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آضٌبیی داًطجَی درستبری ثب هفبّین اسبسی هرتجط ثب ارایِ هراقجت ثِ هذدجَیبى در چبرچَة فرآیٌذ درستبری ّذف کلی : 

قَاًیي،هقررات ٍ اخالق حرفِ ای ٍ ثِ لیٌی درستبری ثب تکیِ ثر رعبیت ٍ کست تَاًبییْبی الزم ثِ هٌظَر اجرای رٍش ّبی ثب

 کبرگیری احکبم اسالهی

 

 هذرس عٌبٍیي هجبحث درسی تبریخ ردیف

 عبذیشداى هفهوم سال هت و بیواری آضنایی با نیاسهای اساسی انساى، اول جلسه 1
 " وجایگاه حزفه ای پزستاری،تعزیف،تاریخچه،نقص ها ی باآضنای دوم جلسه 2

 " ویژگیهای استانذارد،،اداره ، ارکاىآضنایی با بیوارستاى ،تعزیف  سوم جلسه 3

 " آضنایی با انواع ارتباط ونحوه بزقزاری ارتباط درهانی با هذدجو چهارم جلسه 4

 " ، هزاقبت هزبوطه سزهای هوضعی ،گزها وبا هفهوم درد آضنایی پنچن جلسه 5

 " آضنایی با هفهوم خواب و استزاحت و هزاقبتهای هزبوطه ضطن جلسه 6

 " هزوری بز انواع پانسواى،پیطگیزی اس انتقال عفونت آضنایی با هفتن جلسه 7

 " و هزاقبتهای هزبوطه ،عوارضآضنایی با هفهوم بی حزکتی هطتن جلسه 8

 " ،هزاقبتهای هزبوطهو آضنایی با عالین حیاتی،نحوه کنتزل نهن جلسه 9

 " نحوه کنتزل و،هزاقبتهای هزبوطه اداهه هبحث عالین حیاتی دهن جلسه 11

 " آضنایی با اصول تغذیه ، تغذیه هصنوعی و هزاقبتهای هزبوطه یاسدهن جلسه 11

 " و هزاقبتهای هزبوطه ،آضنایی با اکسیژى رسانی،تزاکستوهی دواسده جلسه 12

 " هذدجویاى و  هزاقبتهای هزبوطهآضنایی با نیاسهای دفعی  سیشده جلسه 13

 " و هزاقبتهای هزبوطه دارویی هحاسبات دارو دادى ،آضنایی با چهارده جلسه 14

 " هقذهه تشریقاتو  دارویی اداهه هبحث دارو دادى ، هحاسبات پانشده جلسه 15

16 
 جلسه

 ضانشده
 " هبحث تشریقات،وصل سزم وخوى و هزاقبتهای هزبوطه  اداهه

 " آضنایی با روضهای ثبت ، گشارش نویسی و اصطال حات  هزبوطه هفذه جلسه 17

 

 



 

 ٍظبیف داًطجَیبى : 

 ضرکت هٌظن در جلسبت کالس-0

 هطبرکت فعبل در هجبحث کالسی-1

 در آزهًَْبی هیبى ترم ٍ دبیبى ترمضرکت -2

 

 ًحَُ ارزضیبثی :

 ًورُ  7آزهَى هیبى ترم -0

 ًورُ  01آزهَى دبیبى ترم -1

 ًورُ 0در کالس  حضَر-2

 

 

 هٌبثع : 

ترجوِ اعضبء ّیبت علوی داًطکذُ درستبری ٍ هبهبیی ضْیذ 1ٍ 0جلذ  اصَل هراقجت از ثیوبر ،دٍگبس،-0

 ثْطتی،اًتطبرات گلجبى

اصَل ٍ فٌَى درستبری دَتر ٍدری، ترجوِ اعضبء ّیبت علوی داًطکذُ درستبری ٍ هبهبیی علَم دسضکی -1

 ایراى ،چبح دیک ٍ فرٌّگ

  2تب0صَل هراقجت از ثیوبر تیلَر جلذ ا-2

 رٍضْبی درستبری ثبلیٌی ،هلیحِ السبدات هَسَی،هرین عبلیخبًی،اًتطبرات ضْر آة-3

 اصَل ٍ فٌَى عولی درستبری،ثبثک رٍزثْبى،ضٌْبز آجری،اًتطبرات گخ-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


