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 داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی
 داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى  

 
و تنظیمتهیه   

تهرانمامایی دانشکده پرستاری . افسانه صدوقی اصل  
 





 هقذهِ
 .کبرکٌبى اس هْوتزیي هٌبثغ سبسهبًْب هحسَة هی ضًَذ•
کبرکٌبى ثطَر هستقین در پیطزفت سبسهبى ٍ دستیبثی ثِ •

 .اّذاف آى ًقص دارًذ
در سبسهبًْبیی ثب فزایٌذّبی کبری َّضوٌذ یک هغش •

هتفکز ّذایت کٌٌذُ ٍ سبسهبى دٌّذُ سیستن هحسَة 
 .هی ضَد

تغییزات سزیغ ٍ قبثل تَجِ در دًیب ثب سزػت ثبال اتفبق •
 .ّوزاُ ًوَدى کبرکٌبى ثب تغییزات السم است. هی افتذ

 .کبرکٌبى جذیذ االستخذام ًیبسهٌذ آهَسش ّستٌذ•



 اّذاف تذٍیي ثزًبهِ آهَسضی

 آضٌبیی ثب رٍش ّب ٍ فزایٌذ ّبی جذیذ•
 اصالح ػولکزد کبرکٌبى•
 افشایص ثْزُ ٍری•
 افشایص هطبرکت در اّذاف سبسهبًی•
 افشایص رضبیت ضغلی•
 کبّص خطبّبی کبری•
 کبّص ّشیٌِ ّب•
 ارتقبء ضغلی•



 ػلت هطبرکت کبرکٌبى در تذٍیي ثزًبهِ ّب

 



 ّذف اصلی

 تَاًوٌذسبسی کبرکٌبى 
 ثزای تذٍیي دٍرُ اهَسضی



 چِ چیشی را آهَسش دّین؟

 ًیبس سٌجی•
 اّذاف سبسهبى•
 رٍش ّبی ًَیي •
 پیطزفت داًص ٍ فٌبٍری•
 ًتبیج ارسضیبثی ٍ یبفتي ًَاقص هَجَد در کبر•
 (خَد فزد، ّوکبراى، هسئَلیي، ثبسخَد هطتزیبى) افزاد•
 تجذیذ اطالػبت قجلی•

 
 



1تکلیف شماره   

چه موضوعاتی به نظر شما نیازمند آموزش 

 .است؟ روی برگه بنویسید

 .مخاطبین هر موضوع را بنویسید



هَضَع / ػٌَاى   

 هتٌبست ثب گزٍّْبی ّذف•
 هتٌبست ثب ضزح ٍظبیف•
 رفتبرّبی فزدی/سًذگی/ثبػث ثْجَد کبر•
 هتقبضی ثیطتز •
 .ثب استفبدُ اس ضیَُ الکتزًٍیکی قبثل ارائِ ثبضذ•
 جذاثیت ٍ جذیذ•
 کبرثزدی•
 تَاًبیی تْیِ•



؟2تکلیف   

 ًظز جوغ حبضز در هَرد ػٌبٍیي؟
 تؼذاد افزاد هتقبضی ثزای ػٌبٍیي ؟



 هقذهِ

 هؼوَالً یک صفحِ یب کوتز •
 اّویت هَضَع•
 ثزخی آهبر ٍ اػذاد•
 هؼزفی کلی اس هَضَع •

 



 اّذاف

 ّذف کلی•
 .ثب ًحَُ تذٍیي دٍرُ آهَسضی آضٌب ضًَذ: هثبل

 
 اّذاف جشئی•

 .یک سئَال چٌذ گشیٌِ ای ثٌَیسیذ: هثبل



 اس چِ افؼبلی در ّذف کلی استفبدُ کٌین؟

 آضٌب ضذى•
 داًستي•
 کست کزدى•
 یبدگزفتي•
 فْویذى•
 درک کزدى•
 آگبُ ضذى•



اّذاف رفتبری/ اّذاف جشئی  

 چِ فؼلْبیی استفبدُ کٌین؟
 تؼزیف کزدى

 فْزست کزدى
 ًبم ثزدى

 تَضیح دادى
 ًَضتي

..... 
 



؟3تکلیف ضوبرُ   

 یک ّذف کلی ثٌَیسیذ؟•
 ّذف جشئی ثٌَیسیذ؟ 3•



 تهیه محتوی

 .هٌبثغ هؼتجزاستفبدُ ضَد•
 .کبهل ٍ هَضَع را کبهالً پَضص دّذ•
 گَیب ٍ ضفبف ٍ قبثل درک ٍ هتٌبست سطح افزاد ثبضذ•
 .ًگبرش ادثی رػبیت ضَد•
 .اًسجبم داضتِ ثبضذ•
 .هثبل کبرثزدی داضتِ ثبضذ•
 (هگز در صَرت ًیبس)خیلی جشئیبت ًذاضتِ ثبضذ •
•   



 ادامه

 .اثتذا هٌبثغ را هطبلؼِ کٌین•
 .ثخص ّبی هَرد ًظز را اًتخبة کٌین•
 .تکزاری ّب را حذف کٌین•
 .تزتیت ٍ تَالی هطبلت را در ًظز ثگیزین•
 .پبراگزاف ارتجبطی ثٌَیسین/ جوالت •
گبّی اٍقبت ًَضتي ثزداضت ضخصی ًَیسٌذُ در یک •

 .پبراگزاف کوک کٌٌذُ است
 .هیشاى هحتَی ثب سبػت دٍرُ هتٌبست است•

 



 هٌبثغ هَرد استفبدُ در تْیِ هحتَی

 کتبة •
 جشٍُ ّبی چبح ضذُ/هقبالت •
 سبیت ّبی هؼتجز•
 تجزثیبت افزاد صبحت ًظز•
 تجزثیبت فزدی•
 ًتبیج پضٍّص ّب•



 خالصِ هطبلت

 .یک صفحِ کبفی است•
 .ًکبت هْن ًَضتِ ضَد•
 .هؼزفی اس کل هحتَی ثبضذ•
 .فزد ثب هطبلؼِ آى ًکبت هْن را یبد ثگیزد•

 



کلیذ ٍاصُ ّب/ کلوبت کلیذی  

 فبرسی/ اًگلیسی •



 خَد آسهبیی

 چٌذ تب سئَال اس هحتَی  •



کلیذ آسهَى/ آسهَى   

 تْیِ ثبًکی اس سئَاالت•
 60تب  50حذاقل •
 (ػیٌی)ّن سئَال ٍ ّن جَاة ثبضذ •
 ًَضتبری ًجبضذ•
 اًتخبثی ثبضذ•
 چٌذ گشیٌِ ای•
 غلط-صحیح•
 جبی خبلی•



 هثبل چٌذ گشیٌِ ای

ًسجت پزستبر ثِ ثیوبر در ثخص ای سی یَ جش کذاهیک اس •
 استبًذاردّب هحسَة هی ضَد؟

 ثزآیٌذی•

 فزایٌذی•

 پزسٌلی•

 سبختبری•



هثبل جبی خبلی   

 ًسجت پزستبر ثِ ثیوبر در ثخص ای سی یَ اس استبًذاردّب•
 هحسَة هی ضَد؟ -------•

 ثزآیٌذی•

 فزایٌذی•

 پزسٌلی•

 سبختبری•

 



غلط -هثبل صحیح   

 ًسجت پزستبر ثِ ثیوبر در ثخص ای سی یَ اس استبًذاردّب•
 سبختبری هحسَة هی ضَد؟•

 صحیح•
 غلط•

 



؟4تکلیف ضوبرُ   

ًَع اضبرُ  3سئَال اس  3هتي ضوبرُ یک را هطبلؼِ کزدُ ٍ •
 ضذُ طزح کٌیذ؟



؟5تکلیف ضوبرُ   

 .سئَاالت را تَسیغ کٌیذ ثیي دٍستبى تب ًظز ثذٌّذ •



 ثیص اس یک پبسخ صحیح ًذاضتِ ثبضذ•
/ کبهلتزیي/ ثْتزیي : اگز پبسخْب ًشدیک ثْن ثبضٌذ•

 .....هْوتزیي ٍ
 .حتی االهکبى اس افؼبل هٌفی اجتٌبة ضَد•



 ػَاهل کوک کٌٌذُ

 ًفز 3تب  2گزٍُ ّبی •
 تقسین کبر•
 داضتي اطالػبت کبفی ٍ کبهل•
 ّوبٌّگی ثب هسئَلیي هزثَطِ / ًیبسسٌجی •
 .پس اس تْیِ تَسط ّوکبراى  هطبلؼِ ضَد•
 .کپی هطبلت را ًشد خَد ًگِ داریذ•
 دست ًَیس ّن هی پذیزًذ؟ •



 ًحَُ ًگبرش هٌبثغ هَرد استفبدُ

 .راٌّوبی ًگبرش هَجَد است•



 خالصِ هطبلت




