
 

 داًؾکذُ

 تزهی قبلت ًگبرػ طزح درط
 

 داًطجَیاى ترم دٍم پرستاری سالوٌذی هخبطجبى:   یٍ ػولکزد یّب ٍ اختالالت جغو یوبریث 1 یعبلوٌذ یپزعتبرػٌَاى درط :  

 ؽٌجِ، دٍؽٌجِ، عِ ؽٌجِ عبػت پبعخگَیی ثِ عَاالت فزاگیز:        ٍاحذ 2حذ:ٍا تؼذاد

 دکتز رعتن جاللی یوغبل تحصیلی(             هذرط:سهبى ارائِ درط:   )رٍس،عبػت ٍ ً

 هکول یٍ فزاٍردُ ّب یعبلوٌذ یعالهت عبلوٌذ، دارٍؽٌبع تیٍضؼ یثزرع ،یدر عبلوٌذ یَلَصیذهیاپ درط ٍ پیؼ ًیبس:

 

 ّذف کلی درط :
 

 ّذاف کلی جلغبت : )جْت ّز جلغِ یک ّذف(ا

 آؽٌبیی ثب ثیوبری ّب ٍ اختالالت جغوی ٍ ػولکزدی .1

 بیی ثب فزایٌذ پزعتبریآؽٌ .2

 آؽٌبیی ثب فزایٌذ پزعتبری در اًذام ّبی هختلف .3

 آؽٌبیی ثب ثبستَاًی در عبلوٌذاى .4

 آؽٌبیی ثب هزاقجت ّبی تغکیٌی در عبلوٌذاى .5

 آؽٌبیی ثب رصین غذایی ٍ دارٍیی در عبلوٌذاى .6

 آؽٌبیی ثب آهَسػ ثِ هذدجَیبى عبلوٌذ .7
 

 اّذاف ٍیضُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ:
 

 اّذاف ٍیضُ رفتبری: ة

 داًؾجَ در پبیبى دٍرُ قبدر ثبؽذ:

 ثزای ّزیک اس هَارد سیز یک فزایٌذ پزعتبری ًَؽتِ ٍ اجزا ًوبیذ: -1

 عبلوٌذی دٍرُ اعتخَاًی –فزایٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ ػضالًی  

 فزآیٌذ پزعتبری در حَادث ؽبیغ دٍراى عبلوٌذی ) ثب تبکیذ ثز عقَط ( 

 پزعتبری ثب تبکیذ ثز ارتقبء تَاًبئی هزاقجت اس خَد فزآیٌذ 

 ػزٍقی در عبلوٌذی ) پزفؾبری خَى ، عٌکَح... ( -فزایٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبّی قلجی 

 فزآیٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ تٌفغی در عبلوٌذی 

عکتِ هغشی،  فزآیٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ هغش ٍ اػصبة در عبلوٌذی ) آلشایوز، 

 پبرکیٌغَى، ... (

 فزآیٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ گَارػ ٍ اختالالت گَارؽی ؽبیغ دٍرُ عبلوٌذی 

 فزآیٌذ پزعتبری در هؾکالت ؽبیغ تغذیِ ای عبلوٌذاى 

 فزآیٌذ پزعتبری در ثیوبریْبی ؽبیغ پَعتی ٍ سخن عبلوٌذاى 

ٌبعلی در عبلوٌذی ) ّیپزتزٍفی پزٍعتبت، ثی ت –فزآیٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ اداری  

 اختیبری ٍ .... (

 فزآیٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ اًذٍکزیي ) دیبثت ، تیزٍئیذ ... ( 

 فزآیٌذ پزعتبری در اختالالت اًکَلَصیک ؽبیغ دٍرُ عبلوٌذی 

 فزآیٌذ پزعتبری در تغییزات حَاط خبؿ ٍ هؾکالت ثیٌبیی ٍ ؽٌَایی عبلوٌذاى 



 ػَاهل هَثز در کبّؼ ػولکزد ریِ عبلوٌذاى ) عیگبر، چبقی، ػذم تحزک ٍ...( را ؽزح دّذ. -2

 ( را در عبلوٌذاى ثیبى ًوبیذ.Palliative careهزاقجت ّبی تغکیٌی ) -3

 پزعتبری تَاًجخؾی عبلوٌذاى در ثیوبریْب ٍ اختالالت هشهي دٍرُ عبلوٌذی را تؾزیح ًوبیذ. -4

دُ هذدجَی عبلوٌذ در جْت ارتقبء عبسگبری ثب ثیوبری هذدجَی عبلوٌذ خَد را ًحَُ آهَسػ ثِ خبًَا -5

 ؽزح دّذ.

 ًحَُ آهَسػ هذدجَ ٍ خبًَادُ در ارتجبط ثب رصین دارٍئی ، غذائی، فؼبلیتی ٍ ... را تؾزیح ًوبیذ. -6

 رٍؽْب ٍ تکٌیک ّبی ٍیضُ در پزعتبری عبلوٌذی را لیغت ًوَدُ ٍ تَضیح دّذ. -7
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 رٍػ تذریظ:
  پاسخ ٍ پرسص –کَچک یگرٍّ –ای  هباحثِ ،یضاهل: سخٌراً تَاًذیه رییادگی – یاددّیرٍش 

 ٍعبیل آهَسؽی :
 رایاًِ، ٍایت بَرد، اسالیذ، ٍیذئَ پرٍژکتَر ٍ فیلن آهَزضی

 عٌجؼ ٍ ارسؽیبثی 

)ثز  عْن اس ًوزُ کل رٍػ       آسهَى

 حغت درصذ(

 عبػت تبریخ 

  تکلیف ّفتگی %40   ارائِ عویٌبر

آسهَى پبیبى 

 تزم

  بر اساس برًاهِ آهَزش %50 بستِ پاسخ

حضَر فؼبل در 

 کالط

   %10 پایص طَل ترم

 

 هقزرات کالط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ:
 

 از کالس  صیهطالؼِ پ
  یدر هٌابغ ػلو جستجَ



ًبم ٍ اهضبی                                                                     ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                                     ًبم ٍ اهضبی هذرط:         

 داًؾکذُ: EDOهغئَل

 تبریخ ارعبل :                                                                                              تبریخ ارعبل:                        تبریخ تحَیل:                     
 

 حضَر بوَقغ ٍ هٌظن در کالس  ،یهطارکت فؼال در هباحث کالس 

 .ذیًوا یا ِهطالؼات کتابخاً قیطر از گسترش هؼلَهات خَد در یسؼ دادُ ضذُ، یاھآهَزش از استفادُ  با -
 در طی ساػات کالس تلفي ّوراُ خَد را در حالت سایلٌت قرار دّذ.

ضَد( بِ طَر کاهل هطالؼِ کردُ ٍ هطالب را بِ  یهَضَع هطخص ضذُ )در کالس هطخص ه در ّر جلسِداًطجَ 
 هٌابغ هَرد استفادُ رکر ضَد( )ارائِ ضَد  سویٌارصَرت 

                                     14حذاقل ًورُ قبَلی: کسب ًورُ 
 تؼذاد جلسات  ًورُ ٍاحذ صفر در ًظر گرفتِ هی ضَد 17/1غیبت غیر هَجِ بیص از 

 حفظ حرین ٍ احترام افراد ٍ داضتي رفتار  ٍ پَضص هطابق با ضأى داًطجَ 
 بِ هَقغ  فیارائِ تکال

 
 

 

 

 

 

 



                                                                یٍ ػولکزد یّب ٍ اختالالت جغو یوبریث 1 یعبلوٌذ یپزعتبر جذٍل سهبًجٌذی درط

 2-4یک ؽٌجِ  عبػت جلغِ :رٍس ٍ 
 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ              تبریخ جلغِ

ٍ  یّب ٍ اختالالت جغو یوبریثب ث ییآؽٌب  14/11/97 1

 یػولکزد

 دکتر رستن جاللی

 –فزایٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ ػضالًی  21/11/97 2

 عبلوٌذی دٍرُ اعتخَاًی

 دکتر رستن جاللی

 یدٍراى عبلوٌذ غیدر حَادث ؽب یعتبرپز ٌذیفزآ 28/11/97 3

 ثز عقَط ( ذی) ثب تبک

 دکتر رستن جاللی

هزاقجت  یثز ارتقبء تَاًبئ ذیثب تبک یپزعتبر ٌذیفزآ 5/12/97 4

 اس خَد

 دکتر رستن جاللی

 -یقلج یدعتگبّ زاتییدر تغ یپزعتبر ٌذیفزا 12/12/97 5

 خَى ، عٌکَح... ( ی) پزفؾبر یدر عبلوٌذ یػزٍق

 ستن جاللیدکتر ر

دعتگبُ هغش ٍ اػصبة  زاتییدر تغ یپزعتبر ٌذیفزآ 19/12/97 6

...  ٌغَى،یپبرک ،یعکتِ هغش وز،ی) آلشا یدر عبلوٌذ

) 

 دکتر رستن جاللی

در  یدعتگبُ تٌفغ زاتییدر تغ یپزعتبر ٌذیفزآ 18/1/98 7

 یعبلوٌذ

 دکتر رستن جاللی

ارػ ٍ دعتگبُ گَ زاتییدر تغ یپزعتبر ٌذیفزآ 25/1/98 8

 یدٍرُ عبلوٌذ غیؽب یاختالالت گَارؽ

 دکتر رستن جاللی

 – یدعتگبُ ادار زاتییدر تغ یپزعتبر ٌذیفزآ 1/2/98 9

 یپزٍعتبت، ث یپزتزٍفی) ّ یدر عبلوٌذ یتٌبعل

 ٍ .... ( یبریاخت

 دکتر رستن جاللی

 غیؽب کیدر اختالالت اًکَلَص یپزعتبر ٌذیفزآ 8/2/98 10

 یدٍرُ عبلوٌذ

 ن جاللیدکتر رست

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّب ٍ اختالالت جغوی ٍ  15/2/98 11

 ػولکزدی

 دکتر رستن جاللی

 دکتر رستن جاللی آؽٌبیی ثب فزایٌذ پزعتبری 22/2/98 12

آؽٌبیی ثب فزایٌذ پزعتبری در اًذام ّبی  29/2/98 13

 هختلف

 دکتر رستن جاللی

 تن جاللیدکتر رس آؽٌبیی ثب ثبستَاًی در عبلوٌذاى 5/3/98 14

 دکتر رستن جاللی آؽٌبیی ثب هزاقجت ّبی تغکیٌی در عبلوٌذاى 12/3/98 15

 دکتر رستن جاللی آؽٌبیی ثب رصین غذایی ٍ دارٍیی در عبلوٌذاى 19/3/98 16

 دکتر رستن جاللی آؽٌبیی ثب آهَسػ ثِ هذدجَیبى عبلوٌذ 26/3/98 17

 


