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 دسس یهشتثط تا هحتَا یسیٍ اًگل یکتة ٍ هقاالت فاسس ِیکل -
 

 رٍش تذریس:

 

تا تَجِ تِ  یٍاحذ دسس يیاص هطالة ا یتشخ يیتَسط هذسس هشتَطِ خَاّذ تَد. ّوچٌ یٍ تحث گشٍّ یتِ صَست سخٌشاً سیًحَُ تذس
تحت ًظاست هذسس هشتَطِ تِ  ذ،یتش هٌاتغ ٍ هتَى جذ ِیٍ تا تک یدس هقطغ کاسضٌاس یپشستاس تیشیاص دسس هذ اىیداًطجَ ٌِیصه صیپ

 ضَد یاًجام ه دس کالس اىیتحث ٍ تثادل ًظش تا داًطجَ ٍگشدد  یصَست کٌفشاًس اسائِ ه
 ٍسبیل آهَسضی :

 ویدئوپزژکتور وایت بزد، ماژیک و -

 
 
 

 سٌجص ٍ ارسضیبثی 

 سبعت تبریخ  سْن اس ًوزُ کل)ثز حست درصذ( رٍش       آسهَى
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   ًوشُ 2 هشتثط پژٍّطیهقاالت   ارائِ دٍ عذد ثیت کبرت 

   ًوشُ  8  آسهَى پبیبى تزم

   ًوشُ  1  حضَر فعبل در کالس

   ًوشُ  6  ثخص کبرآهَسی



 

 هقزرات کالس ٍ اًتظبرات اس داًطجَ:

 
 داشته باشد. ر فعالحضو کارآموسی و نظزیجلسات  در -

 د.مطالعه نمای را محتوای درسجدید در سمینه  قاالتم  -

 .مشارکت فعال داشته باشدبحث های گزوهی  در -

 .دهدارائه  و انجام به موقع راواگذارشده مزبوط به واحدهای نظزی و کارآموسی تکالیف  -

 

 

 

  یٍاحذ کبرآهَس

 ٍاحذ  5/0تعذاد ٍاحذ: 

 سبعت   26: یهذت سهبى کبرآهَس

   یثٌْبم خبلذ ی، آقب یجالل زیراٌّوب: دکتز اه ذیاسبت

 کلی: ّذف

هذیزیت ضوي  ،تئَریْبی هذیزیتدٍرُ داًطجَ قبدر ثبضذ ضوي ضٌبخت هذلْب ٍ  یاس ط پس

ثیوبراى، ثزًبهِ ّبی هزاقجت اسثیوبراى را در ثخص ّبی رٍاى ثب استفبدُ اس تئَریْبی هذیزیت 

 ثزًبهِ ریشی ًوبیذ. 

 
 وبریهزاقجت اس ث یثزًبهِ ّب یٍ ًظبرت ثز حسي اجزا یشی: ثزًبهِ رخذهبت

آى در  یزیگیٍ پ وبریث صیتزخ یشیٍ خبًَادُ )ثزًبهِ ر وبریآهَسش ثِ ث یثزًبهِ ّب یحسي اجزاًظبرت ثز  -

 هٌشل(

 هذکَر یبسّبیثز ً یآهَسش هذاٍم هجتٌ یشیکبرکٌبى ٍ ثزًبهِ ر یآهَسض یبسّبیً یثزرس -

هسئَل در  زاىیٍ هطبرکت هذ یثب ّوکبر یٍ درهبً یهزاکش خذهبت ثْذاضت یتیزیثب سطَح هذ ییآضٌب -

 تیزیٍ هذ یبثیٍ ًحَُ ارسض یتیزیهذ یْبیشیثزًبهِ ر

ضذُ ٍ ثکبر  یهعزف یاس هذل ّب یزیثب ثْزُ گ یهزتجط ثب رٍاًپشضک یدر ثخطْب یثستز وبراىیهزاقجت اس ث -

 هَرد اًتظبر یٍ هْبرت ّب یثستي تَاًوٌذ

 یرٍاًپشضک ی: ثخطْبعزصِ

 ضذُ یثب تَجِ ثِ ثزًبهِ سهبًجٌذ کیکط -

 
 

 

 داًطکذُ: EDOم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَلنا

 تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 هذیزیت پزستبری در ثخص ّبی رٍاى پشضکی جذٍل سهبًجٌذی درس

 61-61ه دوشنب و ساعت جلسه : روز

 

 مدرس موضوع هر جلسه              جلسه

دکتز اهیز جاللی    آى ٍاجشای پزستبری هذیزیت هفبّین ثب آضٌبیی 1

ِ  ثْسشبسی  ارتقشبء،  ًٍگْذاری، جذة هفبّین ثب آضٌبیی 2  در پزسشتبری  ًیزٍّشبی  ٍتَسشع

 پشضکی رٍاى ثخص

"" 

 "" رٍاًپزستبری حزفِ ثز تبکیذ ثب درهبى ٍ ثْذاضت در کیفیت ارتقبء ّبی هذل ثب آضٌبیی 3

 "" رٍاًپشضکی ّبی ثخص در ثحزاى هذیزیت ثب اضٌبیی 4

 "" رٍاًپشضکی ّبی ثخص در عولکزد ارسضیبثی ثب اضٌبیی  5

   پزستبری هذیزیت در ٍاقتصبد ًَیسی ثَدجِ ثب آضٌبیی 6

 آسهَى هیبى تزم  
 دکتز اهیز جاللیدکتز اهیز جاللی

 ""   پزستبری سیستن در ّب ٍحسبثزسی ّب استبًذارد ثب آضٌبیی 7

 "" پزستبری سیستن در ّب ٍحسبثزسی ّب استبًذارد ثب آضٌبییاداهِ  8

 ""   پزستبری هذیزیت در ٍاًفَرهبتیک آهبر علن کبرثزد ثب آضٌبیی  9

 هذدجَ  ایوٌی  ثز تبکیذ ثب رٍاًپشضکی ّبی ثخص تجْیش ٍ طزاحی ثب آضٌبیی  10

 هجبسی 

""  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


