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  کلی دٍرُ ّدف

داًطجَیبى بب رعبیت اخالق ٍ هقررات حرفِ ای، اصَل ٍ فٌَى کلی هراقبت از هددجَ را بر اسبس ًیبزّبی جسوی، رٍاًی ٍ اجتوبعی بکبر 

 گیرًد. هی

 

 

 اّداف ٍیژُ دٍرُ 

 داًطجَ بتَاًد

 تا لَاًیي تخؾ آؿٌا ؿَد ٍ همشاست ٍ لَاًیي سا سػایت ًوایذ.

 تٌَس كحیح ٍ حشفِ ای استثاى تشلشاس ًوایذ.تا هشتی ٍ پشػٌل تخؾ ٍ هذدجَیاى 

 د آگاُ گشدد.لثل اص ؿشٍع کاس دس تحَیل ؿیفت پشػٌل ؿثکاس ؿشکت ًوایذ ٍ اص اًالػات هشتَى تِ تیواساى خَ

درماني ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

ي ومامايي دانشكده پرستار  

 05/07/1335 تبریخ ببزبیٌی: 



 تشسػی ٍ ؿٌاخت هذدجَ سا تش اػاع یافتِ ّای جوغ آٍسی ؿذُ اص هٌاتغ هختلف ٍ تاسیخچِ پشػتاسی اًجام دّذ.

 تشًاهِ هشالثتی سٍصاًِ هذدجَ سا پغ اص تؼییي هـکالت ٍ ًیاصّای ٍی تش اػاع اٍلَیت اجشا ًوایذ.

 ًوایذ.اػاهی ٍػائل ٍ تجْیضات هَجَد دس تخؾ ٍ ٍاحذ هذدجَ سا دکش 

 اكَل هشتَى تِ پیـگیشی اص اًتـاس ػفًَت سا دس هَسد خَد، هذدجَ ٍ ػایشیي تکاس تثٌذد.

 تْذاؿت فشدی هذدجَ ؿاهل هشالثت ّای هؼوَل كثح )حوام، ؿؼتي دػت ٍ ... ( سا اًجام دّذ.

 تش اػاع آهَختِ ّای لثلی تخت تیواس سا هشتة ًوایذ.

 ی سا تش سٍی ػیؼتن ّای هختلف تذى تکاس گیشد.اكَل پیـگیشی اص خٌشات ٍ ػَاسم تی حشکت

 تا سػایت اكَل ایوٌی هذدجَ خَد سا اص تخت تِ كٌذلی چشخذاس ٍ تشاًکاسد ٍ تالؼکغ حول ٍ ًمل ًوایذ.

 تا سػایت اكَل ایوٌی دس اًتمال هذدجَ تِ ػایش تخؾ ّای تـخیلی ٍ دسهاًی هـاسکت ًوایذ.

 ل ٍ چاست ًوایذ.ػالئن حیاتی هذدجَیاى سا تٌَس كحیح کٌتش

 تش اػاع آهَختِ ّای لثلی ًکات خاف پشػتاسی سا دس هذدجَیاى تحت تشاًؼفَصیَى اًجام دّذ.

 تؼَین ػشم ٍ هشالثتْای هشتَى تِ آى سا دس هَسد هذدجَیاى تحت دسهاى تا هایؼات ٍسیذی تٌشص كحیح اًجام دّذ.

 تَصیغ ٍ كشف غزای هذدجَیاى خَد ًظاست کٌذ. تا اًَاع سطین ّای غزایی هذدجَیاى خَد آؿٌا ؿذُ  ٍ دس ًحَُ

 تش اػاع اكَل كحیح اص هذدجَیاى یکِ اکؼیظى دسیافت هی کٌٌذ هشالثت ًوایذ.

 تا سػایت اكَل كحیح پاًؼواى ػادُ سا اًجام دّذ ٍ دس كَست لضٍم تاًذاط ًوایذ.

 جام دّذ.تا ًظاست هشتی سیختي لٌشُ ّای چـن، گَؽ، تیٌی ٍ گزاؿتي ؿیافْا ٍ .. سا اً

 تا ًظاست هشتی داس ٍّای خَساکی سا تِ هذدجَیاى خَد تذّذ.

 ًحَُ تضسیك داسٍّای ٍسیذی سا هـاّذُ ًوایذ.

 تا ًظاست هشتی تضسیك داسٍّای ػوالًی، صیش جلذی ٍ داخل جلذی سا اًجام دّذ.

 ًیاصّای دفؼی هذدجَیاى اػن اص ادساس ٍ هذفَع سا تاهیي ًوایذ.

 َع، خلي ٍ خَى سا تٌَس كحیح جوِ اٍسی ًوایذ.ًوًَِ ّای ادساس، هذف

 هْاستْای ػًَذاط هثاًِ ٍ لَلِ هؼذُ سا کِ تَػي ػایش ّوکاساى اًجام هیگیشد سا هـاّذُ ًوایذ.

 تش اػاع آهَختِ ّای لثلی هشالثت الصم ّوَهی لثل ٍ تؼذ اص ػول سا اًجام دّذ.

 ًوایذ. دس فشایٌذ پزیشؽ ٍ تشخیق هذدجَیاى تا پشػٌل تخؾ ّوکاسی

 تش اػاع آهَختِ ّای لثلی ٍ صیش ًظش هشتی تا سػایت اكَل كحیح اًوا سا اًجام دّذ.

 هؼاًی اكٌالحات ٍ اختلاسات سایج تخؾ سا تٌَس كحیح رکش ًوایذ ٍ تکاس گیشد.

ؿفاّی تِ  دس پایاى کاس سٍصاًِ گضاسؽ ٍهؼیت هذدجَیاى تحت هشالثت ٍ الذاهات اًجام ؿذُ ٍ ػکغ الؼول ّای اًاى سا تٌَس

 ػشپشػت تخؾ تلَست کتثی ًیض تِ هشتی گضاسؽ ًوایذ.

 تِ ًیاصّای هذدجَیاى دس حال هشگ سػیذگی ًوَدُ ٍ اص جؼذ هذدجَیاى فَت ؿذُ هشالثت الصم سا تؼول آٍسد.
 

 

 اصلی هطبلب رئَس

  اكَل استثاى تا تیواس ٍ پشػٌل 

 آؿٌایی تا لَاًیي ٍ همشاست تخؾ 

  تخؾآؿٌایی تا تجْیضات ٍػایل 

  آؿٌایی تا اكٌالحات سایج تخؾ 

 آؿٌایی تا پشٍػیظسّای پایِ پشػتاسی 

 



 

 

 

 تدریس رٍش

 هشالثت اص تیواساى تلَست هَسدی هـاّذُ ػولکشد هشتی ٍ پشػٌل، ؿشکت دس ساًذّای تالیٌی،

  یبدگیری ّبی فعبلیت

 هٌالؼِ اًفشادی ٍ اسائِ کٌفشاًغ

 داسٍی سایج تخؾ 5هٌالؼِ سٍصاًِ 

 سؽ هشالثت اص تیواس ٍ حوَس فؼال دس ساًذ تالیٌی اسائِ گضا

 اسائِ گضاسؽ سٍصاًِ اص فؼالیت ّای هشالثتی تیواساى خَد تلَست کتثی

 تذٍیي، اجشا ٍ اسصؿیاتی ًشح هشالثت اص تیواس )تشای ّش پٌج سٍص یک ًشح هشالثتی(

 

  ارزضیببی رٍش

    آهَصیآصهَى کتثی اص اكٌالحات سایج تخؾ ٍ داسٍّا دس پایاى کاس

 تلَست کتثی    ًشح هشالثتی اص تیواس

 اسائِ کٌفشاًغ اص هثاحث تؼییي ؿذُ

 حوَس فؼال دس ساًذّای تخؾ  

اسصؿیاتی ًثك فشم اسصؿیاتی ٍاحذ اكَل ٍ فٌَى دس تیواسػتاى اًجام هیگیشد ٍ آیتن ّای فَق دس ّواى  فشم اسصؿیاتی اػوال خَاّذ 

 ؿذ.

 ًورُ هحبسبِ چگًَگی

 ًوشُ تشای تکالیف. 09ًوشُ تشای فؼالیت ّای تالیٌی ٍ  09صؿیاتی ٍاحذ اكَل ٍ فٌَى دس تیواسػتاى ّا، ثك فشم اسً
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 یٌیقَاًیي ٍ هقررات ّدایت کٌٌدُ آهَزش ببل

 http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/pdf/Nursing93-94.pdf)ػشفلل هلَب سؿتِ کاسؿٌاػی اسؿذ )

 ( http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/pdf/AeenAkhlagh.pdf)آییي ًاهِ اخالق پشػتاسی 

 (http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/Nur95.pdf)    ای داًـکذُػٌذ سفتاس حشفِ

 ساى )لاتل دػتیاتی دس تخـْای تالیٌی(هٌـَس حمَق تیوا

 ای تْیِ ؿذُ تَػي اهَس تالیٌی( ٍ اسصؿیاتی سفتاس حشفhttp://health.tums.ac.irِای )ای ٍ پَؿؾ حشفِهمشسات هشتَى تِ سفتاس حشفِ

 

 

 

 

 

 

  سیبست داًطکدُ در خصَظ سَء رفتبرّبی تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 فعبلیت ّب در طَل دٍرُ زهبًبٌدی رٍزاًِ 

 رٍزّبی دٍرُ   تبریخ ٍ سبعت  فعبلیت ّبی آهَزضی

 رٍز اٍل 00:9-0099 حوَس دس تخؾ، هؼاسفِ داًـجَ ٍ هؼشفی ًشح دسع 
 0099 – 0099 ، تمؼین تیواساى تیي داًـجَیاىهؼشفی تخؾ ٍ ّوکاساى تالیٌی ٍ آؿٌایی تا لَاًیي ٍ همشسات تخؾ 

ًجام کاسّای سٍتیي تخؾ تَػي داًـجَ تا حوَس هشتی )ّش داًـجَیی کاس تیواس خَد سا اًجام ا

 هیذّذ(

09099-0099 

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 000:9تا  090:9 ؿشح حال ٍ هؼایٌِ فیضیکی تیواساى تَػي داًـجَ

اس خَد سا اًجام اًجام کاسّای سٍتیي تخؾ تَػي داًـجَ تا حوَس هشتی )ّش داًـجَیی کاس تیو

 هیذّذ(

  030:9تا  000:9

 0:0:9تا  030:9 اسائِ گضاسؽ کتثی اص فؼالیت ّای تخؾ

 رٍز دٍم 00:9-0099 ؿشکت دس ساًذ تحَیل ؿیفت
 0099 –09099 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال  

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 09-030:9 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال 

 030:9-0:0:9 کٌفشاًغ ٍ اسائِ گضاسؽ کتثی اص فؼالیت ّای تخؾ 

http://health.tums.ac.ir/


 رٍز سَم 00:9-0099 ؿشکت دس ساًذ تحَیل ؿیفت
 0099 –09099 اص تیواساىاهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال ّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اد 

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 090:9-000:9 ساًذ تخؾ 

 000:9-:0 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال 

 0:0:9 -030:9 کٌفشاًغ ٍ اسائِ گضاسؽ کتثی اص فؼالیت ّای تخؾ

 چْبرمرٍز  00:9-0099 شکت دس ساًذ تحَیل ؿیفتؿ

 0099 –09099 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال  

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 09-030:9 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال 

 030:9-0:0:9 کٌفشاًغ ٍ اسائِ گضاسؽ کتثی اص فؼالیت ّای تخؾ 

 پٌجنرٍز  00:9-0099 ؿشکت دس ساًذ تحَیل ؿیفت

 0099 –09099 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال  

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 09-030:9 اص تیواساىهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال ّوکاسی تا کادس دس

 030:9-0:0:9 کٌفشاًغ ٍ اسائِ گضاسؽ کتثی اص فؼالیت ّای تخؾ 

 ضطنرٍز  00:9-0099 ؿشکت دس ساًذ تحَیل ؿیفت

 0099 –09099 اص تیواساىال ّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح ح 

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 090:9-000:9 ساًذ تخؾ 

 000:9-:0 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال 

 0:0:9 -030:9 کٌفشاًغ ٍ اسائِ گضاسؽ کتثی اص فؼالیت ّای تخؾ

 ّفتنرٍز  00:9-0099 ؿشکت دس ساًذ تحَیل ؿیفت
 0099 –09099 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال  

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 09-030:9 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال 

 030:9-0:0:9 ائِ گضاسؽ کتثی اص فؼالیت ّای تخؾکٌفشاًغ ٍ اس 

 ّطتنرٍز  00:9-0099 ؿشکت دس ساًذ تحَیل ؿیفت

 0099 –09099 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال  

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 09-030:9 اص تیواساىیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال ّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص ت

 030:9-0:0:9 کٌفشاًغ ٍ اسائِ گضاسؽ کتثی اص فؼالیت ّای تخؾ 

 ًْن رٍز 00:9-0099 ؿشکت دس ساًذ تحَیل ؿیفت

 0099 –09099 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال  

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 090:9-000:9 ساًذ تخؾ 

 000:9-:0 اص تیواساىّوکاسی تا کادس دسهاى دس خلَف هشالثت اص تیواساى، اداهِ هؼایٌِ ٍ اخز ؿشح حال 

 0:0:9 -030:9 کٌفشاًغ ٍ اسائِ گضاسؽ کتثی اص فؼالیت ّای تخؾ

 دّنرٍز  00:9-0099 ؿشکت دس ساًذ تحَیل ؿیفت

 0099 – 09 جام کاسّای سٍتیي تخؾاً 

 09099 – 090:9 اػتشاحت

 000:9 -090:9 اداهِ کاسّای تخؾ

 000:9 – 030:9 اًجام کاسّای سٍتیي تخؾ



 0:0:9-030:9 اهتحاى اص داسٍّا ٍ جوغ تٌذی کاسآهَصی

 


