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داًطجَ هی تایست تا استفادُ اس آهَختِ ّای خَد تا تْزُ گیزی اس  سی هی تاضذ.ضاهل اختالالت ضایع در سیستن تٌفایي درس 

ًظزیِ ّا، هفاّین پزستاری، هْارت تفکز خالق ٍ رعایت اغَل درست تز اساس فزایٌذ پزستاری تِ هزالثت اس تشرگساالى ٍ 

 سالوٌذاى هثتال تِ اختالالت تٌفسی در تیوارستاى تپزداسد.

 

 

  کلی دٍرُ ّدف

 

س آهَختِ ّای ًظزی ٍ عولی ٍ اغَل فزاًیذ پزستاری اس هذدجَیاى هثتال تِ هطکالت تٌفسی هزالثت ّای داًطجَ تز اسا

درماني ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 

 تبریخ ببزبیٌی: 



  پزستاری السم را تِ عول آٍرد.

 اّداف ٍیژُ دٍرُ 

 داًطجَ تتَاًذ:

 اس هٌاتع هختلف تزرسی دلیك اس ٍضعیت جسوی، رٍاًی ٍ اجتواعی هذدجَ را تِ عول آٍرد. 

 تیوار تا توزکش تز سیستن تٌفسی اًجام دّذ. هعایٌِ فیشیکی کاهل اس

 عالئن ٍ ًطاًِ ّای تالیٌی غیزعثیعی هزتَط تِ سیستن تٌفسی را تطٌاسذ ٍ در تیوار تطخیع دّذ.

 تا یافتِ ّای آسهایطگاّی غیزعثیعی پیزاهَى سیستن تٌفسی آضٌا تطَد.

 تالالت تٌفسی را لیست ًوایذ.تز اساس تزرسی ّای اًجام دادُ لیست تطخیع ّای پزستاری هثتٌی تز اخ

تا استفادُ اس ّوکاری هذدجَ، خاًَادُ، ٍ اعضا تین تْذاضتی درهاًی اّذاف هزالثتی لاتل دستیاتی تز اساس تطخیع ّای پزستاری را تٌظین 

 ًوایذ.

 ذ.هزالثت ّای لثل ٍ تعذ اس اًجام تست ّای تطخیػی هزتثظ تا سیستن تٌفسی را تطٌاسذ ٍ تِ تیوار آهَسش تذّ

 اختالالت رایج ٍ هَجَد در تخص تٌفس را تطٌاسذ ٍ در راًذّای آهَسضی  ٍ کٌفزاًس ّای تالیٌی حضَر فعال داضتِ تاضذ.

 تا دارٍّای رایج تخص تٌفس آضٌا تطَد ٍ آهَسضْای السم در ایي هَرد را تِ تیواراى ار ائِ تذّذ.

 در تیواراى تا اختالالت تٌفسی را اًجام دّذ. ی ٍ  تزخیع در هَرد هزالثت اس خَد آهَسضْای السم حیي تستز

 ًتایج هزالثت ّای اًجام ضذُ را تغَر ضفاّی ٍ کتثی گشارش ًوایذ..

 

 اصلی هطبلب رئَس

 هعایٌِ فیشیکی سیستن تٌفسی

 تست ّای تطخیػی هزتَط تِ اختالالت تٌفسی

 تفسیز تست ّای آسهایطگاّی هزتَط تا اختالالت تٌفسی

 ص تٌفسدارٍّای رایج در تخ

 هزالثت ّای لثل ٍ تعذ اس عول جزاحی تَراکس

 تیواری ّای تٌفسی حاد

 تیواری ّای تٌفسی هشهي

  

 هزالثت اس تیواراى تػَرت هَردی ضزکت در راًذّای تالیٌی،: تدریس رٍش



  یبدگیری ّبی فعبلیت

 یوار تا اختالالت تٌفسیارائِ دٍ فزایٌذ پزستاری یکی در پایاى رٍس پٌجن ٍ یکی در پایاى رٍس دٍم اس دٍ ت

 ضزکت فعال در راًذ تالیٌی 

 استخزاج کلیِ هَارد آهَسش تِ تیوار هَردی 

 هغالعِ اًفزادی ٍ ارائِ کٌفزاًس

 دارٍی رایج تخص 5ارائِ رٍاًِ 

 ضبهل: ارزضیببی رٍش

 حضَر فعال داًطجَیاى در تخص ٍ هحیظ تالیٌی

 گشارش راًذ تالیٌی

    تخص ٍ دارٍّا در پایاى کارآهَسی آسهَى کتثی اس اغغالحات رایج

 تػَرت کتثی  در لالة فزایٌذ پزستاری  عزح هزالثتی اس تیوارارائِ دٍ 

 ارائِ کٌفزاًس اس هثاحث تعییي ضذُ

 حضَر فعال در راًذّای تخص  

ى  فزم ارسضیاتی ارسضیاتی عثك فزم ارسضیاتی ٍاحذ پزستاری سالوٌذاى در تیوارستاى اًجام هیگیزد ٍ آیتن ّای فَق در ّوا

 اعوال خَاّذ ضذ.

 ًورُ هحبسبِ چگًَگی

 ًوزُ تزای تکالیف. 09ًوزُ تزای فعالیت ّای تالیٌی ٍ  09ثك فزم ارسضیاتی ٍاحذ اغَل ٍ فٌَى در تیوارستاى ّا، ع
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 قَاًیي ٍ هقررات ّدایت کٌٌدُ آهَزش ببلیٌی

 http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/pdf/Nursing93-94.pdf)) ب رضتِ کارضٌاسی ارضذسزفػل هػَ

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

 (http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/Nur95.pdf )   ای داًطکذُسٌذ رفتار حزفِ

 )لاتل دستیاتی در تخطْای تالیٌی(هٌطَر حمَق تیواراى 

 ای تْیِ ضذُ تَسظ اهَر تالیٌیٍ ارسضیاتی رفتار حزفِ (http://health.tums.ac.irای )ٍ پَضص حزفِ ایهمزرات هزتَط تِ رفتار حزفِ

 

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


 سیبست داًطکدُ در خصَظ سَء رفتبرّبی تحصیلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 دٍرُ در طَل فعبلیت ّب ی رٍزاًِ زهبًبٌد

 رٍزّبی دٍرُ   تبریخ ٍ سبعت  فعبلیت ّبی آهَزضی

 رٍز اٍل 9::0-0:99 حضَر در تخص، هعارفِ داًطجَ ٍ هعزفی عزح درس 
 0:99 – 0:99 ، تمسین تیواراى تیي داًطجَیاىهعزفی تخص ٍ ّوکاراى تالیٌی ٍ آضٌایی تا لَاًیي ٍ همزرات تخص 

ای رٍتیي تخص تَسظ داًطجَ تا حضَر هزتی )ّز داًطجَیی کار تیوار خَد را اًجام اًجام کارّ

 هیذّذ(

09:99-0:99 

 09:99 – 9::09 استزاحت

 9::00تا  9::09 ضزح حال ٍ هعایٌِ فیشیکی تیواراى تَسظ داًطجَ

  9::03تا  9::00 دارٍّای تخص

 9:::0تا  9::03 ای تخصآهَسش تِ تیواراى ٍ ارائِ گشارش کتثی اس فعالیت ّ

 رٍز دٍم 9::0-0:99 ضزکت در راًذ تحَیل ضیفت
 0:99 –09:99 اس تیواراىّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال  

 09:99 – 9::09 استزاحت

 9::09-9::00 خذ ضزح حالّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ ا

 9::03تا  9::00 دارٍّای تخص 

 9:::0تا  9::03 دارٍّا ٍ کٌفزاًس

 رٍز سَم 9::0-0:99 ضزکت در راًذ تحَیل ضیفت
 0:99 –09:99 اس تیواراىّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال  

 09:99 – 9::09 استزاحت

 9::09-9::00 راًذ تخص 

 9::03 -9::00 دارٍّای تخص

 9:::0 -9::03 اداهِ راًذ تخص ٍ کٌفزاًس

 چْبرمرٍز  9::0-0:99 ضزکت در راًذ تحَیل ضیفت

 0:99 –09:99 اس تیواراىّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال  

 09:99 – 9::09 استزاحت

 9::09-9::00 ّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال

 9::03تا  9::00 دارٍّای تخص 

 9:::0تا  9::03 دارٍّا ٍ کٌفزاًس



 پٌجنٍز ر 9::0-0:99 اس تیواراىّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال 

 0:99 –09:99 استزاحت 

 09:99 – 9::09 ّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال

 9::09-9::00 دارٍّای تخص 

 9::03تا  9::00 دارٍّای تخص

 9:::0تا  9::03 کٌفزاًس ٍ دارٍّا

 ضطنرٍز  9::0-0:99 ضزکت در راًذ تحَیل ضیفت

 0:99 –09:99 اس تیواراىّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال  

 09:99 – 9::09 استزاحت

 9::09-9::00 راًذ تخص 

 9::03 -9::00 دارٍّای تخص

 9:::0 -9::03 اداهِ راًذ تخص ٍ کٌفزاًس

 تنّفرٍز  9::0-0:99 ضزکت در راًذ تحَیل ضیفت
 0:99 –09:99 اس تیواراىّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال  

 09:99 – 9::09 استزاحت

 9::09-9::00 ّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال

 9::03تا  9::00 دارٍّای تخص 

 9:::0تا  9::03 کٌفزاًس دارٍّا ٍ

 ّطتنرٍز  9::0-0:99 اس تیواراىّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال 

 0:99 – 09 استزاحت 

 09:99 – 9::09 ّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال

 9::00 -9::09 دارٍّای تخص 

 9::00 – 9::03 دارٍّای تخص

 9:::0-9::03 کٌفزاًس ٍ دارٍّا

 ًْن رٍز 9::0-0:99 ضزکت در راًذ تحَیل ضیفت

 0:99 –09:99 اس تیواراىّوکاری تا کادر درهاى در خػَظ هزالثت اس تیواراى، اداهِ هعایٌِ ٍ اخذ ضزح حال  

 09:99 – 9::09 استزاحت

 9::09-9::00 راًذ تخص 

 9::03 -9::00 دارٍّا 

 9:::0 -9::03 اداهِ راًذ تخص ٍ کٌفزاًس

 دّنرٍز  9::0-0:99 ضزکت در راًذ تحَیل ضیفت

 0:99 – 09 اًجام کارّای رٍتیي تخص 

 09:99 – 9::09 استزاحت

 9::00 -9::09 اداهِ کارّای تخص

 9::00 – 9::03 دارٍّای تخص

 9:::0-9::03 جوع تٌذی کارآهَسیاهتحاى اس دارٍّا ٍ 

 


