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 هذف کلی : 

در چبرچَة فزآیٌذ دزعشبری ثب رعبیز  اس ثیوبراى ْبی دزعشبریهزاقجشًحَُ اجزای صحیح ٍ ّوبٌّگ هفبّین اعبعی هزسجػ ثب آؽٌبئی داًؾجَیبى ثب 

 قَاًیي اخالقی ٍ حزفِ ای.

 

 :)رفتاری ( عینی اهذاف 

 

 :کِ ثشَاًذ در دبیبى سزم اس داًؾجَ اًشظبر هی رٍد

 ای اًجبم اکغیضى سزادی را آهبدُ عبسد.ٍعبیل السم ثز  -1

 اکغیضى سزادی را در ثیوبر ثِ ؼَر صحیح ٍ ّوبٌّگ اًجبم دّذ.  -2

 ثب دعشگبُ عبکؾي ثِ ؼَر صحیح کبر کٌذ.  -3

 هزاحل عبکؾي ثیٌی حلقی، دّبًی حلقی ٍ سزاکئَعشَهی را دقیق ٍ هزست اًجبم دّذ.  -4

 یغی ثٌَیغذ.یک گشارػ دزعشبری صحیح ٍ ثب رعبیز اصَل گشارػ ًَ   -5

 دعشَرار دشؽک را اس رٍی دزًٍذُ ثخَاًذ.  -6

 دعشَرار دشؽک را اس ثزگِ دعشَرار دشؽک ثِ کبردکظ هٌشقل کٌذ.  -7

 هزاقجشْبی السم اس سزاکئَعشَهی ثیوبر را ثب دقز ٍ ّوبٌّگ اًجبم دّذ. -8

 دبًغوبى ثیوبر را ثب رعبیز اصَل اعشزیل ٍ دقیق سعَیط کٌذ. -9

 اًوب دّذ.ثیوبر را ثِ ؼَر صحیح -10

 ثیوبر را در سخز حوبم دّذ.-11

 کیف آة گزم ٍ کیف یخ را آهبدُ کزدُ ٍ ثزای ثیوبر ثب رعبیز اصَل صحیح اعشفبدُ کٌذ.-12

 ثز رٍی یکی اس اًذاهْبی ثیوبر اس کوذزط عزد ٍ یب گزم اعشفبدُ ًوبیذ.-1 3

 رر صحیح چبرر ًوبیذ.ّز کذام اس عالئن حیبسی را در ثزگِ چبرر عالئن حیبسی ثِ صَ-14      

 هحل جزاحی ثیوبر را قجل اس اًجبم عول، کبهل ٍ صحیح ؽیَ کٌذ.-15      

 ثیوبر هحذٍد ثِ سخز را دّبًؾَیِ کٌذ.-16      

 ثیوبر را در دَسیؾي ّبی هخشلف قزار دّذٍ ًقبغ سحز فؾبر را در ّز دَسیؾي هؾخص کٌذ.-17      

 هبعبص دّذ.دؾز ثیوبر هحذٍد ثِ سخز را -18       



 

 

، اًجبم سَعػ داًؾجَیبى ٍ رفع اؽکبل اًجبم دزٍعیجز ّبسَعػ هذرط،  ثیوبر در دفعِ اٍلاًجبم ّز کذام اس دزٍعیجزّب ثز رٍی  :روش تذریس 

سَعػ  اقذاهبر دزعشبری ثِ سٌْبیی سَعػ داًؾجَیبى، آهَسػ ّز گًَِ آسهبیؾبر، گزافی ّب ٍ اعکي ّبی هَجَد در ثخؼ، ارائِ گشارػ هَردی

 داًؾجَیبى در رٍسّبی سعییي ؽذُ ثز ثبلیي ثیوبر هزثَؼِ.

 

 ٍعبیل ٍ سجْیشار هزاقجشی دزعشبری هَجَد در ثخؼ. : وسایل کوک آهوزشی

 

 

 : فعالیت ها و تکالیف دانشجویاى

 

 جلغِ هَجت حذف درط هیگزدد(1) غیجز ثیؼ اس  کبراهَسیحعَر ثِ هَقع ٍ هزست در  -1

دَؽیذى یًَیفَرم کبهل دزعشبری ؽبهل رٍدَػ عفیذ سویش، ثلٌذ ٍ گؾبد، ؽلَار دبرچِ ای هٌبعت ٍ ثب رًگ ّبی سیزُ، هقٌعِ ثلٌذ ثب رًگ  -2

 ّبی سیزُ، اسیکز ًصت ؽذُ ثز رٍی هقٌعِ ٍ در عوز چخ آى، کفؼ عفیذ دزعشبری.

 براهَسیخبهَػ ثَدى سلفي ّوزاُ در ؼَل ک -3

 ٍ هْبرسْبی دزعشبری هؽبلعِ قجلی دیزاهَى اصَل  -4

 هزثیٍ دبعخگَئی ثِ عَاالر  براهَسیحعَر فعبل در ک -5

 فعبلیشْبی دزعشبری ثب عالقِ ٍ سوبیل، ثب دقز ٍ عزعز السماًجبم  -6

 ارائِ گشارػ هَردی -7

  

 : نحوه ارزشیابی

 

 ًوزُ( 5/2) ثب ّوبٌّگی دٍرُ ای هیبى ْبیآسهًَ  -1

 ًوزُ( 5/7آسهَى دبیبى سزم ) -2

 ًوزُ کغز خَاّذ ؽذ. 25/0 ثِ اسای غیجز کالعی -3

 ًوزُ ثِ ًوزُ کل اظبفِ خَاّذ ؽذ. 1ثِ اسای فعبلیز کالعی  -4

 رٍس ثعذ اس اعالم ًوزُ خَاّذثَد. 4فزصز اعشزاض ثِ ًوزُدزعشبری اعالم خَاّذ ؽذ.  ًشیجِ اهشحبى یک ّفشِ دظ اس اهشحبى در ثزدگزٍُ

 
 

 : هنابع
 

، جلذ اٍل ٍ 1382ئز علوی داًؾکذُ دزعشبری ٍ هبهبئی ؽْیذ ثْؾشی، اًشؾبرار گلجبى، اصَل هزاقجز اس ثیوبر، دٍگبط، سزجوِ اععبء ّی -1

 دٍم.

 .1386اصَل ٍ فٌَى دزعشبری دَسز ٍ دزی، سزجوِ اعبسیذ داًؾکذُ دزعشبری ٍ هبهبئی ایزاى، چبح دیک فزٌّگ،  -2

 .1389هزاقجشْبی ثبلیٌی دزعشبری، هلیحِ عبدار هَعَی،  -3

 

 

 



 

 

 

 

 

 درض جذٍل زهبًبٌذي

 هَضَع تبریخ ردیف

1 

 

8/7/92 

 

 )توریي(پرًٍذُ بیوبر، کبردکط ٍ کبرت دارٍییآشٌبیی بب 

2 15/7/92 

  

 )توریي(، کبر بب آهبَبگاکعیصى درهبًی

3 22/7/92 

  

حلقی، تْیِ ًوًَِ خلط ٍ تْیِ ًوًَِ از -حلقی، بیٌی -ظبکشي دّبًی

 )توریي(بیٌی ٍ حلق

4 29/7/92 

 

تَهی، تویس کردى لَلِ تراکئَظتَهی تعَیض پبًعوبى تراکئَظ

 )توریي(دٍجذارُ

5 6/8/92 

 

ظبکشي لَلِ تراکئَظتَهی یب لَلِ داخل ًبي، ٍارد کردى لَلِ َّایی 

 )توریي(هصٌَعی، تخلیِ ٍ ببد کردى کبف لَلِ تراکئَظتَهی

6 13/8/92 

 

حوبم دادى بیوبر در تخت، شعتشَي هَّبي بیوبر هحذٍد بِ 

 )توریي(تخت

7 20/8/92 

 

هراقبت از  ٍ پي رزٍ کَتبُ کردى درى )اًَاع پبًعوبى( هراقبت از زخن

 )توریي( درى ّوٍَاک

8 27/8/92 

 

 )توریي(شعتشَي هخصَص دّبى، هبظبش پشت، شیَ ٍ پرپ

، برطرف کردى ًیبزّبي دفعی )اًوبي تخلیِ اي، هبًذًی ٍ برگشتٌی( 4/9/92 9



 )توریي(تخلیِ هحلَل تٌقیِ 

10 11/9/92 

 

 عتشَيش ٍ)تعَیض کیعِ کلعتَهی( از اظتَهبّب هراقبت 

 )توریي(کلعتَهی

11 18/9/92 

 

 ٍضعیت دادى بیوبر )توریي(

 حرکت دادى بیوبر ٍ تبهیي آظبیش بیوبر)توریي( 25/9/92 12

13 2/10/92 

 

 بِ کبرگیري گرهب ٍ ظرهب درهبًی )توریي(

14 9/10/92 

 

 توریي دٍرُ اي

 یبى ترماهتحبى پب بب ّوبٌّگی

 


