
  داًطکذُ پیزاپشضکیداًطکذُ پیزاپشضکی  ––داًطگبُ ػلَم پشضکی لزستبى داًطگبُ ػلَم پشضکی لزستبى 

  هؼبًٍت آهَسضی هؼبًٍت آهَسضی 

  ((CCoouurrssee  PPllaannعزح ثزًبهِ درسی ) عزح ثزًبهِ درسی ) 

  

  اصَل پزستبری ٍ کبر در اتبق ػولاصَل پزستبری ٍ کبر در اتبق ػول  ًبم درس:ًبم درس:

    ٍاحذ ػولیٍاحذ ػولی  00//55ٍاحذ تئَری + ٍاحذ تئَری +   11//55تؼذاد ٍاحذ: تؼذاد ٍاحذ: 

  ًفزًفز2233ثِ تؼذاد ثِ تؼذاد   داًطجَیبى تزم اٍل ثیَْضیداًطجَیبى تزم اٍل ثیَْضی  هخبعجبى:هخبعجبى:

            ییکبر ػولکبر ػول  88--1010ٍ سِ ضٌجِ ّب ٍ سِ ضٌجِ ّب           ییتئَرتئَر    88--1010ضٌجِ ّب  سبػتضٌجِ ّب  سبػت              9966--9977ًیوسبل اٍل ًیوسبل اٍل سهبى ثزگشاری: سهبى ثزگشاری: 

  هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیًبم استبد یب ّوبٌّگ کٌٌذُ درس: ًبم استبد یب ّوبٌّگ کٌٌذُ درس: 

    1212--1414ضٌجِ ّب  سبػت ضٌجِ ّب  سبػت   سهبى ٍ هکبى هطبٍرُ:سهبى ٍ هکبى هطبٍرُ:

  

  ضزح هختصزی اس درس ) هَضَع یب هَضَػبت اسبسی ، اّویت درس، چگًَگی چبرچَة هجبحث(:ضزح هختصزی اس درس ) هَضَع یب هَضَػبت اسبسی ، اّویت درس، چگًَگی چبرچَة هجبحث(:

اگیزی هفبّین کلی در ارتجبط ثب ثیوبر  ٍ اصَل هزالجتی ، ثب سبختبر اگیزی هفبّین کلی در ارتجبط ثب ثیوبر  ٍ اصَل هزالجتی ، ثب سبختبر در ایي درس داًطجَیبى ضوي فزدر ایي درس داًطجَیبى ضوي فز

ٍ اصَل هذیزیت ثخص اتبق ػول ٍ ریکبٍری آضٌب ضذُ ، ّوچٌیي چگًَگی آهبدُ سابسی ٍ هزالجات   ٍ اصَل هذیزیت ثخص اتبق ػول ٍ ریکبٍری آضٌب ضذُ ، ّوچٌیي چگًَگی آهبدُ سابسی ٍ هزالجات   

  اس ثیوبر در هزاحل لجل ، حیي ٍ پس اس جزاحی را فزا هی گیزًذ . اس ثیوبر در هزاحل لجل ، حیي ٍ پس اس جزاحی را فزا هی گیزًذ . 

  

  

  

  

  ..ّذف کلی درس:ّذف کلی درس:

پزستبری در هزاحل لجل ، حیي ٍ ثؼذ اس ػول ٍ آضٌبیی ثب ثخص اتبق پزستبری در هزاحل لجل ، حیي ٍ ثؼذ اس ػول ٍ آضٌبیی ثب ثخص اتبق آضٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ ٍ اصَل آضٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ ٍ اصَل   

  ػول ٍ همزرات آى . ػول ٍ همزرات آى . 

  

  اّذاف رفتبری:اّذاف رفتبری:

    سالهتی ٍ ثْجَدی ٍ ًیبسّبی اسبسی اًسبى را ضزح هی دّذ .سالهتی ٍ ثْجَدی ٍ ًیبسّبی اسبسی اًسبى را ضزح هی دّذ .  --11

    هْبرتْبی ثبلیٌی ٍ کٌتزل ػالئن حیبتی را تَضیح هی دّذ .هْبرتْبی ثبلیٌی ٍ کٌتزل ػالئن حیبتی را تَضیح هی دّذ .  --22

    رٍش ّبی تجَیش دارٍ را را ثیبى ًوبیذ .رٍش ّبی تجَیش دارٍ را را ثیبى ًوبیذ .  --33

    تطکیالت ٍ تجْیشات اتبق ػول را تَضیح دّذ .تطکیالت ٍ تجْیشات اتبق ػول را تَضیح دّذ .  --44

  رٍش ّبی کبر در اتبق ػول را ثیبى ًوبیذ .رٍش ّبی کبر در اتبق ػول را ثیبى ًوبیذ .  --55

  

  

  

  

  

  



    سخٌزاًی ، پزسص ٍ پبسخ ، ثحث گزٍّیسخٌزاًی ، پزسص ٍ پبسخ ، ثحث گزٍّیضیَُ)ّبی ( تذریس: ضیَُ)ّبی ( تذریس: 

    PPoowweerr  ppooiinnttذ ، ٍایت ثزد ، ذ ، ٍایت ثزد ، اسالیذ ، اٍرّاسالیذ ، اٍرّرسبًِ ّب ٍ یب هَاد آهَسضی: رسبًِ ّب ٍ یب هَاد آهَسضی: 

              ییکار عملکار عمل  88--0101و سه شنبه ها و سه شنبه ها           ییتئورتئور    88--0101شنبه ها  ساعتشنبه ها  ساعت  سهبى ارائِ درس:سهبى ارائِ درس:

  313144کالس کالس هکبى ثزگشاری درس: هکبى ثزگشاری درس: 

  

  

  داًطکذُ پیزاپشضکیداًطکذُ پیزاپشضکی  

  

  

  رٍش ّب ٍ سهبى سٌجص ٍارسضیبثی داًطجَرٍش ّب ٍ سهبى سٌجص ٍارسضیبثی داًطجَ

  سبػتسبػت  تبریختبریخ  ًوزًُوزُ  رٍشرٍش

  اثتذای جلسِاثتذای جلسِ  در یکی اس جلسبت )تصبدفی(در یکی اس جلسبت )تصبدفی(  %%  55  کَییشکَییش

  88--1010  جلسِ ّطتن درسجلسِ ّطتن درس  %%0202  آسهَى هیبى دٍرُآسهَى هیبى دٍرُ

  88--1010  مَین داًطگبّیمَین داًطگبّیعجك تعجك ت  %%5555  آسهَى پبیبى دٍرُآسهَى پبیبى دٍرُ

  88--1010  توبم جلسبت توبم جلسبت   %%0202  هَارد دیگز : حضَر ٍ غیبة ، تکلیف ، ٍ هطبرکت در ثحثهَارد دیگز : حضَر ٍ غیبة ، تکلیف ، ٍ هطبرکت در ثحث

  

  

  

  همزرات درس ٍ اًتظبرات داًطجَیبى:همزرات درس ٍ اًتظبرات داًطجَیبى:

  * حصَر ٍ غیبة : دٍ ًوزُ اس کل ًوزُ درس هزثَعِ ثِ حضَر در کالس درس است.* حصَر ٍ غیبة : دٍ ًوزُ اس کل ًوزُ درس هزثَعِ ثِ حضَر در کالس درس است.

  * ارائِ تکبلیف: ) ارائِ ّز سویٌبری یک ًوزُ خَاّذداضت(* ارائِ تکبلیف: ) ارائِ ّز سویٌبری یک ًوزُ خَاّذداضت(

هزاجؼِ ثِ هٌبثغ آهَسضی ، هغبلؼِ ٍ حضَ.ر در کالس ثب آهبدگی ٍ جَاة ثِ سَاالت هْن ثیي یک تب دٍ هزاجؼِ ثِ هٌبثغ آهَسضی ، هغبلؼِ ٍ حضَ.ر در کالس ثب آهبدگی ٍ جَاة ثِ سَاالت هْن ثیي یک تب دٍ * * 

  ًوزُ خَاّذداضت.ًوزُ خَاّذداضت.

  هٌبثغ ٍ هَاد آهَسضی هَرد استفبدُ:هٌبثغ ٍ هَاد آهَسضی هَرد استفبدُ:

* هٌبثغ اصلی )ثب رػبیت اصَة هٌجغ ًَیسی ٍ دادى ًطبًی ثزای تْیِ آًْب ضبهل کتبثخبًِ ، کتبة فزٍضی ، * هٌبثغ اصلی )ثب رػبیت اصَة هٌجغ ًَیسی ٍ دادى ًطبًی ثزای تْیِ آًْب ضبهل کتبثخبًِ ، کتبة فزٍضی ، 

  ایٌتزًت ،........ ( ایٌتزًت ،........ ( 

  

      13781378هفبّین پزستبری تبیلَر . تزجوِ : گزٍُ هتزجویي تْزاى ، ًطز ثطزی .هفبّین پزستبری تبیلَر . تزجوِ : گزٍُ هتزجویي تْزاى ، ًطز ثطزی .  --11

22--  OOppeerraattiinngg  RRoooomm  tteecchhnniiqquuee..  BBeerrrryy  aanndd  kkoohhnn  ss  ..  99  tthh..  EEdd..22000088..    

33--  TTeexxttbbooookk  ooff  mmeeddiiccaall  ––  SSuurrggiiccaall  NNuussiinngg  ..  BBrruunnnneerr,,  LLiilllliiaann  aanndd  ssuuddddaarrtthh  ,,  DDoorriiss  ..  

LLeetteesstt  eedd..    

44--  FFuunnddaammeennttaall  ooff    NNuurrssiinngg..  KKoozziieerr  ,,  BBaarrbbaarrccii;;  &&  eett  aall  ..  LLaatteesstt  eedd  ..    

  

  

55--  IIttaanndd  bbooookk  iiff  NNuurrssee  ..  AAnneesstteessiiaa..  NNaa  &&  eellhhoouutt  aanndd  eettaall  ..  22  nndd  eedd..220000  



  

  رسرسسهبى ثٌذی ٍ هَضَػبت دسهبى ثٌذی ٍ هَضَػبت د  

  

جلسبت جلسبت 

  تئَری تئَری 

  هَضَعهَضَع  سبػتسبػت  تبریختبریخ

    سالهتی ، ًیبسّبی اسبسی ، حمَق ثیوبرسالهتی ، ًیبسّبی اسبسی ، حمَق ثیوبر  88--1010  9595//77//1111  اٍل اٍل 

  ػالئن حیبتیػالئن حیبتی  88--1010  9955//77//1818  دٍم دٍم   

    اصَل اٍلیِ دارٍ درهبًی ٍ ًحَُ هحبسجبت دارٍ ٍ ًکبت ایوي در استؼوبل دارٍّباصَل اٍلیِ دارٍ درهبًی ٍ ًحَُ هحبسجبت دارٍ ٍ ًکبت ایوي در استؼوبل دارٍّب  88--1010  9955//77//2525  سَمسَم

    هبدُ کزدى ٍسبیل هَرد ًظزهبدُ کزدى ٍسبیل هَرد ًظزرٍش ّبی تجَیش دارٍ ٍ آرٍش ّبی تجَیش دارٍ ٍ آ  88--1010  9955//88//0202  چْبرمچْبرم

    رٍش ّبی تجَیش دارٍ ٍ آهبدُ کزدى ٍسبیل هَرد ًظزرٍش ّبی تجَیش دارٍ ٍ آهبدُ کزدى ٍسبیل هَرد ًظز  88--1010  9595//88//0909  پٌجنپٌجن

  آضٌبیی ثب رٍضْبی ثزلزاری راُ ٍریذیآضٌبیی ثب رٍضْبی ثزلزاری راُ ٍریذی  88--1010  9595//88//1616  ضطن ضطن 

  تطکیالت اتبق ػول ٍ ضزایظ یک اتبق ػول ، استبًذاردّب ٍ اصَل ایوٌی کبر تطکیالت اتبق ػول ٍ ضزایظ یک اتبق ػول ، استبًذاردّب ٍ اصَل ایوٌی کبر   88--1010  9595//88//2323  ّفتنّفتن

  بى تزم ٍ اداهِ درسبى تزم ٍ اداهِ درسهیهی  88--1010  9595//99//0707  ّطتنّطتن

  رٍضْبی ًگْذاری ٍ استفبدُ اس ٍسبیل استزیل رٍضْبی ًگْذاری ٍ استفبدُ اس ٍسبیل استزیل   ––تجْیشات اتبق ػول تجْیشات اتبق ػول   88--1010  9595//99//1414  ًْنًْن

  اػضبی تین جزاحی ، عزس رفتبر در اتبق ػول ، هختصزی اس اًَاع جزاحی اػضبی تین جزاحی ، عزس رفتبر در اتبق ػول ، هختصزی اس اًَاع جزاحی   88--1010  9595//99//2121  دّندّن

  اػوبل جزاحی اػوبل جزاحی   ٍضؼیت دادى ثِ ثیوبر جْتٍضؼیت دادى ثِ ثیوبر جْت  ––اصَل پذیزش ثیوبر در اتبق ػول اصَل پذیزش ثیوبر در اتبق ػول   88--1010  9595//99//2828  یبسدّنیبسدّن

  اًتمبل ثیوبر اس تخت ثِ ثزاًکبر ٍ ثزػکس ، اصَل حفبظت فزدی ٍ پیطگیزی اس خغزات اًتمبل ثیوبر اس تخت ثِ ثزاًکبر ٍ ثزػکس ، اصَل حفبظت فزدی ٍ پیطگیزی اس خغزات   88--1010    9595//1010//0505  دٍاسدّندٍاسدّن

  آضٌبیی ثب ریکبٍری ، پذیزش ٍ تزخیص ثیوبر ، اصَل اٍلیِ پزستبری در اتبق ریکبٍری آضٌبیی ثب ریکبٍری ، پذیزش ٍ تزخیص ثیوبر ، اصَل اٍلیِ پزستبری در اتبق ریکبٍری   88--1010    9595//1010//1212  سیشدّنسیشدّن

  هغبلت هغبلت   اداهِ ٍ جوغ ثٌذیاداهِ ٍ جوغ ثٌذی  88--1010    9595//1010//1919  چْبردّنچْبردّن

جلسبت جلسبت 

  ػولیػولی

  هَضَعهَضَع  سبػتسبػت  تبریختبریخ

  پزاتیک ػالئن حیبتیپزاتیک ػالئن حیبتی  88--1212  9595//77//1155  اٍلاٍل  

  پزاتیک ػالئن حیبتیپزاتیک ػالئن حیبتی  88--1212  9595//77//2929  دٍم دٍم 

  پزاتیک تشریمبت پزاتیک تشریمبت   88--1212  9595//88//0606  سَمسَم

  پزاتیک تشریمبت پزاتیک تشریمبت   88--1212  9595//88//2020  چْبرم چْبرم 

  پزاتیک تشریمبت پزاتیک تشریمبت   88--1212  9595//99//0404  پٌجنپٌجن

  پزاتیک دارٍ دادىپزاتیک دارٍ دادى  88--1212  9595//99//1111  ضطنضطن

  پزاتیک دارٍ دادىپزاتیک دارٍ دادى  88--1212    9595//99//1818  فتنفتنّّ

  پزاتیک سًَذاصپزاتیک سًَذاص  88--1212    9595//99//2525  ّطتن ّطتن 

  پزاتیک ثستِ ثٌذی استزیل ، پَضیذى لجبس ٍ رػبیت ًکبت استزیل پزاتیک ثستِ ثٌذی استزیل ، پَضیذى لجبس ٍ رػبیت ًکبت استزیل   88--1212    9595//99//3030  ًْن ًْن 

  

سبػت ثزای ّز گزٍُ ) تؼذاد داًطجَیبى ثِ سبػت ثزای ّز گزٍُ ) تؼذاد داًطجَیبى ثِ   1717کبر ػولی در پزاتیک رٍسّبی ضٌجِ در عَل تزم ثِ هیشاى کبر ػولی در پزاتیک رٍسّبی ضٌجِ در عَل تزم ثِ هیشاى 

  ن هی ضًَذ ( . ن هی ضًَذ ( . گزٍُ تمسیگزٍُ تمسی  سِسِ


