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اًجام هؼايٌات ٍ هزاقبتْا ٍ تجَيشات در هَرد ًَساداى عالن ٍ پز خطز در بخؾْای پظ اس سايواى ٍ ًَساداى بيوارعتاًْای 

 .آهَسؽی 

 

 



 :فؼاليتْای فزاگيزاى
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 اًجام هؼايٌات ٍ هزاقبتْا ٍ تچَيشات در هَرد ًَساداى عالن ٍ پز خطز -2

 تجَيشات در هَرد ًَساداى عالن ٍ پز خطز -3

  آهَسػ بِ هادر - 4       
 

 

: رٍػ ارسؽيابی

چگونگی انجام امور - 3چگونگی انجام تکالیف مربوعه   - 2  (حضور فعال در محیظ کاراموزی   -1

                  شرکت در امتحان پایان دوره- 4مربوط به مددجو   
 

  1395-1396-         عال تحقيلی      اٍلًيوغال  ..........................          کاراهَسی  ًَساداى.......جذٍل سهاًبٌذی درط

 رئَط هطالب تاريخ رديف

 هؼايِ عز ٍ گزدى ٍ فًَتاًل ّا -  بزرعی ًَساد را بِ طَر کاهل اس لحاظ عالهت   رٍس اٍل

هؼايٌِ هفقل لگي ٍ - رًگ - هؼايِ ؽکن ٍ عتَى فقزات-  قلب ٍ ريِ  –هؼايِ قفغِ عيٌِ 

 .تغتْای تؼييي عي جٌيي - تغت بابٌغکی ٍ دعتگاُ تٌاعلی

هَرد ًَساد عالن هزاقبت 3بِ طَر فحيح اس - اًجام رفلکغْا ٍ تغتْای ػقبی ًَساداى  رٍس دٍم

 هَرد ًَساد ًارط هزاقبت اًجام دّذ2بِ طَر فحيح اس - اًجام دّذ

آهَسػ کاهل  بِ هادر در هَرد -آهَسػ کاهل  هادر در هَرد ًحَُ دارٍ دادى بِ ًَساد  رٍس عَم

 .هؼايٌِ تزخيـ ًَساد - ؽيزدّی بِ ًَساد 

 

 اًجام کار با –اًجام کار بِ طَر فحيح با اًکَباتَر - گذاردى کاتتز ؽغتؾَی هؼذُ ًَساد  رٍس چْارم

 .کار با عايز دعتگاّْای ٍ ٍعايل ًَساداى-  دعتگاُ فتَتزاپی 

آؽٌايی کاهل با ٍعايل احيای - هزاقبت اس ًَساد پز خطز. گذاردى کاتتز ًَساد ٍ اًجام  گاٍاص  رٍس پٌجن

 .ًَساد ٍکاربزد آى

 حوام ٍ پَؽاًذى لباط ٍ گزم ًگْذار ی ًَساد - ٍفل عزم بِ طَر کاهل ٍ فحيح   رٍس ؽؾن

هزاقبت  اس - تَاًايی کار با آهبَبگ ٍ الرًگَعکَپ -  اًذاسُ گيزيْای آًتزٍپَهتزيک ًَساد    رٍس ّفتن

 . ًَساد دچار بيواری ٍ ػارضِ دار 

اًجام  کار با - خًَگيزی اس ٍريذ يا کف پای ًَساد . آهَسػ حذاقل يک هَرد احيای ًَساد   رٍس ّؾتن

 .دعتگاّْای پالظ اکغيوتز ٍ ًٍتيالتَر 

هؾاّذُ ٍ کوک در اًجام تؼَيض خَى  -  (فزدی يا گزٍّی )تْيِ يک پوفلت آهَسؽی   رٍس ًْن

 .ًَساد 

 . هَرد هزاقبت اس ًَساد هبتال بِ عٌذرم ًارعايی تٌفغی2اًجام حذاقل   رٍس دّن

 هَرد هزاقبت اس ًَساد هبتال بِ سردی آهَسػ بِ هادر در هَرد ًحَُ ی 2اًجام حذاقل 

 دارٍدادى بِ ًَساد 

رٍس 

 ياسدّن

 آهَسػ بِ هادر در هَرد ًحَُ ی دارٍدادى بِ ًَساد ، 

هؾاّذُ يک هَرد هؾاٍرُ ٍ در فَرت اهکاى اًجام يک هَرد هؾاٍرُ، اًجام تزخيـ ًَساد 

،آهَسػ ٍاکغيٌاعيَى ٍآهَسػ تغذيِ ٍ هزاقبتْای  ًَساد ، آهَسػ رؽذ ٍ تکاهل  ، 

 .ٍاکغيٌاعيَى ًَساد ،آهَسػ ادرار ، هذفَع ٍ گزيِ ، تؼَيض لباط ٍ کٌِْ ًَساد 



رٍس 

 دٍاسدّن

آهَسػ هزاقبت اس بٌذ ًاف ًَساد ، آهَسػ .آهَسػ ػالئن خطز ًَساد ، آسهايؾات السم ًَساد 

در رابطِ با تب ٍ تؾٌج  ًَساد ، ٍاکغيٌاعيَى ًَساد ،هؾاّذُ  احيای ًَساد،ؽزکت فؼال در 

 .پزعؼ ٍ پاعخ ٍهطالؼِ هباحث ًظزی 
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