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 بسوه تعالی

 دانطگاه علوم پشضکی گلستاى  

 پشضکی علوم هزکش هطالعات و توسعه آهوسش

  course planتزهی  زٍرُ  طزح 

 

 1398_1399:ًیوسبل تحصیلی *                  "  اصَل ٍ فٌَى هْبرت ّبی ببلیٌی"  ًبم زرس:

 کبرضٌبسی اتبق ػول * رضتِ ٍ همطغ تحصیلی:                                                         پیزاپشضکی : زاًطکسُ

 ًسارز. ًیبس: زرس پیص *                                                          ٍاحس 1: * تؼساز ٍاحس

        18-16ٍ 16-14ِ سِ ضٌب* رٍس ٍ سبػت بزگشاری:            اتبق ػول                                        *گزٍُ آهَسضی: 

 13_16رٍسّبی توبس بب هسئَل زرس:  ضٌبِ ٍ یکطٌبِ *                           رٍیبًی                            سّزاهسرسیي: ًبم 

               gmail.com2017royanizahra@ :پست الکتزًٍیک  32436102تلفي:    گزٍُ اتبق ػول زاًطکسُ پیزاپشضکیآزرس: 

 آضٌبیی بب اصَل ٍفٌَى هْبرت ّبی ببلیٌی جْت آهبزُ سبسی بیوبر بزای جزاحی  :ّسف کلی زرس

 :اّساف اذتصبصی

 :اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍز زر پبیبى زٍرُ لبزر ببضٌس

 هفهوم سالهتی را تعزیف کنذ. 

 ذهفهوم بیواري را تعزیف کن. 

 اصطالحات هزبوط به عالئن حیاتی را بذانذ. 

  سذانذاسه گیزي عالئن حیاتی را بطناوسایل و تجهیشات. 

 درجه حزارات بذى را با توجه به ضزایط بیوار به طور صحیح انذاسه گیزي کنذ. 

 فطار خوى بیوار را به روش صحیح انذاسه گیزي کنذ. 

  گیزي کنذنبض و تنفس را در بیواراى به روش صحیح انذاسه. 

 اصطالحات هزبوط به انواع روش هاي تشریقات را بذانذ 

 وسایل و تجهیشات هورد نیاس تشریقات به روش هاي هختلف را بطناسذ. 

 انواع روش هاي تشریقات را به روش صحیح انجام دهذ. 

 تجهیشات هزبوط به لوله گذاري دستگاه ادراري را بطناسذ. 

 ادراري را بطور صحیح انجام دهذ هزاحل کار پزوسیجز لوله گذاري هجزاي. 

 انذیکاسیوى هاي لوله گذاري هعذه را بذانذ . 

 هزاحل کار پزوسیجز لوله گذاري هعذه را بطور صحیح انجام دهذ. 

 انواع سخن ها را بطناسذ. 

 انواع پانسواى و تجهیشات هزبوط به آى را بطناسذ. 

 انذیکاسیوى هاي انوا را بذانذ. 

 ا بطناسذتجهیشات هزبوط به انوا ر. 

 هزاحل کار پزوسیجز انوا را بطور صحیح انجام دهذ. 

 با هسائل اخالقی در ارتباط با بیواراى هزاحل پایانی سنذگی آضنا باضذ. 

 آتاناسي را تعزیف کنذ. 

 هزاحل هزاقبت اس جسذ به طور صحیح بذانذ 

 ضیَُ تسریس: 

  ، توزیي رٍی هبکتاستفبزُ اس ٍیسئَ پزٍصکتَر، ًوبیص فیلن ،یسرٌزاًی،پزسص ٍپبسد، بحث گزٍّ

 ًحَُ ارسضیببی زاًطجَ:

 ًوزُ   3                          ًوزُ هیبًتزم                                      

 ًوزُ  8                            ًوزُ پبیبى تزم                                 
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 ًوزُ 7ػولی                                                      اهتحبىًوزُ  

 ًوزُ  2حضَر فؼبل زر کالس                                                   

 

 :ًحَُ بزذَرز بب غیبت ٍ تبذیز زاًطجَهمزرات ٍ 

 .حضَر زاًطجَ زر توبهی جلسبت الشاهیست 

  ببضستبذیز بؼس اس ضزٍع کالس هجبس ًوی. 

 .زر صَرت غیبت زاًطجَ طبك همزرات ٍ آییي ًبهِ آهَسضی بب زاًطجَ بزذَرز هی ضَز 
 

 19/9/98* تبرید اهتحبى هیبى تزم: 

 طبك تمَین آهَسضی زاًطکسُ  تبرید اهتحبى پبیبى تزم: 

 حضَر فؼبل زر کالس ٍ هطبرکت زر پزسص ٍ پبسد اس اّویت بزذَرزار است.ى: * سبیز تذکزّبی هْن بزای زاًطجَیب

 *زر صَرت ٍجَز تؼطیلی رسوی زر رٍسّبی بزگشاری، کالس بِ صَرت جبزاًی بزگشار ذَاّس ضس. 

 :یهٌببغ اصل

 

Anne griffin Perry, Patricia A. potter and Wendy Ostendorf. Clinical nursing skill and 
techniques, 8th edition, 4102. 

 پَتز ٍ پزی، گزٍُ هتزجویي زاًطگبُ تْزاى، اصَل ٍ فٌَى پزستبری -

 

 " یجسٍل سهبى بٌسی بزًبهِ زرس"

   

هالحظبت / آهبزگی السم  رٍش تسریس هسرس ػٌَاى سبػت رٍس

زاًطجَیبى لبل اس 

 ضزٍع کالس

21/8/98 
11-

11 

 

  ریهفَْم سالهت ٍ بیوب

خ. 

 رٍیبًی

سخخخنزانیپ پزسخخص و  

 پاسخ
------------------ 

28/8/98 
11-

11 
خ.  ػالین حیبتی

 رٍیبًی

سخنزانیپ پزسص و 

 پاسخ و پزاتیک
 هطالعه طبق طزح درس

5/9/98 
11-

11 
خ.  آضٌبیی بب تشریمبت

 رٍیبًی

سخنزانیپ پزسص و 

 پاسخ 
 هطالعه طبق طزح درس

12/9/98 
11-

11 
خ.  آضٌبیی بب تشریمبت

 رٍیبًی

سخنزانیپ پزسص و 

 پاسخ و پزاتیک
 هطالعه طبق طزح درس

19/9/98 
11-

11 
خ.  )لَلِ گذاری هجزای ازراری( هیبى تزم

 رٍیبًی

سخنزانیپ پزسص و 

 پاسخ و پزاتیک
 هطالعه طبق طزح درس

26/9/98 
11-

11 
خ.  لَلِ گذاری هؼسُ

 رٍیبًی

سخنزانیپ پزسص و 

 پاسخ و پزاتیک
 سهطالعه طبق طزح در

3/10/98 
11-

11 

 

 پبًسوبى
خ. 

 رٍیبًی

سخنزانیپ پزسص و 

 پاسخ و پزاتیک
 هطالعه طبق طزح درس

10/10/98 
11-

11 
خ.  اًوب ٍ هزالبت اس جسس

 رٍیبًی

سخنزانیپ پزسص و 

 پاسخ و پزاتیک
 هطالعه طبق طزح درس

 
 


