
 

 

 دانشگبه آزاد اسالمی واحذ اصفهبن )خوراسگبن(

 دانشکذه پرستبری و مبمبیی
 هَزی راطرح درس کب

 

  درس مشخصبت كلی
 ًِ رٍز هذت کبراهَزی:                                        ًَزاداى  عٌَاى درس: کبرآهَزی

  تعذاد ٍاحذ:                                           :ضوبرُ درس
 ضصتعذاد داًطجَيبى:                                              ترم ّطت ردُ داًطجَئي:

 93-94سبل تحصيلي:                                                   پيطٌيبز:

  سئَل درس :ه                                                          5/7-5/12صبح زهبى:  
                                                    : بيوبرستبى دکتر غرضي اصفْبىهكبى: بيوبرستبى       خبًن هستبجراىرسيي : هذ

                             EMAIL :fahime.mostajeran@yahoo .com 
   
 

 

ضذ. فراگيراى عالٍُ بر درک هرالبتْبی هبدراى ببردار ٍ هطكالت احتوبلي ايي کبرآهَزی بِ عٌَاى لسوتي از درس هبدراى ٍ ًَزاداى هي بب: مقذمه

 زهبى زايوبى بب هرالبتْبی ًَزاد بالفبصلِ پي از تَلذ، اتبق رٍهيٌگ، ٍ پرستبری از ًَزاداى بيوبر آضٌب خَاٌّذ ضذ.

 

ًيبزهٌذ هرالبت ٍ اجرای صحيح هرالبت پرستبری بر اسبس  ضٌبسبيي ًَزادسبلن ٍ بيوبر ٍ اجرای صحيح هرالبت از ًَزاد سبلن ٍ ًَزاداى :كلی اهذاف

 فرايٌذ پرستبری ٍ رعبيت اصَل اخالق حرفِ ای

 

 : در پبيبى بخص داًطجَ لبدر ببضذ:رفتبری اهذاف
 الذاهبت رٍتيي ًَزاداى در اتبق پس از زايوبى را اًجبم دٌّذ. -1

2- Rooming in .آهَزش ضيردّي را بِ درستي اًجبهذّذ ٍ 

 ن حيبتي ًَزاداى را اًجبم دّذ.کٌترل عالي -3

 بب استفبدُ از اسكَرّبی هعتبر هعبيٌِ کٌذ ٍ سي حبهلگي ًَزاد را تعيي ًوبيذ. -4

 تجْيسات هختلف در بخص ًَزاداى را بطٌبسذ ٍ بب آى کبر کٌذ. -5

 تيظين دهب ٍ اّويت آى در ًَزاداى تَضيح دّذ ٍ اجرا کٌذ. -6

 بيوبريْبی ضبيع بخص ًَزاداى را بطٌبسذ ٍ هرالبت کٌذ.  -7

 دارٍّبی هَرد استفبدُ در بخص را بطٌبسذ ٍ دٍز هَرد ًيبز ًَزاد را هحبسبِ ٍ بِ رٍش صحيح تفرايٌذ دارٍ دّي را اًجبم دّذ. -8

 ذاًذ ٍ هحبسبِ کٌذ.سرهْبی هَرد استفبدُ در بخص را بطٌبسذ ٍ رٍش تْيِ غلظتْبی هختلف سرم ٍ  دٍز هَرد ًيبز ًَزاد ب -9

 پفلتْبی هَجَد در بخص را بطٌبسذ ٍ در آهَزش بِ هبدراى استفبدُ کٌذ. -10

 

 مسئوليتهب و فعبليتهبی فراگيران:
 حضَر بِ هَلع ٍ هرتب در کبرآهَزی -1

 پَضيذى يًَيفرم طبك دستَرالعول داًطگبُ ٍ ًصب اتيكت عكس دار بِ ًحَی کِ لببل رٍيت ببضذ. -2

 راُعذم استفبدُ از تلفي ّو -3

 خبرج کردى کليِ زيَر آالت ٍ کَتبُ بَدى ًبخٌْب -4

 رعبيت اصَل ضتطَی دست ًٍكبت ًيوٌي -5



 

 

 هطبلعِ لبلي پيراهَى بيوبريْبی ًَزاداى ٍ هرالبت از ًَزاداى سبلن -6

 حضَر فعبل در کبرآهَزی ٍ پبسخ بِ سَاالت هربي -7

 اًجبم هرالبتْب ٍ فعبليتْب بر اسبس ًظر هربي بب دلت ٍ عاللِ -8

 رش هَردیارايِ گسا -9

 ارايِ کٌفراًس در هَرد کيسْبی ضبيع بخص  -10

 

 روش ارزشيببی دانشجو:
 ارزضيببي بر اسبس فرم ارزضيببي -1

 پرسص ٍ پبسخ -2

 عولكرد رٍزاًِ -3

 ارايِ تكبليف -4

 

 منببع: 
 پرستبری کَدکبى ًٍگ -1

 ًلسَى پرستبری ًَزاداى -2

 هبدراى ٍ ًَزاداى ليفر -3

 درسٌبهِ هرالبت از ًَزاد پر خطر -4

 از ًَزاد سبلن درسٌبهِ هرالبت -5

 درسٌبهِ  آضٌبيي ًٍگْذاری تجْيسات بخص ًَزاداى -6


