
 بٍ وبم خذا

 داوشگبٌ ػلًم پسشكي اصفُبن

 سبلمىذيجبمؼٍ ي  سالمت پرستبري گريٌ -داوشكذٌ پرستبري ي مبمبيي

  مشخصبت كلي

 ػولیًع ياحذ: و                تْذاضت هحیظ ٍ پزستاریوارآهَسی ػىًان درس: 

 ٍاحذ 5/0تؼذاد ياحذ:     3تزم پزستاری وارضٌاسی   رشتٍ ، مقطغ ي ترم داوشجً:

 ًفز 90تؼذاد داوشجًيبن:      585318 شمبرٌ درس:

 1400-1401 تحصيلي: ديم ويمسبل                    ًذارد دريس پيشىيبز:

 آلای حسیٌی، خاًن ضیزاسی :مذرسيه     خاًن ضیزاسیمسئًل درس: 

      37927585شمبرٌ تلفه: 

 19پایگاّْای تجوؼی ٍاوسیٌاسیَى وٍَیذ مكبن: 

  13الی  7:30 تا پٌجطٌثِسِ ضٌثِ : زمبن

Email: m_shirazi@nm.mui.ac.ir 

 مقذمٍ
. تٌْا راُ تزٍى رفت اس ایي اجتواػی ٍ سیاسی هَاجِ ساختِ است -، جْاى را تا هطىالت هختلفی در اتؼاد سالهت، التصادی 19-پاًذهی وٍَیذ

هطاروت داًطجَیاى پزستاری در اجزای تزًاهِ ت. ى تِ هَلغ اسَپاًذهی َّلٌان، رػایت پزٍتىل ّای تْذاضتی ٍ اًجام ٍاوسیٌاسی

ػالٍُ تز ایجاد رٍحیِ هطاروت در عزح ّای اجتواػی سالهت هٌجز تِ افشایص تَاى ٍ هْارت داًطجَیاى در  19ٍاوسیٌاسیَى وٍَیذ 

 اًجام تشریمات ایوي خَاّذ ضذ. 

  بتًاوىذ: كبرآمًزيپس از پبيبن ايه  محترم اوتظبر مي ريد داوشجًيبن از :َذف كلي

 فزا گیزًذ.  19پس اس گذراًذى ایي ٍاحذ درسی فزاگیزاى داًص، ًگزش ٍ ػولىزد السم را درتارُ ٍاوسیٌاسیَى وٍَیذ 

 اَذاف رفتبري: 

 دستِ خالصِ ًوایٌذ. 5حذالل را در  19( اًَاع ٍاوسي ّای وٍَیذ 1

 ًوایٌذ. ػذد تشریك  40حذالل  19در ّز ضیفت، اس ّز یه اس ٍاوسي ّای وٍَیذ ( 2

 تَجِ ًطاى دٌّذ.  19ًسثت تِ اّویت ٍاوسیٌاسیَى وٍَیذ  (3

 در عَل دٍرُ وارآهَسی حذالل یه الی دٍ ًفز اس هزاجؼیي هخالف ٍاوسي را تطَیك تِ اًجام ٍاوسیٌاسیَى ًوایٌذ. ( 4

 اصل اساسی سًجیزُ سزد در ٍاوسیٌاسیَى را رػایت ًوایٌذ.  5( حذالل 5

 آمًزشي:  كمک ابسار
 19در خصَظ ٍاوسیٌاسیَى وٍَیذ  دستَرالؼول ّای هَجَد در هؼاًٍت تْذاضت ٍسارت تْذاضتیذتزیي جذ

 ريش ارزشيببي: 

 ًوزُ 7هْارت ّای پایِ )اخالق ٍ ارتثاط  حزفِ ای(:  (1
  ًوزُ 13هْارت ّای اختصاصی:  ( 2

 مىببغ: 
ٍ تَجْات ٍیژُ در جوؼیت ّای خاظ. دفتز ًظارت ٍ پایص هصزف فزآٍردُ ّای سالهت  19هالحظات ولی در خصَظ تشریك ٍاوسي وٍَیذ 

 . 1400ساسهاى غذا ٍ دارٍ. ٍیزایص اٍل اردیثْطت 

 CDC/ سایت WHO.int / uptodate/ clinical key  دادُ پایگاُ ّای وتاتخاًِ دیجیتال .1

 



 پرستبري سالمت فرد ي خبوًادٌ يآمًزجذيل ارزشيببي كبر

                      ببرم مًارد مًرد ارزشيببي 

ي پبيٍ
ت َب

مُبر
 

                      ومرٌ 1 / رٍپَش ٍ اتیىتحضَر ٍ غیاب تِ هَلغ در هحل وارآهَسی -1

                      ومرٌ 1 اخالق حزفِ ایتؼْذ ٍ  -2

                      ومرٌ 1 ػاللوٌذی تِ وار -3

                      ومرٌ 1 دلت در اًجام وار -4

                      ومرٌ 1 سزػت در اًجام وار -5

                      ومرٌ 1 ٍ هزاجؼِ وٌٌذگاى تزلزاری ارتثاط هؤثز تا ّوىاراى -6

                      ومرٌ 1 یاىٍ سایز داًطجَ تزلزاری ارتثاط هؤثز تا اساتیذ -7

ي
ص

صب
ي اخت

ت َب
مُبر

 

                      ومرٌ 1 تَجِ تِ چیذهاى غزفِ ٍ اصَل سًجیزُ سزد -1

                      ومرٌ 1 لثل اس تشریك ٍاوسيچه وارت ٍاوسي  -2

                      ومرٌ 1 تاسوزدى صحیح سزًگ ٍ چه آى -3

                      ومرٌ 1 دى ٍ آهادُ وزدى پذ الىلی تاس وز -3

                      ومرٌ 1 ٍاوسيدرست اًتخاب  -4

                      ومرٌ 1 ٍاوسي در دستصحیح گزفتي  -5

                      ومرٌ 1 تاریخ تَلیذ ٍ اًمضاء ٍاوسي تَجِ تِ -6

                      ومرٌ 1 سي تستِ تِ ًَع آى ٍاوتىاى دادى / ًذادى  -7

                      ومرٌ 1 حجن هٌاسثی اس ٍاوسي درٍى سزًگ وطیذى  -8

                      ومرٌ 1 َّاگیزی اًجام صحیح  -9

                      ومرٌ 1 تشریك  هٌاسة تزای هحلاًتخاب  -10

                      ومرٌ 1 تشریك هحل ضذػفًَی صحیح  -11

                      ومرٌ 1 ٍ تشریك صحیحسزًگ تا ساٍیِ صحیح ًسثت تِ پَست گزفتي  -12

                      ومرٌ 1 درتارُ ٍاوسي آهَسش صحیحارائِ  -13

                      ومر02ٌ جوغ ول 



 


