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دس عَل ایي ٍاحذ کاسآهَصی داًطجَیاى دس جْت کسب هْاست دس اًجام صایواًْای عبیعی ٍ تطخیص ٍ هشاقبت اص  :شرح درس

 یواًْای غیش عبیعی، بِ اهش هشاقبت اص بیواساى ٍ اًجام صایواى هی پشداصًذ.ٍ اًجام صا غیش عبیعی  یباسداسیْا 

 :َدف کلی

ٍ کسب هْاست دس ّذف اص ایي کاسآهَصی آضٌایی با اًَاع باسداسیْای غیش عبیعی ٍ پشخغش ٍ ًحَُ هشاقبت اص هادساى بستشی دس لیبش 

 اًجام اًَاع صایواى عبیعی ٍ غیش عبیعی هی باضذ.

 :اَداف رفتبری

 :اص فشاگیشاى اًتظاس هی سٍد کِ دس پایاى دٍسُ قادس بِ اًجام هَاسد صیش باضٌذ

 هعایٌات الصم دس صهاى پزیشش صائَ دس صایطگاُ سا اًجام دادُ ٍ هَاسد ًیاصهٌذ بستشی سا تطخیص دٌّذ. .1

  مبمبیی ي بُداشت ببريری گريٌ آمًزشی
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لیبش،آصاهساصی رٌّی،  )اًجام حشکات اصالحی ٍ ٍسصضْای حیيآهَصضْای الصم دس صهاى لیبش فعال سا بِ هادس اسائِ بذّذ .2

، تَجِ بِ  FHRتوشیٌات تٌفسی ٍ ...( ٍ هشاقبتْای هتٌاسب با ّش هشحلِ سا اًجام بذّذ)تَجِ بِ تغزیِ هادس، کٌتشل 

، تطخیص هَاسد غیشعبیعی دس پاستَگشاف ،  VSچک ،سٍاًی-ٍضعیت عوَهی هادس،بشقشاسی استباط هٌاسب، حوایت عاعفی

 ثبت پیطشفت لیبش ٍ ...(.

 هْاست اًجام صحیح هعایٌِ ٍاطیٌال ٍ تطخیص دیالتاسیَى، افاسواى، جایگاُ  ٍ پَصیطي سا کسب کٌذ. .3

 القا ٍ تقَیت لیبش سا با داسٍ دس هَاسد هَسد ًیاص اًجام دّذ. .4

 کٌذ. ٍُ سَم یک صایواى عبیعی سا بِ صَست هستقل اداس مهشحلِ ی دٍ .5

 یٌِ ًَصاد سا بِ دسستی اًجام دّذ.هشاقبتْای اٍلیِ اص ًَصاد تاصُ هتَلذ ضذُ ٍ هعا .6

پشصاًتاسیًَْای ٍ  ی چَى دیستَضی دس فشآیٌذ لیبش ًاضی اصاختالالت اًقباضات سحوی، عذم تٌاسب سش با لگيهَاسد .7

 بشای اداسُ آى سا اًجام بذّذ. یغیشعبیعی سا تطخیص دادُ ٍ اقذاهات هَثش

بشیچ، پشُ اکالهپسی، دٍقلَیی، دیستَضی ضاًِ، صایواى صٍدسس ٍ بشای اًجام صایواًْای غیشعبیعی  هاًٌذ هْاستْای الصم  .8

 دیشسس ٍ عفًَت پشدُ ّا ٍ ... سا کسب کٌٌذ.

 هادس اص صایطگاُ سا اًجام دّذ.هشاقبتْای الصم پس اص صایواى سا اًجام بذّذ ٍ هشاحل تشخیص  .9

ضشٍسی پس اص صایواى)ضیشدّی، عالئن خغش، بْذاضت تٌاسلی، تٌظین خاًَادُ ، تغزیِ ٍ ....( سا بِ هادس اسائِ  ْایآهَصض .10

 دّذ.

خًَی، ادساسی، –عشٍقی، تٌفسی، کلیَی -هشاقبتْای هشبَط بِ صایواى دس هَاسد بیواسیْای هادس هاًٌذ بیواسیْای قلبی .11

 عفًَی، گَاسضی ٍ ...سا اًجام دّذ.

 کَساط ٍ خشٍج دستی جفت سا کسب کٌذ. هْاست اًجام .12

ضذُ ٍ هاًیتَسیٌگ قلب سا کسب کٌذ ٍ ًتایج تستْای اًجام (NST,OCT)هْاست اًجام تستْای بشسسی سالهت جٌیي  .13

 جٌیي سا تفسیش کٌذ.

 چٌذیي هَسد اًجام سقظ ٍ کَستاط سا هطاّذُ کشدُ باضذ. .14

 

 :شیًٌ کبرآمًزی

 ّای هشتبظ پشٍسیجش تواضا ٍ توشیي ًحَُ ی اًجامحضَس دس پشاتیک دس سٍص اٍل کاسآهَصی ٍ 

 بِ صَست هستقلحضَس دس بالیي بیواس ٍ اجشای پشٍسیجش با ًظاست هشبی ، سپس اجشای پشٍسیجش 
  

 

 :وحًٌ ارزشیببی داوشجً ي ببرم مربًط بٍ َر ارزشیببی

 02از  ببرم فعبلیت ردیف

 2 ًظن ٍ اًظباط دس حضَس دس کاسآهَصی 1

 2 کذّای پَضطی ٍ اخالقیسعایت  2

 10 ضشکت فعال دس هشاقبت اص بیواساى 3

 5 ضشکت فعال دس ساًذّا ٍ هغالعِ هغالب 4

 1 بشقشاسی استباط هٌاسب با بیواساى ٍ ّوکاساى 5

 



 

 

 :سیبستُب ي قًاویه ديرٌ

 ًوشُ بِ اصای ّش سٍص غیبت غیش هجاص بذٍى اسائِ گَاّی جبشاًی 1کسش  .1

 (12:30یا  7:45دٍهیي تاخیش دس حضَس دس کاسآهَصی)حضَس پس اص  ًوشُ پس اص 5/0کسش  .2

 جلَگیشی اص حضَس داًطجَ دسصَست عذم سعایت پَضص حشفِ ای یا سفتاسّای ًاهٌاسب ٍ اسجاع بِ هذیش گشٍُ .3

 حزف ٍاحذ کاسآهَصی دسصَست داضتي بیص اص یک غیبت غیش هجاص .4

 

 

 :رفروس 

 باسداسی ٍ صایواى ٍیلیاهض)آخشیي ٍیشایص(

 آخشیي ٍیشایص(دسسٌاهِ هاهایی هیلض( 

 )هْاستْای بالیٌی دس هاهایی)ًَیسٌذُ :هعصَهِ گَدسصی ٍ ّوکاساى 

 )ساٌّوای کطَسی اسائِ خذهات هاهایی ٍ صایواى)باصًگشی سَم 
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