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 :ؽزح دٍرُ

ت ٍضؼیت عالهت هذدجَیبى ثِ ثزرعی ٍ ؽٌبخ در ایي کبرآهَسی داًؾجَ ثب اعتفبدُ اس ًظزیِ ّب، الگَّب ٍ هفبّین سیز ثٌبیی پزعتبری 

پزداختِ ٍ ثز اعبط تؾخیـ ّبی پزعتبری، تذاثیز هٌبعت پزعتبری را تذٍیي ٍ  ثغتزی در ثخؼ ارٍلَصی ٍ ًفزٍلَصییب عبلوٌذ  ثشرگغبل

ثِ هزحلِ اجزا خَاّذ گذارد. ثِ ػالٍُ ثِ داًؾجَ کوک هی ؽَد کِ ثب ثْزُ گیزی اس هْبرت ّبی تفکز خالق ثزًبهِ هزالجت ّبی پزعتبری 

تَاًی تٌظین، اجزا ٍ ارسیبثی ًوبیذ. آهَسػ ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ را اس پیؾگیزی تب ًَ ْت هذدجَیبى ثغتزی در ثخؼ ارٍلَصی ٍ ًفزٍلَصیج

 ٍ اداهِ هزالجت در هٌشل اس ارکبى ایي کبرآهَسی اعت. 

  ُ: کلی دٍر ّذف

ثغتزی در ثخؼ ارٍلَصی ٍ در هزالجت اس هذدجَیبى ثشرگغبل ٍ یب عبلوٌذ  ٍ ػولی ػلویّبی کبرگیزی آهَختِ ّبی ًظزی ٍ هْبرت ِ ث

 در چبرچَة فزآیٌذ پزعتبری تحت ًظبرت هغتمین اعبتیذ پزعتبری ًفزٍلَصی 

 

 

 :اّذاف ٍیضُ دٍرُ

 داًؾجَ ثتَاًذ

 پذیزػ ثیوبر هجتال ثِ ثیوبری ّبی ارٍلَصی ٍ یب ًفزٍلَصی ثِ عَر فحیح دّذ. -

 ًوبیذ.ؽزح حبل پزعتبری جبهغ هتوزکش ثز عیغتن اداری تٌبعلی را جْت تؼییي هؾکالت عالهتی اس ثیوبر اخذ  -

درماني ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 

 4/7/95 تبریخ ثبسثیٌی: 



 ؽزح حبل پزعتبری رٍساًِ هتوزکش ثز عیغتن اداری تٌبعلی را جْت تؼییي هؾکالت عالهتی اس ثیوبر اخذ ًوبیذ. -

 هجتال ثِ ثیوبری ّبی ارٍلَصی ٍ ًفزٍلَصی را جْت تؼییي هؾکالت عالهتی ثیوبر ثِ اًجبم ثزعبًذ.ارسیبثی جغوبًی ثیوبراى  -

یٌیکی تؾخیقی رٍتیي ٍ اختقبفی را جْت تؼییي هؾکالت عالهتی هزتجظ ثب هزالجت آسهبیؾبت ٍ پزٍعیجزّبی کلیٌیکی ٍ پبراکل -

 پزعتبری تفغیز کٌذ.

 هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ ثیوبری حبد کلیَی اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ. -

 ثیوبری هشهي کلیَی اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ. السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ پزعتبری هذاخالت -

هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ ثیوبری هشهي کلیَی تحت درهبى ثب ّوَدیبلیش اًجبم دادُ ٍ تبثیز  -

 آى را ارسؽیبثی کٌذ.

السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ ثیوبری هشهي کلیَی تحت درهبى ثب دیبلیش ففبلی اًجبم دادُ ٍ هذاخالت پزعتبری  -

 تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ.

هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ ثیوبری هشهي کلیَی کِ پیًَذ کلیِ ؽذُ، اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را  -

 کٌذ.ارسؽیبثی 

هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر کبًذیذ اػوبل جزاحی ارٍلَصی ٍ ًفزٍلَصی هتٌبعت ثب ًَع جزاحی   -

 اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ.

ؽبلذٍى هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در پزٍعیجز ّبی رایج ثخؼ ارٍلَصی ٍ ًفزٍلَصی هبًٌذ ثیَپغی کلیِ،  -

 گذاری، یَرٍدیٌبهیک ٍ ... اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ.

 هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ ػفًَت ّبی عیغتن اداری اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ. -

 ّبی عیغتن اداری اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ.هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ عٌگ  -

هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ اًَاع ثی اختیبری ادراری اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی  -

 کٌذ.

بدرسادی عیغتن اداری اًجبم دادُ ٍ تبثیز هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ اختالالت آًبتَهیکی ه -

 آى را ارسؽیبثی کٌذ.

 هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ تزٍهبّبی عیغتن ادراری اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ. -

داری اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ ثذخیوی ّبی عیغتن ا -

 کٌذ.

هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر هجتال ثِ اختالالت عیغتن تٌبعلی هزداى)ثیوبریْبی پزٍعتبت ٍ ثیضِ( اًجبم  -

 دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ.

ثب دارٍّبی هختلف ٍ ثِ عَر اخـ دارٍّبی تضؼیف کٌٌذُ هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در ثیوبر تحت درهبى  -

 عیغتن ایوٌی اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ.

اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی   Chest tube هذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز ارسیبثی را در هذدجَی دٌّذُ کلیِ دارای -

 کٌذ.

 اًجبم دادُ ٍ تبثیز آى را ارسؽیبثی کٌذ.  ارسیبثی را در اٍرصاًظ ّبی ارٍلَصیهذاخالت پزعتبری السم هجتٌی ثز  -

-  

 

 

 

 

 

 
 



 :افلی هغبلت رئَط

 ارسیبثی ثیوبراى دچبر هؾکالت ارٍلَصی ٍ ًفزٍلَصی -

 آؽٌبیی کبهل ثب آسهبیؾبت رایج در ثیوبری ّبی ارٍلَصی ٍ ًفزٍلَصی ٍ تَاًبیی تفغیز آسهبیؾبت -

 پزٍعیجزّبی رایج در ثیوبری ّبی ارٍلَصی ٍ ًفزٍلَصیآؽٌبیی کبهل ثب  -

 هذاخالت هزالجتی در ثیوبری ّبی حبد ٍ هشهي کلیَی -

 هذاخالت هزالجتی در هؾکالت ًبؽی اس درهبى ّبی جبیگشیٌی کلیِ)اًَاع دیبلیش ٍ پیًَذ( -

 هذاخالت هزالجتی در اختالالت عیغتن تٌبعلی هزداى -

 ٍلَصیهذاخالت هزالجتی در اٍرصاًظ ّبی ار -

 

 

 

 

 

 :تذریظ رٍػ

 راًذ ّبی ثبلیٌی، هؼزفی هَرد ٍ هزالجت اس هذدجَ، هؾبّذُ ّذایت ؽذُ

 

 :یبدگیزی ّبی فؼبلیت

تذٍیي، اجزا ٍ ارسؽیبثی عزح هزالجت پزعتبری جْت ثیوبراى عپزدُ ؽذُ، هغبلؼِ اًفزادی، ارائِ گشارػ هزالجت ثیوبر در راًذ ثبلیٌی، 

هؾبرکت فؼبل در هؾبرکت فؼبل در اًجبم هزالجت ّبی ثبلیٌی ثیوبراى عپزدُ ؽذُ تحت ًظبرت اعتبد ٍ ثزاعبط اعتبًذاردّبی پزعتبری، 

 پبعخگَیی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ اس عَی اعتبد 

 :ارسؽیبثی رٍػ

 ًَؽتبری ٍ گشارػ داًؾجَ در راًذ ثبلیٌی اعت(، تکبلیف Global Rating Scaleرٍػ ارسؽیبثی ؽبهل هؾبّذُ هغتمین ػولکزد داًؾجَ )

 :ًوزُ هحبعجِ چگًَگی
 

 در فذ  10آسهَى ػولی 

 درفذ  5ارائِ کتجی عزح هزالجت 

 درفذ  5ارائِ کٌفزاًظ 
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 :لَاًیي ٍ همزرات ّذایت کٌٌذُ آهَسػ ثبلیٌی

 

  )pdf)-. Tums.ac.ir/userfiles/pdf/ Nursing93http://fnm . 94عز فقل هقَة رؽتِ  کبرؽٌبعی پزعتبری 

 )http://fnm.tums.ac.ir/user files/pdf/AeenAKhlagh.pdf (آییي اخالق پزعتبری ایزاى 

 )pdf) http://fnm.tums.ac.ir/user files/Nur 9.5عٌذ رفتبر حزفِ ای داًؾکذُ

 هٌؾَر حمَق ثیوبراى )لبثل دعتیبثی در ثخؼ ثبلیٌی( 

 (http:// health . tums.ac.ir )همزرات هزثَط ثِ پَؽؼ ثبلیٌی 

 

 

 

 :ؾکذُ در خقَؿ عَء رفتبرّبی تحقیلعیبعت داً

 
  

ؽذُ اعت ثِ اعالع کلیِ لَاًیي ٍ همزرات هزثَط ثِ کبرآهَسی یب کبرٍرسی کِ در فزم ؽزح ٍظبیف داًؾجَ ٍ هزثی هکتَة  -

 داًؾجَ رعبًذُ ؽَد)پَؽؼ حزفِ ای، عبػت کبرآهَسی یب کبرٍرسی،  ارسؽیبثی داًؾجَ ٍ ...(

 ثزای غیجت هَجِ ثب ارائِ هغتٌذات ثِ اعتبد ثبلیٌی، یک رٍس ججزاى در ًظز گزفتِ ؽَد. -

 ثزای غیجت غیز هَجِ ثِ اسای یک رٍس، دٍ رٍس ججزاى در ًظز گزفتِ ؽَد. -

رٍس کبرآهَسی یب کبرٍرسی، داًؾجَ غیز لبثل ارسؽیبثی خَاّذ ثَد ٍ ًوزُ  10رٍس اس  2غیزهَجِ ثیؼ اس  درفَرت غیجت -

 داًؾجَ در کبرآهَسی یب کبرٍرسی ففز هی ثبؽذ.

در فَرت ثی ًظوی در سهبى حضَر در کبرآهَسی هبًٌذ تبخیز، هبًٌذ غیجت غیز هَجِ درًظز گزفتِ ٍ داًؾجَ هَظف ثِ حضَر  -

 هبى کبرآهَسی در ّوبى رٍس ٍ یک رٍس دیگز ججزاى هی ثبؽذ.تب پبیبى س

 هجبس هی ثبؽذ. silentاعتفبدُ اس تلفي ّوزاُ فمظ در هَارد آهَسؽی ٍ ثب هَافمت اعتبد هزثَعِ ٍ در ٍضؼیت  -

جبد در ثخؼ ّبی هزالجت ٍیضُ ثِ دلیل تبثیز اهَاج الکتزٍهغٌبعیغی ثز رٍی ػولکزد تجْیشات ٍ دعتگبُ ّبی پشؽکی ٍ ای -

 اختالل در عیغتن ّبی هبًیتَریٌگ ثیوبراى، اعتفبدُ اس تلفي ّوزاُ ثِ عَر کلی هوٌَع هی ثبؽذ.

 هوٌَع هی ثبؽذ. "کٌتزل ٍ هجبرسُ ثب دخبًیبت"لبًَى جبهغ کؾَری  13اعتؼوبل دخبًیبت عجك هبدُ  -

 خَردى، آؽبهیذى ٍ جَیذى آداهظ ٌّگبم کبر در ثبلیي هوٌَع هی ثبؽذ. -
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 دٍرُ در عَل فؼبلیت ّب سهبًجٌذی رٍساًِ 

 رٍسّبی دٍرُ   تبریخ ٍ عبػت  فؼبلیت ّبی آهَسؽی

 حضَر در ثخؼ ، هؼزفی داًؾجَ ٍ هؼزفی عزح درط 

 هؼبرفِ ّوکبرى ثبلیٌی 

 آؽٌبیی ثب ثخؼ ٍ کیظ ّب ٍ رٍتیي ّبی ثخؼ 

 اعتزاحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 ؽزکت در راًذ ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفت 

 
 
 
 

 7:30 

  8الی  7:30

  10الی  8

  10:30الی  10

 12:30الی  10:30

 13الی  12:30

 رٍس اٍل

 ؽزکت در راًذ تحَیل ؽیفت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 اعتزحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 ؽزکت در راًذ ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفت 

 
 
 
 

7:30  

  10الی  7:30

  10:30الی  10

  12:30الی  10:30

  13الی  12:30
 

 رٍس دٍم

 ؽزکت در راًذ تحَیل ؽیفت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 اعتزحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 ؽزکت در راًذ ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفت 

 

7:30  

  10الی  7:30

  10:30الی  10

  12:30الی  10:30

 13الی  12:30

 رٍس عَم

 ؽزکت در راًذ تحَیل ؽیفت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 اعتزحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 ؽزکت در راًذ ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفت

 
 
 
 

7:30  

  10الی  7:30

  10:30الی  10

  12:30الی  10:30

 13الی  12:30

 چْبرمرٍس 

 ؽزکت در راًذ تحَیل ؽیفت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 اعتزحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

7:30  

  10الی  7:30

  10:30الی  10

  12:30الی  10:30

 پٌجنرٍس 



 ؽزکت در راًذ ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفت

 
 
 

 13الی  12:30

 ؽزکت در راًذ تحَیل ؽیفت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 اعتزحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 ؽزکت در راًذ ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفت

 
 
 

7:30  

  10الی  7:30

  10:30الی  10

  12:30الی  10:30

 13الی  12:30

 ؽؾنرٍس 

 ؽزکت در راًذ تحَیل ؽیفت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 اعتزحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 ؽزکت در راًذ ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفت

 
 
 
 

7:30  

  10الی  7:30

  10:30الی  10

  12:30الی  10:30

 13الی  12:30

 ّفتنرٍس 

 ؽزکت در راًذ تحَیل ؽیفت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 اعتزحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفتؽزکت در راًذ 

 
 
 
 

7:30  

  10الی  7:30

  10:30الی  10

  12:30الی  10:30

 13الی  12:30

 ّؾتنرٍس 

 ؽزکت در راًذ تحَیل ؽیفت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 اعتزحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 ؽزکت در راًذ ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفت

 
 
 
 

7:30  

  10الی  7:30

  10:30الی  10

  12:30الی  10:30

 13الی  12:30

 ًْنرٍس 

 

 

 

 

 

 ؽزکت در راًذ تحَیل ؽیفت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 اعتزحت 

 هزالجت اس کیظ ٍاگذار ؽذُ 

 ؽزکت در راًذ ثبلیٌی، ارائِ گشارػ ٍ تحَیل ؽیفت

7:30  

  10الی  7:30

  10:30الی  10

  12:30الی  10:30

 13الی  12:30

 دّنرٍس 



 
 
 
 
 
 
 

 


