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 مسهِ:ه

دٜ ٚ ثٝ اغكالح ثٝ حسبة ٞبی خٛد رسیذٌی ٔی ٕ٘بیذ. در وٙبر ثیٙص يٕیك ٚ ٞبی خٛد را یبد آٚری ٕ٘ٛٞزا٘سب٘ی در پبیبٖ ٞزرٚس رفتبر ٚ وزدٜ

ٚسًت ا٘ذیطٝ السْ است ٞز فزد تدزثیبت يّٕی خٛد را ثبس ٍ٘زی ٕ٘ٛدٜ ٚ در س٘ذٌی ثىبر ٌیزد. ثجت ٚ خٕى آٚری تدزثیبت يّٕی ثٝ تذریح 

حمیمبت ثًذی فزاٞٓ آٚرد. در اوثز دا٘طٍبٜ ٞبی خٟبٖ وبرآٔٛساٖ ٔدٕٛيٝ ای ارسضٕٙذ فزاٞٓ ٔی آٚرد وٝ ٔی تٛا٘ذ سٔیٙٝ ای را ٘یش ثزای ت

تدزثیبت ٚ يّٕىزد ٞبی ٟٔٓ خٛد را در ٔدٕٛيٝ ای ثٝ ثجت ٔی رسب٘ٙذ ٚ ایٗ اسبس ارسیبثی يّٕىزد ا٘بٖ است.اٌز ثبس خٛرد ٔٙبسجی اس ٘حٜٛ 

 ٔخفی خٛاٞذ ٔب٘ذ. آٟ٘ببیع وبر ٚ سٔیٙٝ ٞبی پیطزفت ٘ذاضتٝ ثبضیذ قجیًتب ٘م ٚخٛد اس قزف اسبتیذ ٔزثٛقٝ یبٖدا٘طدٛفًبِیت أٛسضی 

Log book دا٘طدٛیبٖ ثٝ يٙٛاٖ اثشاری ثزای ثجت تًذاد تدبرة یبدٌیزی، ٔستٙذ سبسی ٔزاحُ یبدٌیزی ٚ ارسیبثی ویفیت آٔٛسش ثبِیٙی ضٕب 

بی ثبِیٙی خٛد ٞستیذ ِكفب ایٗ دفتزچٝ را يّٕی ٔٙبست اس فًبِیت ٞ-در قَٛ یه دٚرٜ ٔی ثبضذ.اٌز ياللٝ ٔٙذ ثٝ داضتٗ یه وبر٘بٔٝ يّٕی

ؾٕٗ آرسٚی ٔٛفمیت در قی  دلیك ٚ ٘مبدا٘ٝ تىٕیُ ٕ٘بییذ سیزا ایٗ دفتزچٝ ٔی تٛا٘ذ ثٟتزیٗ ٚسیّٝ ثزای آٔٛسش ٔٙبست ٚ ثٝ ٔٛلى ضٕب ثبضذ.

  يّٕی خٛد وٛضب ثبضیذ.-دٚرٜ أیذ است ثتٛا٘یذ در خٟت ارتمبی تٛإ٘ٙذی يّٕی

 ىٕیُ الي ثٛن:٘ىبتی در راثكٝ ثب ت

 .تىٕیُ الي ثٛن اس ضزٚو دٚرٜ وبرآٔٛسی اِشأی است 

 .پس اس وست ٟٔبرت در ٞز ٔزحّٝ، خذَٚ ٔزثٛقٝ را ثٝ تبییذ استبد ثبِیٙی ثزسب٘یذ 

 .ثٟتز است در پبیبٖ ٞز فًبِیت، سٔبٖ وٛتبٞی ثٝ تىٕیُ الي ثٛن تخػیع دادٜ ضٛد 

  ٝثبضیذ تب در ٔٛلى ِشْٚ ٘سجت ثٝ ثجت اقاليبت در اٖ الذاْ ضٛد ثٝ ایٗ تزتیت اس ثجت الي ثٛن را در قَٛ وبرآٔٛسی ٞب ثٝ ٕٞزاٜ داضت

 اقاليبت اس قزیك رخٛو ثٝ حبفهٝ وٝ ثب خكب تٛاْ ٔی ثبضذ پیطٍیزی خٛاٞذ ضذ.

  ثخص دیٍزی احتٕبَ دارد ٔٛلًیت ا٘دبْ ثزخی ٟٔبرت ٞب در وبرآٔٛسی دیٍزی فزاٞٓ آیذ در ایٗ غٛرت دا٘طدٛ ٔی تٛا٘ذ ٟٔبرت را در

 ا٘دبْ دٞذ.

  ِكفب در وٕبَ دلت، غذالت ٚ ثذٖٚ ٔخذٚش ضذٖ اقاليبت ثٝ تىٕیُ ایٗ دفتزچٝ الذاْ ٕ٘بییذ. ثذیٟی است يذْ تىٕیُ ٔٙبست، ٔٛخت

 تؿییى حمٛق ضٕب خٛاٞذ ضذ.

 .ٔسئِٛیت ٞز ٌٛ٘ٝ ٔخذٚش یب ٔفمٛد ضذٖ الي ثٛن ثٝ يٟذٜ دا٘طدٛ خٛاٞذ ثٛد 

  ٛدر ٔٛيذ ٔمتؿی ٚ ثٝ غٛرت ٔستٕز الي ثٛن را ارسیبثی ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘تیدٝ را ثٝ دا٘طدٛ ثبسخٛرد خٛاٞذ داد.راٌزٜٚ آٔٛسضی وٛدوبٖ دا٘طد 

  ارائٝ الي ثٛن تىٕیُ ضذٜ ثٝ ٌزٜٚ وٛدوبٖ خٟت تبئیذ ٚثجت ٕ٘زٜ ٟ٘بیی  دا٘طدٛ اِشأی است. ٔبدراٖآٔٛسی پزستبری در پبیبٖ دٚرٜ وبر 

 مزرات اهَسضيهلَاًیي ٍ 

 ٛٔٔی ثبضذ. 18:30اِی13:30، ضیفت يػز اس سبيت 12:30اِی 7:30سی ضیفت غجح اس سبيت سبيت وبرآ 

  ٜ(1)تجػزٜ استفبدٜ اس یٛ٘یفزْ ٔكبثك ٔمزرات دا٘طىذ 

 ٝ(2ای درثخص ثزای دا٘طدٛیبٖ اِشأی است )تجػزٜ ريبیت وذٞبی اخاللی ٚحزف 

  دا٘طدٛ ٔی . سبيبت وبرآٔٛسی ثبضذ 1/0٘جبیذ ثیص اس  یٕبری حبد وٝدر وبر أٛسی ٕٔٙٛو ٔی ثبضذ ٍٔز در ٔٛاردی ٔب٘ٙذ اسدٚاج ،ثغیجت

 حذاوثز تب یه ٞفتٝ پس اس اتٕبْ وبرآٔٛسی خجزاٖ ٕ٘بیذ. خٛد را ٔٛخٝ ثبیست غیجت 

 درٔب٘ی اغَٛ اخاللی ٚ ضئٛ٘بت اسالٔی را ريبیت ٕ٘بیذ.-ٞب، ٕٞىبراٖ، وبدرآٔٛسضی، ٕٞزاٞبٖ أٖذدخٛدر ثزخٛرد ثب 

 ثیٕبرستبٖ فمف ثب وست اخبسٜ اساستبد ٔزثٛقٝ ٔیسز ٔی ثبضذ. خزٚج اس ثخص یب 

  اختػبظ ثخطی اس سبيت وبرآٔٛسی ثٝ استفبدٜ اس وتبثخب٘ٝ ٚ ایٙتز٘ت در ارتجبـ ثب ٔٛؾٛو وبرآٔٛسی ،در قَٛ وبرأٛسی ثب ٘هز استبد

 ٔزثٛقٝ أىبٖ پذیز است.

 ضزوت در ثحث ٌزٚٞی ارائٝ ٔزالجت ٞب ٚ ٔطبروت فًبَ در یبدٌیزی  ريبیت لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات أٛسضی در ثخص، ارائٝ تىّیف یبدٌیزی

 خٛد راٞجز اس ٔٛاردی ٞستٙذ وٝ در ارسضیبثی ِحبل ٔی ضٛ٘ذ.
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 .وّیٝ تىّیف خٛد را در پبیبٖ ٞز دٚرٜ وبرآٔٛسی ثب استبد ثبِیٙی ٔزثٛقٝ تحٛیُ دٞیذ 

 بي ثبلیٌي( زر کلیِ ػزصِ Dress Codeّکس پَضص زاًطجَيبى پزستبري ): 1تجصزُ

 ٞذف اس تًییٗ ؾٛاثف پٛضص ثزای دا٘طدٛیبٖ دستیبثی ثٝ ٔٛارد سیز است:

 ٞبی دیٙی ٚ فزٍٞٙی خبًٔٝ احتزاْ ثٝ ارسش -1

 خّت ايتٕبد ٔذدخٛیبٖ ٚ آحبد خبًٔٝ ثٝ پزستبراٖ  -2

 ای ٚ حفم ايتجبر تبریخی پزستبریريبیت ٔٛاسیٗ حزفٝ -3

 پیطٍیزی اس ا٘تمبَ يفٛ٘ت -4

 آسیت  حفم سالٔت ٚ پیطٍیزی اس -5

 رٚپٛش

 ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبضذ وٝ ثبيث ا٘تمبَ آِٛدٌی ثٝ ثیٕبراٖ، وبروٙبٖ ٚ ٔحیف ثبِیٗ ٘طٛد. پٛضص دا٘طدٛیبٖ پزستبری ثبیذ -

 در وّیٝ يزغٝ ٞبی ثبِیٙی پٛضیذٖ یٛ٘یفزْ پزستبری ؾزٚری است.  -

 بدٜ ضٛد.ا٘تمبَ يفٛ٘ت، یٛ٘یفزْ پزستبری تٟٙب ثبیذ در يزغٝ ثبِیٗ استف ثٝ ٔٙهٛر خٌّٛیزی اس -

 یٛ٘یفزْ پزستبری ثبیذ تٕیش ٚ اتٛوطیذٜ ثبضذ. -

 دوٕٝ ٞبی رٚپٛش ثبیذ ٕٞیطٝ ثستٝ ثبضذ.  -

 رٚپٛش ثبیذ ٌطبد ٚ آساد ثبضذ. پٛضیذٖ رٚپٛش تًٙ ٚ چسجبٖ ٕٔٙٛو است. -

 ٔمًٙٝ

 استفبدٜ وٙٙذ. /ٔطىیدا٘طدٛیبٖ ثبیذ اس ٔمًٙٝ سٛرٔٝ ای -

 ٔٛٞب ثبیذ وبٔال در سیز ٔمًٙٝ پٛضیذٜ ثبضذ. -

 ثّٙذی ٔمًٙٝ ثبیذ رٚی سزضب٘ٝ ٞب را ثپٛضب٘ذ. -

 ضّٛار

  ثٝ ٔٙهٛر وٙتزَ يفٛ٘ت ثیٕبرستب٘ی، پٛضیذٖ ضّٛاری وٝ خبرج اس ثیٕبرستبٖ پٛضیذٜ ٔی ضٛد )ٔثُ ضّٛار خیٗ( در ثیٕبرستبٖ ٕٔٙٛو است. -

 )پبرچٝ ای یب وتب٘ی( ثبضذ. / ٔطىی تیزٜ ضّٛار دا٘طدٛیبٖ ثبیذ سٛرٔٝ ای -

 وفص

 ُ ایٕٙی، وفص دا٘طدٛی پزستبری ثبیذ ثستٝ ثٛدٜ، راحت ثبضذ ٚ اس پبی دا٘طدٛ در ثزاثز غذٔبت ٚ تزضح ٔبیًبت آِٛدٜ ٔحبفهت وٙذ.ثٝ دالی -

 اویذا تٛغیٝ ٔی ضٛد وٝ وفص ثیٕبرستبٖ، در خبرج اس ٔحیف ثیٕبرستبٖ ٔٛرد استفبدٜ لزار ٍ٘یزد. -

 رً٘ وفص ثبیذ تیزٜ )ٔطىی یب سٛرٔٝ ای( ثبضذ. -

  برستبٖ ثبیذ ثٝ قٛر ٔٙهٓ تٕیش ضٛد.وفص ثیٕ -

 پبضٙٝ وفص ثبیذ ٔتٙبست ٚ ثی غذا ثبضذ. پٛضیذٖ وفص ٞبی غذا دار در ثخص ٕٔٙٛو است. -

 پٛضیذٖ غٙذَ، چىٕٝ ٚ وفص پبضٙٝ ثّٙذ در ثخص ٕٔٙٛو است. -

 وبرت ضٙبسبیی

 ثبضٙذ.ذٜ ٔیٞب دادٜ ضآٖ ثٝ وّیٝ دا٘طدٛیبٖ ٔٛنف ثٝ استفبدٜ اس اتیىتی  وٝ اس قزف دا٘طىذٜ -

 ٔتزی لبثُ خٛا٘ذٖ ثبضذ. 5/1ا٘ذاسٜ وبرت ثبیذ ثٝ ٘حٛی ثبضذ وٝ ٘بْ دا٘طدٛ اس فبغّٝ  -

 وبرت ضٙبسبیی ثبیذ وبٔال در ًٔزؼ دیذ ٚ ثبالتز اس سكح وٕز رٚی یٛ٘یفزْ دا٘طدٛ ٘ػت ضٛد )٘جبیذ ثٝ خیت رٚپٛش ٘ػت ضٛد(.  -

 ٘بخٗ ٞب

 ضتٝ ضٛد.٘بخٗ ٞب ثبیذ تٕیش، وٛتبٜ ٚ ٔزتت ٍ٘ٝ دا -

 استفبدٜ اس ٘بخٗ ٔػٙٛيی ٔدبس ٕ٘ی ثبضذ. -

 استفبدٜ اس الن ٔدبس ٕ٘ی ثبضذ.  -

 ثمبیبی الن ٞبی فزسٛدٜ ثبیذ وبٔال اس رٚی ٘بخٗ پبن ضٛ٘ذ. -

 سیٛرآالت ٚ آرایص

ِذا استفبدٜ اس يكزٞبی ٔی تٛا٘ذ ثبيث تطذیذ تٟٛو، استفزاٌ، حٕالت آسٓ ٚ سبیز يالیٓ ضٛد،  استفبدٜ اس يكز ٚ ادوّٗ ٚ ِٛسیٖٛ ٞبی ًٔكز -

 تٙذ ٔدبس ٕ٘ی ثبضذ. 
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 دا٘طدٛیبٖ ٔٛنف ثٝ ريبیت ضًبئز اسالٔی ٞستٙذ. -

 دا٘طدٛیبٖ ثبیذ سبدٜ ٚ ثذٖٚ آرایص ثبضٙذ. -

 استفبدٜ اس اٍ٘طتز تزاش دار، دستجٙذ ٚ ٞز ٌٛ٘ٝ خٛاٞز در دست ٞب ثٝ دِیُ ا٘تمبَ يفٛ٘ت ٕٔٙٛو است.  -

 حّمٝ ثبیذ غبف ٚ ثذٖٚ تزاش ثبضذ.  -

 او خبِىٛثی ٘جبیذ در ٘ٛاحی لبثُ رٚیت ٚ لبثُ دیذ ثبضذ.ا٘ٛ -

 استفبدٜ اس سبيت ٔچی ثالٔب٘ى است. -

 ٚسبیُ ٕٞزاٜ

 دا٘طدٛیبٖ ثبیذ ٕٞیطٝ خٛدوبر آثی ٚ لزٔش ٚ ٔذاد ٚ پبن وٗ را ثٝ ٕٞزاٜ خٛد داضتٝ ثبضٙذ. -

 ثٝ ٕٞزاٜ داضتٗ یه لیچی وٛچه در خیت ؾزٚری است. -

 رد آٔٛسضی، یه دفتزچٝ یبدداضت ثٝ ٕٞزاٜ داضتٝ ثبضٙذ.دا٘طدٛیبٖ ثبیذ خٟت ثجت ٔٛا -

 خزاحبت

 ٞز ٌٛ٘ٝ سخٓ ثبس یب يفٛ٘ی ثبیذ وبٔال تٛسف پب٘سٕبٖ پٛضیذٜ ضٛد. -

 تّفٗ ٕٞزاٜ

 ثٝ ٕٞزاٜ داضتٗ تّفٗ ٕٞزاٜ در ثخص ثالٔب٘ى است. -

 سً٘ تّفٗ ٕٞزاٜ ثبیذ وبٔال ثذٖٚ غذا ثبضذ. -

 ش ٞبی درٔب٘ی ٚ تطخیػی، غحجت وزدٖ ثب تّفٗ ٕٞزاٜ اویذا ٕٔٙٛو است.در ٍٞٙبْ ٔزالجت اس ثیٕبر ٚ ا٘دبْ رٚ -

 غحجت وزدٖ ثب تّفٗ ٕٞزاٜ فمف در ضزایف اؾكزاری ٚ خبرج اس اتبق ثیٕبر ٔدبس ٔی ثبضذ. -

 غحجت وزدٖ ثب تّفٗ ٕٞزاٜ ٘جبیذ ثبيث اختالَ در سىٛت ٚ آرأص ثخص ٚ استزاحت ثیٕبر ضٛد. -

 یبر وٛتبٜ ثٛدٜ، اختالِی در رٚ٘ذ ا٘دبْ ٚنیفٝ دا٘طدٛی پزستبری ایدبد ٘ىٙذ.ٔىبِٕبت ثب تّفٗ ٕٞزاٜ ثبیذ ثس -

 تػٛیزثزداری اس ٔذدخٛ

 ٞز ٌٛ٘ٝ تػٛیز ثزداری ثٝ ٞز ٔٙهٛر ٚ ثب ٞز ٚسیّٝ ای ٘هیز تّفٗ ٕٞزاٜ در وّیٝ ٔحیف ٞبی درٔب٘ی ٕٔٙٛو است.  -

 

 

  کس ّبي اذاللي ٍ رفتبري زر ػزصِ ثبلیٌي:2تجصزُ 

زستبری ٘سجت ثٝ خبًٔٝ دارای ٔسئِٛیت یبدٌیزی دا٘ص ٚ ٟٔبرت ٞبی ثبِیٙی ٔٛرد ٘یبس ثزای ارائٝ ٔزالجت ٞبی ایٕٗ ٚ ثب ویفیت دا٘طدٛی پ

ٚ ٔسئِٛیت ٞبی ٔٙحػز ثٝ فزدی را در راثكٝ ثب ٔزالجت اس ٔذدخٛ در ا٘ٛاو يزغٝ ٞبی ٔزالجتی رٚ ثٝ   ٔحیف ثبِیٙی چبِص ٞب پزستبری است.

اغَٛ اخاللی، رٕٞٙٛدی ؾزٚری ثزای رضذ حزفٝ ای پزستبری ثٛدٜ ٚ ثٝ دِیُ آٖ وٝ دا٘طدٛی بری لزار ٔی دٞذ. رٚی دا٘طدٛی پزست

پزستبری در وبرآٔٛسی يزغٝ، رسٕب ثٝ ٔحیف ٞبی ثبِیٙی ٔی پیٛ٘ذد، ّٔشْ ثٝ ريبیت ایٗ اغَٛ است. وذٞبی اخاللی چبرچٛثی ثزای ٞذایت 

ٔٛاسیٗ اخاللی   در يزغٝ يّٕی ٚ ثبِیٙی ٚ ريبیت ٌیزیای، تػٕیٓٞب، رفتبر حزفٝاللی ٔسئِٛیتدا٘طدٛیبٖ پزستبری در تدشیٝ ٚ تحّیُ اخ

در خٟت تىبُٔ اخاللی خٛد ثٛدٜ، ِشٚٔب ٔحذٚد ثٝ ٔحیف دا٘طٍبٜ ٚ یب ثبِیٗ ٕ٘ی ضٛد،  ایٗ وذٞب رٕٞٙٛدی ثزای دا٘طدٛی پزستبری  ٞستٙذ.

 ثّىٝ ٔی تٛا٘ذ ثٝ رضذ ٕٞٝ خب٘جٝ اٚ وٕه وٙذ.

 وذٞبی اخاللی ٚ رفتبری در يزغٝ ثبِیٗ ضبُٔ ٔٛارد سیز است: 

 

 دفبو اس حمٛق وّیٝ ٔذدخٛیبٖ

ٞٓ ثٝ يٙٛاٖ ا٘سبٖ ٚ ٞٓ ثٝ يٙٛاٖ ٔذدخٛ دارای حمٛلی ٞستٙذ. یىی اس ٔسئِٛیت ٞبی  وٙذ وٝدا٘طدٛی پزستبری اس افزادی ٔزالجت ٔی -

 ٔز ٔستّشْ درن دا٘طدٛ اس حمٛق ٔذدخٛ ٚ ٔسئِٛیت ٞبی پزستبر، دأٙٝ ٚحمٛق ٕٞٝ ٔذدخٛیبٖ است. ایٗ ا دا٘طدٛ، حٕبیت ٚ دفبو اس

استب٘ذاردٞبی لبثُ اخزا در يّٕىزد پزستبری ثزای رفى ٘یبسٞبی ٔذدخٛ ٚ آٌبٞی اس لٛا٘یٗ ٚ سیبست ٞبی سالٔت حبوٓ است. ثٙبثزایٗ، 

فزایٙذ ٔزالجت  ق ثیٕبراٖ ٚ دستزسی ثٝ ٔٙبثى در سزاسزثبیذ اس سیبست ٞبی يٕٛٔی، حزفٝ ای ٚ سبسٔب٘ی ٔزتجف ثب حمٛ دا٘طدٛی پزستبری

  آٌبٜ ثبضذ.

 حفم ٔحزٔب٘ٝ ثٛدٖ اقاليبت ٔذدخٛ

ثبیذ ثٝ  ضٙبسبیی یه ٔذدخٛی خبظ، ٚؾًیت ٚ ضزایف اٚ ٚ سبیز اقاليبت ٔی ضٛد، دستزسی ٚ ثٝ اضتزان ٌذاری اقاليبتی وٝ ٔٙدزثٝ -
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  ٔحبفهت لزار ٌیزد. ثٟتزیٗ ضىُ ٚ ثب در ٘هز ٌزفتٗ ٔٙبفى ٔذدخٛ ٔٛرد

ثٝ وبروٙب٘ی ضٛد وٝ ثٝ ِحبل ٚنیفٝ، ٘یبس ثٝ دا٘ستٗ آٖ اقاليبت دار٘ذ ٚ یب  دستزسی ٚ ثٝ اضتزان ٌذاری چٙیٗ اقاليبتی ثبیذ تٟٙب ٔحذٚد -

 ثیٕبر وٝ ثٙب ثز ؾٛاثف، ٔدبس ثٝ دا٘ستٗ آٖ ٞستٙذ. ايؿبی خب٘ٛادٜ

حذف اقاليبت غیز ؾزٚری  ا٘تخبة سٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثحث، افزاد حبؾز در ثحث، ثٝ ثبیذٚ ًٔزفی ٔٛرد در ثحث پیزأٖٛ ٚؾًیت یه ثیٕبر  -

 .دلت ضٛدٔحزٔب٘ٝ ثٛدٖ  ثزای خٌّٛیزی اس ٘مؽ ٔمزراتافطبی ٞٛیت ضخػی ٔذدخٛ  يذْثزای ثحث، 

ی ٔٛنف ثٝ ٌشارش در ٔٛارد افطبی اخجبری ثٙب ثٝ دالیُ ثٟذاضتی ٚ یب ثٝ ٔٙهٛر ٔحبفهت اس ایٕٙی ثیٕبر، ٕٔىٗ است دا٘طدٛی پزستبر -

پزستبر ٔسئَٛ ٔزالجت اس ثیٕبر در ٔیبٖ  ثبیذ ثالفبغّٝ ایٗ ٔٛارد را در یه ٔحیف ٔحزٔب٘ٝ ثب ٔزثی ثبِیٙی ٚ یب اٚ اقاليبت ٔحزٔب٘ٝ ثبضذ.

 ثٍذارد ٚ رٕٞٙٛدٞبی ٔٙبست را دریبفت ٕ٘بیذ.
 ٘سب٘ی، ارسش ٞب ٚ ايتمبدات فزٍٞٙی، ٔذٞجی ٚ ًٔٙٛیٚ تزٚیح ٔحیف تٛاْ ثب احتزاْ ٘سجت ثٝ حمٛق أذدخٛ  رفتبر احتزاْ آٔیش ثب

دا٘طدٛی پزستبری ٔتًٟذ است وٝ ٔزالجت ٞبی خٛد را ثذٖٚ در ٘هز ٌزفتٗ ٘ژاد، رً٘، يمیذٜ، ّٔیت، لٛٔیت، سٗ، خٙس، ٚؾًیت تأُٞ،  -

 ضیٜٛ س٘ذٌی، ٘بتٛا٘ی ٚ یب ٚؾًیت التػبدی ٔذدخٛ ارائٝ دٞذ. 

ٝ فزدی اس ارسش ٞب ٚ ثبٚرٞب ٞستٙذ. دا٘طدٛی پزستبری ٔٛنف است ثٝ ثبٚر ٞبی ٔذدخٛ حیٗ ٕٞٝ ٔذدخٛیبٖ دارای ٔدٕٛيٝ ٔٙحػز ث -

 ا٘دبْ ٔزالجت اس اٚ احتزاْ ثٍذارد.

 اٞذاف ٔزالجت اس ٔذدخٛ ٘جبیذ تحت تبثیز ثبٚرٞب ٚ ارسش ٞبی فزٍٞٙی ٚ ًٔٙٛی دا٘طدٛ لزار ٌیزد. -

 دلیك ٚ ٔٛلى ثٝ غبدلب٘ٝ، ای ضیٜٛ ثٝ ٔذدخٛدرٔب٘ی ثب  ارتجبـ ثزلزاری

 . پزستبری است دا٘طدٛی درٔب٘ی خشٚ ٔسئِٛیت ٞبی دلت در ثزلزاری ارتجبـ -

 ٚ تغییز ٔذاخّٝ ارسیبثی، اخبسٜ ارتجبقبت ثٝ ٔٛلى،. است پزستبری دا٘طدٛی ٚنبیف یىی اس ٔٙبست، در سٔبٖٔذدخٛدرٔب٘ی ثب اقاليبت تجبدَ -

 ٔزالجتی را ٔی دٞذ.  قزح در

 یٜٛ ای ثٝ ٔٛلى، ٟٔزثب٘ب٘ٝ ٚ حزفٝ ایٔزالجت اس ٔذدخٛ ثٝ ض

دا٘طدٛی پزستبری  ٔزالجت اس ٔذدخٛ ثٝ سٔبٖ حسبس است. ثٙبثزایٗ، ثب اِٚٛیت ثٙذی ٚنبیف، آٔٛسش ثٝ ثیٕبر، درٔبٖ ٞب ٚ پزٚسیدزٞب، -

 اقٕیٙبٖ خٛاٞذ یبفت وٝ سٔبٖ وبفی را ثزای اخزای ٔؤثز ٚ وبرآٔذ ٚنبیف خٛد در اختیبر خٛاٞذ داضت.

ثبیذ آٌبٜ ثبضذ وٝ پیزٚی اس ثز٘بٔٝ ٔزالجتی قزاحی ضذٜ تٛسف تیٓ ٔزالجت سالٔت ٟٔٓ است ٚ اس سٔبٖ پذیزش ٔذدخٛ  پزستبری دا٘طدٛی -

 در ٔحیف ثبِیٙی آغبس ٔی ضٛد.  

ثٝ احتزاْ ثٝ  ارتجبـ ثٟتز دا٘طدٛی پزستبری ثب ٔذدخٛ ٔی ٌزدد ٚ ٕ٘بیبٍ٘ز تٕبیُ اٚ ارائٝ ٔزالجت دِسٛسا٘ٝ ٚ تٛاْ ثب ٕٞذِی ثبيث ایدبد -

حفم ایٕٙی ٚ حیثیت ٔذدخٛ، حٕبیت ٚ حفم راحتی اٚ ٚ وٕه ثٝ ٔذدخٛ ثزای رسیذٖ ثٝ استمالَ  ٔذدخٛ ثٝ يٙٛاٖ یه فزد، وٕه ثٝ

 ٚ اٞذاف سالٔتی است. ثٟیٙٝ

ٚ اقٕیٙبٖ ثیٗ  تٛسف دا٘طدٛی پزستبری ثبيث ثٟجٛد تػٛیز پزستبری ٚوٕه ثٝ ایدبد ارتجبـ تٛاْ ثب ايتٕبد ایارائٝ الذأبت حزفٝ -

 ٚ ٔذدخٛ، ٚ ثیٗ دا٘طدٛی پزستبری ٚ تیٓ ٔزالجت سالٔت ٔی ٌزدد. دا٘طدٛی پزستبری

 الذاْ ٔٙبست ثزای اقٕیٙبٖ اس ایٕٙی ٔذدخٛ، خٛد ٚ دیٍزاٖ

 ثبیذ لبدر ثٝ ضٙبسبیی ضزایف خكز٘بن ٚ آسیت رسبٖ، ضبُٔ ٔٛارد سیز ثبضذ: دا٘طدٛی پزستبری -

 ٚخٛد تدٟیشات ًٔیٛة 

 أٗ ٔحیف ٘ب 

 ویفیت ٚ ٘بٔٙبست دیٍز ايؿبی تیٓ ٔزالجت يّٕىزد ثی 

 ٞبی ثیٕبر فًبِیت ٞبی ٔطىٛن ٚاثستٍبٖ ٚ یب ٔاللبتی 

 ٛٔحذٚدیت ٞبی ٟٔبرتی یب يّٕی خٛد دا٘طد 

سبسٔب٘ی  ٞبیرخذاد یه حبدثٝ، دا٘طدٛی پزستبری ثبیذ ثب استفبدٜ اس لؿبٚت درست ٚ پیزٚی اس سیبست در غٛرت ثزٚس ضزایف ٘ب أٗ ٚ یب  -

  ٌشارش ٕ٘بیذ.ثٝ ٔزثی ٚ پیٍیزی ضزایف اؾكزاری، ٔٛارد ٔذوٛر را 

 دا٘طدٛی پزستبری ثبیذ ثذا٘ذ وٝ پزستبر ٔسئَٛ ویست ٚ ٌشارش خٛد را ثالفبغّٝ ثٝ اٚ یب ٔزثی ثبِیٙی ارائٝ دٞذ. -

 ٚ دا٘ص وبفی را درآٖ ٔٛرد ٘ذارد، يُٕ وٙذ. ضزایف ٘ب أٗ ٚ یب در ضزایكی وٝ ٟٔبرت اس دا٘طدٛی پزستبری ٕ٘ی تٛاٖ ا٘تهبر داضت وٝ در -

دا٘طدٛی پزستبری اخبسٜ دٞٙذ وٝ ٍ٘زا٘ی ٞبی خٛد را ثذٖٚ تزس ثیبٖ وٙذ ٚ ثٝ سؤاالت اٚ پبسخ  ٔحیف ٞبی يّٕی ٚ ثبِیٙی ثبیذ ثٝ  -

 ٔمتؿی دادٜ ضٛد.
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   ٖ ضزوت ٕ٘بیذ.دا٘طدٛی پزستبری ٘جبیذ اس ٌشارش رفتبرٞبی خطٛ٘ت آٔیش چطٓ پٛضی وٙذ ٚ یب تّٛیحب در آ -

رفتبرٞبیی، ٔٛارد را ثٝ ٔسئِٛیٗ ثیٕبرستبٖ، ٔزثی ثبِیٙی، ٚ یب دا٘طىذٜ پزستبری ٌشارش  ثٝ يالٜٚ، دا٘طدٛ ثبیذ در غٛرت ٔطبٞذٜ چٙیٗ -

 دٞذ.

 تیٓ ٔزالجت  رفتبر احتزاْ آٔیش ثب

 یذ ٕٞٛارٜ در ريبیت آٖ وٛضب ثبضذ. ای ثٛدٜ، دا٘طدٛی پزستبری ثبای ٚ درٖٚ حزفٝاحتزاْ ثخص ٟٕٔی اس رٚاثف ثیٗ حزفٝ -

ای، دا٘طدٛیبٖ، یب دا٘طدٛی پزستبری ثبیذ اس رفتبرٞبی دٚر اس ادة ٚ یب ٔطبروت در رفتبرٞبی خطٛ٘ت آٔیش ٘سجت ثٝ سبیز افزاد حزفٝ -

 ايؿبی ٞیئت يّٕی اختٙبة وٙذ.

 ثز لزاری ارتجبـ درٔب٘ی ثب تیٓ ٔزالجت 

ثیٕبر  ٚ پشضه ٔسئَٛ پزستبر ثٝ در ٚؾًیت اٚ، تغییز ٚ اس ارسیبثی ٔذدخٛ ٔٛلى ثٝ ٚ ٔختػز دلیك، ٌشارش تٛسف ارائٝ پزستبری، دا٘طدٛی -

 در ٌزفتٗ تػٕیٓ ٚ پیٍیزی ٚؾًیت ثیٕبر وٕه ٔی وٙذ.

 وبروٙبٖ ثبِیٙی خٟت اقٕیٙبٖ اس ارائٝ ثبالتزیٗ ویفیت ٔزالجت ٕٞىبری ثٝ ضیٜٛ ای ًٔمَٛ ٚ ٔٙكمی ثب ٔزثی ٚ

در والس درس آٔٛختٝ است. ایٗ دا٘طدٛیبٖ ّٔشْ  ٔىب٘ی ثزای استفبدٜ اس ٟٔبرت ٞبیی است وٝ دا٘طدٛی پزستبری یٔحیف آٔٛسش ثبِیٙ -

 ثٝ ارائٝ ثبالتزیٗ ویفیت ٔزالجت ٕٔىٗ در ٔحیف ٞبی یبدٌیزی ثبِیٙی ٞستٙذ. 

ٔٛرد یه پزٚسیدز ٚ یب ٔذاخّٝ پزستبری  اٌز سؤاِی در راثكٝ ثب ٔزالجت اس ٔذدخٛ ثزای دا٘طدٛ ٔكزح ضذ ٚ یب ٘یبس ثٝ تٛؾیح رٚضٗ در -

 اِٚٛیت ٔحسٛة ٔی ضٛد. ایٕٙی ٔذدخٛ ثبالتزیٗ ٚخٛد داضت، ثبیذ سؤاَ خٛد را ثٝ ٔزثی یب پزستبر ٔسئَٛ خٛد ارخبو دٞذ، چزا وٝ

 دا٘طدٛ ٘جبیذ سؤاالت خٛد را ثذٖٚ پبسخ رٞب وٙذ ٚ یب ثٝ يّٕىزد ٘ب ٔكٕئٗ خٛد ادأٝ دٞذ. -

 ٚ ٔزثی پزستبری، ٚ دا٘طدٛ ثیٗ ٚوبُٔ ثبِیٙی است. ارتجبـ غذالت آٔیش ٚ دا٘طٍبٞی ٔحیف ٚاثف تٛاْ ثب ايتٕبد درر تٛسًٝ وّیذ غذالت، -

 ٔكّٛة است. ثبِیٙی یبدٌیزی ٔحیف یه ویفیت در ثب ٔزالجت ایٕٗ ٚ ارائٝ ثزای وّیذی خشء سالٔت، ٞبی تیٓ ٔزالجت ٚ دا٘طدٛ ثیٗ

 ٔسئِٛیت يّٕىزد خٛد ًٔٙٛی ٚ لجَٛ تٛسًٝ ثبالتزیٗ سكح اس اغَٛ اخاللی ٚ

ثٝ خٛثی آضٙب ثٛدٜ، ثٝ ٔٙطٛر اخاللی  ٔزثٛـ ثٝ دا٘طدٛیبٖ پزستبری ٞبی اخاللیدا٘طدٛی  پزستبری ثبیذ ثب حمٛق، ٔسئِٛیت ٞب ٚ وذ -

  دا٘طدٛیبٖ پزستبری پبی ثٙذ ثبضذ.

ثبالتز اس ٕٞٝ ثٝ ٔذدخٛیبٖ  سٝ ٔزالجت سالٔت، ٔحیف یبدٌیزی ٚپبسخٍٛی يّٕىزد خٛد ٘سجت ثٝ دا٘طىذٜ، ٔٛس دا٘طدٛی پزستبری ثبیذ -

 ثبیذ در حیكٝ استب٘ذاردٞبی يّٕىزدی پزستبراٖ يُٕ وٙذ. ٚ خبًٔٝ ثٝ يٙٛاٖ یه وُ ثبضذ. دا٘طدٛی پزستبری

 ثٝ ا٘ذاسٜ وبفی آٔٛسش ٘ذیذٜ است خٛدداری دا٘طدٛ اس ا٘دبْ ٞز ٌٛ٘ٝ رٚش یب پزٚسیدزی وٝ در راثكٝ ثب آٖ

ٔذاخالتی وٝ دا٘طدٛ ٞٙٛس ثزای آٖ آٔبدٜ ٘یست، ایٕٙی ٔذدخٛ در  ثبالتزیٗ اِٚٛیت را دارا است. ثب ا٘دبْ پزٚسیدزٞب ٚ یب وٛدنٕٙی ای -

ًٔزؼ خكز لزار ٔی ٌیزد. ِذا وّیٝ رٚش ٞبیی وٝ ٞٙٛس تجحز وبفی در آٖ ایدبد ٘طذٜ است ثبیذ تحت ٘هبرت ٔزثی یب وبروٙبٖ پزستبری 

 غٛرت ٌیزد.

 را افشایص ٔی دٞذ اختٙبة وٙذ. ٔذدخٛٛ ثبیذ اس ٞز ٌٛ٘ٝ الذاْ يٕذی، یب يذْ ا٘دبْ ٔزالجت درٔحیف ثبِیٙی وٝ خكز ثزٚس غذٔٝ ثٝ دا٘طد -

دا٘طدٛی پزستبری ثبیذ ٔتٛخٝ ثبضذ وٝ الذأبت اٚ ٔی تٛا٘ذ ضٟزت حزفٝ پزستبری را تحت تبثیز خٛد لزار دٞذ. ثٙبثزایٗ، چٝ در ٔحیف  -

 ٔزثی ٚ یب وبروٙبٖ پزستبری است. يزغٝ ثبِیٗ، ٔٛنف ثٝ ارائٝ ٔزالجت پزستبری ثب ویفیت ٚ ایٕٗ، تحت ٞذایتدا٘طٍبٜ ٚ چٝ در 

 دا٘طدٛی پزستبری ثبیذ اس ٞز الذأی وٝ دارای خكز ثبِمٜٛ آسیت خسٕی یب رٚا٘ی ثٝ ٔذدخٛ، خٛد، یب سبیز افزاد است اختٙبة وٙذ. -

 ٛسًٝ ضبیستٍی ٞبی حزفٝ ای دا٘طدٛیبٖ پزستبری فزاٞٓ سبسد.آٔٛسش پزستبری ثبیذ فزغت ٞبیی را ثزای ت  -

 تٛسًٝ حزفٝ ای  تالش ثزای تًبِی پزستبری ثب تطٛیك ثٝ یبدٌیزی ٔبداْ إًِز ٚ

سالٔت، رفبٜ ٚ ایٕٙی ٔذدخٛیبٖ است.  پزستبری حزفٝ ای است وٝ ٘یبسٔٙذ تًٟذ دا٘طدٛی پزستبری ثٝ يّٕىزد ٔجتٙی ثز ضٛاٞذ، ٚ ٘یش ثٝ -

   تزتیت ٔذدخٛ ثب ٔیُ ٚ رغجت ثٝ تٛا٘بیی دا٘طدٛی پزستبری ثزای ارائٝ ٔزالجت ايتٕبد ٔی وٙذ.ثذیٗ 

خٛد ثٝ  دا٘طدٛی پزستبری پس اس اخذ ٔذرن وبرضٙبسی خٛد، ٔسئَٛ تذاْٚ آٔٛسش است. ثٙبثزایٗ در حبَ تغییز ٔحیف ٔزالجتی ٕٞٛارٜ -

  پبسخ ثٝ ٘یبسٞبی ٔزالجتی ٔذدخٛیبٖ است.قٛر رسٕی ٚ غیزرسٕی در سزاسز س٘ذٌی حزفٝ ای خٛد، خٟت 

ٔطبروت حزفٝ ای فزد در پیطجزد اٞذاف سبسٔبٖ، ثزای رضذ حزفٝ ای  ايتٕبد دیٍزاٖ است. حزفٝ ای ثٛدٖ، يبُٔ وّیذی ثزای وست -

وت در آٔٛسش ؾزٚری است. ایٗ أز ثب تجذیُ دا٘طدٛی پزستبری ثٝ يٙٛاٖ يؿٛ فًبَ تیٓ ٔزالجت سالٔت غٛرت ٔی ٌیزد ٚ اس قزیك ضز

 ٔذاْٚ، تذاْٚ ٔی یبثذ.

 
 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثرص هبزراى
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 ثزگِ ثجت حضَر ٍغیبة زر ثرص هبزراى

 تبريد  رٍس جلسِ سبػت ٍرٍز غیجت  ججزاًي  اهضبي هزثي
 رزيف

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 
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 ٔبدراٖ ثخص ارسضیبثی يٕٛٔی

 ِكفب در قیف سیز دا٘طدٛ را ارسیبثی فزٔبییذ.

 تَجِ ثِ همزرات 

 ًب هٌظن ٍ ٍلت ًبضٌبس 1 2 3 4 5 هٌظن ٍ ٍلت ضٌبس

 ثي تَجِ ثِ همزرات حزفِ اي 1 2 3 4 5 پبيجٌس ثِ همزرات حزفِ اي

 اذالق ٍ رفتبر ًبضبيست 1 2 3 4 5 اذالق ٍ رفتبر ضبيستِ

 پَضص ًبهٌبست 1 2 3 4 5 پَضص آراستِ

 ًحَُ ثزلزاري ارتجبط 

 ارتجبط غیزحزفِ اي ثب هسزجَ 1 2 3 4 5 ارتجبط زرهبًي هٌبست ثب هسزجَهتٌبست  

 ارتجبط غیزحزفِ اي ثب کبرکٌبى ثیوبرستبى 1 2 3 4 5 ارتجبط هَثز ثب کبرکٌبى ثیوبرستبى

 ػسم رػبيت هطبرکت گزٍّي 1 2 3 4 5 يرػبيت هطبرکت گزٍّ

 اًجبم ٍظبيف

 ًب هٌظن 1 2 3 4 5 هٌظن

 ثي هسئَلیت 1 2 3 4 5 هسئَلیت پذيز

 ثي ػاللِ ثِ کبر 1 2 3 4 5 ػاللوٌس ثِ کبر

 اػتوبز ثِ ًفس پبيیي 1 2 3 4 5 اػتوبز ثِ ًفس ثبال

 سزػت ػول پبيیي 1 2 3 4 5 سزػت ػول زر اًجبم ٍظبيف

 ثي زلت زر اجزاي الساهبت زرهبًي 1 2 3 4 5 َزى زراجزاي الساهبت زرهبًيزلیك ث

 ّوکبري ضؼیف ثب ثرص 1 2 3 4 5 ّوکبري کبهل ثب ثرص

 ثي تَجِ ثِ اصَل ايوٌي ٍ کٌتزل ػفًَت 1 2 3 4 5 تَجِ ثِ اصَل ايوٌي ٍ کٌتزل ػفًَت

 ثي زلت زر ثجت گشارش ّب 1 2 3 4 5 زلیك ثَزى زر ثجت گشارش ّب

 زاًص ٍ هْبرت 

 اعالػبت ػلوي ضؼیف 1 2 3 4 5 اعالػبت ػلوي لَي

 هْبرت ّبي ػولي ضؼیف 1 2 3 4 5 هْبرت ّبي ػولي لَي

 ثي تَجِ ثِ ٍضؼیت ثیوبراى ثرص 1 2 3 4 5 هسزجَآگبُ ًسجت ثِ ٍضؼیت 

 ّبي ذبظًب تَاًي زر تصوین گیزي زرهَلؼیت  1 2 3 4 5 تَاًبيي تصوین گیزي زرهَلؼیت ّبي ذبظ
 

 ٕ٘زٜ دا٘طدٛ  50/100;2خٕى ٕ٘زٜ 
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 هادراىهزاقثت هْبرت ّبي هزثَط ثِ کبر آهَسي پزستبري 

 ًحَُ اقذام ٍ ارسیابی هزبی 
  هْارت

 ًوزُ داًطجَ  ًوزُ پایِ  هَرد رخ ًذاد  فقط هطاّذُ با کوک هزبی هستقل

پذیزش بیوار بزاساس اغَل 

 استاًذارد 
    2  

با ری ارتباط هٌطقی ٍ غحیح با بزقزا

 هذدجَ
    2  

  2     حیي بستزی اس هادر ٍ جٌیي هزاقبت

  2     هطکَک بِ سقطهزاقبت اس هادر 

  2     هَلهزاقبت اس هادر هطکَک بِ 

هبتال بِ پیلًَفزیت ٍ هزاقبت اس هادر 

   عفًَت ادراری 
    2  

  2     هبتال بِ فطار خَى هزاقبت اس هادر 

هزاقبت اس هادر هطکَک بِ 

 هسن.هیت حاهلگی
    2  

هبتال بِ دیابت هزاقبت اس هادر 

 حاهلگی
    2  

  2     هزاقبت اس هادراى پزخطز

با دارٍّای رٍتیي ٍ اٍرصاًس آضٌایی 

ٍتجَیشآًْا در  هَرد استفادُ در بخص

 هَارد لشٍم

    2  

آضٌایی با هحاسبِ دٍس دارٍ ٍ هزاقبت 

در هَرد دارٍّای خاظ  ّای السهِ

هادراى اس جولِ سَلفات هٌیشیَم ٍ 

تَاًایی بزخَرد با عَارض احتوالی 

 ..در هَارد لشٍم شآًْایٍتجَ ایي دارٍ

    2  

تَاًایی تفسیز آسهایطات هزبَط بِ 

 ایي سًاى باردار

    2  
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بزقزاری ارتباط هٌطقی ٍ غحیح با 

 ًٍَسادهادر
    2  

  2     اسسشاریياس هادر ٍ جٌیي قبلهزاقبت

  2     هزاقبت اس هادر ٍ ًَسادبعذاسسشاریي

  2     آهَ سش در هَرد تغذیِ با ضیز هادر

با دارٍّای رٍتیي ٍ اٍرصاًس آضٌایی 

 هَرد استفادُ در بخص سًاى

 ٍتجَیشآًْا در هَارد لشٍم

    2  

آضٌایی با هحاسبِ دٍس دارٍ ٍ هزاقبت 

در هَرد دارٍّای خاظ  ّای السهِ

هادراى اس جولِ سَلفات هٌیشیَم ٍ 

تَاًایی بزخَرد با عَارض احتوالی 

 ..در هَارد لشٍم شآًْایٍتجَ ایي دارٍ

    2  

  2     پذیزش ٍ کٌتزل َّیت ًَساد

بزرسی ًَساد )هعایٌِ فیشیکی,کٌتزل 

قذ ٍ ٍسى,کٌتزل عالئن حیاتی,دفع 

 ادرار ٍ هذفَع,رفلکس ّا(

    2  

گشارش هَارد غیز طبیعی ًَساد بِ 

 پشضک هزبَطِ)بیقزاری ٍ ...
    3  

رٍساًِ بِ  یهزاقبت ّا ی ِیارا

 یبْذاضت ی,هزاقبت ّاِیًَساد)تغذ

  ِیاٍل

    2  

  2     هادر ٍ ًَساد یارتباط عاطف جادیا

هزاقبت قبل ٍ  اًجام هزاقبتتَاًایی 

 بعذ اس عول ّیستزکتَهی.
    2  

وزاقبت قبل ٍ ًجام هزاقبتاتَاًایی 

 سیستَسلبعذ اس عول 
    2  

تَاًایی هزاقبت اس هادر اکالهپسی ٍ 

 پزُ اکالهپسی 

    2  

تَاًایی تفسیز آسهایطات هزبَط بِ 

 ایي سًاى باردار

    2  

ّای حیي اطویٌاى اس یادگیزی 
 بستزی در سهاى تزخیع 

    2  

  2     ثجت ٌشارش پزستبری

    خٕى 
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 تؼساز غیجت:                     ذبتوِ:                                                                                        ضزٍع کبرآهَسي: 

              تبريد ٍ اهضبء زاًطجَ:                                                     تبريد ٍ اهضبء هسرس ثبلیٌي: 

 

 تبریخ تحٛیُ الي ثٛن ثٝ ٔذیز ٌزٜٚ ٚ أؿبی دا٘طدٛ 

 تبییذیٝ ٔذیز ٌزٜٚ:

 

 ثبضذ. یًٙی اخزای ٟٔبرت پس اس تمّیذ ٚ اخزای يُٕ ثبوٕه ٔزثی ٔی 1ٚ2ا٘تهبر ٔی رٚد ٟٔبرت در ٔزحّٝ  5خٟت دا٘طدٛیبٖ تزْ 

 ثبضذ.اخزای ثذٖٚ وٕه ٚ اخزا ثذٖٚ خكب ٚ ثذٖٚ وٕه ٔزثی ٔییًٙی  2ٚ3ا٘تهبر ٔی رٚد ٟٔبرت در ٔزحّٝ  8خٟت دا٘طدٛیبٖ تزْ

                 

 

 

 

 

تخػػی أتیبس در غٛرت ثزرسی وُ ٕ٘زات ثبِیٙی یب ايتزاؼ دا٘طدٛیبٖ ثٝ ٕ٘زٜ ٚ ٌشارش ٔزثی ٔزثٛقٝ، ثب ثزرسی ٔستٙذات ٚ تىبِیف قجك چه ِیست يٕٛٔی ٚ *تَضیح: 

 آسٖٔٛ ثبِیٙی ثب ٘هز ٔذیز ٌزٜٚ ٕ٘زٜ ٟ٘بیی ٔی ٌزدد. 
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 زاًطجًَوزُ  هَارز ارسضیبثي  

  (  2ارسضیبثی يٕٛٔی ) ٕ٘زٜ اس  1

  (  12) ٕ٘زٜ اس س٘بٖپزستبری ثیٕبری ٞبی  ٔزالجتٟٔبرت ٞبی ٔزثٛـ ثٝ  حیكٝ رٚا٘ی حزوتی: 2
  (  2) ٕ٘زٜ اس پزسص ٚ پبسخ ضفبٞی در قی دٚرٜ، ثبِیٙی در پبیبٖ دٚرٜ آسٖٔٛ  حیكحیكٝ ضٙبختی: 3

  حیكٟحیكٝ يبقفی: داٚقّت ضذٖ در پزسص ٚ پبسخ ٚ ضزوت فًبَ در ثحث ٞبی ٌزٚٞی ٚ وٙفزا٘سٟبی  4

ٝ ی ثیٕبر، ثجت فزایٙذ پزستبری یىی اس ثیٕبراٖ درپبیبٖ دٚرٜ ثب ثزرسی وبُٔ ٚ ًٔبیٙ  ٌشارش وتجی(  2تىبِیف ) ٕ٘زٜ اس  5

 ٔبدراٖپبراوّٙیه در وبرآٔٛسی 
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 ًَسزاى ثرص
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 ًَسزاى ثزگِ ثجت حضَر ٍغیبة زر ثرص

 تبريد  رٍس جلسِ سبػت ٍرٍز غیجت  ججزاًي  اهضبي هزثي
 رزيف

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 
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 سبِٓ ارسضیبثی يٕٛٔی ٘ٛسادراٖ

 ِكفب در قیف سیز دا٘طدٛ را ارسیبثی فزٔبییذ.

 تَجِ ثِ همزرات 

 ًب هٌظن ٍ ٍلت ًبضٌبس 1 2 3 4 5 هٌظن ٍ ٍلت ضٌبس

 ثي تَجِ ثِ همزرات حزفِ اي 1 2 3 4 5 پبيجٌس ثِ همزرات حزفِ اي

 اذالق ٍ رفتبر ًبضبيست 1 2 3 4 5 بيستِاذالق ٍ رفتبر ض

 پَضص ًبهٌبست 1 2 3 4 5 پَضص آراستِ

 ًحَُ ثزلزاري ارتجبط 

 ارتجبط غیزحزفِ اي ثب هسزجَ 1 2 3 4 5 ارتجبط زرهبًي هٌبست ثب هسزجَهتٌبست  

 ارتجبط غیزحزفِ اي ثب کبرکٌبى ثیوبرستبى 1 2 3 4 5 ارتجبط هَثز ثب کبرکٌبى ثیوبرستبى

 ػسم رػبيت هطبرکت گزٍّي 1 2 3 4 5 ػبيت هطبرکت گزٍّير

 اًجبم ٍظبيف

 ًب هٌظن 1 2 3 4 5 هٌظن

 ثي هسئَلیت 1 2 3 4 5 هسئَلیت پذيز

 ثي ػاللِ ثِ کبر 1 2 3 4 5 ػاللوٌس ثِ کبر

 اػتوبز ثِ ًفس پبيیي 1 2 3 4 5 اػتوبز ثِ ًفس ثبال

 ول پبيیيسزػت ػ 1 2 3 4 5 سزػت ػول زر اًجبم ٍظبيف

 ثي زلت زر اجزاي الساهبت زرهبًي 1 2 3 4 5 زلیك ثَزى زراجزاي الساهبت زرهبًي

 ّوکبري ضؼیف ثب ثرص 1 2 3 4 5 ّوکبري کبهل ثب ثرص

 ثي تَجِ ثِ اصَل ايوٌي ٍ کٌتزل ػفًَت 1 2 3 4 5 تَجِ ثِ اصَل ايوٌي ٍ کٌتزل ػفًَت

 زر ثجت گشارش ّب ثي زلت 1 2 3 4 5 زلیك ثَزى زر ثجت گشارش ّب

 زاًص ٍ هْبرت 

 اعالػبت ػلوي ضؼیف 1 2 3 4 5 اعالػبت ػلوي لَي

 هْبرت ّبي ػولي ضؼیف 1 2 3 4 5 هْبرت ّبي ػولي لَي

 ثي تَجِ ثِ ٍضؼیت ثیوبراى ثرص 1 2 3 4 5 هسزجَآگبُ ًسجت ثِ ٍضؼیت 

 ن گیزي زرهَلؼیت ّبي ذبظًب تَاًي زر تصوی 1 2 3 4 5 تَاًبيي تصوین گیزي زرهَلؼیت ّبي ذبظ
 

 ٕ٘زٜ دا٘طدٛ  50/100;2خٕى ٕ٘زٜ 
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 ثیٕبرارسضیبثی يٕٛٔی ٘ٛسداٖ 

 ِكفب در قیف سیز دا٘طدٛ را ارسیبثی فزٔبییذ.

 تَجِ ثِ همزرات 

 ًب هٌظن ٍ ٍلت ًبضٌبس 1 2 3 4 5 هٌظن ٍ ٍلت ضٌبس

 زفِ ايثي تَجِ ثِ همزرات ح 1 2 3 4 5 پبيجٌس ثِ همزرات حزفِ اي

 اذالق ٍ رفتبر ًبضبيست 1 2 3 4 5 اذالق ٍ رفتبر ضبيستِ

 پَضص ًبهٌبست 1 2 3 4 5 پَضص آراستِ

 ًحَُ ثزلزاري ارتجبط 

 ارتجبط غیزحزفِ اي ثب هسزجَ 1 2 3 4 5 ارتجبط زرهبًي هٌبست ثب هسزجَهتٌبست  

 ثب کبرکٌبى ثیوبرستبىارتجبط غیزحزفِ اي  1 2 3 4 5 ارتجبط هَثز ثب کبرکٌبى ثیوبرستبى

 ػسم رػبيت هطبرکت گزٍّي 1 2 3 4 5 رػبيت هطبرکت گزٍّي

 اًجبم ٍظبيف

 ًب هٌظن 1 2 3 4 5 هٌظن

 ثي هسئَلیت 1 2 3 4 5 هسئَلیت پذيز

 ثي ػاللِ ثِ کبر 1 2 3 4 5 ػاللوٌس ثِ کبر

 اػتوبز ثِ ًفس پبيیي 1 2 3 4 5 اػتوبز ثِ ًفس ثبال

 سزػت ػول پبيیي 1 2 3 4 5 ٍظبيف سزػت ػول زر اًجبم

 ثي زلت زر اجزاي الساهبت زرهبًي 1 2 3 4 5 زلیك ثَزى زراجزاي الساهبت زرهبًي

 ّوکبري ضؼیف ثب ثرص 1 2 3 4 5 ّوکبري کبهل ثب ثرص

 ثي تَجِ ثِ اصَل ايوٌي ٍ کٌتزل ػفًَت 1 2 3 4 5 تَجِ ثِ اصَل ايوٌي ٍ کٌتزل ػفًَت

 ثي زلت زر ثجت گشارش ّب 1 2 3 4 5 ارش ّبزلیك ثَزى زر ثجت گش

 زاًص ٍ هْبرت 

 اعالػبت ػلوي ضؼیف 1 2 3 4 5 اعالػبت ػلوي لَي

 هْبرت ّبي ػولي ضؼیف 1 2 3 4 5 هْبرت ّبي ػولي لَي

 ثي تَجِ ثِ ٍضؼیت ثیوبراى ثرص 1 2 3 4 5 هسزجَآگبُ ًسجت ثِ ٍضؼیت 

 ًب تَاًي زر تصوین گیزي زرهَلؼیت ّبي ذبظ 1 2 3 4 5 تَاًبيي تصوین گیزي زرهَلؼیت ّبي ذبظ
 

 ٕ٘زٜ دا٘طدٛ  50/100;2خٕى ٕ٘زٜ 
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 ًَسازاىهْبرت ّبي هزثَط ثِ کبر آهَسي پزستبري 

 ًحَُ السام ٍ ارسيبثي هزثي

 هْبرت

 زاًطجًَوزُ  ًوزُ پبيِ هَرز رخ ًساز فمظ هطبّسُ ثب کوک هزثي هستمل

  1     (...ٍ , تیٌی ،دّاىٍساًِ )چطناًجام هزاقثتْای تْذاضتی ر

  1     رػایت هَاسیي کٌتزل ػفًَت ٍ ًکات آسپتیک 

       تَسیي ًَساد

       ایجاد ارتثاط هٌاسة تا ًَساد ٍ خاًَادُ

  1     کوک در تزقزاری دلثستگی ٍحس تؼلق تیي هادر ًٍَساد

) تستي در اًکَتاتَر, جا رػایت ًکات ایوٌی ًَساداى 

 ًگذاضتي اجسام تیش ٍ تزًذُ در کات ًَساد ٍ ...(

    1  

  3     اخذ ضزح حال کاهل اس ًَساد اس عزیق ّوزاّاى ٍپزًٍذُ 

  3     ّای ًَسادٍ تؼییي آپگارٍچک رفلکسهؼایٌِ فیشیکی 

  2     کٌتزل ٍتفسیز ػالین حیاتی ًَساد

  1     سم در کار تا اًکَتاتَررػایت ًکات ال

  1     ّای کٌتزل ّیپَتزهی ٍّیپزتزهیتکارگیزی راُ

O2)... ٍ 1     تزاپی ًَساد )هاسک , َّد ,سًَذ تیٌی  

  1     کٌتزل جذب ٍ دفغ هایؼات تذى

  1     کٌتزل دفغ هذفَع ٍ ادرار

  1     گذاضتي سًَذ هؼذُ

  2     ضستطَی هؼذُ , الٍاص

  1     ادُ کزدى سزمآه

  1     تٌظین قغزات سزم

  1     استفادُ اس هیکزٍ ست

  1     ّای هختلفتْیِ ی سزم قٌذی تا غلظت

  1     اهادُ کزدى سزم تا الکتزٍلیت



18 

 

 

 هْبرتْبي هزثَط ثِ کبر آهَسي پزستبري ًَسازاى

 ًحَُ السام ٍ ارسيبثي هزثي 

  هْبرت

ًوزُ  ًوزُ پبيِ  هَرز رخ ًساز  سُفمظ هطبّ ثب کوک هزثي هستمل

 زاًطجَ 

آضٌایی ٍ تکارگیزی رٍضْای هختلف کٌتزل درد در 

 ًَساداى

    1  

  2     کار تا دستگاُ پالس اکسیوتزی ٍگشارش آى

  1     آهَسش تِ هادر در هَرد هزاقثت اس ًَساد

  1     آهَسش ضیز دّی تِ هادراى

صَرت لشٍم)گَل تغذیِ ًَساد تا رٍضْای کوکی در 

 ّا ،تغزی ،سزًگ ٍغیزُ(سًٌذُ

    1  

  1     تغذیِ ًَساد اس عزیق گاٍاص

  1     آهَسش تِ ٍالذیي ٌّگام تزخیص ًَساداى

  2     ًَساد CPR آضٌایی تا 

  1     آهادُ کزدى دارٍّا 

  1     اجزای دستَرات دارٍیی خَراکی

  1     اجزای تشریق ػضالًی 

  1     رٍّای داخل ٍریذی اجزای دا

  1     رقیق کزدى دارٍّا در داخل هیکزٍست

  1     اجزای قغزُ ّای چطن ٍ گَش ٍ تیٌی 

  1     کٌتزل خظ ٍریذی 

آضٌایی تا رٍضْای هختلف ًوًَِ گیزی ٍ تفسیز 

 آسهایطات 

      

اضٌایی تا تستْای غزتالگزی ٍتَاًایی اًجام خًَگیزی 

 (CAPILARY) 

    2  
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 ًحَُ السام ٍ ارسيبثي هزثي 

  هْبرت

ًوزُ  ًوزُ پبيِ  هَرز رخ ًساز  سُفمظ هطبّ ثب کوک هزثي هستمل

 زاًطجَ 

  1     ساکطي تزضحات حلق ٍ تیٌی 

  1     پذیزش ًَساد 

  1     ساػتِ ػالین حیاتی در پزًٍذُ  42چارت 

  2     تزم رسیذُ اس ًارس ٍپست ضٌاسایی تطخیص ًَساد

تَاًایی تطخیص ًاٌّجارّای هادرسادی ٍهزافثت اس 

 آًْا

    1  

ثتال تَاًایی تطخیص اًَاع سردی ٍهزاقثت اس ًَساد ه

 تِ ایي تیواری

    2  

هکاًیسن تزاًسفَسیَى خَى در ًَساد ٍ اقذاهات 

 پزستاری

    2  

رػایت تا اصَل هزافثت تکاهلی )رػایت سکَت در 

 تخص ، تَجِ تِ خَاب 

    2  

  2     تَاًایی تطخیص ٍهزاقثت اس ًَساد هثتال تِ تطٌج

تَاًایی تطخیص صذهاى حیي سایواى تِ ًَساد ٍ 

 ّای آى ثتهزاق

    2  

تَاًایی تطخیص ٍهزاقثت اس ًَساد هثتال تِ هطکالت 

 تٌفسی)آپٌِ ،اسیفکسی ٍ غطای ّیالیي(

    2  

  2     تَاًایی تطخیص ٍهزاقثت اس ًَساد هثتال تِ سپسیس

  2     ثثت گشارش پزستاری در پزًٍذُ 

  2     جذاساسی ستالِ ّای ػفًَی ٍ غیز ػفًَی

       جوغ

 

 ثبضذ. یًٙی اخزای ٟٔبرت پس اس تمّیذ ٚ اخزای يُٕ ثبوٕه ٔزثی ٔی 1ٚ2ا٘تهبر ٔی رٚد ٟٔبرت در ٔزحّٝ  5خٟت دا٘طدٛیبٖ تزْ 

 ثبضذ.یًٙی اخزای ثذٖٚ وٕه ٚ اخزا ثذٖٚ خكب ٚ ثذٖٚ وٕه ٔزثی ٔی 2ٚ3ا٘تهبر ٔی رٚد ٟٔبرت در ٔزحّٝ  8خٟت دا٘طدٛیبٖ تزْ
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ر
 

ًوزُ  هَارز ارسضیبثي  

 زاًطجَ

  (  2ارسضیبثی يٕٛٔی ) ٕ٘زٜ اس  1

  (  12) ٕ٘زٜ اس  پزستبری ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ ٔزالجتٟٔبرت ٞبی ٔزثٛـ ثٝ  حیكٝ رٚا٘ی حزوتی: 2
  (  2) ٕ٘زٜ اس پزسص ٚ پبسخ ضفبٞی در قی دٚرٜ، آسٖٔٛ ثبِیٙی در پبیبٖ دٚرٜ  حیكحیكٝ ضٙبختی: 3

  ٝ يبقفی: داٚقّت ضذٖ در پزسص ٚ پبسخ ٚ ضزوت فًبَ در ثحث ٞبی ٌزٚٞی ٚ وٙفزا٘سٟبی حیكٟحیك 4

فزایٙذ پزستبری یىی اس ثیٕبراٖ درپبیبٖ دٚرٜ ثب ثزرسی وبُٔ ٚ ًٔبیٙٝ ی ثیٕبر، ثجت پبراوّٙیه در   ٌشارش وتجی(  2تىبِیف ) ٕ٘زٜ اس  5

 وبرآٔٛسی وٛدوبٖ 
 

 

ت ثبِیٙی یب ايتزاؼ دا٘طدٛیبٖ ثٝ ٕ٘زٜ ٚ ٌشارش ٔزثی ٔزثٛقٝ، ثب ثزرسی ٔستٙذات ٚ تىبِیف قجك چه ِیست يٕٛٔی ٚ تخػػی أتیبس در غٛرت ثزرسی وُ ٕ٘زا*تَضیح: 

 آسٖٔٛ ثبِیٙی ثب ٘هز ٔذیز ٌزٜٚ ٕ٘زٜ ٟ٘بیی ٔی ٌزدد. 

  

 تؼساز غیجت:                                            ذبتوِ:                                                                 ضزٍع کبرآهَسي: 

 تبريد ٍ اهضبء زاًطجَ:                                                                  تبريد ٍ اهضبء هسرس ثبلیٌي: 

 

 تبریخ تحٛیُ الي ثٛن ثٝ ٔذیز ٌزٜٚ ٚ أؿبی دا٘طدٛ 

 تبییذیٝ ٔذیز ٌزٜٚ:


