
 

 گبُ ػلَم پضؿکی کشهبًـبُداًـ

 داًـکذُ پشػتبسی ٍ هبهبیی

 

 کاسضٌاسی پشستاسی اٍلتشم  هخبطجبى:اغَل هْاستْای پشستاسی    ػٌَاى دسع :

 

 ٍاحذ ًظشی 5/2: تؼذادٍاحذ:)یب ػْن اػتبد اص ٍاحذ(

 ۴۱-۴۱ دٍؿٌجِ ّب ػخگَیی ثِ ػَاالت فشاگیش:پبػبػت 

 صهبى اسائِ دسع:

 (14-18ٍصّای دٍضٌثِ)س

 غثا کشیوی هذسع:

 ًذاسد دسع ٍ پیؾ ًیبص:

 

آضٌایی داًطجَیاى تا هفاّین اساسی اسائِ هشاقثت تِ هذدجَیاى دس چْاسچَب فشایٌذ  ّذف کلی دسع :

 ّای الصم تشای اسائِ هشاقثتْاپشستاسی ٍ کسة تَاًایی
 

 یک ّذف( ّذاف کلی جلؼبت : )جْت ّش جلؼِا

 اغَل فشایٌذ پشستاسی ٍ تکاسگیشی آى دس تالیي تیواساىآضٌایی تا  -１

 آضٌایی تا اغَل پیطگیشی ٍ کٌتشل ػفًَت دس هحیطْای تالیٌی -２

 آضٌایی تا ًحَُ گشفتي ػالئن حیاتی -３

 آضٌایی تا هفَْم دسد -４

 آضٌایی تا هفَْم خَاب -５

 آضٌایی تا سالهتی ٍخَب تَدى -６

 ٌذ التیام صخنهشاقثت اص صخن ٍ فشایآضٌایی تا  -７

 آضٌایی تا ًیاص تِ اهٌیت ٍ ساحتی دس هذدجَ -８

 آضٌایی تا اغَل داسٍ دادى تِ تیواساى ٍ هحاسثات داسٍیی -９

 سساًیآضٌایی تا اکسیظى  -１０

 دفغ ادساسیآضٌایی تا  -１１

 آضٌایی تا تغزیِ ٍتغزیِ دسهاًی -１２

 آضٌایی تا تغییشات حسی -１３

 هشاقثت ّای قثل ٍ تؼذ اص ػول جشاحیآضٌایی تا  -１４

 اغَل پزیشش، تشخیع ٍ اًتقال تیواساىا آضٌایی ت -１５

 گضاسش ًَیسی دس پشستاسیاغَل آضٌایی تا  -１６

 آضٌایی تا اغَل آهَصش تِ تیواس ٍ خاًَادُ -１７

 استثاط دسهاًی دس پشستاسیآضٌایی تا  -１８

 آضٌایی تا کاستشد احکام اسالهی دس هشاقثت اص تیواساى -１９

 آضٌایی تا قَاًیي ٍ هقشسات اخالقی دس هشاقثت اص تیواساى -２０

 



 

 اّذاف ٍیظُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّش جلؼِ:

 

 

 ّذف کلی جلؼِ اٍل:

 آضٌایی تا اغَل فشایٌذ پشستاسی ٍ تکاسگیشی آى دس تالیي تیواساىآضٌایی تا  .１

 

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ اٍل:

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 هشاحل هختلف فشایٌذ پشستاسی سا ضشح دّذ 1-1

 تَضیح دّذًحَُ ًَضتي تطخیػْای پشستاسی سا 2-1

 یک فشایٌذ پشستاسی تشای یک تیواس هثتال تِ تیواسی هضهي تٌَیسذ3-1

 

 ّذف کلی جلؼِ دٍم:

 اغَل پیطگیشی ٍ کٌتشل ػفًَت دس هحیطْای تالیٌیایی تا ٌآض-2

 

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ دٍم:

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ

 هفَْم ػفًَت تیواسستاًی سا ضشح دّذ2-1

 ٌذُ ػفًَت تیواسستاًی سا ضشح دّذػَاهل هستؼذ ک2-2ٌ

 اقذاهات پیطگیشاًِ ػفًَت دس هحیطْای تالیٌی سا تَضیح دّذ2-3

 

 ّذف کلی جلؼِ ػَم:

 

 آضٌایی تا ًحَُ گشفتي ػالئن حیاتی.۳

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ ػَم:

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 اًَاع سٍش ّای اص دست سفتي دسجِ حشاست سا تَضیح دّذ -3-1

 هحذٍدُ ًثض تیواس سا تاتَجِ تِ سي تیواس تؼشیف کٌذ. -3-2

 هشاقثت ّای پشستاسی دس گشهاصدگی، ّایپش تَهی ٍ ّایپَ تشهی سا ضشح دّذ.-3-3

 هشاقثت ّای پشستاسی دس ّایپَتاًسیَى ٍ ّایپش تاًسیَى سا تَضیح دّذ. -3-4

 

 

 

 

 

 



 

 ّذف کلی جلؼِ چْبسم:

 

 .آضٌایی تا هفَْم دسد4

 

 جلؼِ چْبسم:اّذاف ٍیظُ 

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 هفَْم دسد سا ؿشح دّذ. -۱-۴

 سٍؽ ّبی کبّؾ دسد سا تَضیح دّذ. -۱-۱

 

 ّذف کلی جلؼِ پٌجن:

 

 آضٌایی تا هفَْم خَاب

 

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ پٌجن:

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 هفَْم خَاة سا ؿشح دّذ. -۵-۴

 دّذ هشاحل خَاة سا تَضیح -۵-۱

 سٍؽ ّبی ثْجَد خَاة سا تَضیح دّذ.-۵-۳

 

 ّذف کلی جلؼِ ؿـن:

 

 . آضٌایی  داًطجَ تا دفغ ادساسی6

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ ؿـن :

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ؿبیغ تشیي هـکالت ادساسی سا تَضیح دّذ. -۶-۴

 هشاقجت ّبی پشػتبسی دس اختالالت ادساسی سا ؿشح دّذ. -۶-۱

 ػیؼتن دسًبط ادساسی سا تَضیح دّذ. اًَاع -۶-۳

 

 :ّفتنذف کلی جلؼِ ّ

 هشاقثت اص صخن ٍ فشایٌذ التیام صخنآضٌایی تا .7

 :ّفتناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 هشاحل التیام صخن سا تَضیح دّذ -7-1

 اًَاع صخوْا سا تا رکش هثال تیاى کٌذ-7-2

 سا تَضیح دّذاغَل پاًسواى اص صخوْا  -7-3

 .اص صخوْای خاظ سا تیاى کٌذّای پشستاسی هشاقثت-7-4



 

 ّذف کلی جلؼِ ّـتن

 آضٌایی تا ًیاص تِ اهٌیت ٍ ساحتی دس هذدجَ .8

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ ّـتن:

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 هفَْم اهٌیت ٍساحتی سا ؿشح دّذ. -۸-۴

 ذ.اًَاع سٍؽ ّبی هحذٍد کٌٌذُ سا ؿشح دّ -۸-۱

 هشاقجت ّبی پشػتبسی ٌّگبم اػتفبدُ اص هحذٍد کٌٌذُ ّب تَضیح دّذ. -۸-۳
 

 

 :ًْنّذف اصلی جلؼِ 

 آضٌایی تا اغَل داسٍ دادى تِ تیواساى ٍ هحاسثات داسٍیی.9

 :ًْناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 پٌج اغل اغلی داسٍ دادى تِ تیواساى سا تیاى کٌذ-9-1

 ُ هحاسثِ سشم ّا سا تشای تضسیق تیاى کٌذًحَ-9-2

 ًحَُ هحاسثِ تؼذاد قطشات داسٍّا سا تیاى کٌذ-9-3

 

 .ّذف اصلی جلؼِ دّن:۴۱

 آضٌایی  داًطجَ تا اکسیظى سساًی

 :دّناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ػالئن ثیوبس داسای ػیبًَص سا ًبم ثجشد. -۴۱-۴

 هبًی دس ّیپَکؼی سا ؿشح دّذ.هشاقجت ّبی دس -۴۱-۱

 اًَاع سٍؽ اکؼیظى سػبًی سا تَضیح دّذ. -۴۱-۳

 

 :یبصدّنّذف اصلی جلؼِ .۴۴

 آضٌایی تا سالهتی ٍخَب تَدى
 

 )جلؼِ هجبصی(:یبصدّناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ػالهتی سا تؼشیف کٌذ. -۴۴-۴

 الهتی ٍ خَة ثَدى سا رکش کٌذ.تفبٍت ػ -۴۴-۱

 هذل ّبی ػالهتی سا تَضیح دّذ. -۴۴-۳

 

 

 



 )جلؼِ هجبصی( :دٍاصدّنّذف اصلی جلؼِ 

 آضٌایی  داًطجَ تا تغییشات حسی

 

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ دٍاصدّن :

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 تغییشات حؼی دس ػبلوٌذاى سا ؿشح دّذ. -۴۱-۴

 هشاقجت ّبی پشػتبسی دس ثیوبساى داسای کبّؾ حغ سا رکش کٌذ -۴۱-۱

 

 :ػیضدّنّذف اصلی جلؼِ 

 آضٌایی  داًطجَ تا تغزیِ ٍتغزیِ دسهاًی

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ ػیضدّن:

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ًیبصّبی تغزیِ ای یک فشد ػبلن سا ؿشح دّذ. -۴۳-۴

 هشاقجت ّبی پشػتبسی دس اختالالت گَاسؿی سا ؿشح دّذ. -۴۳-۱

 هشاقجت ّبی پشػتبسی دس گزاؿتي لَلِ ثیٌی هؼذُ ای سا تَضیح دّذ. -۴۳-۳

 

 ّذف کلی جلؼِ چْبسدّن:

 آضٌایی تا هشاقثت ّای قثل ٍ تؼذ اص ػول جشاحی

 

 ّذاف ٍیظُ جلؼِ چْبسدّن:          ا

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 اغَل آهادُ ساصی تیواس تشای ػول جشاحی سا ضشح دّذ -14-1

 هشاقثتْای حیي ػول جشاحی سا تیاى کٌذ -14-2

 هشاقثتْای تؼذ اص ػول جشاحی سا تَضیح دّذ-14-3

 

 ّذف اصلی جلؼِ پبًضدّن:

 آضٌایی تا اغَل پزیشش، تشخیع ٍ اًتقال تیواساى.15

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ پبًضدّن:

 ذ قبدس ثبؿذ:دس پبیبى داًـجَ ثبی

 تشسسی ٍ ضٌاخت تیواساى دس هَقغ پزیشش تیواساى سا ضشح دّذ1- 15

 اغَل هشاقثت حیي اًتقال تیواساى سا تیاى کٌذ-15-2

 اغَل آهادُ ساصی تیواس تشای تشخیع سا ضشح دّذ-15-3

 

 

 

 

 

 



 

 ّذف اصلی جلؼِ ؿبًضدّن:

 .آضٌایی تا اغَل گضاسش ًَیسی دس پشستاسی16

 ؿبًضدّن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 اًَاع سٍضْای گضاسش ًَیسی دس پشستاسی سا تَضیح دّذ16-1

 اّویت گضاسش ًَیسی دس پشستاسی سا دسک کٌذ16-2

 .ّای هْن یک گضاسش پشستاسی هطلَب سا تیاى کٌذٍیظگی16-3

 

 ّذف اصلی جلؼِ ّفذّن:

 ُ.آضٌایی تا اغَل آهَصش تِ تیواس ٍ خاًَاد17

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ ّفذّن:

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 هفَْم آهَصش تِ تیواس سا تَضیح دّذ17-1

 هضایای آهَصش تِ تیواس سا تیاى کٌذ17-2

 سٍضْای آهَصش تِ تیواس سا تَضیح دّذ17-3

 

 ّذف اصلی جلؼِ ّجذّن:

 

 آضٌایی تا استثاط دسهاًی دس پشستاسی . 18

 

 ن:اّذاف ٍیظُ جلؼِ ّجذّ

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 

 اًَاع سٍؽ ّبی استجبط دسهبًی سا ؿشح دّذ.  -۴۸-۴

 اجضای استجبط سا ًبم ثجشد. -۴۸-۱

 هشاحل استجبط دسهبًی سا ؿشح دّذ. ۴۸-۳

 

 :ًَصدّن ّذف اصلی جلؼِ

 آضٌایی تا کاستشد احکام اسالهی دس هشاقثت اص تیواساى.19

 :ًَصدّناّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:دس 

 هفَْم هشاقثت ّوشاُ تا احتشام اص تیواس سا تَضیح دّذ19-1

 اغَل تَجِ تِ ًیاصّای هؼٌَی تیواساى سا ضشح دّذ19-2

 حوایت هؼٌَی اص تیواساى سا تیاى کٌذ19-3

 

 

 



 :ثیؼتنّذف اصلی جلؼِ 

 آضٌایی تا قَاًیي ٍ هقشسات اخالقی دس هشاقثت اص تیواساى.20

 :ثیؼتنذاف ٍیظُ جلؼِ اّ

 دس پبیبى داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 اّویت پایثٌذی تِ اغَل اخالقی هشاقثت اص تیواس سا تیاى کٌذ20-1

هفاّین هشتَط تِ هقشسات اخالقی هاًٌذ ساصداسی، آسیة ًشساًذى ٍ استفالل تیواس سا تَضیح 20-2

 دّذ

 

 

 بثغ:هٌ

 

 1395اغَل ٍ هْاست ّای پشستای، پَتش ٍپشی، 

 1396هْاست ّای تالیٌی پشستاسی، تایلَس .

 

 

 سٍؽ تذسیغ:

سایتْا ٍ هقاالت هؼتثش ػلوی، تکاسگیشی سٍیکشد اص ، استفادُ سخٌشاًی . پشسص ٍ پاسخ ، تحث گشٍّی 

 ، کاس ػولیػولکشد هثتٌی تش ضَاّذ

 ػبیل آهَصؿی :ٍ

 ٍیذئَ پشٍطکتَس، ٍایت تشد، هاطیک

 ػٌجؾ ٍ اسصؿیبثی

 

ًوشُ کل)ثش ػْن اص  سٍؽ آصهَى

 حؼت دسصذ(

 ػبػت تبسیخ

 - 97 12.5 آصهَى کتثی آصهَى پبیبى تشم

  97 7.5 ػولی آصهَى ػولی

حضَس فؼال دس 

 کالع

 -  - حضَس ٍ غیاب

 

 هقشسات کالع ٍ اًتظبسات اص داًـجَ:

ا ّای کالسی تسٍد داًطجَیاى دس کالع حضَس فؼال  داضتِ تاضٌذ ٍ تشای ضشکت دس تحثاًتظاس هی -２１

 هطالؼِ قثلی ٍاسد کالع ضًَذ.

 غیثت دس ّش یک اص جلسات کالع دس اسصضیاتی پایاًی هَثش است. -２２

سٍد ّذف کالسْای داًطجَیاى تقَیت سٍیکشد ػولکشد هثتٌی تش ضَاّذ است، لزا اًتظاس هی -２３

 کِ داًطجَیاى جْت اسائِ کٌفشاًسْای خَد اص هٌاتغ هتؼذد، جذیذ ٍ چالص تشاًگیض استفادُ ًوایٌذ.

２４-  

 

 



 جذٍل صهبًجٌذی دسع اصَل ٍ هْبست ّبی پشػتبسی

 

 

 هذسع هَضَع ّش جلؼِ تبسیخ جلؼِ

 خاًن کشیوی فشایٌذ پشستاسی 2/7/97 1

 خاًن کشیوی کٌتشل ػفًَت 2/7/97 2

 ػالئن حیاتی 9/7/97 3

 

 خاًن کشیوی

 خاًن کشیوی )هجاصی(هفَْم دسد 9/7/97 4

 خاًن کشیوی خَاب 16/7/97 5

 خاًن کشیوی دفغ ادساسی 16/8/97 6

 خاًن کشیوی التیام صخن 23/7/97 7

 خاًن کشیوی )هجاصی(اهٌیت ٍ ساحتی دسهذدجَ 30/7/97 8

 خاًن کشیوی داسٍدسهاًی 7/8/97 9

 خاًن کشیوی اکسیظى سساًی 5/8/97 10

 خاًن کشیوی سالهتی  ٍخَب تَدى 14/8/97 11

 خاًن کشیوی تغییشات حسی 21/8/97 12

 خاًن کشیوی تغزیِ دسهاًی 28/8/97 13

 خاًن کشیوی هشاقثت قثل ٍ تؼذ اص ػول 5/9/97 14

 خاًن کشیوی اغَل پزیشش، اًتقال، ٍ تشخیع تیواس 12/9/97 15

 خاًن کشیوی اغَل گضاسش ًَیسی 19/9/97 16

 ًن کشیویخا آهَصش تِ تیواس 19/9/97 17

 خاًن کشیوی استثاط دسهاًی 26/9/97 18

 خاًن کشیوی کاستشد احکام اسالهی دس هشاقثت اص تیواس 26/9/97 19

 خاًن کشیوی آضٌایی تا قَاًیي اخالقی 26/9/97 20

 

 EDOًبم ٍ اهضبی هذسع:             ًبم ٍ اهضبی هذیش گشٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هؼئَل

 داًـکذُ:

 سیخ تحَیل:                          تبسیخ اسػبل:                                   تبسیخ اسػبل :تب

 

 
 


