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 پرستبری   :گرٍُ آهَزضی                                پرستبری برٍجرد               :داًطکذُ

 97-98دٍم : ًیوسبل تحصیلی ٍ سبل تحصیلی        کبرضٌبسی پرستبری :      تحصیلی یرضتِهقطغ ٍ 

 ًظشی:      ًَع ٍاحذ        3     :تؼذاد ٍاحذ             کَدکبى بیوبری ّبی پرستبری   :ًبم ٍاحذ درسی

 17الی  14سبػز  ضٌجِ : زهبى برگساری کالس                              دشسشبسی وَدوبى  :یص ًیبزپ

 خبًن الوبسی : هسئَل درس   28: تؼذاد داًطجَیبى               والس ضوبسُ:   هکبى برگساری

 خبًن الوبسی(: ثِ سشسیت حشٍف الفجب) اسبتیذ

:  سبػبت هطبٍرُ بب داًطجَ

 

:  ضرح دٍرُ

دس ایي دسس ثب اسشفبدُ اص هْبسر ّبی سفىش اًشمبدی ثش اسبس فشآیٌذ دشسشبسی ٍ هشالجز خبًَادُ هحَس، ًحَُ اسائِ 

ّوچٌیي ثش آهَصش ٍ . ٍصاداى ٍ وَدوبى آهَصش دادُ هیطَدهذاخالر هٌبست جْز سفغ هطىالر سالهشی ضبیغ دس ى

ضبیبى روش . اخشػبظ داسد ایي دسس ثش دٍ ثخص ًَصاداى ٍ وَدوبى ثیوبس. ًَسَاًی خبًَادُ ٍ وَدن سبویذ هیگشدد

 . اسز وِ دس سذسیس اخشالالر هشثَعِ ثشا اخشالف ػالئن ٍ هشالجشْب دس وَدوبى ٍ ثضسگسبالى سبویذ هیطَد

 

 

 : ّذف کلی

ضذى ثش وَدن ٍ خبًَادُ،  یٍ ثسشش یهبسیاثشار ة ًِیخَد دس صم یلجل ّبی¬آهَخشِ قیووه ثِ داًطجَ جْز سلف

ٍ  یثشسس ییسَاًب جبدیهخشلف ثذى ثِ هٌظَس ا ّبی¬سشنیس ینیٍلَطیسىبهل ة اریٍ ول یهشالجز ّبی¬ٍ سٍش میهفبُ

اغَل  ریسػب. یاى ٍ اسائِ هذاخالر هٌبست دشسشبسدس ًَصاداى ٍ وَدن یاًحشاف اص سالهز ّبی¬ضٌبخز حبلز

دس هَسد سالهز وَدن ٍ آهَصش آى ثِ هبدس ٍ خبًَادُ  یسیضگیٍ هَاسد ح یثْذاضز

 

( اّذاف را بب تَجِ بِ حیطِ ّب ٍ سطَح هختلف بٌَیسیذ:)اّذاف بیٌببیٌی
 

  هؼبیٌِ ٍ ثسششی ضذى هشالجز خبًَادُ هحَس اص وَدن عی ثیوبسی ٍ ثسششی ضذى ، آهبدگی وَدن جْز

 .سا ضشح دّذ 

 ّبی دسهبًی ٍ دشٍسیجشّبی هفبّین ولی هشسجظ ثب سٍضْبی هشالجشی اعفبل، آهبدگی جْز سطخیع، سٍش

 . سایج دس وَدوبى سا سَضیح دّذ

 هشالجز خبًَادُ هحَس اص وَدن هجشال ثِ ثیوبسی هضهي ٍ هؼلَلیز سا ضشح دّذ . 

  هشالجز ّبی دشسشبسی اص خبًَادُ ٍ وَدن دس حبل احشضبس  حسی ٍ –هفبّین ولی اخشالالر ضٌبخشی

 . سَضیح دّذ
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 ّبی سیسشن ػػجی سا ضشح دّذثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص ًَصاداى ثب ًبٌّجبسی . 

 ّبی سیسشن گَاسضی سا سَضیح دّذثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص ًَصاداى ثب ًبٌّجبسی 

 اسىلشی سا ضشح دّذ -ّبی سیسشن ػضالًیاسیثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص ًَصاداى ثب ًبٌّج . 

 سٌبسلی سا ضشح دّذ -ّبی سیسشن ادساسیثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص ًَصاداى ثب ًبٌّجبسی . 

 هطىالر ًَصاداى دش خغش سا سَضیح دّذ . 

 هطىالر هشبثَلیه ًَصاداى سا سَضیح دّذ . 

 ٍی سا ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر ولی

 . ثضسگسبالى ضشح دّذ

  ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر آة ٍ الىششٍلیز سا ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي

 . وَدوبى ٍ ثضسگسبالى سَضیح دّذ

 ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر دسشگبُ گَاسضی سا ضشح دّذ . 

  ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر دسشگبُ سٌفسی فَلبًی سا ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي

 .وَدوبى ٍ ثضسگسبالى ضشح دّذ

 سگبُ سٌفسی سحشبًی سا ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر دس

 .وَدوبى ٍ ثضسگسبالى ضشح دّذ

  ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر دسشگبُ للت ٍ ػشٍق سا ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي

 .وَدوبى ٍ ثضسگسبالى ضشح دّذ

  سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر خَى سا ثب

 .ثضسگسبالى ضشح دّذ

ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر سیسشن ػػجی سا ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى 

 ٍ ثضسگسبالى ضشح دّذ

 

 

: ّبی تذریسضیَُ

 دشسص ٍ دبسخ  سخٌشاًی ثشًبهِ سیضی ضذُ              سخٌشاًی

 (TBL)یبدگیشی هجشٌی ثش سین  (PBL)یبدگیشی هجشٌی ثش حل هسئلِ ثحث گشٍّی

( ----------------- لغفبً ًبم ثجشیذ)سبیش هَاسد 

 
 

( لطفب ضرح دّیذ: )ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ

 

 :کِ رٍدهی اًتظبر هحترم داًطجَیبى از

 .ًوبیٌذ فردی یهطبلؼِ طریق از خَد ّبیداًستِ گسترش در سؼی ضذُ آهَزضْبی ارائِ بِ تَجِ بب -1
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 .یببٌذ حضَر درس ّبیکالس درٍ بب رػبیت اصَل اخالقی   فؼبل ، هٌظن طَر بِ -2

 .ببضٌذ داضتِ فؼبل ضرکت ػلوی هببحث در ٍ یبفتِ حضَر کالس در قبلی ی هطبلؼِ بب -3

 .در زهبى هقرر ضذُ تکبلیف  خَد را ارائِ دٌّذ -4

 خبهَش کردى هَببیل در کالس درس  -5

 .ترم پبیبى هیبى ترم ٍ ّبی دٍرُ ای، آزهَى در ضرکت -6

 

 

 

:   ٍسبیل کوک آهَزضی

  دشٍطوشَس اسالیذ  سخشِ ٍ گچ          ٍایز ثشد

( -------------- لغفبً ًبم ثجشیذ)سبیش هَاسد  

 

( از ًورُ کل: )ًحَُ ارزضیببی ٍ درصذ ًورُ

 ًورُ 1: کَئیس                                      ًورُ 1 :فؼبل در کالس حضَر 

 ًورُ 14:پبیبى ترم                                                     ًورُ 4 :هیبى ترم

 

 

ًَع آزهَى 

  غلظ -غحیح     جَس وشدًی          ایچٌذگضیٌِ      دبسخ وَسبُ     سطشیحی

 ----------- (لغفب ًبم ثجشیذ)سبیش هَاسد 

  

(: لطفب ًبم ببریذ: )هٌببغ پیطٌْبدی برای هطبلؼِ

 

 ًطر بطری، آخریي ٍیرایص . پَراى سبهی ، درسٌبهِ پرستبری کَدکبى ًٍگ 

  اًتطبرات اًذیطِ رفیغبیوبرکَدک ( 2)شیال هیرالضبری، پرستبری کَدکبى ، 

  هٌببغ بِ رٍز ایٌترًت در هَرد کَدکبى 

 

1. Hockenbery,Wilson .WONG’S Nursing Care of infants and 
Children. 9 ed. 2016 
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ی درسجذٍل ّفتگی کلیبت  ارائِ  

اسشبد ػٌَاى هغبلت سبسیخ جلسِ 

هشثَط 

آضٌبیی ثب هفَْم  هؼبسفِ ثب داًطجَیبى، ثیبى عشح دسس،  13/11/97  1

هشالجز خبًَادُ هحَس اص وَدن عی ثیوبسی ٍ ًمص دشسشبس 

  وَدوبى

خبًن 

 الوبسی

 :هشالجز خبًَادُ هحَس اص وَدن عی ثیوبسی ٍ ثسششی ضذى  20/11/97 2

  ٍ اسششس ّبی ًبضی اص ثسششی ضذى دس وَدن

 خبًَادُ

  هذاخالر هَثش دس وبّص اسششس ًبضی اص ثسششی

 ضذى

خبًن 

 الوبسی

هفبّین ولی هشسجظ ثب سٍضْبی هشالجشی اعفبل، آهبدگی جْز  27/11/97 3

 :دسهبًی ٍ دشٍسیجشّبی سایج دس وَدوبىسطخیع ، سٍضْبی 

  داسٍ دادىسٍش ّبی 

  آهبدگی وَدن ٍ خبًَادُ جْز اًجبم آصهبیطبر

 سطخیػی

 ُّبی حشوشیاًَاع هحذٍد وٌٌذ 

  ِآضٌبیی ثب سجْیضار الصم  ٍ سٍش ّبی گبٍاط ، سغزی

 ثب گبسششٍسشَهی ٍ دفغ سٍدُ ای

 وٌششل دسد 

خبًن 

 الوبسی

4 4/12/97   هشالجز اص ًَصاد دش خغشآضٌبیی ثب اّویز 

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ سذسیس 

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ آًششٍوَلیز ًىشٍصاى 

خبًن 

 الوبسی

ّبی سیسشن ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص ًَصاداى ثب ًبٌّجبسی 11/12/97 5

 :ػػجی

 ِآًسفبلَسل، ّیذسٍسفبلی، ) ًبٌّجبسیْبی جوج

 (هیىشٍسفبلی

 اسذبیٌبثیفیذا، هٌٌگَسل، ) ًبٌّجبسیْبی سشَى فمشار

 (هیلَهٌٌگَسل

خبًن 

 الوبسی

ّبی سیسشن ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص ًَصاداى ثب ًبٌّجبسی 18/12/97 6

 :گَاسضی

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ فشك دیبفشاگن 

خبًن 

 الوبسی
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 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ آهفبلَسل 

  هجشال ثِ ًبٌّجبسی آًَسوشبلثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد 

ّبی سیسشن ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص ًَصاداى ثب ًبٌّجبسی 25/12/97 7

 :گَاسضی

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ ضىبف وبم ٍ لت 

  ٍ ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ آسشصی هشی

 فیسشَل ثیي ًبی ٍ هشی

خبًن 

 الوبسی

ّبی سیسشن هشالجز دشسشبسی اص ًَصاداى ثب ًبٌّجبسیثشسسی ٍ  17/1/98 8

 :اسىلشی -ػضالًی

  ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ دس سفشگی هبدسصادی

 ّیخ

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ دبی چوبلی 

خبًن 

 الوبسی

ّبی سیسشن ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص ًَصاداى ثب ًبٌّجبسی 24/1/98 9

 :سٌبسلی -ادساسی

 هشالجز ًَصاد هجشال ثِ ّیذسٍسل ثشسسی ٍ 

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ وشیذشَسویذیسن 

  ٍ ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ ایذسذبدیبصیس

 ّیذَسذبدیبصیس

 ًِثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ اوسششٍفی هثب 

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ دٍ جٌسی 

خبًن 

 الوبسی

 :هشبثَلیه ًَصاداىهطىالر  31/1/98 10

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ ّبیذَسیشٍئیذی 

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ فٌیل وشًََسی 

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ گبالوشَصٍهی 

 ثشسسی ٍ هشالجز ًَصاد هجشال ثِ سلیبن 

خبًن 

 الوبسی

 ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر 7/2/98 11

 :ولیَی ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ ثضسگسبالى

 ثشسسی ٍ هشالجز وَدن هجشال ثِ سٌذسم ًفشٍسیه 

 ثشسسی ٍ هشالجز وَدن هجشال ثِ ػفًَز ّبی ادساسی 

خبًن 

 الوبسی

ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر  14/2/98 12

 :ثضسگسبالىولیَی ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ 

 ثشسسی ٍ هشالجز وَدن هجشال ثِ سَهَسٍیلوض 

  ِثشسسی ٍ هشالجز وَدن هجشال ثِ سیفالوس هثبًِ ث

 حبلت

خبًن 

 الوبسی
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ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر  21/2/98 13

 :دسشگبُ گَاسضی

ّیشضذشًٍگ، گبسششٍاصٍفبط سیفالوس، اًَاطیٌبسیَى، 

 سٌگی دیلَس

خبًن 

 الوبسی

ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر  28/2/98 14

دسشگبُ سٌفسی فَلبًی ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ 

 :ثضسگسبالى

   ٍ سٌذسم ّبی وشٍح،  آسذیشاسیَى جسن خبسجی

 دٌَهًَی

خبًن 

 الوبسی

ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر  4/3/98 15

دسشگبُ سٌفسی سحشبًی ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ 

 :ثضسگسبالى

 آسن ٍ فیجشٍصویسشیه 

خبًن 

 الوبسی

ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر  11/3/98 16

دسشگبُ للت ٍ ػشٍق ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ 

 :ثضسگسبالى

  سیبًَسیه ٍ غیش)ثیوبسیْبی هبدسصادی للت 

 (سیبًَسیه

خبًن 

 الوبسی

ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر  18/3/98 17

دسشگبُ للت ٍ ػشٍق ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ 

 :ثضسگسبالى

 ًبسسبیی احشمبًی للت ٍ وبٍاصاوی 

خبًن 

 الوبسی

 ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر خَى 25/3/98 18

 :ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ ثضسگسبالى

 آًوی فمش آّي 

 سبالسوی 

خبًن 

 الوبسی

ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر خَى  13/11/97  19

 :ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ ثضسگسبالى

 ّوَفیلی 

 لَسوی حبد 

خبًن 

 الوبسی

20 20/11/97   اص وَدوبى هجشال ثِ ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی

اخشالالر آة ٍ الىششٍلیز، اسْبل ٍ اسشفشاؽ  ثب 

 سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ ثضسگسبالى

خبًن 

 الوبسی



بِ ًبم آًکِ جبى را فکرت آهَخت 

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه
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ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر  27/11/97 21

 :سیسشن ػػجی ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ ثضسگسبالى

  ًبضی اص ستسطٌج دس وَدوبى ٍ سطٌج 

خبًن 

 الوبسی

ثشسسی ٍ هشالجز دشسشبسی اص وَدوبى هجشال ثِ اخشالالر  4/12/97 22

 :سیسشن ػػجی ثب سبویذ ثش اخشالف ثیي وَدوبى ٍ ثضسگسبالى

 (CP)فلج هغضی

خبًن 

 الوبسی

 :حسی ٍ هشالجز دشسشبسی -هفبّین ولی اخشالالر ضٌبخشی  11/12/97 23

  رٌّی، ًبضٌَایی ٍ سٌذسم داٍى، ػمت هبًذگی

ًبثیٌبیی ثب سبویذ ثش هشالجز خبًَادُ هحَس ، جٌجِ 

 ّبی دیطگیشی ٍ سَاًجخطی

خبًن 

 الوبسی

هشالجز خبًَادُ هحَس اص وَدن هجشال ثِ ثیوبسی هضهي ٍ  18/12/97 24

 هؼلَلیز

 ...هشالجز خبًَادُ هحَس اص وَدن ثب ًیبصّبی خبظ ٍ 

 وَدن دس حبل احشضبسهشالجز ّبی دشسشبسی اص خبًَادُ ٍ 

خبًن 

 الوبسی

خبًن  اهتحبى پبیبى ًیوسبل   25

 الوبسی

 


