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مقدمه:

ارائِ تخصصی ٍ حزفِ ای هزاقجت در حیغِ فَریتْبی رٍاًی اس هذدجَیبى ٍ خبًَادُ ّبیطبى ،اعن اس گزفتي
ضزح حبل ،ارسیبثی فَری ثیوبراى ٍ هذاخالت پزستبری هَثز ٍ حوبیت اس هذدجَ ٍ خبًَادُ اًْب عالٍُ ثز کست
داًص در هَرد هجبحث اصلی هزثَط ثِ فَریتْبی رٍاًپزستبری ًیبسهٌذ ثکبر گیزی آى در حیغِ ثبلیٌی هی
ثبضذ؛ لذا ایي درس در ثزًبهِ آهَسش ایي داًطجَیبى گٌجبًیذُ ضذُ است.
ّذف کلی:
ارتقبء داًصً ،گزش ٍ عولکزد حزفِ ای فزاگیزاى در تطخیص فَریتْب ٍ ارائِ خذهبت هَثز در فَریتْب ی
رٍاًپزستبری ثِ هذدجَ اس عزیق گزفتي ضزح حبل ،ارسیبثی فَری ثیوبراى ٍ هذاخالت پزستبری هَثز ٍ
حوبیت اس هذدجَ ٍ خبًَادُ اًْب.
اّذاف رفتبری:
در پبیبى درس کلیِ داًطجَیبى ثبیستی قبدر ثبضٌذ:
 -1هذجَ ٍ خبًَادُ را در ضزایظ ثحزاًی ثزرسی ًوبیٌذ.

 -2هذاخالت پزستبری هتٌبست ثب تطخیصْبی پزستبری را ارائِ ًوبیٌذ.
 -3خطن هذدجَ را هذیزیت ًوبیٌذ.
 -1در هذیزیت در ثحزاى هذاخلِ ًوبیٌذ.
 -2هزاقجت اس ثیوبر دارای افکبر ٍ اقذام ثِ خَد کطی را ثِ عْذُ گزفتِ ٍهذاخلِ هٌبست را ثکبر ثجزًذ.
 -3جْت ارام سبسی هذدجَی در حبل تْبجن هذاخلِ هَثزی ثکبر گیزًذ.
 -4در صَرت ایجبد ضزایظ ،در اٍرصاًسْبی اجتوبعی هذاخلِ ًوبیٌذ.
 -5در صَرت ایجبد ضزایظ  ،ثب هکبلوِ ٍ هطبٍرُ تلفٌی ثب هذدجَ در ضزایظ ثحزاًی هذاخلِ ًوبیٌذ.
-11در هزاقجت ّبی اٍرصاًسی اس هجتالیبى ثِ هسوَهیت ّبی دارٍیی ثب دارٍّبی رٍاى گزداى هطبرکت
ًوبیٌذ.
-12هزاقجتْبی پزستبری اس ثیوبراى ثستزی در ثخص اٍرصاًس را ثِ عْذُ ثگیزًذ.
 -13در صَرت ًیبس ،در تجْیش یک ثخص اٍرصاًس رٍاًی هطبرکت ًوبیٌذ.

رٍػ تذريظ ٍ ٍعبئل هَرد ًيبس:
 حضَر در هزاکش فَریتْبی رٍاًی ثیوبرستبًْب هطبّذُ ًحَُ هزاقجت ٍ هذاخلِ در اٍرساًسْبی رٍاًی هطبرکت در اٍرصاًسْبی رٍاًی اًجبم هستقل هزاقجت اس هذدجَیبى فَریتْبی ٍراًی در ضزایظ هٌبست ارائِ کیس  ،ثحث گزٍّی ،کٌفزاًس استفبدُ اس ٍایت ثَرد ,کبهپیَتز ٍ فیلن.هغَليتْب ٍ فعبليتْبي فزاگيزاى:
 -1حضَر هزتت  ،ثِ هَقع در هکبى کبراهَسی
 -2ضزکت فعبل در کبرآهَسی ٍ تطزیک هسبعی درهزاقجتْب
 -3کست اعالعبت سهیٌِ ای ٍ پبیِ در هَرد هجبحث هزثَط
-4تْیِ سویٌبر علوی تعییي ضذُ در راثغِ ثب هزاقجت ٍ هذاخلِ در یکی اس فَرتْبی رٍاًی

داًطجَیبى هَظف ّستٌذ هَضَع سویٌبر خَد را عی ّفتِ اٍل کبراهَسی ثب ّوبٌّگی ثب هسئَل ٍ
اسبتیذ درس اًتخبة ًوبیٌذ.
*رٍػ عٌجؼ ٍارسؽيببی فزاگيزاى:
 -1تْيِ يك عويٌبر ٍ ارائِ آى طبق سهبى بزًبهِ ريشي ؽذًُ 2 :وزُ
 -2هؾبرکت فعبل در کبرآهَسيْب ٍ ارائِ خالصِ گشارػ فعبليت در پبيبى ّز رٍس ً 8وزُ
 -3فعبليت ببليٌی ً 10وزُ
*هحل ارائِ ًتبيج ارسؽيببی فزاگيزاى
ًتبيج ارسؽيببی در عبيت اعالم خَاّذ ؽذ.
*عيبعت ّب ٍ قَاًيي درط :
-1غيبت غيز هجبس بيؼ اس1/10هجوَع عبعبت درط صفز هحغَة هی گزدد.
 -2غيبت هجبس بيؼ اس  1/10هٌجز بِ حذف کبراکَسي خَاّذ ؽذ.
 -3تؾخيص هَجِ بَدى غيبت در کبرآهَسي بز عْذُ ؽَراي هحتزم آهَسػ داًؾكذُ اعت.
 -5رعبيت کليِ ؽئًَبت اخالقی ،آهَسؽی ضزٍري اعت.
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