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 همذهِ:

دا٘ـٍبٜ، ٞٛؿجشی دا٘ـجٛیبٖ وبسؿٙبػی پیٛػتٝ ( 1)دس ػشصٝ ٚسٜ وبسآٔٛصی د Log book( L . B)دا٘ـجٛی ٌشأی دفتشچٝ حبظش تحت ػٙٛاٖ 

اػت دس پبیبٖ دٚسٜ اؼالػبت ٔٛجٛد دس  روش لبثُاػت.  ؿذٜ ؼشاحیدس ؼَٛ وبسآٔٛصی دس ػشصٝ  ؿٕبآٔٛصؿی، ثبِیٙی  ٞبی فؼبِیتثجت وّیٝ  ٔٙظٛس ثٝ

Log book ٔ ریُ ػٙبیت ثفشٔبئیذ :ثٝ ی ٌیشد ِزا تمبظب داسد ٔٛاسد ثشای تؼییٗ ٕ٘شٜ اسصؿیبثی دٚسٜ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس 

 دس تىٕیُ دفتشچٝ ٟ٘بیت دلت سا ثؼُٕ آٚسیذ. - 1

 دس حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسی آٖ ٟ٘بیت ػؼی ٚ تالؽ خٛد سا ثؼُٕ آٚسیذ. – 2

 ٕ٘بییذ پیٛػت یب ٕ٘ٛدٜ ٚ ثجت ثٛن الي دس خٛد ػّٕی ٚ ػّٕی تجشثیبت تٕبٔی – 3

 وپی اص آٖ ٘ضد خٛد ٍٟ٘ذاسی ٕ٘بییذ. دس ٔٛلغ تحٛیُ دفتشچٝ یه -4

 ٞبی ػّٕی ٚ ػّٕی ٔٛسد٘یبص اػت. ٞذف اص وبسآٔٛصی دس ػشصٝ آٔٛصؽ ػّٕی وبسٚسصاٖ ثشای ثىبس ٌیشی ٔجبحث تئٛسی ٚ آؿٙبیی ثب ٟٔبست – 5

 دس پبیبٖ ٞش وبسآٔٛصی دس ٞش ثخؾ تؼییٗ ؿذٜ اسصیبثی تٛػػ ػشپشػتبس آٖ ثخؾ ا٘جبْ ٌشدد -6

 

 

 

 

 

 

 اًشجَ:هشخصبت د

 :کبسآهَصًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

 شوبسُ داًشجَئی:
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  ثب تَجِ ثِ اّویت اخالق دس ّوِ شئًَبت صًذگی ٍ حیغِ ّبی شغلی، ساٌّوبی اخالق حشفِ ای ثِ ششح ریل

 اػالم هی گشدد:

 ساٌّوبی اخالق حشفِ ای:

ٞبی اتخبر ؿذٜ دس یه حشفٝ ٚ سفتبس ؿبغّیٗ آٖ حشفٝ سا وٙتشَ ٚ خاللی وٝ تصٕیٓٞبی اٞب، اصَٛ ٚ دػتٛساِؼُٕاخالق حشفٝ ای ػجبست اػت اص ٞٙجبسٞب، اسصؽ

 .ٞذایت ٔی وٙٙذ

 .ایٗ ٚاطٜ اص دٚ سوٗ اخالق ٚ حشفٝ تـىیُ ؿذٜ اػت وٝ الصْ اػت اثتذا تؼشیف ٔختصشی اص اخالق اسایٝ ؿٛد

ٚ  (work ethics) ، اخالق حشفٝ ای(personal ethics) ٘ٛع اخالق فشدیٔی ثبؿذ وٝ خٛد ثٝ ػٝ  "ٔؼِٛٚیت پزیشی دس لجبَ حمٛق افشاد"اخالق ثٝ ٔؼٙی 

 .دػتٝ ثٙذی ٔی ؿٛد (organizational ethics) ٔؼبیُ اخاللی ػبصٔبٟ٘ب

 :ایٝ ٔی ٌشدداس دس ادأٝ ٟٔٓ تشیٗ ٔصبدیك ػّٕی ثشای اخالق حشفٝ ای وٝ ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ دا٘ـجٛیبٖ ٔحتشْ دس ا٘جبْ ٞشچٝ ثٟتش دٚسٜ وبسآٔٛصی وٕه ٕ٘بیٙذ؛

 

 ٞبی الصْ ٚ ثٝ  ای پبیجٙذ ثبؿٙذ ٚ دا٘ؾ ٟٚٔبست ثبیذ ثٝ آٔٛصؽ ٔذاْٚ خٛد دس تٕبْ ؼَٛ ص٘ذٌی حشفٝ افشاد   :ای تعهد به توانمندی حرفه

 .سٚص سا ثٝ دػت آٚسد٘ذ

 

 دس وُ دٚسٜ دسٔب٘ی اؼالػبت ٔشثٛغ ثٝ ٚظؼیت ػالٔتی ثیٕبساٖ سا وبُٔ ٚ  سظبیت ثبیذ لجُ اص اخز  :تعهد به صداقت با بیماران ٚ

 ٌیشی ٕ٘بیذ . اسائٝ اؼالػبت ثٝ ٔیضا٘ی الصْ اػت وٝ ثیٕبس ثتٛا٘ذ ثشای دٚسٜ دسٔب٘ی خٛد تصٕیٜٓددایبس ایـبٖ لشاس تصبدلب٘ٝ دس اخ

 

 حفبظت اص اؼالػبت ثیٕبساٖ اػت ساصداسی ی وؼت اػتٕبد ثیٕبساٖ سػبیت الصٔٝ :بیمار رازداری تعهد به ٚ 

 

 بر اساس معیارهای اخالقی، حرفه ای و شرعی نرابطه مناسب با بیمارا برقراری تعهد به 
 

 ٙذ.ٞبیی ثشای استمبء ویفیت خذٔبت الذاْ ٕ٘بی سیضی ٚ اجشای ٔىب٘یؼٓ ثبیذ دس ثش٘بٔٝ  :ها تعهد به ارتقا کیفیت خدمات مراقبت 
 

 ت حذالُ اػتب٘ذاسد ٞبی اسائٝ خذٔبت ػالٔت ثبیذ دػتشػی ٍٕٞبٖ ثٝ خذٔب ٞذف تٕبْ ػیؼتٓ :تعهد به بهبود دسترسی به خدمات

سا  ٔشالجت ثبؿذ. ٘ظبْ ػالٔت ثبیذ ٔٛا٘غ دػتشػی ػبدال٘ٝ ثٝ خذٔبت سا اػٓ اص ٔٛا٘غ حمٛلی، تحصیالتی، ٔبِی، جغشافیبیی ٚ تجؼیعبت اجتٕبػی

 .ثشؼشف ػبص٘ذ

 

 ٛصیغ خذٔبت ٔحذٚد ثش ٔجٙبی ٌٛیٙذ ٔؼؤَٚ ت دس ػیٗ حبَ وٝ ثٝ ٘یبص فشدی ثیٕبساٖ پبػخ ٔی  :ی منابع محدود تعهد به توزیع عادالنه

 .ثبؿٙذ ٔذیشیت ٔؼمَٛ ٚ ٞضیٙٝ اثش ثخؾ ٘یض ٔی

 

 تِٛیذ دا٘ؾ ٚ اػتفبدٜ اص آٖ ٚ استمبء اػتب٘ذاسد ػّٕی ٚ پظٚٞؾ ثىٛؿٙذ. حشف پضؿىی ٔتؼٟذ اػت اص ٔجتٙی  ثبیذ دس  :تعهد به دانش علمی

   ذثشؿٛاٞذ ػّٕی ثٛدٖ ٚ صحت ػّٓ تِٛیذ ؿذٜ اؼٕیٙبٖ یبثٙ

 

  ػٙٛاٖ اػعبء یه حشفٝ ثبیذ ثب یىذیٍش ٕٞىبسی وٙٙذ، ثٝ یىذیٍش احتشاْ ثٍزاس٘ذ، دس  ثٝ ٕٞٝ افشاد :ای های حرفه به مسؤولیتتعهد

دٞٙذ ؿشوت وٙٙذ تب ویفیت  ای اص خٛد ٘ـبٖ ٔی وٝ سفتبس غیش حشفٝ افشادیای ثشای ثشخٛسد ثب  فشآیٙذٞبی خٛداسصیبثی اص لجیُ تؼییٗ سٚیٝ

 .ثٝ حذاوثش ثشػذ ٔشالجت اص ثیٕبساٖ

http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
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  :ایحشفِ سفتبس اجضاء اص یک ّش هصبدیك

 :دٍستی ًَع -1  

 اسجحیت دادٖ ٔٙبفغ ثیٕبس ثش ٔٙبفغ خٛد ·  

 ٞبی ثیٕبس تٛجٝ ٘ـبٖ دادٖ ثٝ خٛاػتٝ ·  

 صشف ٚلت ٚ حٛصّٝ ثشای تٛظیح اؼالػبت ثٝ ثیٕبس ·  

 صشف ٚلت ٚ حٛصّٝ ثشای آسأؾ ثخـیذٖ ثٝ ثیٕبس ٘بخٛؽ ·  

 تالؽ ثشای وبػتٗ اص س٘ج ٚ دسد ثیٕبس اص تٕبْ ساٟٞبی ٕٔىٗ ·  

 ٞبی ثیٕبس دِؼٛصا٘ٝ ٌٛؽ دادٖ ثٝ ٍ٘شا٘ی ·  

 پیـٟٙبد وٕه ثٝ ػبیش اػعبء تیٓ ·  

 تٛا٘ذ وبسؽ سا ا٘جبْ دٞذ داٚؼّت ؿذٖ ثشای ا٘جبْ وبس فشد دیٍشی وٝ ٕ٘ی ·  

 ٞبی خٛد دس اختیبس دیٍشاٖ لشاس دادٖ دا٘ؾ ٚ ٟٔبست ·  

 

 :شٌبسی  ٍظیفِ -2  

 / ػذم تؼجیل در تزن هحل وار تِ هَلغ رعیذى ·  

 لاتل اػتواد تَدى ·  

 اس عزپزعت پیزٍی وزدى ·  

 اًجام ٍظائف هحَلِ تِ طَر واهل ٍ تِ هَلغ ·  

 رػایت ضَاتط ٍ همزرات ·  

 ّوىاری هٌاعة در وار تیوی ·  

 همزر اًجام ٍظائف ٍ در دعتزط تَدى در سهاى ·  

 ؽَد ّایی وِ تزای تیوار اًجام هی گشارػ دلیك ٍ واهل هزالثت ·  

 هزالثت اس تیوار  اًتمال درعت ٍ واهل هغؤٍلیت ·  

 ٌاى اس جایگشیيتَاًذ حاضز ؽَد ٍ اطوی ًوی ٍظیفِ اطالع تِ دیگزاى در سهاًیىِ تزای اًجام ·  

 ّا تىویل هزالثت تیواراى لثل اس هزخص وزدى آى ·  

 اظْار خطای پشؽىی تِ تین یا عزپزعت ·  

 اػتثار ًوَدى غیز هٌصفاًِ ؽٌاعایی ٍ گشارػ خطا ٍ رفتار ًاهٌاعة ّوىاراى تا پزّیش اس تی ·   

 ًظارتی حزفِ_هؾاروت در فؼالیتْای خَد ·  

 ٍ ٍ الىلاجتٌاب اس عَء هصزف دار ·  

 ارائِ ًمذ هَثز تِ جای غز سدى ·  

 

 

 

 

 

http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
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 :شغلی تؼبلی -3  

 اسائٝ ؿذٜ ثبصخٛسداصالح سفتبسٞب یب ػّٕىشد خٛد ثشاػبع  ·   

 ٞبیی تٛإ٘ٙذی ٚ دا٘ؾ خٛد ٍ٘شؽ ٘مبدا٘ٝ ثٝ خٛد ٚ تٛا٘بیی تـخیص حیؽٝ ·  

 ٚ ٟٔبست وبفیؿٙبختٗ ٔحذٚدیت خٛد ٚ وٕه ٌشفتٗ اص دیٍشاٖ دس ٔٛاسد ػذْ دا٘ؾ  ·  

 ػبصٌبسی ثب تغییش ؿشایػ ·  

 خٛد  اسصیبثی ػالٔتی جؼٕی ٚ سٚحی ·  

 احؼبع ٔؼؤِٚیت ثشای ثبصآٔٛصی خٛد ·  

 ٞبی آٔٛصؿی ػٕیٙبسٞب ٚ ػبیش فؼبِیت دس وٙفشا٘غ ٞب،ؿشوت  ·  

 .وٙٙذ ٞبی ثیٕبس وٝ ٔشاجؼٝ ٔی case ٔؽبِؼٝ ثش اػبع ·  

 

 :دیگشاى ثِ احتشام -4

 تفبٞٓ ثب اػعبء تیٓ ثشلشاسی ·  

 ٞبی الصْ دس ٔٛلؼیتٟبی ؿغّی ٚ آٔٛصؿی حفظ حشیٓ ·  

 اؽ ٔؼشفی خٛد ٚ اػعبی تیٓ ثٝ ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ·  

 ٔٛسد خؽبة لشاس دادٖ ثیٕبس ثٝ ؿىّی ٔٙبػت ·  

 اػتفبدٜ اص اصؽالحبتی وٝ ثشای ثیٕبس لبثُ فٟٓ ثبؿذ, دس صحجت ثب ثیٕبس ·  

 ب٘ی ثیٕبساٖ ٚ خب٘ٛادٜ ایـبٖ چٝ دس حعٛس ٚ چٝ دس غیبة ایـبٖاحتشاْ ٚ حفظ ؿأٖ ا٘ؼ ·  

 ٞبی دسٔب٘ی احتشاْ ثٝ حك اػتمالَ فشدی ثیٕبس اص ؼشیك اسائٝ اؼالػبت دس ٔٛسد ا٘تخبة ·  

 ٌیشی ثبؿذ ثیٕبس, ٍٞٙبٔی وٝ ٚی فبلذ اّٞیت تصٕیٓ ٛ٘یلب٘ اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ خب٘ٛادٜ یب لیٓ ·  

 ٚ حشیٓ خصٛصی ثیٕبس ساصداسی احتشاْ ٌزاؿتٗ ثٝ ·  

 ٞبی الصْ دس استجبغ ثب ثیٕبس حفظ حشیٓ ·  

 دس ٔحیػ آٔٛصؿیْ ٞبی پبییٗ تش تشاستجبغ خٛة ٚ ٔٙبػت ثب دا٘ـجٛیبٖ  ·  

 استجبغ خٛة ٚ ٔٙبػت ثب اػبتیذ دس ٔحیػ آٔٛصؿی ·  

 ٞبی ٔشتجػ ثب ػالٔتی استجبغ خٛة ٚ ٔٙبػت ثب ؿبغّیٗ ػبیش حشفٝ ·  

 تحُٕ ٚ صجٛسی ٘ـبٖ دادٖ دس ٔمبثُ ؼیفی اص سفتبسٞب ٚ ػمبیذ ·  

ٞبی جؼٕی  اسدی ٕٞچٖٛ ػٗ، سً٘ پٛػت، ٘ظاد، ػمبیذ ػیبػی، ٚظؼیت تأُٞ، ٘بتٛا٘یتجؼیط سٚا ٘ذاؿتٗ دس تؼبٔالت خٛد ثب دیٍشاٖ ثشاػبع ٔٛ ·  

 ٞبی ویفشی یب جٙبیی جٙغ ٌشا( ٚ یب ٔحىٛٔیت جٙغ ٌشا یب غیش ٞٓ ٚ سٚحی، جٙغ، تٕبیُ جٙؼی )ٞٓ

 :ششافت ٍ دسستی -5

 (رفتار صادلاًِ )راعتگَیی, اًصاف، رن تَدى، خَػ لَل تَدى ·  

 ؽىلی وِ تِ ؽأى طزف هماتل احتزام گذاؽتِ ؽَدحل اختالفات تِ  ·  

 پشؽىی چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ آراعتگی گزٍُ رفتار هٌاعة ؽأى ·  

 ّای خَد صذالت تا تیواراى ٍ اجتٌاب اس تشرگٌوایی تَاًوٌذی ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
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 ّای ّوىاراى خَد در اجتواػات ػوَهی تؾَیك هَفمیت ·  

 .د هَضَػاتی وِ در حیطِ تخصص اٍعتاظْار ًظز فمط در هَر ·  

 ّا )دادى ٍ گزفتي( در آسهَىتملة ػذم هؾاروت در  ·  

 پذیزفتي هغؤٍلیت وار خَد ·  

 :اجتوبػی ػذالت ثِ تؼْذ -6

 در ًظز گزفتي عي، رًگ پَعت، ًضاد ٍ ...( )تذٍى تَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزالثت عالهتی ·  

 ) تجْیشات، ٍعایل یه تار هصزف ٍ ...(اس هٌاتغ خذهات عالهتی  هزالثت ·  

 

  هَسد هشثَط ثِ اخالق حشفِ ای هَاسد فَق هَسد تَجِ لشاس گیشد. 6ٌّگبم اسصیبثی اخاللی ٍ اختصبصی ػولکشد 

 

 

 

  حرهف ای گرایی (Professionalism ) ت ربشمرده است و یکی از مهمپادنبیی هب اهیی است هک ره دانشجى باید نگرش آن را کسب و  رتین تىانمندی تعهدا

 :ای( است عبارتند ازرد رفتار )رفتار حرهف حرهف ای گرایی رد عمل و رفتار آن را نشان دهد. خصىصیات فردی هک تجلی 

  ،احترام هب دیگران،     شناسی، شرافت و وظیفو تعالی شغلی،    نىع دوستی ، کاری لت ردست  عدا

http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
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 (1)دس ػشصِ  کبسآهَصیًبم دسس: 

 سبعت( 408)واحذ  8 :تؼذاد ٍاحذ

 (1)در عرصه  وزیکبرآم ًَع ٍاحذ:

 (سبػت 204)دس ػشصِ ثیَْشی  کبسآهَصیًبم چشخش: 

را در تخؼ تیَْؽی  (4ٍ  3ٍ  2ٍ  1)در درٍط ًظزی، ػولی ٍ وارآهَسی  ؽذُ آهَختِدر ایي چزخؼ داًؾجَ ولیِ هثاحث 

در تزًاهِ  آهَختگاى داًؼًمؼ » درتٌذ ؽذُ خَاعتِتا در پایاى دٍرُ لادر تِ ایفای ًمؼ ٍ تَاًایی  وٌذ هیتوزیي  (اتاق ػول)

 تاؽذ.« آهَسؽی

 سبػت( PACU( )102) ثیَْشیپس اص  ّبی هشالجتٍاحذ  دس ػشصِ کبسآهَصیًبم چشخش: 

 که در پایان دوره بتواند: رود میاز دانشجو انتظار 
 سا ثیبٖ وٙذ. PACU ٔٛسد٘یبصٚ داسٚٞبی  ػبختبس، ٚػبیُ -

 سا ؿشح دٞذ. PACUاصَٛ پزیشؽ ثیٕبس دس  -

 سا ثیبٖ وٙذ. PACUسدٞبی اػتب٘ذا -

 سا ثیبٖ ٚ ا٘جبْ دٞذ. PACUچٍٍٛ٘ی ثجت ٚ ٌضاسؽ اؼالػبت ثیٕبساٖ  -

 إٞیت وبس تیٕی سا دسن ٚ ثیبٖ ٕ٘بیذ. -

 سا تٛظیح دٞذ ٚ ثىبس ٌیشد. PACUثب ثیٕبس ٚ اؼشافیبٖ ٚ ٔشالجت سٚا٘ی اص ثیٕبساٖ ثؼتشی دس ٚاحذ إٞیت استجبغ ٔٙبػت  -

 وؼت ٕ٘بیذ. سا PACUفبدٜ اص ٚػبیُ ٚ تجٟیضات حٕبیت حیبتی دس ت، ٍٟ٘ذاسی ٚ اػیػبص آٔبدٜتٛا٘بیی الصْ دس  -

 ٔـبسوت ٕ٘بیذ. ٞب آٖ، ٍٟ٘ذاسی ٚ اػتفبدٜ اص ػبصی آٔبدٜ، دس ثشدٜ ٘بْسا  PACUٔختّف ثذٖ دس  ٞبی دػتٍبٜسٚؽ پبیؾ  -

 بْ دٞذ.ٞٛای اػتٙـبلی سا ؼجك دػتٛس ا٘ج ػبصی ٔشؼٛة اصجّٕٝٔختّف تجٛیض اوؼیظٖ  ٞبی سٚؽ -

 اداسٜ ساٜ ٞٛایی ثٝ سٚؽ ٞبی ٔختّف سا ا٘جبْ دٞذ. -

 سا ثیبٖ ٕ٘بیذ ٚ ا٘جبْ دٞذ. PACU تذاثیش ٚ تٕٟیذات دس ٔشالجت اص ثیٕبساٖ -

 ٚ ساٟٞبی ٔمبثّٝ ثب آٖ سا ؿشح دٞذ. PACUا٘ٛاع ػٛاسض احتٕبِی دس  -

 الذأبت پیـٍیشی وٙٙذٜ اص ایجبد ػبسظٝ دس ثیٕبساٖ ثؼتشی سا ا٘جبْ دٞذ. -

 یىبٚسی ثیٕبساٖ ػشپبیی سا ؿشح دٞذ.س -

 ٚ أىب٘بت ٔٛسد ٘یبص دس سیىبٚسی پغ اص جشاحی ٞبی تخصصی ٚ فٛق تخصصی سا ٘بْ ثجشد.تجٟیضات، ٚػبیُ  -

 اصَٛ ٔشالجت اص ثیٕبساٖ پغ اص ثیٟٛؿی دس جشاحی ٞبی تخصصی ٚ فٛق تخصصی سا تٛظیح دادٜ، ٔـبسوت ٕ٘بیذ. -

 سا ؿشح دٞذ. PACUثیٕبس اص  ثشای تشخیصؿشایػ ٚ ٔؼیبس ٞبی الصْ  -

 دس الذأبت پیـٍیشی ٚ وٙتشَ ػفٛ٘ت ٞبی ثیٕبسػتب٘ی ٔـبسوت ٕ٘بیذ. -

 ٚاحذ ٔشالجت ٞبی پغ اص ثیٟٛؿی سا تٕشیٗ ٕ٘بیذ.ػبیش ٔٛاسد آٔٛختٝ ؿذٜ دس دسع ٔشثٛغ ثٝ  -
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 سبػت( ICU( )102) ٍیژُثخش هشالجت ّبی  کبس آهَصی دس ػشصِ :ًبم چشخش

 ٔی سٚد وٝ دس پبیبٖ دٚسٜ ثتٛا٘ذ:اص دا٘ـجٛ ا٘تظبس  -

 ساثیبٖ وٙذ. ICUػبختبس ٚ أىب٘بت ثخؾ  -

 سا ؿشح دٞذ. ICUاصَٛ پزیشؽ ثیٕبس دس  -

 إٞیت استجبغ ٔٙبػت ثب ثیٕبس ٚ اصَٛ ثشخٛسد ثب ٕٞشاٞبٖ ثیٕبس ٚ ٔؼبئُ سٚحی ٚ سٚا٘ی آ٘بٖ سا تٛظیح دٞذ ٚ ثىبس ٌیشد. -

 ٘ی سا ؿشح دٞذ.إٞیت وبس تیٕی دس ٔجٕٛػٝ ٔشالجت ٞبی ثحشا -

 تٛا٘بیی ٔشالجت اص ثیٕبساٖ دس ٚظؼیت ثحشا٘ی سا وؼت ٕ٘بیذ. -

 سا وؼت ٕ٘بیذ. ICUتٛا٘بیی الصْ دس آٔبدٜ ػبصی، ٍٟ٘ذاسی ٚ اػتفبدٜ اص ٚػبیُ ٚ تجٟیضات حٕبیت حیبتی دس  -

 ٚ ٔشالجت ٞبی پغ اص ثیٟٛؿی سا ؿشح دٞذ. CPCRاصَٛ  -

 ٔـبسوت ٕ٘بیذ. CPCRثشای ا٘جبْ  دس آٔبدٜ وشدٖ ٚػبیُ ٚ أىب٘بت ٔٛسد ٘یبص -

 ثیٕبساٖ ٔـبسوت ٕ٘بیذ. CPCRدس ػّٕیبت  -

 اص ثیٕبساٖ اِىتشٚوبسدیٌٛشافی ثؼُٕ آٚسد. -

 ( سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.DVT) ػٕمیإٞیت ٚ سٚؽ ٞبی جٌّٛیشی اص صخٓ ثؼتش ٚ تشٚٔجٛص ٚسیذٞبی  -

 ْ دٞذ.دس حبَ اغٕبئ سا ا٘جبالذأبت پیـٍیشی وٙٙذٜ اص ایجبد ػبسظٝ دس ثیٕبساٖ  -

 تٛا٘بیی الصْ جٟت ثشلشاسی ساٜ ٞٛایی، ٍٟ٘ذاسی ٚ ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی اص ساٟٞبی ٞٛایی ثیٕبساٖ سا وؼت ٕ٘بیذ. -

 پبوؼبصی ساٜ ٞٛایی سا دس ثیٕبساٖ ثحشا٘ی ثىبس ٌیشد. -

 .ٔشؼٛة ػبصی ٞٛای تٙفؼی سا ؼجك دػتٛس ثىبس ٌیشد تجٛیض اوؼیظٖ، آئشٚػُ ٚ -

 ٖٛ سا ثیبٖ وٙذ.ػٛاسض ٘بؿی اص تشا٘ؼفٛصیٖٛ خ -

 سٚؽ ٞبی ٔختّف دسجٝ ثٙذی ٚخبٔت حبَ ثیٕبساٖ سا ؿشح دٞذ. -

 دس ٔشالجت اص ثیٕبساٖ ثب اختالالت دػتٍبٜ لّت ٚ ػشٚق، تٙفغ، ظبیؼبت حبد ٔغضی ٚ صذٔبت ٘بؿی اص ظشثٝ سا ؿشح دٞذ.ٔالحظبت ٚیظٜ  -

 ذٔـبسوت ٕ٘بی ICUدس الذأبت پیـٍیشی ٚ وٙتشَ ػفٛ٘ت ٞبی ثیٕبسػتب٘ی دس  -

 تٛا٘بیی ٔشالجت اص ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ثب تٟٛیٝ دٞٙذٜ ٔىب٘یىی سا وؼت ٕ٘بیذ. -

 ػٛاسض حبصُ اص تٙفغ ثب فـبس ٔثجت سا ثیبٖ ٕ٘بیذ. -

 الذأبت پیـٍیشی اص صخٓ ثؼتش سا ا٘جبْ دٞذ. -

 ( تٕشیٗ ٕ٘بیذ.ICUآٔٛختٝ ؿذٜ دس دسع ٔشالجت ٞبی ٚیظٜ سا )ػبیش ٔٛاسد  -
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 جَ:شیَُ اسصشیبثی داًش

 ٕ٘شٜ 12 اسصؿیبثی تٛػػ ٔشوض آٔٛصؿی دسٔب٘ی ٚ یب ثیٕبسػتبٖ: – 1 -

- 2 – Post test :ٕٝ٘شٜ 5 پغ اص اتٕبْ وبس آٔٛصی دس ػشص 

 ٕ٘شٜ 3 :ا٘جبْ تىبِیف ٔؽبِؼبتی ٚ وبسٞبی ٔحِٛٝ ٌشٜٚ – 3 -

 گشدد. هی اسصیبثی ٍ اػالم تَسظ گشٍُ، پس اص تحَیل دفتشچِ ًْبیی: ًوشُ 1ًکتِ  -

 دفتشچِ رکش شذُ است. آخشیحبت شیَُ اسصشیبثی دس صفحِ : تَض2ًکتِ  -

 :(1) ػشصِلَاًیي کبس آهَصی دس 

 بی تؼؽیُ ٔی ثبؿذ.ٕٞٞۀ سٚصٞبی ٞفتٝ ثٝ اػتثٙبی سٚصسٚصٞبی وبسٚسصی - 1

 ٔی ثبؿذ. 1398/  10/ 19ٚ پبیبٖ آٖ دس تبسیخ  98/  6/  23ؿشٚع وبسٚسصی اص تبسیخ  - 2

 ؿت دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. %25ػصش ٚ  %25صجح،  %50، صیبد ؿیشاصیآرس ٚ  5دسٔب٘ی ٔشوض آٔٛصؿی دس وبسٚسصی  - 4

 دس پبیبٖ وبسآٔٛصی ٞب خٛاٞذ ثٛد وٝ POST TEST اسائٝ وبس اص ٞفتٝ دٚاصدٞٓ ثٝ ثؼذ ٚ أتحبٖ - 5

 تبسیخ أتحبٖ پبیبٖ وبسآٔٛصی ٞب ٔتؼبلجب اػالْ ٔی ٌشدد.

 

 

 

 

 داًشجَی گشاهی:

 ی ارتباط خود را با گروه حفظ نمایید.آموزلطفا در دوران کار
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 .........................سبعت  کسری کبرآموزی به سبعت:                  

 نمره کل:                                                                  

 

       ICUبخش  مهر و امضبی مسئول-نبم و نبم خبنوادگی                                  

 

 

 

 (ICUاسصشیبثی )  َّشجشی کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 1 ػشصِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم
 ًوشات ػٌَاى ردیف

 

 یا حشفِاصَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای تَضیح ، ّای تیوار تِتَجِ ًؾاى دادى تِ خَاع ) نوع دوستی و همدلی 1

 ٚ.....(صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای آراهؼ تخؾیذى تِ تیوار ًاخَػ ، اطالػات تِ تیوار

   

  اًجام ٍظائف هحَلِ تِ طَر واهل ٍ تِ هَلغدر هحل وارآهَسی ، تِ هَلغ  حضَر )  وظیفه شناسی  2

 ....( لاتل اػتواد تَدى ، هزالثت اس تیوار  اًتمال درعت ٍ واهل هغؤٍلیت ،

   

احغاط ،ّایی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ًگزػ ًماداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تؾخیص حیطِ )تعالی شغلی  3

 .....(ٍ ّای آهَسؽی ؽزوت در فؼالیت ،هغؤٍلیت تزای تاسآهَسی خَد

   

م تِ تیوار ٍ ، احتزا ّای السم در هَلؼیتْای ؽغلی ٍ آهَسؽی حفظ حزین ) احترام به دیگران  4

 و.......( ّوزاّاى تیوار، اعاتیذ ٍ ّوىاراى

   

رفتار هٌاعة  ·  ،(رفتار صادلاًِ )راعتگَیی, اًصاف، رن تَدى، خَػ لَل تَدى ) درستی و شرافت 5

 و ....( چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ آراعتگیداًؾجَ ؽأى 

   

اس هٌاتغ خذهات   هزالثت  ، ِ هٌاتغ هزالثت عالهتیتَسیغ ػادالً )تعهد به عدالت اجتماعی  6

 و....( عالهتی

   

 ًوشات  

 ردیف

 ػٌَاى
 خَة

1 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    ICUاصَل پذیزػ تیوار در  تا عاختار ٍ اهىاًات ٍ  ؽٌاخت 7

    تٌفغی هختلف هذّای تا آؽٌایی ٍ دعتگاُ ًٍتیالتَر اجشای ٍ ػولىزد اس وافی ؽٌاخت 8

    ًٍتیالتَر تا درهاى تحت تیواراى اس هزالثت ًاییتَا 9

    تیوار ّز ؽزایط تِ تَجِ تا ...تِ تاسدم دم حجن،ریت،ًغثت ًٍتیالتَر تٌظین تَاًایی 11

    اًجام الىتزٍگزافی اس تیواراى ٍ آهادُ عاسی ٍ اعتفادُ اس دعتگاُ الىتزٍؽَن 11

    تیواراى ؽٌاخت رٍػ ّای هختلف درجِ تٌذی ٍخاهت حال 12

رػایت ًىات اعتزیل هزالثتی اس تیواراى ٍ الذاهات پیؾگیزی هزالثت اس تیوار در هماتل سخن  13

 تغتز  ٍ تزٍهثَس ٍریذّای ػومی

   

    پاوغاسی راُ َّایی در تیواراى تحزاًی 14

    آهادُ عاسی ٍعایل ٍ اهىاًات هَرد ًیاس ٍ هؾاروت تزای اًجام احیای للثی ریَی 15
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 .........سبعت................  کسری کبرآموزی به سبعت:                  

 نمره کل:                                                                  

 

       ICUبخش  مهر و امضبی مسئول-نبم و نبم خبنوادگی                                  

 

 
                       

 (ICUاسصشیبثی )  َّشجشی کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 1 ػشصِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم
 ًوشات ػٌَاى ردیف

 

 یا حشفِاصَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای تَضیح ، ّای تیوار تَجِ ًؾاى دادى تِ خَاعتِ ) نوع دوستی و همدلی 1

 ٚ.....(ٍلت ٍ حَصلِ تزای آراهؼ تخؾیذى تِ تیوار ًاخَػ صزف ، اطالػات تِ تیوار

   

  اًجام ٍظائف هحَلِ تِ طَر واهل ٍ تِ هَلغدر هحل وارآهَسی ، تِ هَلغ  حضَر )  وظیفه شناسی  2

 ....( لاتل اػتواد تَدى ، هزالثت اس تیوار  اًتمال درعت ٍ واهل هغؤٍلیت ،

   

احغاط ،ّایی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ٍ تَاًایی تؾخیص حیطِ ًگزػ ًماداًِ تِ خَد )تعالی شغلی  3

 .....(ٍ ّای آهَسؽی ؽزوت در فؼالیت ،هغؤٍلیت تزای تاسآهَسی خَد

   

، احتزام تِ تیوار ٍ  ّای السم در هَلؼیتْای ؽغلی ٍ آهَسؽی حفظ حزین ) احترام به دیگران  4

 و.......( ّوزاّاى تیوار، اعاتیذ ٍ ّوىاراى

   

رفتار هٌاعة  ·  ،(رفتار صادلاًِ )راعتگَیی, اًصاف، رن تَدى، خَػ لَل تَدى ) ستی و شرافتدر 5

 و ....( چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ آراعتگیداًؾجَ ؽأى 

   

اس هٌاتغ خذهات   هزالثت  ، تَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزالثت عالهتی )تعهد به عدالت اجتماعی  6

 و....( عالهتی

   

 ًوشات  

 ردیف

 ػٌَاى
 خَة

1 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    ICUاصَل پذیزػ تیوار در  تا عاختار ٍ اهىاًات ٍ  ؽٌاخت 7

    تٌفغی هختلف هذّای تا آؽٌایی ٍ دعتگاُ ًٍتیالتَر اجشای ٍ ػولىزد اس وافی ؽٌاخت 8

    ًٍتیالتَر تا درهاى تحت تیواراى اس هزالثت تَاًایی 9

    تیوار ّز ؽزایط تِ تَجِ تا ...تِ تاسدم دم حجن،ریت،ًغثت ًٍتیالتَر تٌظین تَاًایی 11

    اًجام الىتزٍگزافی اس تیواراى ٍ آهادُ عاسی ٍ اعتفادُ اس دعتگاُ الىتزٍؽَن 11

    ؽٌاخت رٍػ ّای هختلف درجِ تٌذی ٍخاهت حال تیواراى 12

ت پیؾگیزی هزالثت اس تیوار در هماتل سخن رػایت ًىات اعتزیل هزالثتی اس تیواراى ٍ الذاها 13

 تغتز  ٍ تزٍهثَس ٍریذّای ػومی

   

    پاوغاسی راُ َّایی در تیواراى تحزاًی 14

    آهادُ عاسی ٍعایل ٍ اهىاًات هَرد ًیاس ٍ هؾاروت تزای اًجام احیای للثی ریَی 15
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 .........................سبعت  کسری کبرآموزی به سبعت:

 نمره کل :                                                                              

 

  PACU ریکبوریامضبی مسئول بخش  مهر و –نبم و نبم خبنوادگی         

 
            

 (-PACU سیکبٍسیاسصشیبثی )  َّشجشی بسیکبسشٌ داًشجَیبى َّشجشی 1 ػشصِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم
 ًوشات ػٌَاى ردیف

 

 یا حشفِاصَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

 صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای تَضیح اطالػات تِ تیوار، ّای تیوار تَجِ ًؾاى دادى تِ خَاعتِ ًَع دٍعتی ٍ ّوذلی)  1

 َ.....(تِ تیوار ًاخَؽ صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای آراهؼ تخؾیذى ،

   

اًتمال  ،  اًجام ٍظائف هحَلِ تِ طَر واهل ٍ تِ هَلغدر هحل وارآهَسی ، تِ هَلغ  حضَر )  ٍظیفِ ؽٌاعی  2

 ....( لاتل اػتواد تَدى ، هزالثت اس تیوار  درعت ٍ واهل هغؤٍلیت

   

احغاط هغؤٍلیت تزای ،ًوٌذی ٍ داًؼ خَد ّایی تَا ًگزػ ًماداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تؾخیص حیطِ تؼالی ؽغلی ) 3

 ٍ.....( ّای آهَسؽی ؽزوت در فؼالیت ،تاسآهَسی خَد

   

، احتزام تِ تیوار ٍ ّوزاّاى تیوار،  ّای السم در هَلؼیتْای ؽغلی ٍ آهَسؽی حفظ حزین احتزام تِ دیگزاى )  4

 اعاتیذ ٍ ّوىاراى ٍ.......(

   

داًؾجَ رفتار هٌاعة ؽأى  ·  (،اعتگَیی, اًصاف، رن تَدى، خَػ لَل تَدىرفتار صادلاًِ )ر درعتی ٍ ؽزافت)  5

 ٍ ....( چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ آراعتگی

   

    ٍ....( اس هٌاتغ خذهات عالهتی  هزالثت  ، تَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزالثت عالهتی تؼْذ تِ ػذالت اجتواػی ) 6

 ًوشات  ردیف

 

 ػٌَاى
 خَة

1 

 تَسظه

5/0 

 ضؼیف

0 

    ریىاٍری در هَرد اعتفادُ دارٍّای ٍ تجْیشات ٍ عاختار تا آؽٌایی 7

    پایؼ  ارگاى ّای حیاتی ٍ هحل ػول 8

    تخؼ ریىاٍری در تیواراى اطالػات گشارػ ٍ ثثت 9

    َّایی ٍ تجَیش اوغیضى ادرارُ راُ ٍ تزلزاری جْت تیواراى هذیزیت تَاًایی 11

    آًْا هذیزیت ٍ وٌتزل ٍ تَاًایی ریىاٍری در ؽایغ هؾىالت ٍ ػَارض تا آؽٌایی 11

    عزپایی جزاحی ٍ هختلف جزاحی ّای در تیواراى اس هزالثت اصَل تا آؽٌایی 12

    تیوار اس ریىاٍری تزخیص هؼیارّای ؽزایط ٍ  تؾخیص 13

    پاوغاسی راُ َّایی در تیواراى تحزاًی 14

    اًتمال ٍ تزخیص تیوار اس ریىاٍریووه تِ ًمل ٍ  15
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 .........................سبعت  کسری کبرآموزی به سبعت:

 نمره کل :                                                                              

 

  PACU ریکبوریامضبی مسئول بخش  مهر و –بم و نبم خبنوادگی ن        

 

 

 

 (-PACU سیکبٍسیاسصشیبثی )  َّشجشی کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 1 ػشصِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم
 ًوشات ػٌَاى ردیف

 

 یا حشفِاصَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

 تزای تَضیح اطالػات تِ تیوارصزف ٍلت ٍ حَصلِ ، ّای تیوار تَجِ ًؾاى دادى تِ خَاعتِ ًَع دٍعتی ٍ ّوذلی)  1

 َ.....(صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای آراهؼ تخؾیذى تِ تیوار ًاخَؽ ،

   

اًتمال  ،  اًجام ٍظائف هحَلِ تِ طَر واهل ٍ تِ هَلغدر هحل وارآهَسی ، تِ هَلغ  حضَر )  ٍظیفِ ؽٌاعی  2

 ....( لاتل اػتواد تَدى ، هزالثت اس تیوار  درعت ٍ واهل هغؤٍلیت

   

احغاط هغؤٍلیت تزای ،ّایی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ًگزػ ًماداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تؾخیص حیطِ تؼالی ؽغلی ) 3

 ٍ.....( ّای آهَسؽی ؽزوت در فؼالیت ،تاسآهَسی خَد

   

، احتزام تِ تیوار ٍ ّوزاّاى تیوار،  ّای السم در هَلؼیتْای ؽغلی ٍ آهَسؽی حفظ حزین احتزام تِ دیگزاى )  4

 اتیذ ٍ ّوىاراى ٍ.......(اع

   

داًؾجَ رفتار هٌاعة ؽأى  ·  (،رفتار صادلاًِ )راعتگَیی, اًصاف، رن تَدى، خَػ لَل تَدى درعتی ٍ ؽزافت)  5

 ٍ ....( چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ آراعتگی

   

    ٍ....( اس هٌاتغ خذهات عالهتی  تهزالث  ، تَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزالثت عالهتی تؼْذ تِ ػذالت اجتواػی ) 6

 ًوشات  ردیف

 

 ػٌَاى
 خَة

1 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    ریىاٍری در هَرد اعتفادُ دارٍّای ٍ تجْیشات ٍ عاختار تا آؽٌایی 7

    پایؼ  ارگاى ّای حیاتی ٍ هحل ػول 8

    تخؼ ریىاٍری در تیواراى اطالػات گشارػ ٍ ثثت 9

    َّایی ٍ تجَیش اوغیضى ادرارُ راُ ٍ تزلزاری جْت راىتیوا هذیزیت تَاًایی 11

    آًْا هذیزیت ٍ وٌتزل ٍ تَاًایی ریىاٍری در ؽایغ هؾىالت ٍ ػَارض تا آؽٌایی 11

    عزپایی جزاحی ٍ هختلف جزاحی ّای در تیواراى اس هزالثت اصَل تا آؽٌایی 12

    تیوار اس ریىاٍری تزخیص هؼیارّای ؽزایط ٍ  تؾخیص 13

    پاوغاسی راُ َّایی در تیواراى تحزاًی 14

    ووه تِ ًمل ٍ اًتمال ٍ تزخیص تیوار اس ریىاٍری 15
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 کسری کبرآموزی به سبعت:  .........................سبعت                       

 نمره کل :                                                                                                                       

 

 بق عملاتامضبی مسئول بخش   مهر و -نبم و نبم خبنوادگی                    

                  

 

 (دس اتبق ػولاسصشیبثی )  َّشجشی کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 1 ػشصِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم

 ردیف

 ًوشات ػٌَاى

 یا حشفِاصَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای تَضیح اطالػات تِ ، ّای تیوار جِ ًؾاى دادى تِ خَاعتِتَ ) نوع دوستی و همدلی 1

 ٚ.....(صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای آراهؼ تخؾیذى تِ تیوار ًاخَػ ، تیوار

   

اًتمال  ،  اًجام ٍظائف هحَلِ تِ طَر واهل ٍ تِ هَلغدر هحل وارآهَسی ، تِ هَلغ  حضَر )  وظیفه شناسی  2

 .... لاتل اػتواد تَدى ، هزالثت اس تیوار  یتدرعت ٍ واهل هغؤٍل

   

احغاط هغؤٍلیت ،ّایی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ًگزػ ًماداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تؾخیص حیطِ )تعالی شغلی  3

 .....(ٍ ّای آهَسؽی ؽزوت در فؼالیت ،تزای تاسآهَسی خَد

   

، احتزام تِ تیوار ٍ ّوزاّاى تیوار،  لی ٍ آهَسؽیّای السم در هَلؼیتْای ؽغ حفظ حزین ) احترام به دیگران  4

 و.......( اعاتیذ ٍ ّوىاراى

   

رفتار هٌاعة ؽأى  ·  ،(رفتار صادلاًِ )راعتگَیی, اًصاف، رن تَدى، خَػ لَل تَدى ) درستی و شرافت 5

 و ....( چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ آراعتگیداًؾجَ 

   

    و....( اس هٌاتغ خذهات عالهتی  هزالثت  ، تَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزالثت عالهتی )ماعی تعهد به عدالت اجت 6

 ًوشات  

 ردیف

 ػٌَاى
 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    لثل اس ؽزٍع ػول تیَْؽی هاؽیي ٍ ٍعایل عاسی آهادُ ٍ وٌتزل 7

    َْؽی اًتخاتیًیاسّز ػول تا تَجِ تِ رٍػ تی هَرد دارٍّای عاسی آهادُ ٍ وٌتزل 8

    تیوار تِ اتاق ػول ٍ وٌتزل پزًٍذُ تیواراى پذیزػ اصَل رػایت 9

    تیواراى در اًَاع تیَْؽی اس پایؼ ارگاى ّای حیاتی ٍ صحٌِ ػول درهزالثت 11

    وزدى تیوار تیَْػ در فؼال هؾاروت 11

    عزپایی یجزاح ٍ هختلف جزاحی ّای در تیواراى اس هزالثت اصَل تا آؽٌایی 12

    در تشریك اًَاع فزآٍردُ ّای خًَی ٍ هایغ درهاًی تیواراى السم ّای هزالثت اًجام 13

    ًىزدى ػول خَدعزاًِ ٍ هزتَطِ هتخصص تا داؽتي ّواٌّگی 14

    تیَْؽی اس تؼذ ٍ تیَْؽی هختلف هزاحل در هزالثت ٍ وٌتزل 15

    اٍرصاًغی تیواراى السم در توْیذات ٍ تذاتیز ٍ تیَْؽی اصَل رػایت تىار گیزی 16

ٍ ریىاٍری تِ  تیَْؽی اس پظ ّای هزالثت تخؼ تِ تیوار اًتمال ولی اصَل رػایت تىارگیزی 17

 تخؼ

   

هؾاروت در  آهادُ عاسی ٍ وٌتزل رٍساًِ تزالی اٍرصاًظ ٍ دارٍّا ٍ ٍعایل هَجَد هزتثط تا  18

 تیَْؽی در اتاق ػول
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 (دس اتبق ػولاسصشیبثی )  َّشجشی کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 1 ػشصِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم

 ردیف

 ًوشات ػٌَاى

 یا حشفِاصَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای تَضیح اطالػات تِ ، رّای تیوا تَجِ ًؾاى دادى تِ خَاعتِ ) نوع دوستی و همدلی 1

 ٚ.....(صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای آراهؼ تخؾیذى تِ تیوار ًاخَػ ، تیوار

   

اًتمال  ،  اًجام ٍظائف هحَلِ تِ طَر واهل ٍ تِ هَلغدر هحل وارآهَسی ، تِ هَلغ  حضَر )  وظیفه شناسی  2

 .... اد تَدىلاتل اػتو ، هزالثت اس تیوار  درعت ٍ واهل هغؤٍلیت

   

احغاط هغؤٍلیت ،ّایی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ًگزػ ًماداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تؾخیص حیطِ )تعالی شغلی  3

 .....(ٍ ّای آهَسؽی ؽزوت در فؼالیت ،تزای تاسآهَسی خَد

   

ّوزاّاى تیوار،  ، احتزام تِ تیوار ٍ ّای السم در هَلؼیتْای ؽغلی ٍ آهَسؽی حفظ حزین ) احترام به دیگران  4

 و.......( اعاتیذ ٍ ّوىاراى

   

رفتار هٌاعة ؽأى  ·  ،(رفتار صادلاًِ )راعتگَیی, اًصاف، رن تَدى، خَػ لَل تَدى ) درستی و شرافت 5

 و ....( چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ آراعتگیداًؾجَ 

   

    و....( اس هٌاتغ خذهات عالهتی  هزالثت  ، ثت عالهتیتَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزال )تعهد به عدالت اجتماعی  6

 ًوشات  

 ردیف

 ػٌَاى
 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    لثل اس ؽزٍع ػول تیَْؽی هاؽیي ٍ ٍعایل عاسی آهادُ ٍ وٌتزل 7

    ًیاسّز ػول تا تَجِ تِ رٍػ تیَْؽی اًتخاتی هَرد دارٍّای عاسی آهادُ ٍ وٌتزل 8

    تیوار تِ اتاق ػول ٍ وٌتزل پزًٍذُ تیواراى ذیزػپ اصَل رػایت 9

    تیواراى در اًَاع تیَْؽی اس پایؼ ارگاى ّای حیاتی ٍ صحٌِ ػول درهزالثت 11

    وزدى تیوار تیَْػ در فؼال هؾاروت 11

    عزپایی جزاحی ٍ هختلف جزاحی ّای در تیواراى اس هزالثت اصَل تا آؽٌایی 12

    در تشریك اًَاع فزآٍردُ ّای خًَی ٍ هایغ درهاًی تیواراى السم یّا هزالثت اًجام 13

    ًىزدى ػول خَدعزاًِ ٍ هزتَطِ هتخصص تا داؽتي ّواٌّگی 14

    تیَْؽی اس تؼذ ٍ تیَْؽی هختلف هزاحل در هزالثت ٍ وٌتزل 15

    یاٍرصاًغ تیواراى السم در توْیذات ٍ تذاتیز ٍ تیَْؽی اصَل رػایت تىار گیزی 16

ٍ ریىاٍری تِ  تیَْؽی اس پظ ّای هزالثت تخؼ تِ تیوار اًتمال ولی اصَل رػایت تىارگیزی 17

 تخؼ

   

هؾاروت در  آهادُ عاسی ٍ وٌتزل رٍساًِ تزالی اٍرصاًظ ٍ دارٍّا ٍ ٍعایل هَجَد هزتثط تا  18

 تیَْؽی در اتاق ػول

   

                    

 ........................سبعتکسری کبرآموزی به سبعت:  .   

 نمره کل :                                                

 اتبق عملامضبی مسئول بخش   مهر و -نبم و نبم خبنوادگی
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 (دس اتبق ػولاسصشیبثی )  َّشجشی کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 1 ػشصِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم

 ردیف

 ًوشات ػٌَاى

 یا حشفَِل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی اص
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای تَضیح اطالػات تِ ، ّای تیوار تَجِ ًؾاى دادى تِ خَاعتِ ) نوع دوستی و همدلی 1

 ٚ.....(صزف ٍلت ٍ حَصلِ تزای آراهؼ تخؾیذى تِ تیوار ًاخَػ ، تیوار

   

اًتمال  ،  اًجام ٍظائف هحَلِ تِ طَر واهل ٍ تِ هَلغر هحل وارآهَسی ، دتِ هَلغ  حضَر )  وظیفه شناسی  2

 .... لاتل اػتواد تَدى ، هزالثت اس تیوار  درعت ٍ واهل هغؤٍلیت

   

احغاط هغؤٍلیت ،ّایی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ًگزػ ًماداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تؾخیص حیطِ )تعالی شغلی  3

 .....(ٍ ّای آهَسؽی ؼالیتؽزوت در ف ،تزای تاسآهَسی خَد

   

، احتزام تِ تیوار ٍ ّوزاّاى تیوار،  ّای السم در هَلؼیتْای ؽغلی ٍ آهَسؽی حفظ حزین ) احترام به دیگران  4

 و.......( اعاتیذ ٍ ّوىاراى

   

رفتار هٌاعة ؽأى  ·  ،(رفتار صادلاًِ )راعتگَیی, اًصاف، رن تَدى، خَػ لَل تَدى ) درستی و شرافت 5

 و ....( چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ آراعتگیاًؾجَ د

   

    و....( اس هٌاتغ خذهات عالهتی  هزالثت  ، تَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزالثت عالهتی )تعهد به عدالت اجتماعی  6

 ًوشات  

 ردیف

 ػٌَاى
 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    لثل اس ؽزٍع ػول یتیَْؽ هاؽیي ٍ ٍعایل عاسی آهادُ ٍ وٌتزل 7

    ًیاسّز ػول تا تَجِ تِ رٍػ تیَْؽی اًتخاتی هَرد دارٍّای عاسی آهادُ ٍ وٌتزل 8

    تیوار تِ اتاق ػول ٍ وٌتزل پزًٍذُ تیواراى پذیزػ اصَل رػایت 9

    تیواراى در اًَاع تیَْؽی اس پایؼ ارگاى ّای حیاتی ٍ صحٌِ ػول درهزالثت 11

    وزدى تیوار تیَْػ رد فؼال هؾاروت 11

    عزپایی جزاحی ٍ هختلف جزاحی ّای در تیواراى اس هزالثت اصَل تا آؽٌایی 12

    در تشریك اًَاع فزآٍردُ ّای خًَی ٍ هایغ درهاًی تیواراى السم ّای هزالثت اًجام 13

    ًىزدى ػول خَدعزاًِ ٍ هزتَطِ هتخصص تا داؽتي ّواٌّگی 14

    تیَْؽی اس تؼذ ٍ تیَْؽی هختلف هزاحل در هزالثت ٍ وٌتزل 15

    اٍرصاًغی تیواراى السم در توْیذات ٍ تذاتیز ٍ تیَْؽی اصَل رػایت تىار گیزی 16

ٍ ریىاٍری تِ  تیَْؽی اس پظ ّای هزالثت تخؼ تِ تیوار اًتمال ولی اصَل رػایت تىارگیزی 17

 تخؼ

   

لی اٍرصاًظ ٍ دارٍّا ٍ ٍعایل هَجَد هزتثط تا هؾاروت در  آهادُ عاسی ٍ وٌتزل رٍساًِ تزا 18

 تیَْؽی در اتاق ػول

   

                    

 نمره کل :                                             کسری کبرآموزی به سبعت:  .........................سبعت    

 

 اتبق عملامضبی مسئول بخش   مهر و -نبم و نبم خبنوادگی 
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 1نحوه حضور دانشجو در کبرآموزی در عرصه 

 هفته اوّل ترم 8

 ّفتِ
ٍ یب  ثخش  PACU ،ًبم اتبق ػول

ICU  ٍ هشکض آهَصشی ٍ دسهبًی

 یب ثیوبسستبى
 تبسیخ

 ًحَُ حضَس
اتبق  هْش ٍ اهضبء هسئَل یب سشپشست

  ICU ثخش ٍ یب  PACU،ػول
 ًالص واهل

 وغزی

 تِ عاػت

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8 
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 1نحوه حضور دانشجو در کبرآموزی در عرصه 

 ترم دومهفته  9

 ّفتِ
ٍ یب  ثخش  PACUًبم اتبق ػول، 

ICU  ٍ هشکض آهَصشی ٍ دسهبًی

 یب ثیوبسستبى
 تبسیخ

 ًحَُ حضَس
هْش ٍ اهضبء هسئَل یب سشپشست اتبق 

  ICUٍ یب  ثخش  PACUػول،
 ًالص واهل

 وغزی

 تِ عاػت

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       
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 تَضیحبت دس هَسد شیَُ اسصشیبثی داًشجَ:

 ًوزُ 12       اسصشیبثی تَسظ هشکض آهَصشی دسهبًی ٍ یب ثیوبسستبى : – 1

ثش فشْ ی سا ؼی ٔی وٙذ ٚ ثشاآٔٛصٔشوض یب ثیٕبسػتب٘ی وٝ دا٘ـجٛ وبس PACU ٚ ICUثخؾ  ،پشػت اتبق ػُٕ ایٗ اسصؿیبثی تٛػػ ٔؼئَٛ ٚ یب ػش

 .دسیبفت ٔی ؿٛد اص ػٛی ٌشٜٚ ا٘جبْ ؿذٜ ٚ اسصیبثی دس دفتشچٝ 

 

2 – Post test : ًِوزُ  5          پس اص اتوبم کبس آهَصی دس ػشص 

 .ثش ٌضاس خٛاٞذ ؿذ اػالْ ٔی ؿٛد تبسیخ آٖ پبیبٖ وبسآٔٛصی وٝ ٔتؼبلجبًایٗ أتحبٖ دس صت ؿذٜ اػت ٚ ػشفصُ ٞبی أتحبٖ دس تبثّٛ اػال٘بت ٌشٜٚ ٘

  .تـشیحی ( ا٘جبْ ٔی ؿٛد یبثصٛست وتجی ) تؼتی  أتحبٖ پؼت تؼت

 

 ًوزُ  3           :ٍ کبسّبی هحَلِ گشٍُ هغبلؼبتیاًجبم تکبلیف  – 3
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اص عی دٍسًُوشُ ًْبیی کبسآهَص پس سبػبت غیجت ٍ   

 ػذم حضَس            □حضَس     :ٍضؼیت حضَس داًشجَ دس جلسِ تَجیْی اثتذای تشم□ 

  نمره از نمره کاراموزی کسر خواهد شد.                                                                                          5/0قابل ذکر است در صورت غیبت در جلسه توجیهی                                                                                                                                                       
                                       

 ٍضؼیت غیجت داًشجَ

 جوغ جوغ سبػبت غیجت سٍصاًِ تبخیش ثِ سبػت ػٌَاى سدیف

    غیجت ّبی تشم لجل 1

  غیجت ّبی تشم ّبی هب لجل 2

  جوغ کل 3

 

 

 

ثیوبسستبى ّبیب ًوشات کست شذُ اص هشاکض ٍ   

یب ثیوبسستبى ًبم هشکض سدیف  ًوشُ اخز شذُ 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 ییذیِ اًجبم تکبلیف هغبلؼبتی ٍ کبسّبی هحَلِ گشٍُتأ

 ......................................................................................تَسظ داًشجَ:............................................................................................................................................اًجبم

 ًوشُ هَسد تبییذ هی ثبشذ.  3اص ...................................ثب ًوشُ 

 

 اهضبی هشثی -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                                                                        
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 جوغ ثٌذی ًْبیی ًوشات

 
 ًوشُ اخز شذُ ًوشُ اختصبص یبفتِ ػٌَاى سدیف

اص هشاکض ٍ ثیوبسستبى ّب شات اسصشیبثیهیبًگیي جوغ ًو 1  
 

ًوشُ 12  

 

 

ًوشُ 5 هیبًگیي آصهَى هیبى تشم ٍ پبیبى تشم 2   

ًوشُ  3 اًجبم تکبلیف هغبلؼبتی ٍ کبسّبی هحَلِ گشٍُ    

  20 جوغ ًوشُ ًْبیی 3

 

 هَسد تبییذ است................................................. دس تشم تحصیلی........................................................................... ............... ...............داًشجَ............... ...........................ًوشُ 

 

 

 ًبم خبًَادگی ٍ اهضب هذیش ٍ اػضبی گشٍُ َّشجشی: -ًبم 

 

 

1 -               

 

           

                                                                                                      

2 -       

 

 

                                                                                                                   

3-                

 

 

 

4- 

 

 

 

5- 

 

 

 

 

6- 
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 اسائِ اًتمبدات ٍ پیشٌْبدات:

 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

5- 

 

6- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهضبی داًشجَ:                                                                                                                                                          




