
 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا 

 گروه مامایی

 اصول و فنون پرستاری و مامایی طرح درس 

 

  1398-99: سال تحصیلی: اول                            نیمسالمامایی                      کارشناسی : گروه

 

  11-50/11 شنبه،چهار  ساعت کالس:تاریخ و       312: کالس                       53100313:     کد درس

  14-30/15ساعت عملی: چهارشنبه: 

 

 -پیش نیاز: 



 اول  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   اصول و فنون پرستاری و مامایی   نام درس :

 صفات و مسوولیتهاي ماما  آشنایی دانشجویان با حرفه مامایی،  موضوع کالس :                                     نگین مددزاده  مدرس :

  آشنا شودصفات و مسوولیتهاي ماما  با حرفه مامایی، با   دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 سالمتی را تعریف کرده و ابعاد آن را نام ببرد 

 انواع نیازهای انسانی را طبق هرم مازلو نام ببرد 

حوزه وظایف و مسوولیتهای یك ماما را بر اساس کتاب اخالق مقررات مامایی 

 درصد شرح دهد. 90با 

 90مقاطع تحصیلی در رشته مامایی را بر اساس کتاب اخالق مقررات مامایی با 

 درصد صحت بیان نماید. 

ژگی های یك ماما موفق و شایسته را بر اساس کتاب اخالق مقررات مامایی  وی

 مورد آن را شرح دهد . 3نام برده و حداقل 

زنان ارائه می شود را بر  خدمات مامایی که در بیمارستانها و مراکز درمانی برای

   درصد صحت بیان نماید. 60اساس کتاب اخالق مقررات مامایی با 

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

و  پرسش

 پاسخ

 تشریحی 

 

پوتر، پاترشیا آن و پری، آن  .1

(، اصول و فنون 1386گریفن )

پرستاری پوتر و پری، ترجمه 

اساتید دانشكدة پرستاری و 

 مامایی ایران، تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد  .2

آسیه،اصول و فنون مامایی و 

 روش کار در اتاق عمل و زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ،  .3

اصول و فنون پرستاری ، 

 انتشارات جامعه نگر سالمی 
4. Kozier G, Erb G. 

Fundamentals of Nursing: 
Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New 
York: Prentice Hall; 2003. 

 

5. Taylor CR, Carol L, Lemone 
P, Lynn P. Fundamentals of 



Nursing: the Art and 
Science of Nursing. Care 7th  
edition. Philadelphia: 
Lippincott Williams & 
Wilkins; 2010. 

 

 جلسه دوم 

 دوم   جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   ماماییاصول و فنون پرستاری و  نام درس :

 آشنایی با پرونده بیمار، اقدامات مربوط به پذیرش بیمار و آماده کردن محیط براي پذیرش بیمار موضوع کالس :نگین مددزاده                    مدرس :

  آشنا شود.  پرونده بیمار، اقدامات مربوط به پذیرش بیمار و آماده کردن محیط براي پذیرش بیمار با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

وسایل 

 مورد نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 
پرستاری تایلور نام انواع بیمارستانها را بر اساس کتاب اصول و فنون  -

 برده و به تفكیك به طور کامل آنها را شرح دهد.

وظایف مترون، سوپر وایزر آموزشی ، سوپر وایزر بالینی، سرپرستار و   -

مسوول ماما  در بیمارستان را بر اساس کتاب اصول و فنون پرستاری 

 درصد صحت بیان نماید.70تایلور و اخالق مقررات مامایی با 

از اهداف پذیرش بیمار در بیمارستان و مراقبتهای  مورد 5حداقل  -

الزم جهت پذیرش بیمار را بر اساس کتاب اصول و فنون پرستاری 

 تایلور شرح دهد. 

چگونگی تشكیل پرونده و صفحات الزم در پرونده و کاربرد آنها را  -

  درصد صحت شرح دهد.80کتاب اصول و فنون پرستاری تایلور با 

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

پرسش و پاسخ 

 تشریحی 

پوتر، پاترشیا آن و پری، آن  .1

(، اصول و فنون 1386گریفن )

پرستاری پوتر و پری، ترجمه 

اساتید دانشكدة پرستاری و 

 ایران، تهران: سالمی.مامایی 

تذکری ،زهرا ،پور موحد  .2

آسیه،اصول و فنون مامایی و 

روش کار در اتاق عمل و 

 زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و 

فنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر 



ر پرونده مامایی مربوط به مادر و نوزاد را بر نكات مهم ثبت شده د  -

 اساس کتاب اصول و فنون پرستاری تایلور شرح دهد.
  سالمی

- Kozier G, Erb G. 
Fundamentals of 
Nursing: Concepts, 
Process and Practice. 7th 
edition. New York: 
Prentice Hall; 2003. 

 

- Taylor CR, Carol L, 
Lemone P, Lynn P. 
Fundamentals of 
Nursing: the Art and 
Science of Nursing. Care 
7th  edition. Philadelphia: 
Lippincott Williams & 
Wilkins; 2010. 

 
 

 جلسه سوم 

 سوم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  ماماییاصول و فنون پرستاری و    نام درس :

شناخت مقادیر طبیعی آشنایی دانشجویان با عالیم حیاتی بیمار و راههاي کنترل و عوامل موثر بر آن ،  موضوع کالس :نگین مددزاده                  مدرس :

 طبیعی  و غیر

عالیم حیاتی بیمار و راههاي کنترل و عوامل موثر بر آن ، شناخت مقادیر طبیعی و غیر طبیعی و با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

  آشنا شود وسایل مورد نیاز براي کنترل آنها
وسایل  روش تدریس اهداف رفتاري

 مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی



 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

اندازه گیری عالیم حیاتی در یك مددجو را با زمان  -

 درصد بیان نماید . 60صحت 

درصد صحت  90عوامل موثر بر درجه حرارن را با  -

 بیان نماید .

راههای معمول از دست دادن درجه حرارت در بدن  -

نام  بر اساس کتاب اصول و فنون پرستاری تایلور را

 مورد از آنها را شرح دهد . 2برده  و حداقل 

بر اساس کتاب نواع راههای کنترل درجه حرارت را ا -

دو  نام برده  و حداقل اصول و فنون پرستاری تایلور
 مورد از آنها را شرح دهد .

محدوده طبیعی و نوسانات غیر طبیعی درجه  -

بر اساس کتاب اصول و فنون حرارت بدن را 

 شرح دهد .پرستاری تایلور به طور کامل 

بر اساس دجو تب دار را فعالیت های پرستاری در مد -

 70با صحت کتاب روشهای پرستاری بالینی تایلور 

 درصد بیان نماید .

قادر باشد محدودهای طبیعی نبض در نوزادان و  -

بر اساس کتاب روشهای پرستاری بزرگساالن را 

 طور کامل شرح دهد .بالینی تایلور به 

بر اساس کتاب روشهای عوامل موثر بر نبض را  -

درصد  50با حداقل صحت پرستاری بالینی تایلور 

 بیان نماید .

بر اساس کتاب مكانهای معمول اندازه گیری نبض را  -

به طور کامل نام روشهای پرستاری بالینی تایلور 

ویدیو  سخنرانی تعاملی 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پاسخ  پرسش

 تشریحی 

 

پری، آن  پوتر، پاترشیا آن و .1

(، اصول و فنون 1386گریفن )

پرستاری پوتر و پری، ترجمه 

اساتید دانشكدة پرستاری و 

 مامایی ایران، تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد  .2

آسیه،اصول و فنون مامایی و روش 

 کار در اتاق عمل و زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و 

جامعه نگر فنون پرستاری ، انتشارات 

 سالمی
- Kozier G, Erb G. 

Fundamentals of Nursing: 
Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New 
York: Prentice Hall; 2003. 

 

- Taylor CR, Carol L, Lemone 
P, Lynn P. Fundamentals of 
Nursing: the Art and Science 
of Nursing. Care 7th  edition. 
Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2010. 

 



  ببرد.

 

 

 جلسه چهارم 

 چهارم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   اصول و فنون پرستاری و مامایی نام درس :

موثر بر آن ، شناخت مقادیر طبیعی و  آشنایی دانشجویان با عالیم حیاتی بیمار و راههاي کنترل و عوامل موضوع کالس :نگین مددزاده            مدرس :

 غیر طبیعی و وسایل مورد نیاز براي کنترل آنها

عالیم حیاتی بیمار و راههاي کنترل و عوامل موثر بر آن ، شناخت مقادیر طبیعی و غیر طبیعی و با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

  آشنا شود وسایل مورد نیاز براي کنترل آنها
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

بر اساس کتاب عوامل ایجاد کننده فشار خون را  -

درصد  60با صحت روشهای پرستاری بالینی تایلور 

 توضیح دهد.

محدوده طبیعی و نوسانات غیر طبیعی فشار خون را  -

به بر اساس کتاب روشهای پرستاری بالینی تایلور 

 طور کامل شرح دهد

بر اساس کتاب روشهای  عوامل موثر بر فشار خون را -

درصد توضیح  60با صحت  پرستاری بالینی تایلور

 دهد.

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

 

پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن  .1

(، اصول و فنون پرستاری 1386)

پوتر و پری، ترجمه اساتید دانشكدة 

ایران، تهران:  پرستاری و مامایی

 سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول  .2

و فنون مامایی و روش کار در اتاق 

 عمل و زایمان.



عوامل ایجاد کننده خطا در اندازه گیری فشارخون را  -

به کتاب روشهای پرستاری بالینی تایلور  بر اساس

 طور کامل شرح دهد.

بر اساس کتاب روشهای پرستاری انواع تنفس را  -

نام برده ودو مورد از آنها را توضیح بالینی تایلور 

 دهد.

بر اساس محدوده  طبیعی و عوامل موثر بر تنفس را  -

به طور کامل کتاب روشهای پرستاری بالینی تایلور 

 شرح دهد.

بر اساس کتاب اصول و فنون پرستاری اع الگوهای تنفس را انو

 درصد صحت بیان نماید . 50با تایلور 

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و 

 فنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر سالمی
- Kozier G, Erb G. Fundamentals 

of Nursing: Concepts, Process 
and Practice. 7th edition. New 
York: Prentice Hall; 2003. 

 

- Taylor CR, Carol L, Lemone P, 
Lynn P. Fundamentals of 
Nursing: the Art and Science 
of Nursing. Care 7th  edition. 
Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2010. 

 
 

 جلسه پنجم 

 پنجم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   ماماییاصول و فنون پرستاری و    نام درس :

با تغذیه سالم ، کارکرد دستگاه گوارشی ادراري ، بیماري ها  و عوامل موثر براین سیستم ها و راههاي  موضوع کالس :نگین مددزاده                مدرس :

 کنترل انها

غذیه سالم  ، کارکرد دستگاه گوارشی ادراري ، بیماري ها  و عوامل موثر براین سیستم ها و راههاي با تبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

  آشنا شود کنترل انها
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

ارزیابی و  وسایل مورد نیاز

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی



 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 بیان بداند.هدف از تغذیه مناسب را  -

 راههای مختلف تغذیه را در مددجو بیان بشناسد.  -

 تغذیه مددجو از راه بینی معده ای را یاد بگیرد. -

 تغذیه مددجو از راه بینی روده ای را یاد بگیرد . -

 سایر راههای تغذیه مددجو را بشناسد . -

 مشكالت شایع دفع را بداند. -

 تعریف یبوست را تعریف یاد بگیرد. -

 یبوست را بشناسد. راههای درمان -

 تعریف اسهال و انواع ان را نام بداند. -

 راههای درمان اسهال را بشناسد. -

 تعریف بی اختیاری مدفوع را بداند. -

 نفخ شكم و تراکم مدفوع را شرح دهد. -

 هدف از گذاردن سوند رکتال را بشناسد. -

 راههای درمان نفخ شكم و تراکم مدفوع را بداند. -

 را بداند. تعریف تنقیه و راههای ان -

 راههای غیر تهاجمی تحریك دفع ادرار را بشناسد. -

 ازمایشات مربوط به دستگاه ادراری را بداند. -

  .اصطالحات مربوط به دستگاه ادراری را یاد بگیرد    -       

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

پوتر، پاترشیا آن و پری، آن  .1

اصول و فنون (، 1386گریفن )

پرستاری پوتر و پری، ترجمه 

اساتید دانشكدة پرستاری و 

 مامایی ایران، تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد  .2

آسیه،اصول و فنون مامایی و روش 

 کار در اتاق عمل و زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و 

فنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر 

 سالمی
- Kozier G, Erb G. 

Fundamentals of Nursing: 
Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New 
York: Prentice Hall; 2003. 

 

- Taylor CR, Carol L, Lemone 
P, Lynn P. Fundamentals of 
Nursing: the Art and Science 
of Nursing. Care 7th  edition. 
Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2010. 

 
 

 



 

 جلسه ششم 

 ششم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   اصول و فنون پرستاری و مامایی    نام درس :

شیوه هاي ماده نمودن وراههاي تجویز داروهاي مختلف ، فواید و مضرات آ موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

 تجویز دارو

  آشنا شود ماده نمودن وراههاي تجویز داروهاي مختلف ، فواید و مضرات شیوه هاي تجویز داروآبا دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

بر اساس کتاب اصول پرستاری تایلور با  تعریف دارو درمانی را  

بیان کند. درصد صحت90  

بر اساس کتاب اصول پرستاری طبقه بندی داروها  را   -       

شرح دهد.درصد صحت 90تایلور با   

کتاب اصول  بر اساس مكانیسم اثر برخی از داروها را   -       

.بیان کند درصد صحت70پرستاری تایلور با   

بر اساس کتاب اصول  تهیه و محاسبه دارویی را   -       

بیان کند. درصد صحت70پرستاری تایلور با   

بر اساس کتاب اصول  عالئم اختصاری داروها را    -       

شرح دهد.  درصد صحت90پرستاری تایلور با   

روش های  معمول انجام دستور دارویی در  -

بر اساس کتاب بیمارستان ها و موسسات درمانی را 

 شرح دهد.درصد صحت 90اصول پرستاری تایلور با 

بر اساس قوانینی پنجگانه انجام دستور دارویی را  -

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

(، 1386پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن )

اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، ترجمه 

اساتید دانشكدة پرستاری و مامایی ایران، 

 تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول  .3

کار در اتاق  و فنون مامایی و روش

 عمل و زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و 

 فنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر سالمی
- Kozier G, Erb G. Fundamentals 

of Nursing: Concepts, Process 
and Practice. 7th edition. New 
York: Prentice Hall; 2003. 

 

Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn P. 
Fundamentals of Nursing: the Art and 



درصد صحت 90کتاب روشهای پرستاری بالینی تایلور با 

 .بیان کند

تجویز دارو به روش  عدد ازفواید و مضرات 5حداقل  -

بر اساس کتاب اصول پرستاری تایلور با های مختلف را 

 شرح دهد.درصد صحت 90

بر اساس راههای مختلف تجویز دارو به مددجو را  -

بیان درصد صحت 90کتاب اصول پرستاری تایلور با 

 کند.

بر اساس روش گزارش و ثبت داروهای تجویز شده را  -

رسم درصد صحت 90کتاب اصول پرستاری تایلور با 

  کند.

انواع سرنگ ها و سرسوزن ها را بر اساس منابع به درستی  -
 طبقه بندی نماید. 

رعایت تکنیک استریل در حین آماده سازی دارو را به طور  -
 کامل شرح دهد.

نحوه تزریق عضالنی، داخل وریدی، داخل جلدی، زیرجلدی را  -
 مقایسه نماید.

یرجلدی را با ذکر محل های تزریق عضالنی، داخل جلدی، ز -
 نحوه پیداکردن محل به درستی نمایش دهد.

نکات مربوط به تزریق داخل وریدی را به طور کامل شرح  -
 دهد.

 نکات مربوط به تزریق داخل جلدی را به طور کامل شرح دهد. -
 نکات مربوط به تزریق زیرجلدی را به طور کامل شرح دهد. -

 کامل شرح دهد.نکات مربوط به تزریق عضالنی را به طور  -

 

Science of Nursing. Care 7th  edition. 
Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins; 2010. 

 

 



 

 جلسه هفتم 

 هفتم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   اصول و فنون پرستاری و مامایی   نام درس :

پانسمان خشک و مرطوب، راههاي کنترل عفونت در داخل و خارج بیمارستان ، روش هاي  با آشنایی  موضوع کالس :              نگین مددزاده     مدرس :

 گندزدایی و انواع ایزوله سازي

پانسمان خشک و مرطوب، راههاي کنترل عفونت در داخل و خارج بیمارستان ، روش هاي گندزدایی و با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

  آشنا شودانواع ایزوله سازي 
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

بر اساس کتاب اصول پرستاری تایلور با  زخم را اصول مراقبت از -

 شرح دهد . درصد صحت90

بر اساس کتاب اصول  مورد از توجهات عمومی از زخم را 6-  

 توضیح دهد. درصد صحت 90پرستاری تایلور با 

بر اساس کتاب  ارگانیسم های مسئول عفونی شدن زخم را -

 نام ببرد .درصد خطا  10اصول پرستاری تایلور با 

اساس کتاب اصول پرستاری بالینی   برز انجام پانسمان را هدف ا-

 بیان کند . تایلور به طور کامل 

بر اساس کتاب روشهای بالینی پرستاری تایلور انواع پاسمان را    -

 شرح دهد .  درصد صحت 80با 

بر اساس کتاب اصول پرستاری تایلور با تعریف عفونت را    - 

 بیان کنددرصد صحت 90

بر اساس جیره عفونت و عوامل موثر بر ایجاد عفونت را زن   -  

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

پاترشیا آن و پری، آن گریفن پوتر، -1

(، اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، 1386)

ترجمه اساتید دانشكدة پرستاری و مامایی 

 ایران، تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و -2

فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و 

 زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و  -3

 ری ، انتشارات جامعه نگر سالمیفنون پرستا
4-Kozier G, Erb G. Fundamentals of 
Nursing: Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New York: 
Prentice Hall; 2003. 

 



 توضیح دهد. درصد صحت 90کتاب اصول پرستاری تایلور با 

بر اساس کتاب اصول چگونگی دفاع بدن در مقابل عفونت را  -

  شرح دهد.درصد صحت 90پرستاری تایلور با 

بر اساس کتاب پیشگیری و کنترل عفونت در جامعه را    -

 توضیح دهددرصد صحت 90ی تایلور با اصول پرستار

بر اساس کتاب اصول  تعریف مجزا سازی وایزوالسیون را   - 

 شرح دهد.   درصد خطا10پرستاری تایلور با 

بر اساس را ( داخلی و خارجی )عفونتهای بیمارستانی     -

 توضیح دهد.درصد صحت 90کتاب اصول پرستاری تایلور با 

تایلور روشهای بر اساس کتاب روشهای پرستاری بالینی   -

 3گندزدایی طبی و جراحی را بطور کامل بر شمارد و حداقل 

 مورد از انها را تعریف نماید.

بر اساس علت و اهمیت دست شستن طبی و جراحی را    -

 شرح دهد . درصد صحت90کتاب اصول پرستاری تایلور با 

بر اساس کتاب و دستكش را  ماسك ، علت پوشیدن گان   - 

 شرح دهد.  درصد صحت90اصول پرستاری تایلور با 

بر علت و اهمیت گندزدایی در اتقا عمل و اتاق زایمان را    -   

  .توضیح دهد درصد صحت90اساس کتاب اصول پرستاری تایلور با 

5-Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn 
P. Fundamentals of Nursing: the Art 
and Science of Nursing. Care 7th  
edition. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2010. 

 

 

 

 

 

 



 جلسه هشتم 

 هشتم جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   اصول و فنون پرستاری و مامایی   نام درس :

 و مراقبت ها و رفتار حرفه اي در اتاق عمل، تجهیزات وسایل موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شود وسایل ، تجهیزات و مراقبت ها و رفتار حرفه اي در اتاق عملبا دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

وسایل 

 مورد نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

بر اساس کتاب اصول انواع وسایل موجود در اتاق عمل  -

 نام ببرد. درصد خطا 10پرستاری تایلور با 

بر اساس کتاب اصول پرستاری انواع وسایل اتاق زایمان را  -

 نام ببرد. درصد صحت60تایلور با 

بر اساس کتاب اصول پرستاری تایلور با  انواع پنسها را ن -

 ام ببرد. درصد صحت70

بر اساس کتاب اصول پرستاری انواع نخ های جراحی را  -

 نام ببرد. درصد صحت70تایلور با 

بر اساس کتاب اصول پرستاری تایلور با سوزنهای بخیه را  -

 نام ببرد. درصد صحت70

 بر اساسوسایل موجود در یك بسته استریل زایمان را  -

 نام ببرند. درصد صحت90کتاب اصول پرستاری تایلور با 

بر اساس کتاب مراقبتهای پرستاری قبل از عمل جراحی را  -

 شرح دهد. درصد صحت90روشهای پرستاری بالینی تایلور با 

بر اساس کتاب مراقبت های مهم حین عمل جراحی   -

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

پرسش 

 تشریحی 

 

(، 1386پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن ) -1

اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، ترجمه 

اساتید دانشكدة پرستاری و مامایی ایران، 

 تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و فنون  -2

 مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و  -3

 فنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر سالمی
4- Kozier G, Erb G. Fundamentals of 

Nursing: Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New York: 
Prentice Hall; 2003. 

5- Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn P. 
Fundamentals of Nursing: the Art and 
Science of Nursing. Care 7th  edition. 
Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins; 2010. 



 شرح دهد. درصد صحت90روشهای پرستاری بالینی تایلور با 

بر اساس  توجهات بخصوص پرستاری بعد از عمل جراحی  -

 شرح دهد. درصد صحت90کتاب اصول پرستاری تایلور با 

بر اساس کتاب طرز گذاشتن و برداشتن وسایل استریل را   -

 توضیح دهد. درصد صحت90اصول پرستاری تایلور با 

بر اساس رفتار حرفه ای را با بیمار در اتاق عمل و زایمان  -

 شرح دهد. درصد خطا 10پرستاری تایلور با کتاب اصول 

بر اساس رفتار حرفه ای را با همكار در اتاق عمل و زایمان  -

    شرح دهد. درصد خطا 10کتاب اصول پرستاری تایلور با 
انواع طبقه بندی اعمال جراحیی را بیا رکیر م یال و      -

اصطالحات مربوط به هریك به طیور خالصیه شیرح    

 دهد.

ل از عمیل جراحیی را  بییان    بررسی های مددجو قب -

 نماید.

نكات اساسی در هنگیام گیرفتن رضیایتنامه قبیل از      -

 عمل را برشمرد.

 یك طرح آموزش قبل از عمل را  طراحی کند. -

نحوه آماده سازی بیمار را برای جراحی بیمیار شیرح    -

 دهد.

بررسی های میددجو بعید از عمیل جراحیی را بییان       -

 نماید.

بعد از عمل جراحیی  مراقبت های پرستاری بالفاصله  -

 را رکر نماید.

اقدامات پرستاری که برای پیشگیری از عوارض بعد  -

       .از عمل تعیین شده اند را شرح دهد
 



 جلسه نهم 

 نهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   اصول و فنون پرستاری و مامایی    درس :نام 

 آشنایی با اصول تغذیه موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  شودآشنا  آشنایی با اصول تغذیهبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
وسایل  روش تدریس اهداف رفتاري

 مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

اهمیت هر کیدام از پینگ گیروه غیذایی را بیرای       .1

 تغذیه خوب شرح دهد.

اهمیت تعادل بین جذب انرژی و نیاز بیه انیرژی    .2

 را شرح دهد.

ای در سنین مختلیف   تغذیهاختالف بین نیازهای  .3

 رشد و تكامل را شرح دهد.

فرآیند شروع و ادامه تغذیه از طریق لوله را شرح  .4

 دهد.

هییای جلییوگیری از بییروز عییوارض ناشییی از  روش .5

 ای را شرح دهد. تغذیه لوله

 

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن -1

(، اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، 1386)

ترجمه اساتید دانشكدة پرستاری و مامایی 

 ایران، تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و -2

فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و 

 زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و -3

 سالمیفنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر 
4- Kozier G, Erb G. 

Fundamentals of Nursing: 
Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New 
York: Prentice Hall; 2003. 

5- aylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn P. 

Fundamentals of Nursing: the Art and 
Science of Nursing. Care 7th  edition. 
Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins; 2010. 



 جلسه دهم 

 دهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  اصول و فنون پرستاری و مامایی نام درس :

 آشنایی با فرآیند درد  و آشنایی با مکانیسم خواب موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  شود آشنایی با فرآیند درد  و آشنایی با مکانیسم خواببا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  کلی :هدف 
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 فیزیولوژی درد را شرح دهد. .1

 دردرا توضیح دهد.عوامل مؤثر بر  .2

ارتباط فیزیولوژی درد را با اقدامات تسكین درد بیان  .3

 کند.

 مراحل بررسی درد را توصیف کند. .4

 های غیر دارویی کنترل درد را توصیف کند. روش .5

نكات پرستاری در مورد تجویز داروهیای ضید درد را    .6

   شرح دهد.

 مفاهیم خواب و استراحت را شرح دهد. .7

 هد.عملكرد خواب را توضیح د .8

 مكانیسم تنظیم خواب را بیان کند. .9

 مراحل طبیعی خواب را توصیف کند. .10

 عواملی موثر بر خواب را بیان کند. .11

  .اختالالت رایگ خواب را توضیح دهد .12

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

(، 1386پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن )-1

پوتر و پری، ترجمه اصول و فنون پرستاری 

اساتید دانشكدة پرستاری و مامایی ایران، 

 تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و فنون -2

 مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و فنون 

 پرستاری ، انتشارات جامعه نگر سالمی
3- Kozier G, Erb G. Fundamentals 

of Nursing: Concepts, Process 
and Practice. 7th edition. New 
York: Prentice Hall; 2003. 

 

4- Taylor CR, Carol L, Lemone P, 
Lynn P. Fundamentals of 

Nursing: the Art and Science of 
Nursing. Care 7th  edition. 
Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins; 2010. 



 جلسه یازدهم 

 یازدهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   اصول و فنون پرستاری و مامایی   نام درس :

 آشنایی با مکانیسم حرکت و بی حرکتی موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شود آشنایی با مکانیسم حرکت و بی حرکتیبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاري

 نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

عملكرد دستگاه عصبی، اسكلتی و سیسیتم اعصیاب    .1

 حرکت را توصیف کند.در تنظیم 

اثرات فیزیولوژیك و پاتولوژیك عدم تحیر  مفصیل    .2

 روی بدن را توضیح دهد.

مناسب و نامناسب بودن تعیادل و حرکیت را تعییین     .3

 کند.

تمرینات دامنه حرکتی فعال و غیر فعیال را توصییف    .4

 کند.

ساعته خواب و بیداری را بر عملكرد  24تأثیر چرخة  .5

 بیولوژیكی توضیح دهد.

 طبیعی خواب را توصیف کند.مراحل  .6

عییواملی کییه بییر بهبییود و اخییتالل خییواب اثییر دارد   .7

 مشخص کند.

 مشخصات اختالالت رایگ خواب را مطرح کند. .8

 

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

پرسش 

 تشریحی 

 

پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن -1

(، اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، 1386)

اساتید دانشكدة پرستاری و مامایی ترجمه 

 ایران، تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و -2

فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و 

 زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و  -3

 فنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر سالمی
4-Kozier G, Erb G. Fundamentals of 
Nursing: Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New York: 
Prentice Hall; 2003. 

 

5-Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn 
P. Fundamentals of Nursing: the Art 

and Science of Nursing. Care 7th  



edition. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2010. 

 

 جلسه دوازدهم 

 زدهم دوا جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   اصول و فنون پرستاری و مامایی   نام درس :

  فرآیند پرستاری آشنایی با  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس : .1

  آشنا شودفرایند پرستاری با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاري

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

فرآیند پرستاری و اهمیت آن را به درستی و به طور  -

 کامل توضیح دهند.

تاریخچه فرایند پرستاری را به طور خالصه بیان  -

 کنند.

 مراحل فرآیند پرستاری را به دقت برشمرند. -

مرحله اول فرآیند پرستاری )بررسی و شناخت ( را  -

 به طور کامل توضیح دهد.

در مورد  تشخیص های پرستاری و اهمیت آنها  -

 توضیح دهند.

در مورد برنامه ریزی و اجرای تدابیر پرستاری به  -

 طور صحیح شرح دهد.

ستاری را به درستی نحوه ارزشیابی در فرآیند پر -

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن -1

(، اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، 1386)

ترجمه اساتید دانشكدة پرستاری و مامایی 

 تهران: سالمی.ایران، 

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و -2

فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و 

 زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و  -3

 فنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر سالمی
4-Kozier G, Erb G. Fundamentals of 
Nursing: Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New York: 
Prentice Hall; 2003. 

 



 بیان کند.

 فرآیند پرستاری را برای یك بیمار فرضی بنویسد.  -

 

5-Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn 
P. Fundamentals of Nursing: the Art 
and Science of Nursing. Care 7th  
edition. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2010. 

 

 جلسه سیزدهم 

 دوازدهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   و ماماییاصول و فنون پرستاری    نام درس :

 تعادل مایعات و الکترولیت ها در مددجوو نیز  امنیت مددجو و چگونگی تامین آنآشنایی با  موضوع کالس :نگین مددزاده                                   مدرس :

  شودآشنا  تعادل مایعات و الکترولیت ها در مددجوو نیز  نیت مددجو و چگونگی تامین آنامبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاري

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 مفهوم امنیت مددجو را به طور صحیح توضیح دهد. -

برای امنیت مددجو را به درستی  عوامل خطرساز -

 شرح دهد.

چگونگی پیشگیری از خطرات برای مددجو را به  -

  طور کامل بیان کند.

 نقش مایعات را در بدن به طور خالصه شرح دهد. -

خالصه ای از نقش الكترولیت های مهم در اعمال  -

 حیاتی بدن را بیان کند.

 

 

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

 رسش تشریحی پ

 

پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن -1

(، اصول و فنون پرستاری پوتر و 1386)

پری، ترجمه اساتید دانشكدة پرستاری و 

 مامایی ایران، تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و -2

فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و 

 زایمان.

شادی ، اصول و روزبهان بابك،دهقانزاده  -3

فنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر 

 سالمی
4-Kozier G, Erb G. Fundamentals of 
Nursing: Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New York: 



Prentice Hall; 2003. 

 

5-Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn 
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and Science of Nursing. Care 7th  
edition. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2010. 

 

 جلسه چهاردهم 

 چهاردهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   و ماماییاصول و فنون پرستاری    نام درس :

  مفاهیم مرتبط با اکسیژن رسانیشناسایی  موضوع کالس :نگین مددزاده                          مدرس :

  آشنا شودمفاهیم مرتبط با اکسیژن رسانی با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

الگوهیای تنفسیی را بیه طیور      اصطالحات مربوط به  -

 صحیح تعریف کند.

قسییمت هییای مختلییف دسییتگاه تنفسییی )فوقییانی و  -

تحتانی( موثر در اکسیژن رسانی را به طیور مختصیر   

 شرح دهد.

مراکز تنظیم تنفس در بدن را بیه طیور صیحیح نیام      -

 ببرد.

معیارهای شروع اکسیژن رسانی و عالئیم هیووکسیی    -

 را به طور کامل شرح دهد.  

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

(، 1386پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن )-1

اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، ترجمه 

اساتید دانشكدة پرستاری و مامایی ایران، 

 تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و فنون -2

 ق عمل و زایمان.مامایی و روش کار در اتا

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و  -3

 فنون پرستاری ، انتشارات جامعه نگر سالمی
4-Kozier G, Erb G. Fundamentals of 
Nursing: Concepts, Process and 
Practice. 7th edition. New York: Prentice 



 موثر در اکسیژن رسانی را شرح دهد.عوامل  -

 انواع روش های اکسیژن رسانی را مقایسه نماید. -

 عوارض اکسیژن رسانی مورد شرح دهد. -

انواع روش های بازکردن راه هوایی را به طیور کامیل    -

 شرح دهد.

 اهداف ساکشن را شرح دهد.   -

اصول ساکشن کردن را با رکیر کامیل مراحیل روش     -

 کار توضیح دهد.

 

Hall; 2003. 

 

5-Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn P. 
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Philadelphia: Lippincott Williams & 
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 جلسه پانزدهم 

 پانزدهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   اصول و فنون پرستاری و مامایی    نام درس :

  شناخت نیاز به دفع مدفوع و ادرار  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شود شناخت نیاز به دفع مدفوع و ادرار با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
ارزیابی و  وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاري

 تکمیلیفعالیت 

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

اهمیت دفع ادرار طبیعی برای مددجو را به درستی  -

 شرح دهد.

چگونگی دفع طبیعی ادرار را به طور خالصه بیان  -

 کند.

مشكالت شایع دفع ادراری را به طور صحیح توضیح  -

 ویدیو پروژکتور  سخنرانی تعاملی 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

پوتر، پاترشیا آن و پری، آن -1

(، اصول و فنون 1386گریفن )

پرستاری پوتر و پری، ترجمه اساتید 

دانشكدة پرستاری و مامایی ایران، 

 تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد -2



 دهد.

طور  برنامه ریزی جهت رفع مشكالت دفع ادرار را به -

 کامل شرح دهد.

اهمیت دفع مدفوع طبیعی در سالمتی مدد جو را  -

 به درستی بیان کند.

چگونگی دفع طبیعی مدفوع را به طور خالصه بیان  -

 کند.

مشكالت شایع دفع مدفوع را به طور صحیح توضیح  -

 دهد.

برنامه ریزی جهت رفع مشكالت دفع مدفوع را به  -

 طور کامل شرح دهد.

  

آسیه،اصول و فنون مامایی و روش 

 کار در اتاق عمل و زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ،  -3

اصول و فنون پرستاری ، انتشارات 

 جامعه نگر سالمی
4-Kozier G, Erb G. 
Fundamentals of Nursing: 
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York: Prentice Hall; 2003. 
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 جلسه شانزدهم 

 شانزدهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  اصول و فنون پرستاری و مامایی نام درس :

 روند گزارش نویسیو نیز  شناخت مفهوم و چگونگی پذیرش، ترخیص و انتقال مددجو موضوع کالس :نگین مددزاده                                 مدرس :

  شودآشنا  روند گزارش نویسیو نیز  مفهوم و چگونگی پذیرش، ترخیص و انتقال مددجوبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاري

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 اصول پذیرش بیمار را به درستی توضیح دهد. -

مراقبت های پرستاری در زمان پذیرش بیمار را به  -

 طور کامل شرح دهد.

 دهد. اصول ترخیص بیمار را به درستی توضیح -

مراقبت های پرستاری در زمان ترخیص بیمار را به  -

 طور کامل شرح دهد.

 اصول انتقال بیمار را به درستی توضیح دهد. -

مراقبت های پرستاری در زمان انتقال بیمار را به  -

 طور کامل شرح دهد.

هدف و اهمیت ثبت مراقبت های پرستاری را شرح  -

 دهد.

مراقبت های شیوه های تبادل اطالعات در تیم  -

 بهداشتی را به درستی فهرست کند.

اهداف و محتوای گزارش هنگام تحویل شیفت را به  -

 طور صحیح شرح دهد.

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

پرسش 

 تشریحی 

 

(، 1386پوتر، پاترشیا آن و پری، آن گریفن )-1

پری، ترجمه اساتید اصول و فنون پرستاری پوتر و 

 دانشكدة پرستاری و مامایی ایران، تهران: سالمی.

تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و فنون -2

 مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان.

روزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و فنون  -3

 پرستاری ، انتشارات جامعه نگر سالمی
4-Kozier G, Erb G. Fundamentals of Nursing: 
Concepts, Process and Practice. 7th edition. 
New York: Prentice Hall; 2003. 

 

5-Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn P. 
Fundamentals of Nursing: the Art and 
Science of Nursing. Care 7th  edition. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 
2010. 

 



اهداف و محتوای گزارش تلفنی را به طور صحیح  -

 شرح دهد.

اهداف و محتوای گزارش حوادث را به طور صحیح  -

 شرح دهد.

اهداف و محتوای گزارش پذیرش را به طور صحیح  -

 شرح دهد.

اهداف و محتوای گزارش انتقال را به طور صحیح  -

 شرح دهد.

اهداف و محتوای گزارش ترخیص را به طور صحیح  -

 شرح دهد.

به طور صحیح اصول قانونی در گزارش نویسی را  -

 شرح دهد.

اصول مربوط به انواع گزارشات )پذیرش، انتقال،  -

ترخیص و...( را در گزارش پرستاری یك بیمار 

 کارگیرد.  فرضی به تفكیك به

برای  SOAPIEبر اساس ثبت مشكل مدار به شیوه   -

یك بیمار فرضی با رعایت کلیه اصول گزارش 

 نویسی، یك گزارش پرستاری بنویسد.

  
 

 

 

 

 راهنما:



 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 منابع آموزشی:

 (، اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، ترجمه اساتید دانشكدة پرستاری و مامایی ایران، تهران: سالمی.1386گریفن ) پوتر، پاترشیا آن و پری، آن-1

 تذکری ،زهرا ،پور موحد آسیه،اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان.-2

 نگر سالمیروزبهان بابك،دهقانزاده شادی ، اصول و فنون پرستاری ، انتشارات جامعه  -3
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