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ببسوِ تؼبلی  

 

 داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبيی  -داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ًجف آببد 

سبل تحصيلی                        ًيوسبل

 

 . دس ایي داًطجَ تا ًیاصّا ٍ آهادگی ّای تیواس قثل اص ػول آضٌا ضذُ ٍ چگًَگی اًجام آًْا سا تِ صَست ًظشی ٍ ػولی هیآهَصد:ضرح درس

 آضٌایی تا اصَل ٍ فٌَى هْاستْای تالیٌی جْت آهادُ ساصی تیواس تشای جشاحی :ّذف کلی

:  اّذاف رفتبری

  :دس پایاى دٍسُ اص داًطجَیاى ػضیض اًتظاس هی سٍد

 .ًیاصّای اساسی اًساى سا تش اساع ّشم هاصلَ تیاى کٌذهفَْم سالهتی ٍ تیواسی سا تؼشیف ًوایذ ٍ ًیاصّای  (1

 .اصطالحات هشتثط تا ػالین حیاتی سا ًام تثشد ٍ ّش کذام سا تؼشیف کٌذ (2

 .ٍسایل ٍ تجْیضات الصم سا ضٌاسایی ٍ تذسستی تکاس گیشد (3

 .  اصَل ثثت ٍ کٌتشل ػالین حیاتی سا تذسستی اًجام دّذ (4

 . سا تَضیح دّذکاستشد، تَجْات، هشاحل کاس ٍ ًحَُ کٌتشل تشٍى دُ ادساسی (5

 .سًَذاط سا تا تکٌیک استشیل تش سٍی تیواس فشضی اًجام دّذ (6

 . سا تَضیح دّذ(اصطالحات، ٍسایل ٍ تجْیضات الصم، ػَاسض ٍ هالحظات)(IM,ID.SQ,IV)اًَاع سٍضْای داسٍ دسهاًی ٍ تضسیقات (7

 سا تا اًجام هحاسثات الصم تطَس صحیح تش سٍی تیواس فشضی اًجام دادُ SC، ID ،( هیکشٍست  تَلَع،)تضسیقات ػضالًی، ٍسیذی (8

 .    ٍ ثثت ًوایذ

  فٌَى هْبرت ّبی ببليٌیاصَل ٍ :  ًبم درس 

  ػولی ٍاحذ5/0 :تؼذاد ٍاحذ

  ػولی-ًظری: ًَع ٍاحذ

 1 ـ ترم اتبق ػولکبرضٌبسی : هقطغ ٍ رضتِ تحصيلی

 :  --درٍس پيطٌيبز 

:  تلفي داخلی دفتر

:  سبػبت حضَر در دفتر

:  هذرسيي 

 :  هسئَل درس

E_mail  

یهْبرتْبی ببلييآزهبيطگبُ : هکبى کالس   

  :رٍز کالس 

 :  --تبريخ اهتحبى هيبى ترم

  :تبريخ اهتحبى پبيبى ترم
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 .صل سشم تا ٍیي ست ٍ آًظیَ کت سا تطَس صحیح تش سٍی تیواس فشضی اًجام دّذٍ (9

 . سا تَضیح دّذکاستشد، تَجْات، هشاحل کاس ٍ ًحَُ کٌتشل تشٍى دُ ادساسی (10

 .سًَذاط سا تا تکٌیک استشیل تش سٍی تیواس فشضی اًجام دّذ (11

 . سا تیاى کٌذاًَاع صخن ٍ سٍضْای هشاقثت اص آى (12

دس  اًَاع پاًسواًْا، کَتاُ کشدى دسى، کطیذى تخیِ ٍ هشاقثت اص صخن سا دس ضشایط فیضیکی هٌاسة سٍی هذدجَی فشضی تِ اجشا (13

 .آٍسد

 . ٍ هشاحل کاس سا تَضیح دّذکاستشدّای لَلِ گزاسی  هؼذُ ٍ اًوا (14

 ّوچٌیي گاٍاط ٍ الٍاط سا تا سػایت اصَل تْذاضتی ٍ ایوٌی تش سٍی تیواس ،هؼذی-ًیاص ّای تغزیِ ای تیواس سا تا گزاضتي لَلِ تیٌی (15

  .فشضی اجشا ًوایذ

 

 ًوایطی- ایفای ًقص-ضثیِ ساصی سخٌشاًی، :  رٍش تذريس

: فؼبليتْبی فراگيراى

 سػایت پَضص هٌاسة (1

 حضَس تِ هَقغ دس کالع  (2

  ضشکت فؼال دس توشیي ّا (3

 

  :رٍش ارزضيببی

 ًوش1ُ    ش هٌاسة ٍ سػایت قَاًیي هشکض هْاستْای تالیٌیپَش (1

 ًوش1ُحضَس ٍ غیاب     (2

  ًوش3ُهطاسکت فؼال داًطجَ دس توشیي ّا    (3

 ًوشOSCE   15ُ آصهَى پایاى دٍسُ ػولی  (4

 ( ًوشُ هحاسثِ هی ضَد10 ٍ ًوشُ ًظشی ًیض اص 10قاتل رکش است کِ ًوشُ ػولی اص )

 

 . :هٌببغ اصلی درس

1)Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter and Wendy Ostendorf. Clinical Nursing Skills and 

Techniques, 8
th

 Edition, 2014 , Mosbey company. 

2) Carol Taylor and Carol Lillis. Fundamentals of Nursing( Fundamentals of Nursing: The Art & 

Science of Nursing Care,2014 . 

 

: هٌببغ جْت هطبلؼِ بيطتر

 

 1391:.لیخاًی هشین، سٍش ّای پشستاسی تالیٌی، ًطش ضْش آباهَسَی هلیحِ السادات، ع (1

 .1392اًتطاسات آسواى ًگاس، : ، اصفْاىاصَل ٍ هْاستْای پشستاسی، جَصی هیٌا،  کشیوی طیثِسلواًی فاطوِ، (2

 1390.، اًذیطِ سفیغ،2011سذی ًَقاتی احوذ ػلی ٍ ّوکاساى، اصَل ٍ هْاستْای پشستاسی تایلَس ،ا (3
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اًتطاسات حکین : سٍیِ ّای پشستاسی، تْشاى. آرستشصیي هْشداد، اهیٌی ساضیِ، سلواًی فاطوِ، کشیوی طیثِ، هقیویاى هشین (4

 . 1389.ّیذجی، 

 1387.جَصی هیٌا، اصَل ٍ فٌَى پشستاسی تالیٌی،اصفْاى، داًطگاُ اصاد اسالهی ٍاحذ ًجف آتاد، (5

 

 

 

 

 

 فٌَى هْبرت ّبی ببليٌیجذٍل زهبًبٌذی بخص ػولی درس اصَل ٍ 

 

 رئَس هطبلب  زهبى رديف 

 ثثت ٍ چاست  ًحَُ ، RR-PR-(T  ( کٌتشل ػالئن حیاتی،اسائِ طشح دسع اٍلجلسِ  1

 ثثت ٍ چاست ًحَُ - ( BP )ػالئن حیاتیکٌتشل  دٍمجلسِ  2

3 
- هحاسثات داسٍیی - (SC ٍ ID  ٍتضسیقات ػضالًیکطیذى داسٍ،  )سٍضْای داسٍ دسهاًی سَمجلسِ 

 ثثت پشستاسی

4 
 ٍسیذی )سٍضْای داسٍ دسهاًی-  تشاًسفَصیَى خَى- ( تا ٍیي ست ٍ آًظیَ کت)ٍصل سشم چْبرمجلسِ 

 ثثت پشستاسی- هحاسثات داسٍیی- (تَلَع ٍ تا هیکشٍست

5 
 -(گاٍاط - گاستشٍستَهی - گزاضتي لَلِ تیٌی هؼذی )ًیاص ّای تغزیِ ای  پٌجنجلسِ

ثثت پشستاسی - الٍاط

 ثثت پشستاسی -کطیذى تخیِ ٍ هشاقثت اص صخن- کَتاُ کشدى دسى- اًَاع پاًسواًْا ضطنجلسِ  6

 ثثت پشستاسیI/O- کٌتشل- ضستطَی هثاًِ- (هَقت ٍ هاًذًی)سًَذاط  ّفتنجلسِ  7

 ( اًوا )ًیاص ّای دفؼی ّطتنجلسِ  8

 OSCاهتحبى ػولی  ًْنجلسِ  9


