
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آؿٌبیی ثب هفبّین ٍ سٍؽ ّبی ػلوی ٍ ػولی هغشح ؿذُ دس فَسیت  ّتبگونًَنی ثشسػتی ًیبصّتبی هتذد َیبى دس       مقدمه:

هَاقغ اٍسطاًغگاتخبر تلویوبت هقتضی ٍ هٌبػت ثِ ٌّنبم هشاقج  فَسی ٍ دسهتبى دس ػتَاًو ٍ اَادبگثتِ گتبس یشی داًتؾ ٍ      

ی پیـنیشی اص كذهبت ثبًَیِ ثِ  ًَِ ای گِ قبدس ثِ اسائِ هشاقج  دس قجل ٍ ایي ثؼتشهْبست الصم  ْ  افظ ایبت هذد َ ٍ 

 ثِ داًـجَ گوک خَاّذ گشدتب گلیِ ایي گبسآهَصی  دس ثیوبسػتبى اص فشد هجتال ثبؿذگ اص پبیِ ّبی هْن هشاقجتْبی پشػتبسی اػ .

ثتَاًذ دس ؿشایظ اضتغشاس ٍ  ٍ هْبستْبی گؼت ؿذُ ؼتِ ّب هفبّین اػبػی دس هشاقجتْبی اٍسطاًؼی سا ثـٌبػذ ٍ ثش اػبع ایي داً

 .اًجبم دّذثحشاًی  هشاقجتْبی اٍسطاًؼی سا 

 هدف کلی:

هْبستْتبی  هبّی  ٍ هحیظ اٍسطاًغ ٍ اًَاع ثیوتبساى هشا ؼتِ گٌٌتذُ ثتِ ایتي ثختؾگ       ثب  داًـجَیبى هَصی گبسآدس ایي دٍسُ ی 

ِ  دس  خبف استجبعی اقتذاهبت ٍ هشاقجتْتبی   گ كتَست تیوتی دس ؿتشایظ اضتغشاس ٍ اٍسطاًتغ      اٍسطاًغگ ًحَُ ی اًجبم اقتذاهبت ثت

 آؿٌب خَاٌّذ ؿذ. اٍسطاًؼیگ پشٍػیجشّب
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 اهداف رفتبری:

  :گِ داًـجَ ثب هْبست ٍ اػتقالل ثیـتشی ثتَاًذ اًتظبس هی سٍددس پبیبى گبسآهَصی   

 ی  سا سػبی  ًوبیذپَؿؾ اشفِ ا  هشثَعِ  ٍ ثخؾ داًـکذُ گ آهَصؿیهشثَط ثِ  قَاًیي ٍ هقشسات .1

اخالق اشفِ ای سا سػبی   استجبط كحیو ٍ اكَلدس ثشقشاسی استجبط ثب اػتبدگ ػبیشفشا یشاىگ گبدس ثخؾ ٍ ثیوبساى  .2

 گٌذ.

 خَد سا دس قجبل اػتبدگگبدس ثخؾ ٍ ثیوبساى اًجبم دّذ.هؼئَلیتْب ٍ ٍظبیف  .3

گشاه  ٍ ثب ثِ گبس ثشدى آًْب ثِ  ًی سا داًؼتِگ.اّوی  ثشقشاسی استجبط هٌبػت ثب ثیوبس ٍ ّوشاّبى دس ؿشایظ ثحشا- .4

 اًؼبًی آًبى سا افظ ًوبیذ.

 اًجبم دّذ. ٍ اٍسطاًغ  هذد َ سا ثِ ًحَ هغلَة دس ؿشایظ ثحشاًیػشیغ .ثشسػی ٍ ؿٌبخ  - .5

هتٌبػت ثب صهبى ثؼتشی  ثشًبهِ ی هشاقجتی تـخیق پشػتبسی ٍگ  ٍ هؼبیٌِ فیضیکی ثیوبس ثشسػی ٍ ؿٌبخ  ثب تکویل  .6

 تذٍیي ًوبیذ. وبس اٍسطاًغثی

 ثشسػی ٍ ثشًبهِ ی آهَصؿی هٌبػت آى تذٍیي ًوبیذ.ًیبصّبی آهَصؿی ثیوبساى ٍ ّوشاّبى دس هَقؼی  اٍسطاًؼی سا  .7

  دس هَقؼیتْبی هشاقجتی اًجبم دّذ.سا  )ؿٌبػبیی كحیو ثیوبسگ اقذاهبت داسٍیی كحیو ٍ...( ساُ ال ایوٌی ثیوبس 9 .8

 ثْذاؿ  دػ گ تفکیک پؼوبًذ ٍ ثْذاؿ  هحیظ سا ثِ دسػتی اًجبم دّذ.اكَل ااتیبعبت اػتبًذاسد ٍ  .9

ثشًبهِ سیضی هشاقجتی اًجبم دس ثخؾ اٍسطاًغ ثیوبس ثشای پیـنیشی اص ٍقبیغ تْذیذ گٌٌذُ ایوٌی ثیوبس اص  ولِ ػقَط  .11

 دّذ.

 جقِ ثٌذی گٌذ.سا ثذاًذ ٍ دس ؿشایظ اضغشاسی هذد َیبى سا  ثش اؼت اٍلَی  ّبی هشاقجتی عESI.هفَْم تشیبط .11

  ثـٌبػذ ٍ دس كَست ًیبص ثِ ًحَ كحیو اػتفبدُ گٌذ. سا دػتنبُ ّب ٍ تجْیضات هَ َد دس ثخؾ .- .12

 اًَاع آهبد یْبی قجل ٍ ثؼذ اص  سٍؿْبی تـخیلی دس اٍسطاًغ سا ثشای ثیوبس ٍ ّوشاُ آهَصؽ دّذ.  .13

 ٍ ثب سػبی  ااتیبعبت اػتبًذاسد   ًظبستدس ثخؾ اٍسطاًغ سا تح ّوبتَلَطیگ ػشٍلَطیگ پبتَلَطی اًَاع ًوًَِ  یشی .14

 اًجبم دّذ 

 ثیبى گٌذ. ثب ؿشایظ گلیٌیک ثیوبس سا آًْب ساًتبیج پبساگلیٌیک ٍ تجویغ ًحَُ ی تفؼیش  .15

 

 داسٍّبی تشالی اایب گ داسٍّبی یخچبلی گ داسٍّبی اتبق دسهبى ٍ ًحَُ هلشف آًبى سا ثذاًذ. .16

 الت اػیذ ٍ ثبص سا ثـٌبػذ.الکتشٍلیتی ٍ اختالولِ اختالالت اًَاع اختالالت هتبثَلیک اص   .17

 اًَاع ػشم ٍ اّوی  هبیغ دسهبًی دس ؿشایظ اٍسطاًغ سا ؿٌبختِ ٍ ثِ عَس كحیو ثِ گبس ثشد. .18

گٌتشل ػالئن ایبتی ٍ هبًیتَسیٌگ ٍ پشٍػیجشّبی الصم) هذیشی  خًَشیضی گ دس ثیوبسیْبی اٍسطاًغل هشاقج  اكَ .19

اگؼیظى سػبًیگ هشاقج  اص گ I/Oگٌتشل گ  بٍاط ٍ الٍاطگ NGT ػًَذاطگ تؼجیِی ٍثخیِگ آتل ثٌذی گ  چ  یشثیوبسگ 

 تح  ًظبست اًجبم دّذ.سا  ( گ وؼ  تیَة

 سا تح  ًظبست اًجبم دّذ. ثیوبس  ٍ اًتقبل سٍؽ ّبی اول ایياكَل هشاقجتی  .21

هـبسگ   اػتبد ٍ گبدس ثخؾگثب ًظبست  ًحَُ ی اایبی پبیِ ٍ پیـشفتِ سا ثیبى ًوبیذ ٍ دس كَست ٍقَع ػولیبت اایب .21

 ًوبیذ.

 



 نحوه کبرآموزی: 

سٍص اٍل اّذاف گبسآهَصیگ عشح دسع ػولی ٍ فشهْبی اسصؿیبثی سا ثِ داًـجَیبى اسائِ ٍ ؿشایظ هشاقج  دس ایي هحیظ سا تـشیو 

یوتبساى هـتبسگ    فشایٌذّبی هشاقجت  اص ث  ًوَدُ دس سٍصّبی ثؼذ داًـجَیبى ثش اػبع عشح دسع ٍ اّذاف سفتبسی آهَصؿی گ دس

 هی گٌٌذ.

ثش اػبع كالاذیذ اػتبد گ ثشای هجباث هشاقجتی هحیظ اٍسطاًغ یک پیؾ آصهَى )تئَسی ٍ یب ػولی( عشاای  شدیذُ ٍ دس 

 پبیبى گبسآهَصی ًیض پغ آصهَى اخز هی ؿَد.

ّوچٌیي فیلن  ثش اػبع ؿشایظ هَ َد دس ثخؾ اٍسطاًغ اص فضبی گالع دسع یب تجْیضات هَ َد ٍ وسبیل کمک آموزضی:

 )دس هَسد پشٍػیجشّب( ثشای آهَصؽ اػتفبدُ ؿَد. 

 روش تدریس: 

 الگوی ایفبی نقص

دس ایي سٍؽ هشثی دس اًجبم قبثلی  اًجبم داسد.  پبیذاس ثَدى ٍضؼی  ثیوبسدس كَست ایي سٍؽ ثشای اًجبم پشٍػیجشّب ٍ 

ػپغ  .هشالِ ای ثب رگش تَضیحبت اًجبم هی دّذَست ثشای ثیوبساى اقذاهبت ٍ  بهْبی هشثَعِ سا ثِ كپشٍػیجشّبی هشاقجتی 

ثشای اًجبم پشٍػیجشّبیی گِ گوتش تکشاس هی  ّوبى پشٍػیجش دس دفؼبت ثؼذی تَػظ داًـجَ ثب ًظبست اػتبد اًجبم هی ؿَد.

تکٌیک  ثِ آهَصؽ ثب ایي صی ؿذُ ٍ دس ثخؾبد ثب فشاّن گشدى هحیظ ؿجیِ ػبؿًَذ یب ثیوبس دس آى ؿشایظ اػتیجل ًیؼ گ اػت

ثِ ایي كَست ثب اػتفبدُ اص ٍػبیل هَ َد اػن اص هَالط ٍ ػ  ٍ ٍػبیل ٍاقؼی هَاسد هشثَعِ سا تَضیو هی دّذ. دس  هی پشداصد.

ػپغگ داًـجَ ؿخلب ثِ اًجبم  توبم توشیٌْبی ػولی  ْ  ًظبست ٍ سفغ اؿکبل ثٌب ثش ًظش داًـجَیبى اضَس خَاّذ داؿ .

 توبم هشاال پشٍػیجش سا ثِ كَست ًوبیـی اًجبم ٍ ػپغ دس اضَس اػتبد ٍ تح  ًظبست ایـبى سٍی ثیوبس اًجبم هی دّذ.

 تکنیک دقت و سرعت:

جش دس ایي سٍؽ پغ اص اًجبم دسػ  پشٍػیجشّب ثب اػتفبدُ اص تکٌیک ًوبیـیگ اص داًـجَیبى خَاػتِ هی ؿَد تب ّوبى پشٍػی

سا دس سٍصّبی ثؼذی ثش اػبع صهبى  شفتِ ؿذُ تَػظ اػتبد اًجبم دّذ. ثذیي كَست صهبى الصم ثشای آهبدُ ًوَدى فشایٌذ ٍ 

ّوچٌیي اًجبم فشایٌذ تَػظ اػتبد  شفتِ ؿذُ ٍ دس ّوبى صهبى ثِ داًـجَ ثبصخَسد دادُ هی ؿَد. پغ اص اًجبم پشٍػیجشّب ثب 

 ثی ثِ كَست  اسصؿیبثی  ّوضهبى تَػظ داًـجَگ ّونشٍّی ٍ اػتبد اًجبم خَاّذ ؿذ.اػتفبدُ اص ایي دٍ تکٌیک گ اسصؿیب

 روش حل مسئله:

دس ایي سٍؽ ثش اػبع هَقؼیتْبی ثبلیٌی دس هحیظ اٍسطاًغ فشا یشاى ثِ سیـِ یبثی ٍ  وغ آٍسی اعالػبت پشداختِگ ثشًبهِ ی 

ث  شٍّی ٍ تؼبهلی ّش یک ثِ ثیبى هغبلت  وغ آٍسی ؿذُ کویل اعالػبتگ ثِ كَست ثحهشاقجتی عشاای هی ًوبیٌذ ٍ پغ اص ت

 اسائِ هی ؿَد. تَػظ اػتبد ٍ تحلیلْبی خَد هی پشداصًذگ دس پبیبى ًتیجِ  یشی ًْبیی ٍ ثبصخَسدّبی الصم

 

 

 



 سفتبس هَسد اًتظبس داًـجَیبى اّذاف  لؼبت 

قَاًیي ثخؾ سا دس عَل دٍسُ ا شا ًوبیذ  ثخؾ تجْیضات ٍ اهکبًبت گقَاًیي ٍ هقشسات ثخؾ گثخؾ اٍسطاًغ آؿٌبیی ثب اٍل

ػبختبس فیضیکی ٍ تجْیضات ثخؾ سا یبد 

 شفتِ ٍ دس عَل دٍسُ ثشااتی ثِ ٍػبیل 

 .دػتشػی داؿتِ ثبؿذ

ًحَُ پزیشؽ ٍ ادهی  ثیوبساى اٍسطاًغ سا  آى ػغَحٍ  طتشیبگآؿٌبیی ثب سٍؽ پزیشؽ ٍ ادهی  ثیوبساى اٍسطاًؼی  دٍم

سی  ثتَاًذ ثیوبساى سا ثیبهَصد دس هَاقغ فَ

 .تقؼین ثٌذی ًوبیذ طتشیب ثش اػبع اكَل

تشخیق ٍ اًتقبل  تؼییي تکلیفگثب ًحَُ   تشخیق یب اًتقبل ثیوبساىتؼیي تکلیف گآؿٌبیی ثب  ػَم

 .ؿٌب  شددآثیوبساى 

ثخؾ  ٍ ًوًَِ  یشی دس صهبیـبتآثب  ٍ اًَاع ًوًَِ ّب صهبیـبت اٍسطاًغآآؿٌبیی ثب  وْبسم

 .ؿٌب ؿَدآ اٍسطاًغ

ط ػولیبت اایب قلجی ٍ سیَی سا ثش سٍی هَال آؿٌبیی ثب ػولیبت اایب قلجی ٍ سیَی پٌجن

 .اًجبم دّذ 

 .ؿٌب ؿَدآثخؾ اٍسطاًغ  داسٍّب ثب  آؿٌبیی ثب داسٍّبی اٍسطاًغ ٍ تشالی  ؿـن

گبسثشد ػشهْبی هَ َد دس ثخؾ گ  آؿٌبیی ثب سٍؿْبی هبیغ دسهبًی ٍ ػشهْب ّفتن

 I/Oهبیغ دسهبًی ٍ گٌتشل هحبػجبت 

ثذاًذ ٍ تح  ًظبست اػتبد ثشای ثیوبس 

 اًجبم دّذ.

آؿٌب ٍ ػَوَسّب  ثب اًَاع ًخ ّبی ثخیِ  ٍ ػَوَسّبآؿٌبیی ثب اًَاع ثخیِ ّب  ّـتن

ؿَد ٍ ػَوَس صدى سا تح  ًظبست 

 اًجبم دّذ.

اًَاع هشاقج  پشػتبسی دس ٍ آؿٌبیی ثب اٍسطاًغ ّبی ػیؼتن هختلف ثذى  ًْن

 اًغطاٍس
اًغ ّبی هختلف ػیؼتن ثذى ٍ طثب اٍس

ًحَُ هشاقج  اص اى آؿٌب ٍ ًحَُ هشاقج  اص 

 .ى ساثیبهَصدآ

 

 تجلشُ:  ذٍل صهبًجٌذی فَق ثِ ػٌَاى ساٌّوب هی تَاًذ گوک گٌٌذُ ثبؿذ اهب ثب تَ ِ ثِ هبّی  غیش قبثل پیؾ ثیٌی ثَدى

 گبسآهَصی ثب ًظش اػتبد هشثَعِ هی ثبؿذ.هَقؼیتْب دس اٍسطاًغ گ تٌظین ػشفلل ثشای ّش  لؼِ ی 

 ارزضیببی:

دس كَست كالاذیذ اػبتیذ هی تَاًٌذ  ثش اػبع اسصؿیبثی عشاای ؿذُ دس الگ ثَک ٍ هجتٌی ثش اّذاف سفتبسی اًجبم هی ؿَد.

 عشاای ٍ دسعَل دسٍسُ ثِ كَست سصؿیبثی تکَیٌی )تئَسی ٍ ػولی ( اًجبم دٌّذ.ثذٍ ٍسٍد پیؾ آصهَى 

 قوانین در کبرآموزی:  سیبستهب و

اػتبد هی تَاًذ اص اضَس داًـجَ دس هحل گبسآهَصی  لَ یشی گٌذ ٍ  دقیقِ( 11)اذاگثش تب دس كَست تبخیش ثیؾ اص اذ

گ ًوشُ  11/1ی ؿَد. دسكَست غیج  غیش هجبص ثیؾ اصَة هداًـجَ سا ثِ هذیش  شٍُ اس بع دّذ ٍ آى سٍص غیج  هحؼ

 گ ًوشُ گبسآهَصی كفش خَاّذ ثَد. 11/1غیج  هجبص ثیؾ اص دسكَست گبسآهَصی كفش خَاّذ ثَد.



 َاّی پضؿک ثب تأییذ پضؿک هؼتوذگ فَت ًضدیکبى دس ِ یکگ غیج  ثب ّوبٌّنی)هَافق  هذیش  شٍُ ٍ اػتبد( اص هَاسد غیج  

 هجبص هحؼَة هی ؿَد.

 گ گبسآهَصی  جشاًی هؼبدل صهبى غیج  اًجبم ؿَد. 11/1دسكَست غیج   هجبص گوتش اص

 ػالٍُ ثش  جشاى دٍثشاثش آى ثِ اصای ّش سٍص غیج  یک ًوشُ اسصؿیبثی گؼش خَاّذ ؿذ.  11/1دسكَست غیج  غیش هجبص گوتش اص  

  

گ تألیف  وؼی اص اػبتیذداًـکذُ پشػتبسی ٍ هبهبیی داًـنبُ ػلَم پضؿکی 1391ساٌّوبی ا شای هْبستْبی ثبلیٌیگ  منببع:

 اكفْبى

  بهغ فَسیتْبی پشػتبسی. تْشاى: اًتـبست ًَس داًؾ. وبح اٍلًیک سٍاى هفشد هالا گ گتبة 

ػجبع. پشػتبسی فَسیتْب ٍ اَادب غیش هتشقجِ ثب تبگیذ ثش تشیبط. تْشاى: اًتـبسات ثـشی. وبح دٍم  غفبسی فبعوِ ٍ ؿوؼؼلی ًیب
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تْشاى: اتـبسات ًَس داًؾ. وبح گ آتؾ صادُ فشٍصاىگ صّشی اًجَّی ػیوب. اداسُ هلذٍم دوبس تشٍهب. ًیک سٍاى هفشد هالا 

 1396ػَم

https://nurseslabs.com/ 
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