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 خَىٍاحذ  : ثبلیٌی ػٌَاى ٍاحذ درط

 ٍلیؼقزثیوبرعشبى  خَىثخؼ  :دٍرُ ثبلیٌیػٌَاى 

 :  یه ٍاحذثبلیٌیسؼذاد ٍاحذ درعی رٍس4ُ: درعیعْن اس ٍاحذ 

 6سزم:لزار گیزی در همغغ سحقیلی هحل داًؾجَیبى: وبرؽٌبعی دزعشبری

 4: دزعشبری ثیوبری ّبی داخلی جزاحی  دیؼ ًیبس

  ّن ًیبس یب ّوشهبى

 گزٍُ داخلی جزاحی  گزٍُ آهَسؽی ارائِ دٌّذُ: 

 ؽْغَاری ٍخبًن دوشز ٍرػیآلبی دوشز  :سئَری هغئَل ٍاحذ درعی 

   61054323سلفي سوبط:                                               323اسبقدفشز:                                                                  اهیٌی  اعشبد:

 رٍسا12ًِ-15 عبػز هاللبر:                                     fereshtehamini57@yahoo,com   ایویل:                                 

 

  :  ح دٍرُؽز

دزداخشِ  خَىاعشفبدُ اس الگَّبی سیزثٌبیی دزعشبری ثِ ثزرعی ٍؽٌبخز ٍضؼیز عالهز هذدجَیبى ثغشزی درثخؼ ثب 6سزم داًؾجَیبى 

 اداهِ ٍ خبًَادُ ٍ ثیوبر ثِ آهَسػ.خَاّذ وزدٍاجزا  ٍثز اعبط سؾخیـ ّبی دزعشبری ،سذاثیز دزعشبری هٌبعت را سذٍیي

ثِ داًؾجَ ووه هی ؽَد وِ ثب ثْزُ گیزی اس هْبرر سفىز خاللبًِ ثزًبهِ ٍ اعز وبرآهَسی ایي اروبى اس هٌشل در هزالجز

 اس دیؾگیزی سب ًَسَاًی سٌظین ٍاجزا ٍارسیبثی ًوبیذرا خَىهزالجز دزعشبری جْز هذدجَیبى ثغشزی درثخؼ 

 

 

                                                                                          دٍرُ:                                                                                                                         ولی ّذف
                         

 دزعشبری اعبسیذ هغشمین ًظبرر سحز خَىثخؼ  هذدجَیبى اس هزالجز در ػولی هْبرر ٍ ًظزی ّبی آهَخشِ رگیزیثىب -          

 خَى ٍثیوبریْبی ؽبیغ خًَی آؽٌبیی ثب هَارد اٍرصاًغْبی هخشلف -           

 جذاعبسی علَلْبی ثٌیبدی آؽٌبیی ثب دعشگبُ-             

 دیًَذ هغش اعشخَاىثخؼ آؽٌبیی وبهل ثب -            

 ٍدزعشبری لجل ٍ ثؼذ آىBMA/Bدرهبًگبُ خَى ٍدزٍعیجزّبیآؽٌبیی ثب  -           
 

 

درماني ،دانشگاه علوم پسشكي و خذمات بهذاشتي

 تهران

 دانشكذه پرستاري ومامايي 

 14/7/95 سبریخ ثبسثیٌی: 



 

  :  اّذاف ٍیضُ دٍرُ 

 الذاهبر را اًجبم دّذ ٍرػبیز وبهل ًىبر دزعشبری ثِ راحشی وبر وزدُ ٍعجك اٍلَیز ثٌذی داًؾجَ ثشَاًذ ثب ثیوبر خَى_          

ثِ راحشی ثزخَرد  دارای اخشالل اًؼمبدی ٍثیوبریْبی هخشلف خًَی ؽبهل ّوَفیلی ٍسبالعوظ ٍلَعوی ٍ....ثیوبراى داًؾجَ ثب  -

 وزدُ ٍالذاهبر دزعشبری هَرد ًیبس را اًجبم دّذ

 را سَضیح دادُ ٍاًجبم دّذ. خًَزیشی اجزای الذاهبر دزعشبری ٍیضُ در ؽزایظ ثحزاًی -

 : افلی هغبلت رئَط

 خَىثخؼ هزالجز دزعشبری در  اٍلَیز ثٌذی -

 خَى درثخؼ ثغشزی هذدجَیبى عالهز ٍضؼیزثزرعی ٍؽٌبخز  -

 ؽَن اس هزالجز ٍ خًَزیشی در دزعشبری ّبی هزالجز -

 دبعخ ٍ دزعؼ ، هؾبّذُ هَردی، هزالجز ٍ هغبلؼِ ثبلیٌی، راًذ : سذریظ رٍػ

 

 :  یبدگیزی ّبی فؼبلیز

ؽذُ عذزدُ ثیوبراى جْز دزعشبری هزالجز عزح ارسؽیبثی ٍ اجزا سذٍیي، -            

 خَىثخؼ  ثبلیٌی راًذ ثیوبردر هزالجز گشارػ ارائِ اًفزادی، هغبلؼِ  -         

 اعشبد عَی اس ؽذُ هغزح عَاالر ثِ دبعخگَیی در فؼبل هؾبروز -          

 ّبدرخًَزیشی الذاهبر اٍرصاًغی  عیجزّبی هبیغ درهبًی ٍریذی ٍاًجبم دزٍ -          

  ّبی خَىهغبلؼِ هٌبثغ اٍرصاًظ  –

 هؾبروز در ثحض ّبی وٌفزاًظ  -

 

 :  ارسؽیبثی رٍػ

 خَىهذدجَیبى ثخؼ  ثبلیي در فؼبل ٍثِ هَلغ حضَر -

 ثیوبر ثبلیي در رًذٍهی فَرر ثِ هذدجَیبى عالهز ٍضؼیز ٍؽٌبخز ثزرعی دزعؼ  -

 خَىویظ ّبی ثغشزی درثخؼ  ثب هزسجظ وٌفزاًظ یه ٍ ًَؽشبری سىبلیف ارائِ -

 سَعظ اعشبدداًؾجَ ػولىزد هغشمین هؾبّذُ -

 

 

 :  ًوزُ هحبعجِ چگًَگی

  ك ارسیبثی ّبی داخلی جزاحی هشذاٍل درداًؾىذُ دزعشبری ٍهبهبیی داًؾگبُ ػلَم دشؽىی سْزاى ؽبهل:عج

 درفذ40هذدجَیبى عالهز ٍضؼیز ٍؽٌبخز ثزرعی-

 درفذ10هذدجَیبى ثبلیي در هَلغ ٍثِ فؼبل حضَر-

 درفذ 40 در ثبلیي ػولی هزالجز عزح-

 درفذ 10 وٌفزاًظ ارائِ-



 هٌبثغ
 

  دزعشبری گزٍُ سزجوِ اعز عَدارص ثزًٍز وشبة ّوبسَلَصیه اخشالالر -

 

 :  لَاًیي ٍ همزرار ّذایز وٌٌذُ آهَسػ ثبلیٌی

 دزعشبری وبرؽٌبعی رؽشِ هقَة عزفقل -          

  (ثبلیٌی ثخؼ در دعشیبثی لبثل) ثیوبراى حمَق هٌؾَر -         

 دزعشبری ٍهبهبیی داًؾىذُ ای حزفِ رفشبر عٌذ -

 ٍعبػز حضَر درثخؼثبلیٌی  دَؽؼ ثِ هزثَط همزارار -

 خَىرػبیز حزین خقَفی ثیوبراى ٍدزعشبری  اخالق آییي -

  : عیبعز داًؾىذُ در خقَؿ عَء رفشبرّبی سحقیلی

 دزعشبری اػوبل در ٍهؾبروز درثبلیي ثوَلؼِ حضَر ثِ ًغجز ، داًؾجَیبىٍسبخیز غیجز ٍ حضَر ثِ ًغجز عیبعز -

ٍالذاهبر دزعشبری ؽَن ثِ دًجبل  خَى اٍرصاًظ هَارد ثْشز یبدگیزی جْز سىبلیف اًجبم ػلوی، فذالزعیبعز ًغجز ثِ  -

 خًَزیشی

 حْز جغشحَی هغبلت ػلوی ثِ حبلز عبیلٌز ّوزاُ ٍسلفي سبح لخ اس اعشفبدُ درط، اس افشبدى ثِ ًغجز عیبعز -

 

 

 بخش خون دوره طول در ها فعاليت روزانه زمانبنذي

 

 آهَسؽی ّبی فؼبلیز عبػز ٍ سبریخ ثبلیٌی دٍرُ رٍسّبی

 8 -7:30 اٍل رٍس

 

 
8  10- 

 

 
10  -10:30 

 

10:30 -11:30 

 

 
11:30-12:30 

 

 ثبلیٌی ّوىبراى هؼبرفِ، داًؾجَ یهؼزف ثخؼ، در حضَر-

 ٍچغجبًذى در ثزد آهَسؽی خَى اػالم عزح درط ثِ هغئَل ثخؼ

ٍسفىیه دغوبًذّبی ثخؼ  خَى ثخؼ وبرّبی رٍسیي ثبداًؾجَیبى  آؽٌبیی-

اعز وِ هزثَط ثِ ثیوبراى ّوَفیلی  ثخؼ خَى اسبق اٍل سَضیحٍخَى 

   ٍثزرعی دزًٍذُ ثیوبراى ّوَفیلی در ثبلیي

 اعشزاحز-

ٍدادى ٍچیذى  ؽذُ ٍاگذار ویظ اس هزالجزٍخَى ارسجبط ثب هذجَیبى -

ثبحضَر دزعشبر هزثَعِ  ٍحل وزدى دارٍّبی ووَسزادی در سیز َّددارٍّب

 ٍاعشبد

ٍفزم ارسیبثی رفشبرحزفِ ای ٍارسیبثی داًؾجَیبى  درط عزح ثیبى وبهل-

ویظ ّبی  هجبحض ثِ هزثَط وٌفزاًظ سمغین ًٍحَُ ًوزُ دّی دبیبى دٍرُ ٍ

 خبؿثبلیذ رٍس ٍسبریخ داًؾجَ ّز ثزایخَى ثغشزی در ثخؼ 



 8 -7:30 دٍم رٍس

 
8  10- 

 

 
10  -10:30 

 

10:30 -11:30 

 

 
11:30-12:30 

 

 راًذثبلیٌی در ؽزوزٍثخؼ  در حضَر-

ّوبٌّگی ثبثخؼ  ٍثیوبر اس وبهلAssessگزفشي سمغین داًؾجَیبى ٍ -

BMTسشریك ًٍحَُ ّوَفیلی ویظ اس هزالجز ٍٍدرهبًگبُ خَى ثزای ثبسدیذ 

 ثیوبر ثِ فبوشَرٍآهَسػ

 اعشزاحز-

رر ثزچیذهبى دارٍّب ٍحل وزدى دارٍّبی خَى ًٍظبجَیبى دارسجبط ثب هذ-

ٍاًجبم دبًغوبى وبسشزّبی ٍریذی ثب  ٍدادى دارٍّب عجك وبردوظ ووَسزادی

 حضَر اعشبد

ٍدزعشبری لجل ٍثؼذ اس ٍاًَاع آى  لَعویدرهَرد ثیوبری  وٌفزاًظ ارائِ -

 سبریخ هؾخـ ؽذُعجك  داًؾجَ سَعظ هغش اعشخَاى ثیَدغی

 8 -7:30 عَم رٍس

 
8  10- 

 

 
10  -10:30 

 

10:30 -11:30 

 
11:30-12:30 

 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر-

 

 درجوغ هذدجَ داًؾجَدرثبلیياس ؽفبّی ارائِ گشارػ ٍسمغین داًؾجَیبى  -

 ٍثزرعی آسهبیؾبر خًَی درثبلیي هذدجَدیگز داًؾجَیبى

 اعشزاحز-

ثزرعی ٍ هَلشیذل هیلَهب ٍاخشالالر اًؼمبدیزرعی دزًٍذُ ّبیی ثب هَارد ث -

ٍاًجبم چیذى ٍدادى دارٍّب ،  اعشبدٍدزعؼ اس داًؾجَیبىسَعظ آسهبیؾبر 

 حضَراعشبد ثبدبًغوبى وبسشزّبی ٍریذی 

داًؾجَ  سَعظ هَلشیذل هیلَهب ٍاخشالالر اًؼمبدیدرهَرد  وٌفزاًظ ارائِ -

 عجك سبریخ هؾخـ ؽذُ

 8 -7:30 چْبرم رٍس

 
8  10- 

 

 
10  -10:30 

 

10:30 -11:30 

 

 

 
11:30-12:30 

 

 راًذثبلیٌی در ثخؼ ٍؽزوز در حضَر- 

ٍسَضیح در هَرد  ثبسدیذ اس ثخؼ دیًَذ هغش اعشخَاى سمغین داًؾجَیبى ٍ -

 دعشگبُ جذاعبسی علَلْبی ثٌیبدی ٍآهبدُ عبسی دٌّذُ ٍگیزًذُ دیًَذ 

 

 اعشزاحز-

سَعظ ثزرعی آسهبیؾبر ٍ لَعوی ٍلٌفَهبزرعی دزًٍذُ ّبیی ثب هَارد ث -

ٍاًجبم دبًغوبى وبسشزّبی چیذى ٍدادى دارٍّب ،  اعشبدٍدزعؼ اس داًؾجَیبى

 حضَراعشبد ثبٍریذی 

داًؾجَ عجك سبریخ  سَعظ ثیوبری سبالعوی ٍآًویبدرهَرد  وٌفزاًظ ارائِ -

ثِ حبلز  خَىهزٍری ثز هزالجز اس ویظ ّبی ثغشزی در ثخؼ ، هؾخـ ؽذُ

ارسیبثی دبیبًی سَعظ ٍدزعؼ ٍدبعخ سَعظ اعشبد جْز جوغ ثٌذی هغبلت 

اعشبد ٍدادى ًوزار در حضَر خَد داًؾجَیبى ثب ارائِ دالیل جْز وبّؼ یب 

اهضب گزفشي فزم ارسیبثی رفشبر حزفِ ای ًٍوزُ ارسیبثی افشایؼ ًوزُ ٍعذظ 

  اس داًؾجَیبىًْبیی 

 


