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ببسوِ تعبلی  

 

 داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبيی  -داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ًجف آببد 

 سبل تحصيلی                  ًيوسبل

 

اص . ايي دسع ثِ ػٌَاى يك دسع پبيِ ثب ّذف آهبدُ سبصي داًطجَ ثشاي هشالجت اص ثيوبس ثب هطكالت سالهتي اسائِ هي گشدد :هقذهِ

داًطجَ اًتظبس هي سٍد تب ضوي آضٌبيي ثب هفبّين اسبسي ٍ كست هْبست هشالجت اص هذدجَيبى دس ثبليي، دس ساستبي استمب، تبهيي ٍ حفظ 

 .سالهت آى ّب ، لَاًيي ، همشسات ٍ اخالق حشفِ اي ٍ اسالهي سا هذ ًظش لشاس دّذ

 دس جْت كست تَاًبيي دس هشالجت اص هذدجَيبى  دس يك هحيط ضجيِ ثبلييهبهبآضٌبيي داًطجَ ثب هْبستْبي اصلي  :ّذف کلی

:  اّذاف رفتبری

  :دس پبيبى دٍسُ اص داًطجَيبى ػضيض اًتظبس هي سٍد

 .اصَل آسپتيك سا سػبيت كٌذ (1

 . ػالئن حيبتي سا ثطَس دليك اًذاصُ گيشي ٍ ثجت ًوَدُ ٍ هَاسد غيش طجيؼي سا گضاسش ًوبيذ (2

 .ضستطَي دست ثِ سٍش طجي ٍ جشاحي سا اًجبم دّذ (3

 ، ًيبص ّبي ثْذاضتي جسوي اص جولِ هشالجت اص دّبى ثيوبس َّضيبس ٍ ثيَْش ، هبسبط پطت، ٍ حوبم دس تخت ٍ ًيبصّبي سٍحي (4

 .سا ثش سٍي ثيوبس فشضي اًجبم دّذ.. كبّص اضطشاة ٍ

 .سشهبصاّب ٍ گشهبصاّب سا ثب سػبيت اصَل ايوٌي ثكبس گيشد (5

ا  صَل ٍ فٌَى پزستبری ٍ هبهبيی ٍ رٍش  :  ًبم درس 

              کبر در  اطبق عول ٍ سايوبى

 ٍاحذ 1.6: تعذاد ٍاحذ

عولی  : ًَع ٍاحذ

 1 ـ تزم هبهبيیکبرضٌبسی : هقطع ٍ رضتِ تحصيلی

 :  --درٍس پيطٌيبس 

:  تلفي داخلی دفتز

:  سبعبت حضَر در دفتز

:  هذرسيي 

:   هسئَل درس

E_mail  

ی هْبرتْبی ببلييآسهبيطگبُ:  هکبى کالس   

 :رٍس کالس 

 :  --تبريخ اهتحبى هيبى تزم

  :تبريخ اهتحبى پبيبى تزم
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 .ًيبص ّبي دفؼي ثيوبس سا ثب اًجبم اًوبي هبًذًي سا ثش سٍي ثيوبس فشضي ثشطشف ًوبيذ (6

 .هشالجت ٍ ضستطَي كلستَهي ثب حجن كن سا ثطَس صحيح اًجبم دّذ (7

. هؼذي ٍ يب اص طشيك گبستشٍستَهي ثشاٍسدُ ًوبيذ-ُ ثيوبس فشضي غزا دّذ، يب ًيبص ّبي تغزيِ اي ثيوبس سا ثب گزاضتي لَلِ ثيٌية (8

  .ّوچٌيي گبٍاط ٍ الٍاط سا ثب سػبيت اصَل ثْذاضتي ٍ ايوٌي ثش سٍي ثيوبس فشضي اجشا ًوبيذ

 اصَل ثبص كشدى ٍسبيل استشيل، پَضيذى دستكص، هبسك ٍ گبى ثب سػبيت هيذاى استشيل ٍ ضيَ ٍ پشح هحل ػول سا اجشا ًوبيذ (9

دس  اًَاع پبًسوبًْب، كَتبُ كشدى دسى، كطيذى ثخيِ ٍ هشالجت اص صخن سا دس ضشايط فيضيكي هٌبست سٍي هذدجَي فشضي ثِ اجشا (10

 .آٍسد

 . سا ثطَس صحيح ثش سٍي ثيوبس فشضي اجشا ًوبيذليجشاًتمبل هذدجَ ٍ پَصيطي ّبي  (11

 )ثَلَع،هيكشٍست، (سٍضْبي داسٍ دسهبًي خَساكي، پَستي، ضيبف، لطشُ ّبي چطوي، ثيٌي ٍ گَش ٍ تضسيمبت ػضالًي، ٍسيذي (12

ID،SCدئَد                .  سا ثب اًجبم هحبسجبت الصم ثطَس صحيح ثش سٍي ثيوبس فشضي اًجبم دادُ ٍ ثجت ًوبيذ 

 .صل سشم ثب ٍيي ست ٍ آًظيَ كت سا ثطَس صحيح ثش سٍي ثيوبس فشضي اًجبم دّذٍ (13

 .سًَذاط سا ثب تكٌيك استشيل ثش سٍي ثيوبس فشضي اًجبم دّذ (14

 .ثب ًحَُ پزيشش ثيوبس دس ادهيت ٍ ليجش آضٌبيي كبهل سا داضتِ ثبضذ (15

 .ثطَس صحيح ثش سٍي ثيوبس فشضي اًجبم دّذًحَُ اًجبم پشح ٍ دسح سا  (16

 .ًحَُ اًجبم ثخيِ سا جْت اًجبم اپيضيبتَهي ثش سٍي هَالط ثطَس كبهل ٍ صحيح اًجبم دّذ (17

 

 ًوبيطي- ايفبي ًمص-ضجيِ سبصي:  رٍش تذريس

: فعبليتْبی فزاگيزاى

 سػبيت پَضص هٌبست (1

 حضَس ثِ هَلغ دس كالع  (2

  ضشكت فؼبل دس توشيي ّب (3

 

  :رٍش ارسضيببی

 ًوش1ُ    ش هٌبست ٍ سػبيت لَاًيي هشكض هْبستْبي ثبليٌيپَش (1

 ًوش1ُحضَس ٍ غيبة     (2

  ًوش3ُهطبسكت فؼبل داًطجَ دس توشيي ّب    (3

 ًوشOSCE   15ُ آصهَى پبيبى دٍسُ ػولي  (4
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 . :هٌببع اصلی درس

 1391:.هَسَي هليحِ السبدات، ػليخبًي هشين، سٍش ّبي پشستبسي ثبليٌي، ًطش ضْش آة (1

تشجوِ دكتش طبّشُ ًجفي ٍ گشٍُ هتشجويي، 2013.اصَل ٍ فٌَى پشستبسي پَتش ٍ پشي . پَتش پبتشيطيب آى، پشي آى گشيفيي (2

  1392: .ًطش سبلوي: تْشاى

: هٌببع جْت هطبلعِ بيطتز

 .1392اًتطبسات آسوبى ًگبس، : ، اصفْبىاصَل ٍ هْبستْبي پشستبسي، جَصي هيٌب،  كشيوي طيجِسلوبًي فبطوِ، (1

 1390.، اًذيطِ سفيغ،2011سذي ًَلبثي احوذ ػلي ٍ ّوكبساى، اصَل ٍ هْبستْبي پشستبسي تبيلَس ،ا (2

اًتطبسات حكين : سٍيِ ّبي پشستبسي، تْشاى. آرسثشصيي هْشداد، اهيٌي ساضيِ، سلوبًي فبطوِ، كشيوي طيجِ، هميويبى هشين (3

 . 1389.ّيذجي، 

 1387.جَصي هيٌب، اصَل ٍ فٌَى پشستبسي ثبليٌي،اصفْبى، داًطگبُ اصاد اسالهي ٍاحذ ًجف آثبد، (4

 .1384اًتطبسات كتبة ثشًب، : سٍضْبي پشستبسي ثبليٌي، سضت. صالح صّي ّذايت اهلل، جوطيذ صّي لبدس ثخص   (5                 

 

 

 اصَل ٍ فٌَى پزستبری ٍ هبهبيی ٍ رٍش کبر در  اطبق عول ٍ سايوبى               جذٍل سهبًبٌذی بخص عولی درس

 رئَس هطبلب  سهبى رديف 

جلسِ اٍل  1
ٍ جشاحي، اصَل ثبص كشدى ٍسبيل استشيل، ضستطَي دست ثِ سٍش طجي - اسائِ طشح دسع

 پَضيذى دستكص، هبسك ٍ گبى ثب سػبيت هيذاى استشيل

  ثجت ٍ چبست ػالئن حيبتي RR-PR-  BP- T كٌتشل ػالئن حيبتي  جلسِ دٍم 2

  پيطگيشي اص صخن ثستش- ليجش پَصيطي ّبي  - BPكٌتشل اداهِ  جلسِ سَم 3

4 
-تضسيمبت - خَساكي، پَستي، ضيبف، لطشُ ّبي چطوي، ثيٌي ٍ گَش )سٍضْبي داسٍ دسهبًي جلسِ چْبرم

( ID  ثجت پشستبسي،

 ثجت پشستبسي- هحبسجبت داسٍيي - (SC  ٍ تضسيمبت ػضالًي)سٍضْبي داسٍ دسهبًي جلسِ پٌجن 5

 ثجت پشستبسي - تشاًسفَصيَى خَى- ( ثب ٍيي ست ٍ آًظيَ كت)ٍصل سشم جلسِ ضطن 6

 ثجت پشستبسي- هحبسجبت داسٍيي- ( ٍسيذي ثَلَع ٍ ثب هيكشٍست)سٍضْبي داسٍ دسهبًي جلسِ ّفتن 7

8 
 -(گبٍاط - گبستشٍستَهي - گزاضتي لَلِ ثيٌي هؼذي )ًيبص ّبي تغزيِ اي جلسِ ّطتن

ثجت پشستبسي - الٍاط
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ثجت پشستبسي - (ستَهيتشاكئَ –ثيٌي - دّبى )سبكطي  –اكسيظى دسهبًي  جلسِ ًْن 9

 ثجت پشستبسي -كطيذى ثخيِ ٍ هشالجت اص صخن- كَتبُ كشدى دسى- اًَاع پبًسوبًْب جلسِ دّن 10

 ثجت پشستبسيI/O- كٌتشل- ضستطَي هثبًِ- (هَلت ٍ هبًذًي)سًَذاط  جلسِ يبسدّن 11

ثجت پشستبسي  -( هشالجت اص كلستَهي-  اًوبي هبًذًي )ًيبص ّبي دفؼي جلسِ دٍاسدّن 12

13 
ثجت -( هشالجت اص دّبى ، حوبم دس تخت)ًيبص ّبي ثْذاضتي- كبسثشد سشهبصاّب ٍ گشهبصاّب جلسِ سيشدّن

 پشستبسي

14 
 ثذٍى ثيوبس ٍ اضغبل )تؼَيض تخت- ثيوبسٍ تشخيص اًتمبل - پزيشش ثيوبس دس ادهيت ليجش  جلسِ چْبردّن

 ثجت -(ضذُ

  اًجبم اپيضيبتَهي ٍ اًَاع ثخيِ ّب–پشح ٍ دسح  جلسِ پبًشدّن 15

توزيي ٍ هزٍر هببحث گذضتِ جلسِ ضبًشدّن  16

 OSCاهتحبى عولی  ّفذّنجلسِ  17


