بَ ًبم خذا
داًؼگبٍ آساد اطالهی اطتِببى
داًؼکذٍ پزطتبری ّ هبهبیی
هزذ درص ( ) Lesson Plan

ًبم درص  :کبراهْسی سایوبى هبیؼی
ّازذ

ًْع درص  :کبراهْسی

هقوغ ّ رػتَ تسـیلی فزاگیزاى  :کبرػٌبص هبهبیی

تؼذاد ّازذ 2:

هذرص :ژالَ زیذری

درّص پیغ ًیبس  :ببرداری ّ سایوبى 2
ًیوظبل تسـیلیً :ین طبل اّل 99-99
99/ 8/01:

تبریخ ػزّع کالص 99/7/01 :

تبریخ پبیبى کالص

هؼخـَ درص 599 :
رّس ّ طبػت بزگشاری  :طَ ػٌبَ تب پٌح ػٌبَ ُز ُفتَ اس طبػت 05-09
هکبى بزگشاری :بیوبرطتبى ػْػتزی
هظئْل درص  :طبرا دّکُْکی
رّس ّ طبػت زلْر هظئْل درص  :ػٌبَ تب دّػٌبَ اس طبػت  09الی 05
تبریخ اهتسبى پبیبى تزم  :هتؼبقبب اػالم خْاُذ ػذ.

ػزذ درص  :در هْل ایي کبرآهْسی اهکبى ادارٍُ ،ذایت ّ خْػبیٌذ طبسی ببرداری ّ اًدبم سایوبى
ُبی هبیؼی خبًن ُب بزای داًؼدْیبى فزاُن هی آیذ.
ػوبرٍ خلظَ 0 :

ػٌْاى خلظَ  :هزاقبت اس سائْ پض اس سایوبى
ُذف کلی  :فزاُن آّردى اهکبى فِن داًؼدْ ًظبت بَ :
-0هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
-2ادارٍ هززلَ بؼذ اس سایوبى ّ کٌتزل سائْ اس ًظز هْاردی ًظیز خًْزیشی ّ درد پض اس سایوبى ّ
ًیبس دارّیی بیوبر
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
-0ارتببم هٌبطب بب پزطٌل درهبًی ّ سائْ ّ ُوزاٍ سائْ بزقزار کٌذ
 -2کبرت دارّیی ّ کبردکض را چک کزدٍ ّدر ؿْرت ًیبس کبرت دارّیی را بٌْیظذ.
 -5دارُّبی بیوبر را تشریق ًوبیذ.
-4بَ ًیبسُبی سائْ تْخَ کزدٍ ّ آًِب را بزهزف ًوبیذ.

 -5طزم درهبًی کٌذ ّ رگ گیزی ًوبییذ.
 -5اس بیوبر ًوًَْ خْى بگیزد.
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی
ػٌْاى خلظَ  :هزاقبت اس سائْ پض اس سایوبى
ُذف کلی  :فزاُن آّردى اهکبى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:

ػوبرٍ خلظَ 2:

-0هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
 -2کٌتزل ػالئن زیبتی ّ ثبت آى
-2دارّ درهبًی
 -5ػٌبخت دارُّب ّ ػلت تدْیش ّ تذاخالت دارّیی
اُذاف رفتبری:داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
 - 0ارتببم هٌبطب ّ هْثز بب پزطٌل ّ سائْ بزقزار ًوبیذ.
 - 2کٌتزل درد ّ خًْزیشی هبدر را اًدبم دُذ.
 - 5آهْسػِبی السم پض اس سایوبى هبیؼی ّ طشاریي را بَ هبدر بذُذ.
 - 4پزًّذٍ خْاًی ًوبیذ.
 - 5کبرت دارّیی را بب کبردکض بیوبر هوببقت ًوبیذ ّ دارُّبی بیوبر را آهبدٍ ّ تدْیش ًوبیذ.
رّع تذریض :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی
ػوبرٍ خلظَ 5:

ػٌْاى خلظَ  :هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
ُذف کلی  :فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
-0ػالئن زیبتی هبدر
-2خًْزیشی هبدر
-5درد ّ ػکبیبت هبدر
ً-4سٍْ ؿسیر ػیزدُی بَ ًْساد
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
 - 0ػالئن زیبتی ًظیز تٌفضً ،بق ّ فؼبر خْى بیوبر را بَ هْر ؿسیر گزفتَ ّ ثبت ًوبیذ.
 - 2ػالئن خوز در هبدرً ،ظیز خًْزیشی ّ دردُب ّ ػالئن غیز هبیؼی را تؼخیؾ دُذ ّ اقذام
هٌبطب آى را بذاًذ.
 - 5بَ هبدر آهْسػِبی السم بزای ًسٍْ ػیزدُی ؿسیر را آهْسع دادٍ ّ بَ اّ کوک ًوبیذ.
 - 4بَ ػظتي ؿسیر دطتِب ّ طیٌَ هبدر ّ گزفتي ببد ػکن ًْساد ّ ًسٍْ ؿسیر خْاببًذى ًْساد
بَ هبدر آهْسع دُذ.
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی
ػٌْاى خلظَ  :دارّ درهبًی بَ هبدر ّ کبرُبی هزبْم بَ هبدر ّ ًْساد

ػوبرٍ خلظَ 4:

ُذف کلی  :فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
 - 0ػلت دارُّبی تدْیش ػذٍ در طشاریي ّ سایوبى هبیؼی
 - 2آهبدٍ کزدى ؿسیر ّ تدْیش ؿسیر دارّ
ً - 5وًَْ گیزی پبی ًْساد بزای سردی ًْساد
 - 4بزرطی طالهت ظبُزی ًْساد
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
 - 0دارُّبی تدْیش ػذٍ ّ هکبًیظن اثز ّ ػلت تدْیش دارّ را بذاًذ.
 - 2دارُّب را بَ ًسْ ؿسیر آهبدٍ کزدٍ ّ کبرت دارّیی ّ کبردکض بیوبر را بَ هْر دقیق چک
ًوبیذ.
 - 5طًْذ ادراری هبدر را خبرج ًوبیذ.
ً - 4وًَْ خْى اس هبدر در ؿْرت لشّم بگیزد.
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی
ػوبرٍ خلظَ 5:

ػٌْاى خلظَ  :دارّ درهبًی بَ هبدر کبرُبی هزبْم بَ هبدر ّ ًْساد
ُذف کلی  :فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
 - 0ػلت دارُّبی تدْیش ػذٍ در طشاریي ّ سایوبى هبیؼی
 - 2آهبدٍ کزدى ؿسیر ّ تدْیش ؿسیر دارّ
 - 5بزرطی طالهت ظبُزی ًْساد
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
 - 0دارُّبی تدْیش ػذٍ ّ هکبًیظن اثز ّ ػلت تدْیش دارّ را بذاًذ.
 - 2دارُّب را بَ ًسْ ؿسیر آهبدٍ کزدٍ ّ کبرت دارّیی ّ کبردکض بیوبر را بَ هْر دقیق چک
ًوبیذ.
 - 5طًْذ ادراری هبدر را خبرج ًوبیذ.
ً - 4وًَْ خْى اس هبدر در ؿْرت لشّم بگیزد.
 - 5دفغ ادرار ّ هذفْع ًْساد را کٌتزل کزدٍ ّ در ؿْرت لشّم ببس بْدى آًِب را چک ًوبیذ.
 - 6بَ کوک هزبی اس کف پبی ًْساد ًوًَْ بگیزد.
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی
ػوبرٍ خلظَ 6:

ػٌْاى خلظَ  :اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
ُذف کلی  :فزاُن کزدى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
 - 0ػلت دارُّبی تدْیش ػذٍ بَ هبدراى پزخوز هثل فؼبرخًْی یب قٌذ خًْی
 - 2آهبدٍ کزدى دارُّب ّ اقذاهبت هخـْؽ بَ هبداراى پزخوز
ً - 5وًَْ گیزی خْى کف پبی ًْساد
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
 - 0ػالئن خوز هبدراى فؼبرخًْی یب قٌذ خًْی را بذاًذ.
 - 2داّرُبی تدْیش ػذٍ را بزای آًبى ّ هزاقبت ُبی پزطتبری هزبْم بَ آًِب را بذاًذ.
 - 5دارُّب را بَ هْر ؿسیر آهبدٍ ّ تدْیش ًوبیذ.
 - 4اس پبی ًْساد ًوًَْ خْى بزای سردی بگیزد.

ػٌْاى خلظَ :اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد

ػوبرٍ خلظَ7:

ُذف کلی:فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
 - 0چگًْگی طزم درهبًی بزای هبدر
 - 2اًذاسٍ گیزی ػالئن زیبتی هبدر ّ تؼخیؾ هْارد غیز هبیؼی
 - 5ببس کزدى طزم ُبیی کَ راٍ خزیبى آًِب کالت ػذٍ اطت.
اُذاف رفتبری:
داًؼدْببیذ بتْاًذ:
0
2
5
4
9

 بَ تٌِبیی ػالین زیبتی هبدر را اًذاسٍ گزفتَ ّ ثبت ًوبیذ الیي هٌبطب خِت ّؿل طزم را پیذا کٌذ. طزم هٌبطب خِت بیوبر را آهبدٍ کزدٍ ّ آًزا ُْاگیزی ًوبیذ. طزم بیوبر را ّؿل ًوبیذ. -طزم ُبیی کَ کالت ػذٍ اًذ را کالت گیزی ًوبیذ.

رّع تذریض :ػولی
زیوَ یبدگیزی :رّاًی -ززکتی
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی

ػٌْاى خلظَ :اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
ُذف کلی :فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
 - 0چگًْگی طزم درهبًی بزای هبدر
 - 2اًذاسٍ گیزی ػالئن زیبتی هبدر ّ تؼخیؾ هْارد غیز هبیؼی
 - 5ببس کزدى طزم ُبیی کَ راٍ خزیبى آًِب کالت ػذٍ اطت.
اُذاف رفتبری :داًؼدْببیذ بتْاًذ:
0
2
5
4
9

 بَ تٌِبیی ػالین زیبتی هبدر را اًذاسٍ گزفتَ ّ ثبت ًوبیذ الیي هٌبطب خِت ّؿل طزم را پیذا کٌذ. طزم هٌبطب خِت بیوبر را آهبدٍ کزدٍ ّ آًزا ُْاگیزی ًوبیذ. طزم بیوبر را ّؿل ًوبیذ. -طزم ُبیی کَ کالت ػذٍ اًذ را کالت گیزی ًوبیذ.

رّع تذریض:ػولی
زیوَ یبدگیزی:رّاًی ززکتی

ػوبرٍ خلظَ8:

ػٌْاى خلظَ :اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد

ػوبرٍ خلظَ9:

ُذف کلی :فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
 - 0ػالئن زیبتی هبدر
 In take & out put - 2سائْ
 - 5کبرگشاری ؿسیر طًْذ ادرای در ؿْرت لشّم
اُذاف رفتبری:
داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
0
2
5
4

 فؼبر خْى ّ تٌفض هبدر را بَ درطتی گزفتَ ّ ثبت ًوبیذ. زدن طزم دریبفتی ّ ادار هبدر طشاریٌی را هقبیظَ ّ هسبطبَ ًوبیذ.  Out putهبدر سایوبى هبیؼی را اًذاسٍ بگیزد. -طًْذ ادراری بزای هبدر در ؿْرت لشّم را خبیگذاری ًوبیذ

رّع تذریض:ػولی
زیوَ یبدگیزی:سّاًی ززکتی

ػٌْاى خلظَ :اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
ُذف کلی:فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
 - 0چک  in take & out putهبدر
 - 2کبرگذاری طًْذ اداری
 - 5خْى گیزی اس کف پبی ًْساد بَ تٌِبیی
اُذاف رفتبری:داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
0
2
5
4

 هیشاى ّرّدی ّ خزّخی هبیؼبت هبدر را هقبیظَ ّ کٌتزل ًوبیذ. ًسٍْ ؿسیر ّ اطتزیل خبیگذاری طًْذ ادراری را بذاًذ. خزّج طًْذ ادراری را اًدبم دُذ.ً -وًَْ خْى کف پبی ًْساد را بگیزد.

رّع تذریض:ػولی

ػوبرٍ خلظَ01 :

زیوَ یبدگیزی:رّاًی ززکتی

ػٌْاى خلظَ :اقذاهبت السم در خـْؽ آهْسع هزاقبت اس ًْساد ّ ػیزدُی

ػوبرٍ خلظَ00 :

ُذف کلی :فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
ً - 0سٍْ ؿسیر ػیزدُی ّ تغذیَ بب پظتبى
 - 2هزاقبت اس پظتبى ّ ًکبت بِذاػتی قبل اس ػیزدُی
اُذاف رفتبری :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
0
2
5
4
9

 ًسٍْ ؿسیر ػیزدُی بَ ًْساد را بَ هبدر آهْسع دادٍ ّی را کوک ًوبیذ. رػبیت بِذاػت ّ ػظتي دطتِب ّ طیٌَ هبدر قبل اس ػیزدُی را آهْسع دُذ. در هْرد کفبیت ػیز هبدر بزای ًْساد بَ هبدر تْكیر ّ اهویٌبى دُذ. هؼکالت پظتبًی ایدبد ػذٍ بزای هبدر ّ ًسٍْ بزخْرد بب ایي هؼکالت را بزای اّ تْكیردُذ.
 -فْایذ ػیز هبدر ّ هؼبیب ػیزخؼک را بزای هبدر تْكیر دُذ.

رّع تذریض :ػولی
زیوَ یبدگیزی :رّاًی ززکتی

ػوبرٍ خلظَ 02:

ػٌْاى خلظَ :اًدبم هؼبیٌَ هبدر ّ کبرُبی تزخیؾ ّآهْسع ّ هؼبّرٍ هبدر
ُذف کلی  :فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
 - 0ػزاین هٌبطب هبدر بزای تزک بیوبرطتبى ّ هزاقبت اس خْد ّ ًْسادع
 - 2آهْسع ّ هؼبّرٍ بَ هبدر در هْرد ػالئن خوز خًْزیشی ّ ًبتْاًی در دفغ ادرار
 - 5آهْسع ّ هؼبّرٍ بَ هبدر در هْرد اداهَ هـزف دارُّبی تدْیش ػذٍ ّ هزاقبت اس خْد
 - 4آهْسع بَ هبدر هْرد ّاکظیٌبطیْى ّآسهبیؼبت غزببلگزی ًْساد
اُذاف رفتبری :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
 - 0طالهت هبدر ّ زبل ػوْهی هٌبطب ّی بزای تزخیؾ را تؼخیؾ دُذ.
 - 2آهْسػِبی السم در هْرد ػالئن خوزپض اس سایوبى ّ خًْزیشی را بَ هبدر تْكیر دُذ.
 - 5ػالئن خوز هزبْم بَ دفغ ادرار ّ هزاقیت اس سخن را تْكیر دُذ.
 - 4تٌظین خبًْادٍ را بَ تْكیر دُذ.
 - 5سهبى اًدبم آسهبیغ غزببلگزی ّ ًیش ّاکظیٌبطیْى ًْساد را تْكیر دُذ.
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی

ػوبرٍ خلظَ 05:

ػٌْاى خلظَ :اًدبم هؼبیٌَ هبدر ّ کبرُبی تزخیؾ ّآهْسع ّ هؼبّرٍ هبدر
ُذف کلی  :فزاُن آّردى فِن داًؼدْ ًظبت بَ:
 - 0ػزاین هٌبطب هبدر بزای تزک بیوبرطتبى ّ هزاقبت اس خْد ّ ًْسادع
 - 2آهْسع ّ هؼبّرٍ بَ هبدر در هْرد ػالئن خوز خًْزیشی ّ ًبتْاًی در دفغ ادرار
 - 5آهْسع ّ هؼبّرٍ بَ هبدر در هْرد اداهَ هـزف دارُّبی تدْیش ػذٍ ّ هزاقبت اس خْد
 - 4آهْسع بَ هبدر هْرد ّاکظیٌبطیْى ّآسهبیؼبت غزببلگزی ًْساد
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
 - 0طالهت هبدر ّ زبل ػوْهی هٌبطب ّی بزای تزخیؾ را تؼخیؾ دُذ.
 - 2آهْسػِبی السم در هْرد ػالئن خوزپض اس سایوبى ّ خًْزیشی را بَ هبدر تْكیر دُذ.
 - 5ػالئن خوز هزبْم بَ دفغ ادرار ّ هزاقیت اس سخن را تْكیر دُذ.
 - 4تٌظین خبًْادٍ را بَ تْكیر دُذ.
سهبى اًدبم آسهبیغ غزببلگزی ّ ًیش ّاکظیٌبطیْى ًْساد را تْكیر دُذ.
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی
ػٌْاى خلظَ :هزّری بز ًسٍْ ی اخذ ػزذ زبل اس هبدراى ببردار
ُ - 5ذف کلی  :آگبُی بَ ػیٍْ ؿسیر گزفتي ػزذ زبل
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
بب بیوبر ارتببم بزقزار کٌذ .
بزگ ػزذ زبل را تکویل ًوبیذ .
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی

ػوبرٍ خلظَ 04:

ػٌْاى خلظَ  :هزاقبت بِذاػتی هبدر
ُذف کلی  :هؼبیٌَ فیشیکی هبدر
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
هؼبیٌَ فیشیکی هبدر را بَ درطتی اًدبم دُذ.
قذّ ،سى ّ فؼبر خْى هبدر را دقیق اًذاسٍ گیزی کٌذ.
هبًْر لیْپْلذ را اًدبم دُذ.
ؿذای كزببى قلب خٌیي را بَ هذت یک دقیقَ گْع کٌذ.
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی

ػوبرٍ خلظَ 05:

ػٌْاى خلظَ  :هزاقبت بِذاػتی هبدر
ُذف کلی  :درخْاطت آسهبیغ ،طًْْگزافی ّ ًظخَ ًْیظی
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:

ػوبرٍ خلظَ 06:

آسهبیؼبت هْرد ًیبس بزای هبدر را درخْاطت دُذ.
در ؿْرت ًیبس درخْاطت طًْْگزافی بٌْیظذ.
دارُّبی هْرد ًیبس بزای هبدر را تدْیش ًوبیذ.
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی
ػوبرٍ خلظَ 07:

ػٌْاى خلظَ  :هزاقبت بِذاػتی هبدر
ُذف کلی  :ػٌبطبیی هْارد پز خوز ّ آهْسع بَ هبدر ببردار
اُذاف رفتبری  :داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
در هی ببرداری ػالین خوز در هبدراى را ػٌبطبیی کٌذ.
زبهلگی ُبی کن خوز ّ پزخوز را تفکیک کٌذ.
راُکبر ّ هزاقبت ُبی هٌبطبی را بزای هْارد پزخوز ارایَ دُذ.
هبدر ببردار را در هْارد پزخوز بَ هتخـؾ هزبْهَ ارخبع دُذ.
آهْسع ُبی السم را در خـْؽ کبُغ ػْارف ببرداری) ّاریضُ ،وْرّییذ ،طْسع طز دل،
ّیبر ّ (...ارایَ دُذ.
آهْسع ُبی هْرد ًیبس در رابوَ بب ّرسع  ،تغذیَ ،هظبفزت  ،اطتسوبم ّ ...بیبى ًوبیذ.
ّرسع ُبی دّراى ببرداری را بَ هبدراى آهْسع دُذ.
رّع تذریض  :ػولی
زیوَ یبدگیزی  :رّاًی ززکتی
ػٌْاى خلظَ  :اهتسبى پبیبى تزم
ُذف کلی  :ارسیببی داًؼدْ
رّع تذریض  :ػولی ،تظتی ،تؼزیسی

ّطبیل کوک آهْسػی :
پوفلت آهْسػی – طخٌزاًی -کبر ػولی
ًسٍْ ارسػیببی داًؼدْ :
زلْر فؼبل در كبرآهْسي ً 2وزٍ
ًظن ّ زلْر بَ هْقغ در بیوبرطتبى ً 0وزٍ
ارسػیببی پبیبى دّرٍ ً 04وزٍ
ارائَ کٌفزاًظِب ّ تکبلیف هسْلَ ً 2وزٍ
رػبیت هْاسیي اخالقی ّ پْػغ ً 0وزٍ

ػوبرٍ خلظَ 08:

تکبلیف داًؼدْیی :
اس داًؼدْ هی خْاُین:
در کٌفزاًض ُبی تؼییي ػذٍ ػزکت ًوبیذ.
تکبلیف هسْلَ را بَ ًسْ ؿسیر ّ سهبى هٌبطب اًدبم دُذ.
دارُّبی بیوبر را بَ هْقغ ّ بب طزػت هٌبطب آهبدٍ ّ تدْیش ًکبیذ.
ػالین زیبتی را بَ درطتی ّ در  5دقیقَ گزفتَ ّ ثبت ًوبیذ.
الیي گیزی را بب رػبیت ًکبت اطتزیلیتی در  9دقیقَ بخْبی اًدبم دُذ.

ًْع طؤاالت اهتسبًی :
تظتی -تؼزیسی
ّظبیف داًؼدْ :
بَ هْقغ در هسل کبرآهْسی زبكز ػْد.
ّظبیف هسْلَ را بَ دقت اًدبم دُذ.
ُوکبری گزُّی داػتَ ببػذ.
در هببزث ّ کٌفزاًظِب ػزکت ًوبیذ.
پْػغ هٌبطب هثل رّپْع طفیذ ،هقٌؼَ ّ کفغ ّ ػلْار هٌبطب ّ رازت بزای هسین بیوبرطتبى
داػتَ ببػذ.
بِوزاٍ ًذاػتي سیْر آالت ّ ًشدى الک ّ ًبخي ُبی بلٌذ ًذاػتَ ببػذ.

:

هٌببغ

بَ ًبم خذا
داًؼگبٍ آساد اطالهی اطتِببى
داًؼکذٍ پزطتبری ّ هبهبیی
هزذ دّرٍ ( ) Course Plan
_________________________________________________________
____________
ًبم درص :کبرآهْسی سایوبى هبیؼی
2

ًْع درص :

هقوغ ّ رػتَ تسـیلی فزاگیزاى  :کبرػٌبص هبهبیی
درّص پیغ ًیبس :ببرداری ّ سایوبى 2

کبرآهْسی
هذرص :

تؼذاد ّازذ :
ژالَ زیذری

ًیوظبل تسـیلی ً:یوظبل اّل 99-99
تبریخ ػزّع کالص 99 /7/01 :
هؼخـَ درص 599 :

تبریخ پبیبى کالص 99/9/01:
رّس ّ طبػت بزگشاری :

5ػٌبَ تب  9ػٌبَ ُزُفتَ

هکبى بزگشاری :بیوبرطتبى ػْػتزی
هظؤّل درص  :طبرا دّکُْکی
رّس ّ طبػت زلْر هظؤّل درص  :ػٌبَ تب دّػٌبَ  05تب 09
تبریخ اهتسبى پبیبى تزم  :هتؼبقبب اػالم خْاُذ ػذ.

ػزذ درص :
در هْل ایي کبرآهْسی اهکبى ادارٍُ ،ذایت ّ خْػبیٌذ طبسی ببرداری ّ اًدبم سایوبى ُبی هبیؼی
خبًن ُب بزای داًؼدْیبى فزاُن هی آیذ.
اُذاف کلی :
کظب تْاًبیی ّ آگبُی ًظبت بَ:
ادارٍ ّ اًدبم سایوبى ُبی هبیؼی در خبًوِب
تؼخیؾ سایوبى ُبی هبیؼی اس غیز هبیؼی
اًدبم هزاقبت ُبی السم اس هبدر ّ ًْساد
ادارٍ هززلَ بؼذ اس سایوبى ّ کٌتزل سائْ اس ًظز هْاردی ًظیز خًْزیشی ّ غیزٍ
اُذاف رفتبری :
داًؼدْ ببیذ بتْاًذ:
-0ارتببم هٌبطب بب پزطٌل درهبًی ّ سائْ ّ ُوزاٍ سائْ بزقزار کٌذ
 -2کبرت دارّیی ّ کبردکض را چک کزدٍ ّ دارُّبی بیوبر را تشریق ًوبیذ.
-5بَ ًیبسُبی سائْ تْخَ کزدٍ ّ آًِب را بزهزف ًوبیذ.
 -4طزم درهبًی کٌذ ّ رگ گیزی ًوبییذ.
-9اس بیوبر ًوًَْ خْى بگیزد.
-9کٌتزل درد ّ خًْزیشی هبدر را اًدبم دُذ.

-8آهْسػِبی السم پض اس سایوبى هبیؼی ّ طشاریي را بَ هبدر بذُذ.
-9ػالئن زیبتی ًظیز تٌفضً ،بق ّ فؼبر خْى بیوبر را بَ هْر ؿسیر گزفتَ ّ ثبت ًوبیذ.
-02ػالئن خوز در هبدرً ،ظیز خًْزیشی ّ دردُب ّ ػالئن غیز هبیؼی را تؼخیؾ دُذ ّ اقذام
هٌبطب آى را بذاًذ.
-05بَ هبدر آهْسػِبی السم بزای ًسٍْ ػیزدُی ؿسیر را آهْسع دادٍ ّ بَ اّ کوک ًوبیذ.
 -04بَ ػظتي ؿسیر دطتِب ّ طیٌَ هبدر ّ گزفتي ببد ػکن ًْساد ّ ًسٍْ ؿسیر خْاببًذى ًْساد بَ
هبدر آهْسع دُذ.
-09دارُّب را بَ ًسْ ؿسیر آهبدٍ کزدٍ ّ کبرت دارّیی ّ کبردکض بیوبر را بَ هْر دقیق چک
ًوبیذ.
-09دفغ ادرار ّ هذفْع ًْساد را کٌتزل کزدٍ ّ در ؿْرت لشّم ببس بْدى آًِب را چک ًوبیذ.
 -07اس پبی ًْساد ًوًَْ خْى بزای سردی بگیزد.
-08طالهت هبدر ّ زبل ػوْهی هٌبطب ّی بزای تزخیؾ را تؼخیؾ دُذ.
-09آهْسػِبی السم در هْرد ػالئن خوزپض اس سایوبى ّ خًْزیشی را بَ هبدر تْكیر دُذ.
-21ػالئن خوز هزبْم بَ دفغ ادرار ّ هزاقبت اس سخن را تْكیر دُذ.
-20تٌظین خبًْادٍ را بَ تْكیر دُذ.
-22سهبى اًدبم آسهبیغ غزببلگزی ّ ًیش ّاکظیٌبطیْى ًْساد را تْكیر دُذ.
 -25هؼبیٌَ فیشیکی هبدر را بَ درطتی اًدبم دُذ.
 -24قذّ ،سى ّ فؼبر خْى هبدر را دقیق اًذاسٍ گیزی کٌذ.
 -25هبًْر لیْپْلذ را اًدبم دُذ.
 -26ؿذای كزببى قلب خٌیي را بَ هذت یک دقیقَ گْع کٌذ.
 -27آسهبیؼبت هْرد ًیبس بزای هبدر را درخْاطت دُذ.
 -28در ؿْرت ًیبس درخْاطت طًْْگزافی بٌْیظذ.
 -29دارُّبی هْرد ًیبس بزای هبدر را تدْیش ًوبیذ.
 -51در هی ببرداری ػالین خوز در هبدراى را ػٌبطبیی کٌذ.
 -50زبهلگی ُبی کن خوز ّ پزخوز را تفکیک کٌذ.

 -52راُکبر ّ هزاقبت ُبی هٌبطبی را بزای هْارد پزخوز ارایَ دُذ.
 -55هبدر ببردار را در هْارد پزخوز بَ هتخـؾ هزبْهَ ارخبع دُذ.
 -54آهْسع ُبی السم را در خـْؽ کبُغ ػْارف ببرداری ّاریضُ ،وْرّییذ ،طْسع طز
دلّ ،یبر ّ ...ارایَ دُذ.
 -55آهْسع ُبی هْرد ًیبس در رابوَ بب ّرسع  ،تغذیَ ،هظبفزت  ،اطتسوبم ّ ...بیبى ًوبیذ.
ّ -56رسع ُبی دّراى ببرداری را بَ هبدراى آهْسع دُذ.
رّع تذریض :
طخٌزاًی -کبر ػولی
ّطبیل کوک آهْسػی :
پوفلت آهْسػی
ًسٍْ ارسػیببی داًؼدْ :
زلْر فؼبل در كبرآهْسي ً 2وزٍ
ًظن ّ زلْر بَ هْقغ در بیوبرطتبى ً 0وزٍ
ارسػیببی پبیبى دّرٍ ً 04وزٍ
ارائَ کٌفزاًظِب ّ تکبلیف هسْلَ ً 2وزٍ
رػبیت هْاسیي اخالقی ّ پْػغ ً 0وزٍ
تکبلیف داًؼدْیی :
کٌفزاًض داًؼدْیی
تِیَ پوفلت
ًْع طؤاالت اهتسبًی :
تظتی -تؼزیسی
ّظبیف داًؼدْ :
بَ هْقغ در هسل کبرآهْسی زبكز ػْد.
ّظبیف هسْلَ را بَ دقت اًدبم دُذ.

ُوکبری گزُّی داػتَ ببػذ.
در هببزث ّ کٌفزاًظِب ػزکت ًوبیذ.
پْػغ هٌبطب هثل رّپْع طفیذ ،هقٌؼَ ّ کفغ ّ ػلْار هٌبطب ّ رازت بزای هسین بیوبرطتبى
داػتَ ببػذ.
بِوزاٍ ًذاػتي سیْر آالت ّ ًشدى الک ّ ًبخي ُبی بلٌذ ًذاػتَ ببػذ.
هٌببغ :

تقْین درص:
خلظَ
0
2
5
4
5
6
7

ػٌْاى
هزاقبت اس سائْ پض اس سایوبى
هزاقبت اس سائْ پض اس سایوبى
هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
دارّ درهبًی بَ هبدر ّ کبرُبی هزبْم بَ هبدر ّ ًْساد
دارّ درهبًی بَ هبدر ّ کبرُبی هزبْم بَ هبدر ّ ًْساد
اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد

هذرص
ژالَ زیذری
ژالَ زیذری
ژالَ زیذری
ژالَ زیذری
ژالَ زیذری
ژالَ زیذری
ژالَ زیذری

8
9
01

اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد
اقذاهبت السم در خـْؽ هزاقبت اس هبدر ّ ًْساد

ژالَ زیذری
ژالَ زیذری
ژالَ زیذری

00

اقذاهبت السم در خـْؽ آهْسع هزاقبت اس ًْساد ّ ػیزدُی

ژالَ زیذری

02

اًدبم هؼبیٌَ هبدر ّ کبرُبی تزخیؾ ّآهْسع ّ هؼبّرٍ هبدر

ژالَ زیذری

05
04
05
06
07
08

اًدبم هؼبیٌَ هبدر ّ کبرُبی تزخیؾ ّآهْسع ّ هؼبّرٍ هبدر
هزّری بز ًسٍْ ی ػزذ زبل
هزاقبت بِذاػتی هبدر
هزاقبت بِذاػتی هبدر
هزاقبت بِذاػتی هبدر
اهتسبى پبیبى تزم

ژالَ زیذری
اػالم هی ػْد
اػالم هی ػْد
اػالم هی ػْد
-

