 خشًَت تز علیِ سًاى 3/14/1441 17
 

 2-4شنبه  دکتزصالحی پاسخپزسش و  حضوری

ًَساد ًارس، صدهات  14/14/1441 

 حیي تَلد ًَساد

 2-4شنبه  دکتزصالحی پزسش و پاسخ حضوری

  
 تز اساس تقَین آهَسش                                                                      تاريخ اهتحاى پاياى تزم: 

 دانشجوياى:سايز تذکزهای ههن بزای 

 


