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 بسوِ تعالی

 داًطگاُ علَم پشضکی گلستاى  

 پشضکی علَم هزکش هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش

  course planتزهی  زٍرُ  طزح 

 

 1400-1399 :ً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 چْبرضٌبِ  بِ سِ ضٌ* رٍس ٍ سبػت بزگشاری:            اتبق ػول                                        *گزٍُ آهَسضی: 

 سِ ضٌبِ ٍ چْبرضٌبِ رٍسّبی توبس بب هسئَل زرس:   *                           رٍیبًی                            سّزاهسرسیي: ًبم 

 z.royani@goums.ac.ir :پست الکتزًٍیک  32436102تلفي:    گزٍُ اتبق ػول زاًطکسُ پیزاپشضکیآزرس: 

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

 :اّساف اذتصبصی

 :اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍز زر پبیبى زٍرُ لبزر ببضٌس

 هفَْم سالهتی را تعزیف کٌذ. 

 هفَْم بیواري را تعزیف کٌذ. 

 اصطالحات هزبَط بِ عالئن حیاتی را بذاًذ. 

  سذًذاسُ گیزي عالئن حیاتی را بطٌااٍسایل ٍ تجْیشات. 

 درجِ حزارات بذى را با تَجِ بِ ضزایط بیوار بِ طَر صحیح اًذاسُ گیزي کٌذ. 

 فطار خَى بیوار را بِ رٍش صحیح اًذاسُ گیزي کٌذ. 

 ًبض ٍ تٌفس را در بیواراى بِ رٍش صحیح اًذاسُ گیزي کٌذ. 

 اصطالحات هزبَط بِ اًَاع رٍش ّاي تشریقات را بذاًذ 

 ٍسایل ٍ تجْیشات هَرد ًیاس تشریقات بِ رٍش ّاي هختلف را بطٌاسذ. 

 اًَاع رٍش ّاي تشریقات را بِ رٍش صحیح اًجام دّذ. 

 تجْیشات هزبَط بِ لَلِ گذاري دستگاُ ادراري را بطٌاسذ. 

 هزاحل کار پزٍسیجز لَلِ گذاري هجزاي ادراري را بطَر صحیح اًجام دّذ. 

 ذُ را بذاًذاًذیکاسیَى ّاي لَلِ گذاري هع . 

 هزاحل کار پزٍسیجز لَلِ گذاري هعذُ را بطَر صحیح اًجام دّذ. 

 اًَاع سخن ّا را بطٌاسذ. 

 اًَاع پاًسواى ٍ تجْیشات هزبَط بِ آى را بطٌاسذ. 

 اًذیکاسیَى ّاي اًوا را بذاًذ. 

 تجْیشات هزبَط بِ اًوا را بطٌاسذ. 

 هزاحل کار پزٍسیجز اًوا را بطَر صحیح اًجام دّذ. 

  هسائل اخالقی در ارتباط با بیواراى هزاحل پایاًی سًذگی آضٌا باضذبا. 

 آتاًاسي را تعزیف کٌذ. 

 هزاحل هزاقبت اس جسذ بِ طَر صحیح بذاًذ. 

  ًحَُ صحیح گزفتيECG  .را بذاًذ 

 ضیَُ تسریس: 

  ، توزیي رٍی هبکت، ًوبیص فیلن یسرٌزاًی،پزسص ٍپبسد، بحث گزٍّ

 ًحَُ ارسضیببی زاًطجَ:

 ًوزُ   3                          تزم                                      ًوزُ هیبى 
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 ًوزُ  8                            ًوزُ پبیبى تزم                                 

 ًوزُ 7اهتحبى ػولی                                                     ًوزُ  

 ًوزُ  2                                                            اًجبم تکبلیف  

 

 :ًحَُ بزذَرز بب غیبت ٍ تبذیز زاًطجَهمزرات ٍ 

 .حضَر زاًطجَ زر توبهی جلسبت الشاهیست 

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

 25/9/99* تبرید اهتحبى هیبى تزم: 

 طبك تمَین آهَسضی زاًطکسُ  تبرید اهتحبى پبیبى تزم: 

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

 *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 
techniques9th edition7102. 
- 

 پَتز ٍ پزی، گزٍُ هتزجویي زاًطگبُ تْزاى، اصَل ٍ فٌَى پزستبری 

 

 " یجسٍل سهبى بٌسی بزًبهِ زرس"

   

السم  هالحظبت / آهبزگی رٍش تسریس هسرس ػٌَاى سبػت رٍس

زاًطجَیبى لبل اس 

 ضزٍع کالس

13/8/99 16-18  

 هفَْم سالهت ٍ بیوبری

سخخخٌزاًیپ پزسخخص ٍ   خ. رٍیبًی

 پاسخ
------------------ 

سخٌزاًیپ پزسص ٍ  خ. رٍیبًی ػالین حیبتی 16-18 20/8/99

 پاسخ ٍ پزاتیک
 هطالعِ طبق طزح درس

پ پزسص ٍ سخٌزاًی خ. رٍیبًی آضٌبیی بب تشریمبت 16-18 27/8/99

 پاسخ 
 هطالعِ طبق طزح درس

سخٌزاًیپ پزسص ٍ  خ. رٍیبًی آضٌبیی بب تشریمبت 16-18 4/9/99

 پاسخ ٍ پزاتیک
 هطالعِ طبق طزح درس

سخٌزاًیپ پزسص ٍ  یبًیخ. رٍ (یازرار یهجزا ی)لَلِ گذار 18-16 11/9/99

 پاسخ ٍ پزاتیک
 هطالعِ طبق طزح درس

سخٌزاًیپ پزسص ٍ  خ. رٍیبًی لَلِ گذاری هؼسُ 16-18 18/9/99

 پاسخ ٍ پزاتیک
 هطالعِ طبق طزح درس

  خ. رٍیبًی هیبى تزم 16-18 25/9/99

 

 

2/10/99 16-18  

 پبًسوبى
سخٌزاًیپ پزسص ٍ  خ. رٍیبًی

 پاسخ ٍ پزاتیک
 هطالعِ طبق طزح درس

سخٌزاًیپ پزسص ٍ  خ. رٍیبًی ECGاًوب ٍ هزالبت اس جسس ٍ گزفتي  16-18 9/10/99

 خ ٍ پزاتیکپاس
 هطالعِ طبق طزح درس

 
 


