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  شرح ديرٌ

 
تزرسی هطکالت جسوی، رٍاًی، اجتواػی ٍ هؼٌَی هذدجَیاى در  تِ ،خَد در ٍاحذ ًظزی فزاگیزاى تا اتکا تِ آهَختِ ّای قثلی دٍرُدر ایي 

 -جَ کوک خَاّذ ضذ تا تا تْزُّوچٌیي تِ داًط طزاحی تزًاهِ هزاقثت تسکیٌی، اجزا ٍ ارسضیاتی آى خَاٌّذ پزداخت.ٍ هزاحل اًتْایی حیات 

 ضیاتیتزًاهِ هزاقثت پزستاری جْت خاًَادُ تیواراى هذکَر تا ّذف ارتقای کیفیت سًذگی اًْا طزاحی، اجزا ٍ ارس ،خالق تفکزهْارت اس گیزی 

 ًوایذ.

 
 
 
 
 

درماوي ،داوشگاٌ علًم پسشكي ي خدمات بُداشتي

 تُران

 داوشكدٌ پرستاري يمامايي 

 تبریخ ببزبیٌی: 



  َدف کلي ديرٌ
 

تیواراى در هزاحل تکارگیزی آهَختِ ّای ًظزی ٍ تقَیت هْارت ّای ارتثاطی، ّن راستا تا هْارتْای تالیٌی جْت ارائِ هزاقثت جاهغ اس 
 اًتْایی حیات ٍ خاًَادُ اًْا.

 

  اَداف ييژٌ ديرٌ

 اًتظار هی رٍد پس اس اتوام کارآهَسی داًطجَ قادر تاضذ:
 

 را جْت تؼییي هطکالت سالهتی تیوار )ٍ خاًَادُ( در هزاحل اًتْایی حیات اخذ ًوایذ. ضزح حال پزستاری جاهغ 

  کیفیت سًذگی تیوار ٍ خاًَادُ تکار گیزد.فزآیٌذ پزستاری را تا توزکش تز ارتقای 

 َارسضیاتی کٌذ.  تأثیز آى را  اًجام دادُ ٍ را هذاخالت هزاقثتی السم  جْت هذیزیت درد هذدج 

  اًجام دادُ ٍ تأثیز آى را  ارسضیاتی کٌذ. را) تَْع، خستگی...(  هذدجَ سایز ػَارض جسویهذاخالت هزاقثتی السم  جْت هذیزیت 

 ْاجتواػی تیوار  -ارتْای ارتثاطی آهَختِ ضذُ در ٍاحذ ًظزی، هذاخالت پزستاری السم جْت هذیزیت ػَارض رٍاًیتا تکارگیزی ه

 را اًجام دادُ ٍ تأثیز آى را ارسضیاتی کٌذ.

 .تز اساس ارسیاتی صَرت گزفتِ اس تیوار، هزاقثت هؼٌَی هتٌاسة را طزاحی، اجزا ٍ ارسضیاتی ًوایذ 

 

 اصلي مطالب رئًس
 

 ِْتا تیواری ّای پیطزًٍذُ  ٍ هزگ: سًذگی تا هزگ، هزاقثت ّای رٍاًی، هطارکت خاًَادُ ٍ تین هزاقثتی هَاج 

 تالش در جْت حفع ٍ ارتقا کیفیت سًذگی 

 هْارتْای ارتثاطی السم تزای هذیزیت هذدجَیاى ٍ خاًَادُ ّای ًیاسهٌذ تِ هزاقثت ّای تسکیٌی 

  سًذگیًقص اهیذ، ضجاػت ٍ هؼٌَیت در افشایص کیفیت 

 ًقص پزستار ٍ تین هزاقثتی در کطف ػَد هجذد ػَارض  ٍ تخفیف رًٍذ تذخیوی 

  هذیزیت درد 

  ،ًقص پزستار در کٌتزل ًطاًگاى جسوی ٍ رٍاًی ضایغ هزاحل ًْایی سًذگی اس قثیل : درد، تَْع، استفزاؽ، یثَست، تی اضتْایی

 خستگی، تٌگی ًفس، تیخَاتی، اضطزاب، افسزدگی، گیجی ٍ هٌگی

 

 

 



 تدريس ريش
 

 راًذ تالیٌی، هطالؼِ ٍ هزاقثت هَردی، هطاّذُ ّذایت ضذُ
 

 

 

  يادگیري َاي فعالیت
 

 هزاحل اًتْایی حیات ٍ خاًَادُ آًْا؛  در تیواراىپزستاری  تکارگیزی فزآیٌذ 

  طزح هزاقثت هؼٌَی در تیواراى دریافت کٌٌذُ هزاقثت تسکیٌیتذٍیي، اجزا ٍ ارسضیاتی 

  هطارکت در راًذ تالیٌی ٍ هثاحث هطزح ضذُ اس سَی استاد 

 

 

  ارزشیابي ريش
 

  ؛؛ هطاّذُ هستقین ػولکزد داًطجَضیفت ّا رٍش ارسضیاتی ضاهل تزرسی حضَر تِ هَقغ ٍ هٌظن داًطجَ تز اساس جذٍل سهاى تٌذی
 ارسضیاتی تکالیف ًَضتاری داًطجَ در خصَظ فزآیٌذ پزستاری ٍ هزاقثت هؼٌَی هی تاضذ. 

 ّوچٌیي در ایي ارسضیاتی؛ ارسیاتی ػولکزد حزفِ ای داًطجَ اس دیذگاُ ّوکاراى تخص ٍ سزپزستار لحاظ خَاّذ ضذ.
 

 

 ومرٌ محاسبٍ چگًوگي
 

 ارسضیاتی ًحَُ ًوزُ صذ در

 در تخص تز اساس تزًاهِ سهاى تٌذی ضیفت ّا ٍ ّوکاری تا پزسٌل تخص  هٌظن حضَر         04%

  هؼٌَی هزاقثت تزًاهِ اجزای ٍ طزاحی         04%

 تسکیٌی هزاقثت هحَریت تا پزستاری فزایٌذ اجزای ٍ طزاحی         04%

 

 
 

 
 

 



 هٌببع
 

 

 
 

 

 قًاویه ي مقررات َدايت کىىدٌ آمًزش بالیىي

 http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/pdf/Nursing93-94.pdf)کارضىاسی ارضذ )سزفصل مصًب رضتٍ 

 ( http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/pdf/AeenAkhlagh.pdf)آییه وامٍ اخالق پزستاری 

 (http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/Nur95.pdf)    ای داوطکذٌسىذ رفتار حزفٍ

 تخطُای تالیىی( مىطًر حقًق تیماران )قاتل دستیاتی در

 تُیٍ ضذٌ تًسط امًر تالیهای ( ي ارسضیاتی رفتار حزفhttp://health.tums.ac.irٍای )ای ي پًضص حزفٍمقزرات مزتًط تٍ رفتار حزفٍ

 

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


  سیاست داوشكدٌ در خصًص سًء رفتارَاي تحصیلي

 ؟ غیثت طی دٍرُ کارآهَسی

 جْت حضَر در کارآهَسی؟تأخیز 
 صذاقت ػلوی؟

 

 

 

 

 

 دٍرُ در طَل فعبلیت ّب زهبًبٌذی رٍزاًِ 

 رٍزّبی دٍرُ   تبریخ ٍ سبعت  فعبلیت ّبی آهَزشی

 رٍز اٍل 0099 – 0099  معارفٍ داوطجً ي معزفی طزح درس
 0099-09099 ي َمکاران تالیىی ي آضىایی تا قًاویه ي مقزرات تخص معزفی تخص 

 09099 – 09009 استزاحت

تزگشاری کارگاٌ آمًسضی تًسط سزپزستار تخص تا َذف آضىایی تیطتز تا مزاقثتُای تسکیىی ريتیه تخص ي 

 مقزرات يیژٌ تخص مزاقثت تسکیىی

00099-09009 

 دٍمرٍز  0099 –09099 درمان در خصًظ مزاقثت اس تیمارانَمکاری تا کادر 
 09099 – 09009 استزاحت 

ضزح حال پزستاری جامع جُت تعییه مطکالت سالمتی اخذ  تزقزاری ارتثاط مؤثز  تا تیمار، اوجام مصاحثٍ ي 

ي اوجام تزوامٍ ریشی مزتًطٍ ) تا تمزکش تز مذیزیت درد ي سایز عًارض تیمار )ي خاوًادٌ( در مزاحل اوتُایی حیات 

 جسمی، رياوی ...( 
 

00099- 09009  

 سَمرٍز  0099 –09099 در خصًظ مزاقثت اس تیماران درمانَمکاری تا کادر 

 09099 – 09009 ستزاحتا 

مطکالت سالمتی تیمار )ي خاوًادٌ( در مزاحل اوتُایی حیات  در خصًظپزستاری جامع فزآیىذ  اجزا ي ارسضیاتی

 ي تکمیل گشارش کتثی. ي اوجام تزوامٍ ریشی مزتًطٍ ) تا تمزکش تز مذیزیت درد ي سایز عًارض جسمی، رياوی ...(

 

00099- 09009 

 چْبرمرٍز  0099 –09099 درمان در خصًظ مزاقثت اس تیمارانَمکاری تا کادر 

 
 09099 – 09009 ستزاحتا

در خصًظ مطکالت ي چالطُای ضزح حال پزستاری جامع تزقزاری ارتثاط مؤثز  تا تیمار، اوجام مصاحثٍ ي اخذ  

  طزاحی تزوامٍ مزاقثت معىًی متىاسة.ي در مزاحل اوتُایی حیات  معىًی تیمار

 

00099- 09009 

 پٌجنرٍز  0099 –09099 درمان در خصًظ مزاقثت اس تیمارانَمکاری تا کادر 

 09099 – 09009 ستزاحتا

 09009 -00099 اجزا ي ارسضیاتی تزوامٍ مزاقثت معىًی ي تکمیل گشارش کتثی مزتًطٍ.

 


