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تاريخ:
تاييذ هي گردد كِ خاًن /آقای  -------------------كارآهَز دٍرُ كارؼٌاظي پرظتاری در
تواهي كارآهَزیّای رؼتِ پرظتاری ؼركت ًوَدُ ٍ ٍظايف هعيي ؼذُ در دفترچِ را اًجام دادُ
اظت .رفتار داًؽجَ در ايي هذت هطابق تعْذات حرفِ هقذض پسؼكي بَدُ اظت.
اهضا
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هقذهِ:
الي ثٛن دس ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿي ٘مؾ ٞبي ٔتٛٙػي سا ايفب ٔي وٙذ .دس حميمت ٔذيش ً ٚشاح يه ثش٘بٔٝ
آٔٛصؿي اػت وٚ ٝظبيف فشاٌيش  ٚاػتبد سا دس ايٗ ثش٘بٔ ٝتجييٗ ٔي ٕ٘بيذ  ٚث ٝػٛٙاٖ اثضاسي ثشاي ثجت
تؼذاد تدبسة يبدٌيشئ ،ؼتٙذ ػبصي ٔشاحُ يبدٌيشي  ٚاسصيبثي ويفيت آٔٛصؿي ثبِيٙي ٔي ثبؿذ.
ثبصٍ٘شي فؼبِيتٟبي ػّٕي  ٚثجت آٖ ،ثبصخٛسد ٔٙبػجي ثشاي دا٘ـد ٛفشأ ٓٞي وٙذ  ٚػجت ٔي ؿٛد تب
س٘ٚذ فؼبِيتٟب ث ٝكٛست ٔؼتٙذ لبثُ اسصي بثي ثبؿذ .اٌش ثبصخٛسد ٔٙبػجي اص ٘ح ٜٛفؼبِيت آٔٛصؿي ٚ
پ ظٞٚـي اص ًشف اػبتيذ ٘ذاؿت ٝثبؿيذ ًجيؼتب ٘مبيق وبس  ٚصٔيٞ ٝٙبي پيـشفت ؿٕب سٚؿٗ ٘خٛاٞذ
ؿذ .هٕٗ آسصٚي ٔٛفميت دس ًي دٚس ٜوبسؿٙبػي اسؿذ ،أيذ اػت ثتٛا٘يذ دس خٟت استمبء ػّٕي ٚ
ػّٕي خٛد وٛؿب ثبؿيذ.
قَاًيي ٍ هقررات آهَزؼي:
-

ػبػبت وبسآٔٛصي دس ثخؾ دس دٚس ٜوبسآٔٛصي كجح اص ػبػت  7:30اِي  ،12:30ػلش اص ػبػت
 13:30اِي  ٚ 18:30دس دٚس ٜوبسٚسصي كجح اص ػبػت  08:00اِي  ،14:00ػلش اص ػبػت  14:00اِي
 ٚ20:00ؿت ٞب اص ػبػت  20:00اِي ٔ 08:00ي ثبؿذ.

-

اػتفبد ٜاص ي٘ٛيفشْ ٌٔبثك ثب ٔمشسات دا٘ـىذ "ٜاػتفبد ٜاص اتيىت ،سٚپٛؽ ػفيذٔ ،مٙؼ ٚ ٝؿّٛاس ػشٔٝ
اي  ٚوفؾ ػبد ٚ ٜػذْ اػتفبد ٜاص ؿٛاس خيٗ " اِضأي ٔي ثبؿذ.

-

دس صٔي ٝٙوٛتب ٍٝ٘ ٜداؿتٗ ٘بخٗ  ٚػذْ اػتفبد ٜاص صيٛس آالت ٔتؼبلت لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسات دا٘ـىذ ٜػُٕ
ٕ٘بييذ.

-

دس ثشخٛسد ثب ثيٕبساٖٕٞ ،شاٞبٖ آٟ٘بٕٞ ،ىبساٖ ٚوبدس آٔٛصؿي -دسٔب٘ي دس ثخؾ سػبيت اك َٛاخاللي
 ٚؿئ٘ٛبت اػالٔي سا ٕ٘بيذ.

-

خشٚج اص ثخؾ يب ثيٕبسػتبٖ تحت ػٙبٚيٙي ٔب٘ٙذ :پيٍيشي أٛس اداسي ،ؿشوت دس خّؼ ... ٚ ٝفمي ثب
وؼت ٔدٛص اص اػتبد ٔشثٔ ًٝٛيؼش ٔي ثبؿذ.

-

حوٛس دا٘ـد ٛدس تٕبْ خّؼبت ٔشثٛى ث ٝوبسٚسصي اِضأي اػت .

-

اختلبف ثخـي اص ػبػت وبسآٔٛصي ث ٝاػتفبد ٜاص وتبثخب٘ ٚ ٝايٙتش٘ت دس استجبى ثب ٔٛهٛع وبسآٔٛصي،
دس ً َٛوبسآٔٛصي ثب ٘ظش اػتبد ٔشث ًٝٛأىبٖ پزيش اػت.

ًكاتي كِ هي بايعت در تكويل الگ بَك بِ آى دقت ؼَد:
o

تىٕيُ فشْ تٛػي دا٘ـد ٚ ٛتبييذ آٖ تٛػي دا٘ـد ٛثب ٘ظبست ٔشثي دس ٞش سٚص اِضأي اػت.
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o

سػبيت وبُٔ ٔمشسات دس ٖٚثخـي و ٝدس ٕٞيٗ دفتشچ ٝآٔذ ٜاػت ،هشٚسي ٔي ثبؿذ.

o

وّي ٝتدشثيبت ػّٕي  ٚػّٕي خٛد سا دس الي ثٛن ثجت ٕ٘بييذ ( ٚيب پيٛػت وٙيذ).

o

تىٕيُ الي ثٛن اص ؿشٚع دٚس ٜوبسٚسصي اِضأي اػت.

o

الي ثٛن سا دس تٕبٔي اٚلبت ثٕٞ ٝشا ٜداؿت ٝثبؿيذ تب دس ٔٛلغ ِض٘ ْٚؼجت ث ٝثجت اًالػبت دس آٖ
الذاْ ؿٛد ،ث ٝايٗ تشتيت اص ثجت اًالػبت اص ًشيك سخٛع ث ٝحبفظ ٝو ٝثب خٌب تٛاْ ٔي ثبؿذ
پيـٍيشي خٛاٞذ ؿذ.

o

ثٟتش اػت دس پبيبٖ ٞش فؼبِيت صٔبٖ وٛتبٞي دس ٕٞبٖ ٔحُ ا٘دبْ فؼبِيت ث ٝتىٕيُ تخليق دادٜ
ؿٛد تب اًالػبت ٔٛسد ٘يبص ث ٝػِٟٛت دس دػتشع ثبؿذ.

o

ٌش ٜٚآٔـٛصؿي ٔدبص اػـت دس ٞـش صٔـبٖ و ٝتـخيـق دٞـذ الي ثـٛن سا خٟـت ثشسػي يب ٘ؼخٝ
ثشداسي دس اختيبس ثٍيشد.

o

دا٘ـدٛيبٖ ٔدبص ٔي ثبؿٙذ حذ اوثش تب دٞ ٚفت ٝپغ اص اتٕبْ دٚس ٜوبسٚسصي خٛد ،وّي ٝتىبِيف خٛد
سا ثٔ ٝشثي ٔشث ًٝٛتحٛيُ ٕ٘بيٙذ .دس غيش ايٙلٛست ٕ٘شٙٔ ٜفي دس اسصؿيبثي آٟ٘ب ِحبٍ خٛاٞذ ؿذ.

o

ٔحُ ثشٌضاسي دٚس :ٜثخؾ ٞبي ثيٕبسػتبٖ ٞبي آٔٛصؿي ٚاثؼت ٝث ٝدا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي ٕٞذاٖ
ٔيثبؿذ.

o

دس كٛست ٔفمٛد ؿذٖ دفتشچ ،ٝاًالػبت لجّي ؿٕب اص ثيٗ خٛاٞذ سفت ٔ ٚؼئِٛيت آٖ ث ٝػٟذ ٜؿٕب
ٔي ثبؿذ.

o

ٌِفب دس و ٕبَ دلت ،كذالت  ٚثذٔ ٖٚخذٚؽ ؿذٖ اًالػبت ث ٝتىٕيُ ايٗ دفتشچ ٝالذاْ ٕ٘بييذ.
ثذيٟي اػت ػذْ تىٕيُ ٔٙبػتٛٔ ،خت توييغ حمٛق ؿٕب خٛاٞذ ؿذ.
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ات وَهي

ٍقت ؼٌاظي

ٍ عيت ظاّر

٘ -2ذاؿتٗ غيجت

ذٍل (- )1
هعيارّا

 -1حوٛس ثٛٔ ٝلغ دس ٔحُ وبسآٔٛصي

 -1سػبيت فشْ ٔمشس دس ٔحيي وبسآٔٛصي

 -2اػتفبد ٜاص اتيىت

 -3سػبيت حدبة  ٚآساػتٍي ظبٞش

احعاض

هع َليت

 -4سػبيت اخالق  ٚؿئ٘ٛبت اػالٔي

 -1ا٘دبْ ثٛٔ ٝلغ ٚظبيف  ٚتؼٟذات

ّويؽِ()1

ا ل ()0/ 5

ات وَهي داًؽجَياى در هحيط باليٌي(كارآهَزی)

 -1اًالػبت ثيٕبس سا ٔحشٔب٘ ٍٝ٘ ٝداؿت ٚ ٝدس اختيبس ػبيشيٗ لشاس ٕ٘ي دٞذ.

 -2دس كٛست ٘يبص تذاثيش ايٕٙي ٔثُ ٘شد ٜوٙبس تخت سا ثىبس ٔي ثٙذد

 -1ايٕٙي ٔحيي ثيٕبس سا ثشسػي ٔي وٙذ.

٘ -2حٕٞ ٜٛىبسي ثب پشػ ُٙثخؾ

ٟٔ -1بست ثشلشاسي استجبى ثب ديٍشاٖ ( ٔشثي )... ٚ

 -1ا٘تمبد پزيشي  ٚپزيشؽ اؿتجبٞبت  ٚػذْ تىشاس آٟ٘ب

 -3دلت دس ا٘دبْ ٚظبيف

 -2ا٘دبْ ٚظبيف ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ اِٛٚيت ٞب

 -1ثش٘بٔ ٝسيضي كحيح خٟت ا٘دبْ أٛس ٔحِٝٛ

 -3اػتفبدٛٔ ٜثش اص ػبػبت وبسآٔٛصي

 -2تٕبيُ ث ٝيبدٌيشي وبسٞبي خذيذ

 -1ا٘دبْ ٚظبيف ثب ػاللٕٙذي  ٚسهبيت

 -2ا٘دبْ وبُٔ ٚظبيف ٔ ٚؼئِٛيت ٞب

القِ بِ كار

ر ايت ً ن ٍ

دقت

اًتقاد پ يری

رفتار ٍ برخَرد

ح

ايوٌي

ر ايت ا َل

اخالقي

 -2ثيٕبساٖ سا دس تلٕيٓ ٌيشي ٞبي دسٔب٘ي ٔ ٚشالجتي ؿشوت ٔي دٞذ.

اهتياز
گاّي()0/5

بٌذرت()0/25

ّرگس()0

اّذاف كلي آهَزؼي دٍرُ پرظتاری بسرگعاالى ظالوٌذاى (( )1بخػ داخلي ٍ راحي وَهي)

 آؿٙبيي دا٘ـد ٛثب ٔحيي ثيٕبسػتبٖ ٔ ٚمشسات ثخؾ وؼت ٟٔبست دس ثشسػي  ٚؿٙبخت ٘يبصٞبي ٔشالجتي ٔذدخٛيبٖ ث٘ ٝح ٛػيؼتٕبتيه ا٘دبْ ٔشالجت ٞبي پشػتبسي  ٚدسٔب٘ي اص ٔذدخٛيبٖ دس ثخؾ ٞبي خشاحي ػٕٔٛي  ٚآٔٛصؽ ثٝٔذدخٛيبٖ  ٚخب٘ٛاد ٜآٖ ٞب
حذاقل ّای آهَزؼي ()requirement
-

تٛا٘بيي ثشلشاسي استجبى ٔٙبػت  ٚحشف ٝاي ثب ثيٕبس ،ثؼتٍبٖ ٚي  ،پشػٔ ٚ ُٙشثي
الذأبت الصْ خٟت پيـٍيشي اص ػٛاسم ثي حشوتي  ٚخبسج ٕ٘ٛدٖ ثيٕبس اص تخت ) (OOBحذالُ  3ثيٕبس
ٔشالجت اص ِٞ ِٝٛبي ٔتلُ ث ٝثيٕبس اص لجيُ chest tube
پزيشؽ حذالُ ٔ 2ذدخ ٛدسثخؾ
ٌشفتٗ ؿشح حبَ حذالُ اص ٔ 3ذدخٛ
ا٘دبْ سي ٌيشي  ٕٝ٘ٛ٘ ٚخٚ ٖٛسيذي حذالُ اص ٔ 2ذدخٛ
تٙظيٓ لٌشات ػشْ ٔذدخٛ
آؿٙب ثٛدٖ ثب ٔؼب٘ي ٚاكٌالحبت سايح دسثخؾ
ا٘دبْ پب٘ؼٕبٖ ثٌٛس كحيح حذالُ ثشاي ٔ 3ذدخٛ
آؿٙبيي ثب ا٘ٛاع ػشٟٔب
آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ حذالُ ٔ 2ذدخ ٛخٟت پشٚػيدشٞبي تـخيلي
آٔٛصؽ ث ٝحذالُ ٔ 2ذدخ ٛخٟت آٔبدٌيٟبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ
ٔشالجت اص ٔذدخ ٛثب اػتٔٛب
تضسيك ػوال٘ي  ٚصيش خّذي ثشاي ٔذدخٛ
آٔٛصؽ ث ٝحذالُ ٔ 2ذدخ ٛدس ٍٙٞبْ تشخيق

هْارت ّايي كِ داًؽجَ در طَل دٍرُ بايذ بياهَزد:
(تركيبي از مهارتهاي شناختي ،نگرشي و رواني –حركتي)
-

وؼت ٟٔبست دس آؿٙبيي ثب ٔحيي ثيٕبسػتبٖ ٔ ٚمشسات ثخؾ
وؼت ٟٔبست دس ثشسػي  ٚؿٙبخت اص ٔذدخٛيبٖ
وؼت دا٘ؾ دس ٘حٔ ٜٛشالجت اص ثيٕبساٖ ثب تٛخ ٝث ٝاػتب٘ذاسدٞبي ٔشالجتي
تٛا٘بيي ثشلشاسي استجبى ثب ٔذدخ ٚ ٛخب٘ٛادٚ ٜي  ٚتيٓ ثٟذاؿتي
٘ـبٖ دادٖ حغ ٔؼئِٛيت  ٚتؼٟذ دس ٔشالجت اص ثيٕبساٖ دس ٔحذٚدٔ ٜؼئِٛيتٟبي پشػتبسي
تٛا٘بيي وٙتشَ ػف٘ٛت  ٚسػبيت ٘ىبت ايٕٙي ثٍٙٞ ٝبْ ا٘دبْ ٔشالجت ٞبي پشػتبسي
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-

وؼت ٟٔبست دس الذأبت الصْ خٟت پيـٍيشي اص ػٛاسم ثي حشوتي  ٚخبسج ٕ٘ٛدٖ ثيٕبس اص تخت
وؼت ٟٔبست دس ٌشفتٗ تبسيخچٝ
وؼت ٟٔبست دس ٔشالجت اص ِٞ ِٝٛبي ٔتلُ ث ٝثيٕبس
وؼت ٟٔبست دس ٔشالجت اص ٔذدخ ٛلجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ خشاحي
وؼت ٟٔبست دس تٙظيٓ لٌشات ػشْ ثيٕبس
وؼت ٟٔبست دس ٔشالجت  ٚآٔٛصؽ ثٔ ٝذدخ ٛلجُ  ٚثؼذ اص پشٚػيدشٞبي تـخيلي
وؼت ٟٔبست دس آؿٙبيي ثب اكٌالحبت  ٚاختلبسات سايح دس ثخؾ

فْرظت هٌابع هطالعاتي:
1) Black, J.M Hawks J.H. Medical-surgical Nursing: Clinical Management for
position outcome. 7 th .ed. st. Louis: Elsevier saunders company, 2005
2) Phipps, et al.medical-Surgical Nursing : Health and illness perspectives . St.
Louise Mosby company,2007
3) Potter , patria A, and per Anne G,fundamental of nursing 2007
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دظتَرالعول

پزيشؽ ٔذدخ ٛدسثخؾ

تٛا٘بيي ثشلشاسي استجبى ٔٙبػت ٚ
حشف ٝاي ثب ثيٕبس  ٚثؼتٍبٖ ٚي

تٛا٘بيي ثشلشاسي استجبى ٔٙبػت ٚ
حشف ٝاي ثب پشػٔ ٚ ُٙشثي

الذأبت الصْ خٟت پيـٍيشي اص
ػٛاسم ثي حشوتي

تاريخ

ذٍل حذاقل ّای آهَزؼي

بخػ/بيوارظتاى

تؽخي
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2

ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-3

ٌشفتٗ ؿشح حبَ اص ٔذدخٛ

ا٘دبْ سي ٌيشي اص ٔذدخٛ

ا٘دبْ ٕ٘ ٝ٘ٛخٚ ٖٛسيذي اص
ٔذدخٛ

ٔشالجت اص ِٞ ِٝٛبي ٔتلُ ثٝ
ثيٕبس اص لجيُ chest tube
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-3
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2

بيوار

اهضای هربي

هالح ات
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تٙظيٓ لٌشات ػشْ ٔذدخٛ

آؿٙب ثٛدٖ ثب ٔؼب٘ي ٚاكٌالحبت
سايح دسثخؾ

ا٘دبْ پب٘ؼٕبٖ ثٌٛس كحيح ثشاي
ٔذدخٛ

آؿٙبيي ثب ا٘ٛاع ػشٟٔب

آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ ٔذدخ ٛخٟت
پشٚػيدشٞبي تـخيلي

آٔٛصؽ ثٔ ٝذدخ ٛخٟت
آٔبدٌيٟبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ

ٔشالجت اص ٔذدخ ٛثب اػتٔٛب

تضسيك ػوال٘ي ثشاي ٔذدخٛ

تضسيك صيش خّذي ثشاي ٔذدخٛ

آٔٛصؽ ثٔ ٝذدخ ٛدس ٍٙٞبْ
تشخيق

ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-3

ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2

ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
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اّذاف

اظتراتصی
آهَزؼي

ػّٕي

دا٘ـد ٛلبدس خٛاٞذ ثٛد:
ٔ -1ذدخ ٛسا ثٌٛس كحيح دس ثخؾ پزيشؽ
ٕ٘بيذ

 -2استجبى ٔٙبػت  ٚحشف ٝاي ثب ثيٕبس ٚ
پشػ ُٙثشلشاس ٕ٘بيذ

ٔ -3ذدخ ٛسا اص تخت ( )OOBخبسج ٕ٘بيذ

 -4سي ٌيشي سا ثٌٛس كحيح ثشاي ٔذدخٛ
ا٘دبْ دٞذ

ٔ -5ذدخ ٛسا ثٌٛس اػتشيُ ػ٘ٛذاط ٕ٘بيذ

 -6اص ػ٘ٛذ ٔثب٘ٔ ٝشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ
الصْ سا ثٔ ٝذدخ ٛاسا  ٝدٞذ

 -7ػ٘ٛذ ادساسي ٔذدخ ٛسا ثٌٛس ٔٙبػت
خبسج ٕ٘بيذ

 -8ػ٘ٛذ ٌزاسي ٔؼذ ٜسا ثٌٛس كحيح ا٘دبْ
دٞذ

 – 9اص ػ٘ٛذ ٔؼذٔ ٜشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ
الصْ سا ثٔ ٝذدخ ٛاسا  ٝدٞذ

 -10وٙتشَ خزة  ٚدفغ ) (I&Oسا ثٌٛس
كحيح ا٘دبْ دٞذ

ؿفبٞي/
ػّٕي
ؿفبٞي/ػّٕي
ػّٕي
ػّٕي
ؿفبٞي/
ػّٕي
ػّٕي
ػّٕي
ؿفبٞي/
ػّٕي
ػّٕي

با راٌّوايي
اًجام هي دّذ
()0/5

ًع تا كاهل
اًجام هي دّذ
()0/ 5

بطَر كاهل
اًجام هي
دّذ ()1

ذٍل ارزؼيابي كارآهَز
اًجام
هي دّذ
()0/25

ًاق

تَاًايي اًجام
كار را ًذارد
()0

تَ يِ
اظتاد
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 -11ثٌٛس كحيح سي ٌيشي سا ثشاي ٔذدخٛ
ا٘دبْ دٞذ
ػّٕي

 ٕٝ٘ٛ٘ -12خٚ ٖٛسيذي سا اص ٔذدخٛ
ٕ٘بيذ

 -13ا٘ٛاع ػشْ ٞب سا ثـٙبػذ

 -14پب٘ؼٕبٖ سا ثٌٛس اػتشيُ تؼٛين ٕ٘بيذ

 -15اص ا٘ٛاع اػتٔٛب ثٌٛس كحيح ٔشالجت ٕ٘بيذ
 ٚثٔ ٝذدخ ٛآٔٛصؽ الصْ سا ثذٞذ

 -16اص ٔذدخ ٕٝ٘ٛ٘ ٛادساس خٟت وـت  ٚا٘بِيض
تٟيٕ٘ ٝبيذ

تٟيٝ
ػّٕي
ؿفبٞي
ػّٕي
ؿفبٞي /
ػّٕي
ػّٕي

 -17تضسيك ػوال٘ي سا ثٌٛس كحيح ا٘دبْ دٞذ

 -18تضسيك صيش خّذي سا ثٌٛس كحيح ا٘دبْ
دٞذ

 -19اص ٔذدخ ٛلجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ خشاحي
ٔشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؿٟبي الصْ سا اسا  ٝدٞذ

 -20ا٘ٛاع دسٟ٘ب سا ثـٙبػذ

 -21دسٖ سا ث ٝسٚؽ اػتشيُ خبسج ٕ٘بيذ

 -22دس ٍٙٞبْ تشخيق ثٔ ٝذدخ ٚ ٛخب٘ٛادٜ
ٚي آٔٛصؽ دٞذ

ٔ -23شالجت ٞبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ خشاحي
سا ثشاي ٔذدخ ٛثغْ َ آٚسد

 -24اص ِٞ ِٝٛبي ٔتلُ ثٔ ٝذدخٔ ٛشالجت
الصْ سا داؿت ٝثبؿذ

ػّٕي
ػّٕي
ؿفبٞي /
ػّٕي
ؿفبٞي
ػّٕي
ؿفبٞي
ػّٕي
ٔـبٞذ/ ٜ
ػّٕي

عنوان كنفرانس يا ژورنال كالب

ذٍل ارزؼيابي در طَل دٍرُ
هَارد ارزؼيابي
ات وَهي

ًورُ اظتاًذارد
ً 4ورُ

اّذاف اختصا ي

ً 12ورُ

تكاليف دٍرُ

ً 2ورُ

اهتحاى پاياى بخػ

ً 2ورُ

وع ًورُ

ً 20ورُ
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ًورُ داًؽجَ

هالح ات

اّذاف كلي آهَزؼي دٍرُ كارآهَزی ظالوٌذاى( 2ارٍلَشی ً -رٍلَشی)
-

آؿٙبيي دا٘ـد ٛثب ٔحيي ثيٕبسػتبٖ ٔ ٚمشسات ثخؾ
وؼت ٟٔبست دس ثشسػي  ٚؿٙبخت اص ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝاختالالت ػيؼتٓ ادساسي
اسا ٔ ٝشالجت پشػتبسي ثش اػبع فشايٙذ پشػتبسي ثب تبويذ ثش آٔٛصؽ ث ٝثيٕبس

حذاقل ّای آهَزؼي ()requirement
-

پزيشؽ حذالُ ٔ 2ذدخ ٛدسثخؾ

-

ٌشفتٗ ؿشح حبَ اص حذالُ ٔ 1ذدخٛ

-

ا٘دبْ ٔؼبيٙبت فيضيىي حذالُ دس ٔ 2ذدخٛ

-

آؿٙب ثٛدٖ ثب ٔؼب٘ي ٚاكٌالحبت سايح دسثخؾ

-

آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ حذالُ ٔ 2ذدخ ٛخٟت پشٚػيدشٞبي تـخيلي

-

آٔٛصؽ ث ٝحذالُ ٔ 2ذدخ ٛخٟت آٔبدٌي ٞبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ

-

ٔشالجت اص حذالُ  2ثيٕبس ٔجتالث ٝثيٕبسيٟبي اٚسِٛٚطي ثش اػبع فشايٙذ پشػتبسي

-

آؿٙبيي ثب ٔىب٘يؼٓ  ٚػٛاسم داسٞٚبي سايح دسثخؾ

-

آٔٛصؽ ث ٝحذالُ ٔ 2ذدخ ٛدس ٍٙٞبْ تشخيق

هْارت ّايي كِ داًؽجَ در طَل دٍرُ بايذ بياهَزد:
(تركيبي از مهارت هاي شناختي ،نگرشي و رواني – حركتي)
-

وؼت ٟٔبست دس آؿٙبيي ثب ٔحيي ثيٕبسػتبٖ ٔ ٚمشسات ثخؾ

-

وؼت ٟٔبست دس ثشسػي  ٚؿٙبخت اص ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝاختالالت ػيؼتٓ ادساسي

-

وؼت ٟٔبست دس اسا ٔ ٝشالجت پشػتبسي ثش اػبع فشايٙذ پشػتبسي ثب تبويذ ثش آٔٛصؽ ث ٝثيٕبس

-

وؼت ٟٔبست دس ٘ـبٖ دادٖ حغ ٔؼئِٛيت  ٚتؼٟذ دس ٔشالجت اص ثيٕبساٖ دس ٔحذٚدٔ ٜؼئِٛيتٟبي
پشػتبسي

-

وؼت ٟٔبست دس ٔشالجت اص ٔذدخ ٛلجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ خشاحي

-

وؼت ٟٔبست دس ٔشالجت  ٚآٔٛصؽ ثٔ ٝذدخ ٛلجُ  ٚثؼذ اص پشٚػيدشٞبي تـخيلي

-

وؼت ٟٔبست دس اخشاي كحيح داس ٚثشاي ٔذدخٛ

-

وؼت ٟٔبست دس آؿٙبيي ثب تفؼيش آصٔبيـبت پبساوّيٙيىي

-

وؼت ٟٔبست دس آؿٙبيي ثب اكٌالحبت  ٚاختلبسات سايح دس ثخؾ

12

:فْرظت هٌابع هطالعاتي
1) Black ,J. M ,Hawks J .H. Medical Surgical Nursing: Clinical Management for
positive outcomes.
2) Phipps, et al . Medical Surgical Nursing : health and illness perspective.
3) Bruner and Sudarth, Medical Surgical Nursing,2014
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دظتَرالعول

تاريخ

خذ َٚحذالُ ٞبي آٔٛصؿي
بخػ/بيوارظتاى

پزيشؽ ٔذدخ ٛدسثخؾ

ٌشفتٗ ؿشح حبَ

ا٘دبْ ٔؼبيٙبت فيضيىي

تؽخي

ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-1
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2

آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ ٔذدخ ٛخٟت
پشٚػيدشٞبي تـخيلي

آٔٛصؽ ثٔ ٝذدخ ٛخٟت
آٔبدٌيٟبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ

ٔشالجت اص ٔذدخٛيبٖ ٔجتالثٝ
ثيٕبسيٟبي اٚسِٛٚطي ثش اػبع
فشايٙذ پشػتبسي

آؿٙبيي ثب ٔؼب٘ي ٚاكٌالحبت
سايح دسثخؾ
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2

آؿٙبيي ثب ٔىب٘يؼٓ  ٚػٛاسم
داسٞٚبي ثىبس ٌشفت ٝؿذٜ

آٔٛصؽ ث ٝثيٕبس دس ٍٙٞبْ
تشخيق

ثيٕبس-1
ثيٕبس-2

بيوار

اهضا هربي

هالح ات
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اّذاف

آهَزؼي

اظتراتصی

 -2اص ٔذدخ ٛؿشح حبَ  ٚتبسيخچ ٝثيٕبسي اخز ٕ٘بيذ

ٔ -3ؼبيٙبت فيضيىي سا ثشاي ٔذدخ ٛا٘دبْ دٞذ

دا٘ـد ٛلبدس خٛاٞذ ثٛد:
ٔ -1ذدخ ٛسا ثٌٛس كحيح دس ثخؾ پزيشؽ ٕ٘بيذ

ػّٕئ /ـبٞذٜ

ٔ -4ذدخ ٛسا ثشاي ا٘دبْ پشٚػيدشٞبيي تـخيلي آٔبدٜ
ٕ٘بيذ

 -5اكٌالحبت  ٚاختلبسات سايح دس ثخؾ سا ثـٙبػذ

 -6آصٔبيـبت پبساوّيٙيىي سايح دس ثخؾ سا تفؼيش ٕ٘بيذ

ػّٕي
ػّٕي /ؿفبٞي/
يبدداؿت سٚايتي

ػّٕي /ؿفبٞي
ؿفبٞي
ؿفبٞي

 -7اص ٔذدخ ٛلجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ خشاحي ٔشالجت ٕ٘ٛدٚ ٜ
آٔٛصؿٟبي الصْ سا اسا  ٝدٞذ

 -8ثٔ ٝذدخٛي داساي ا٘ٛاع ػ٘ٛذٞب آٔٛصؽ دادٚ ٜ
ٔشالجت ٕ٘بيذ

 -9اص ٔذدخ ٛثب ا٘حشاف ٔؼيش ادساسي ثش اػبع فشايٙذ
پشػتبسي ٔشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ الصْ سا اسا  ٝدٞذ

 -10اص ٔذدخٛي ثب ػف٘ٛت ػيؼتٓ ادساسي ثش اػبع
فشايٙذ پشػتبسي ٔشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ الصْ سا اسا ٝ
ٕ٘بيذ

ؿفبٞي
ػّٕي /ؿفبٞي
ػّٕي /ؿفبٞي

ػّٕي /ؿفبٞي

پشػتبسي ٔشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ الصْ سا اسا  ٝدٞذ

 -11اص ٔذدخٛي داساي ػ ًٙػيؼتٓ ادساسي ثش اػبع فشايٙذ

ػّٕي /ؿفبٞي

اًجام
هي دّذ
()0/25

با راٌّوايي
اًجام هي دّذ
()0/5

ًع تا كاهل
اًجام هي دّذ
()0/ 5

بطَر كاهل
اًجام هي دّذ
()1

ذٍل ارزؼيابي كارآهَز

()0

ًاق

تَاًايي اًجام
كار را ًذارد

تَ يِ
اظتاد
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 -12اص ٔذدخٛي تحت پشٚػتبتىتٔٛي ٔشالجت ٕ٘ٛدٜ
 ٚآٔٛصؽ الصْ سا اسا ٕ٘ ٝبيذ

 -13اص ٔذدخٛيي و ٝؿؼتـٛي ٔثب٘ ٝاص ًشيك
ػ٘ٛذ داسد ٔشالجت ٕ٘بيذ

ػّٕي /ؿفبٞي

 -14اص ٔذدخٛي داساي تٛٔٛس دس ػيؼتٓ ادساسي ثش
اػبع فشايٙذ پشػتبسي ٔشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ
الصْ سا اسا ٕ٘ ٝبيذ

ػّٕي

ػّٕي /ؿفبٞي

 -15ث ٝسٚؽ اػتشيُ ػ٘ٛذاط ٔذدخ ٛسا ا٘دبْ دٞذ

 -17ثٔ ٝذدخ٘ ٛحٌ ٜٛشفتٗ آصٔبيؾ ادساس خٟت
وـت ٚآ٘بِيض سا آٔٛصؽ دٞذ

 – 18ثٔ ٝذدخ ٛخٕغ آٚسي ادساس  24ػبػت ٝسا
آٔٛصؽ دٞذ

 -19اص ٔذدخٛي ثب تشٔٚب ث ٝػيؼتٓ ادساسي ثش
اػبع فشايٙذ پشػتبسي ٔشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ
الصْ سا اسا ٕ٘ ٝبيذ

 -20وٙتشَ خزة  ٚدفغ (  )I&Oسا ثشاي ٔذدخٛ
ا٘دبْ دٞذ

 -21پب٘ؼٕبٖ سا ثٌٛس كحيح ثشاي ٔذدخ ٛا٘دبْ
دٞذ

 -22اك َٛكحيح داسٚدسٔب٘ي سا سػبيت ٕ٘بيذ

 -16ث ٝسٚؽ كحيح ػ٘ٛذ ادساسي سا خبسج ٕ٘بيذ

ػّٕي

ؿفبٞي
ؿفبٞي

ػّٕي /ؿفبٞي

ٔـبٞذ /ٜػّٕي
ػّٕي
ٔـبٞذ /ٜػّٕي

 -23دس ٍٙٞبْ تٛصيغ داس ٚث ٝػٛاسم آٟ٘ب ٚ
آٔٛصؿٟبي الصْ تٛخٕ٘ ٝبيذ

 -24ثٔ ٝذدخ ٚ ٛخب٘ٛادٚ ٜي دس ٍٙٞبْ تشخيق
آٔٛصؿٟبي الصْ سا اسا ٕ٘ ٝبيذ

ٌ -25ضاسؽ پشػتبسي سا ثٌٛس كحيح دس پش٘ٚذٜ
ثيٕبس ثجت ٕ٘بيذ

ػّٕي /ؿفبٞي
ؿفبٞي
ػّٕي

عنوان كنفرانس يا ژورنال كالب

ذٍل ارزؼيابي در طَل دٍرُ
هَارد ارزؼيابي
ات وَهي

ًورُ اظتاًذارد
ً 4ورُ

اّذاف اختصا ي

ً 12ورُ

تكاليف دٍرُ

ً 2ورُ

اهتحاى پاياى بخػ

ً 2ورُ

وع ًورُ

ً 20ورُ
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ًورُ داًؽجَ

هالح ات

اّذاف كلي آهَزؼي دٍرُ كارآهَزی ظالوٌذاى ٍ( 2احذ زًاى)
-

آؿٙبيي دا٘ـد ٛثب ٔحيي ثيٕبسػتبٖ ٔ ٚمشسات ثخؾ
وؼت ٟٔبست دس ثشسػي  ٚؿٙبخت اص ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝاختالالت ػيؼتٓ تٙبػّي
اسا ٔ ٝشالجت پشػتبسي ثش اػبع فشايٙذ پشػتبسي ثب تبويذ ثش آٔٛصؽ ث ٝثيٕبس

حذاقل ّای آهَزؼي ()requirement
-

پزيشؽ حذالُ ٔ 2ذدخ ٛدسثخؾ
ٌشفتٗ ؿشح حبَ اص حذالُ ٔ 2ذدخٛ
ا٘دبْ ٔؼبيٙبت فيضيىي حذالُ دس ٔ 2ذدخٛ
آؿٙب ثٛدٖ ثب ٔؼب٘ي ٚاكٌالحبت سايح دسثخؾ
آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ حذالُ ٔ 2ذدخ ٛخٟت پشٚػيدشٞبي تـخيلي
آٔٛصؽ ث ٝحذالُ ٔ 2ذدخ ٛخٟت آٔبدٌيٟبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ
ٔشالجت اص ٔذدخٔ ٛجتالث ٝاختالالت تٙبػّي ثش اػبع فشايٙذ پشػتبسي
آؿٙبيي ثب ٔىب٘يؼٓ  ٚػٛاسم داسٞٚبي سايح دسثخؾ
آٔٛصؽ ٞبي ث ٝحذالُ ٔ 2ذدخ ٛدس ٍٙٞبْ تشخيق

هْارت ّايي كِ داًؽجَ در طَل دٍرُ بايذ بياهَزد:
(تركي ي از هْارت ّای ؼٌاختيً ،گرؼي ٍ رٍاًي –حركتي)
-

وؼت ٟٔبست دس آؿٙبيي ثب ٔحيي ثيٕبسػتبٖ ٔ ٚمشسات ثخؾ
وؼت ٟٔبست دس ثشسػي  ٚؿٙبخت اص ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝاختالالت ػيؼتٓ تٙبػّي
وؼت ٟٔبست دس اسا ٔ ٝشالجت پشػتبسي ثش اػبع فشايٙذ پشػتبسي ثب تبويذ ثش آٔٛصؽ ث ٝثيٕبس
وؼت ٟٔبست دس ٘ـبٖ دادٖ حغ ٔؼئِٛيت  ٚتؼٟذ دس ٔشالجت اص ثيٕبساٖ دس ٔحذٚدٔ ٜؼئِٛيت ٞبي پشػتبسي
وؼت ٟٔبست دس ٔشالجت اص ٔذدخ ٛلجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ خشاحي
وؼت ٟٔبست دس آٔٛصؽ حذالُ ثٔ 4 ٝذدخ ٛدس خلٛف ٘ح ٜٛؿيش دادٖ ثٛ٘ ٝصاد
وؼت ٟٔبست دس ٔشالجت  ٚآٔٛصؽ ثٔ ٝذدخ ٛلجُ  ٚثؼذ اص پشٚػيدشٞبي تـخيلي
وؼت ٟٔبست دس اخشاي كحيح داس ٚثشاي ٔذدخٛ
وؼت ٟٔبست دس آؿٙبيي ثب تفؼيش آصٔبيـبت پبساوّيٙيىي
وؼت ٟٔبست دس آؿٙبيي ثب اكٌالحبت  ٚاختلبسات سايح دس ثخؾ
وؼت ٟٔبست دس آٔٛصؽ ث ٝحذالُ ٔ 5ذدخ ٛدس خلٛف ٔؼبي ٝٙپؼتبٖ

فْرظت هٌابع هطالعاتي:
 )1ثبسداسي  ٚصايٕبٖ ٚيّيبٔض . 2010
 )2دسػٙبٔ ٝپشػتبسي  ٚثٟذاؿت ٔبدساٖ ٛ٘ ٚصاداِٖ ،يفش 2008
 )3پشػتبسي  ٚثٟذاؿت ٔبدساٖ ٛ٘ ٚصاداٖ ،تأِيف :رٚاِفمبسي ،اػذي ٘ٛلبثي
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دظتَرالعول

تاريخ

خذ َٚحذالُ ٞبي آٔٛصؿي
بخػ/بيوارظتاى

پزيشؽ ٔذدخ ٛدسثخؾ

ٌشفتٗ ؿشح حبَ

ا٘دبْ ٔؼبيٙبت فيضيىي

تؽخي
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2

آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ ٔذدخ ٛخٟت
پشٚػيدشٞبي تـخيلي

آٔٛصؽ ثٔ ٝذدخ ٛخٟت
آٔبدٌيٟبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ

آؿٙبيي ثب ٔؼب٘ي ٚاكٌالحبت سايح
دسثخؾ

ثيٕبس-1
ثيٕبس-2
ثيٕبس-1
ثيٕبس-2

ٔشالجت اص ٔذدخٔ ٛجتالثٝ
اختالالت تٙبػّي

آؿٙبيي ثب ٔىب٘يؼٓ  ٚػٛاسم
داسٞٚب

آٔٛصؽ ثٔ ٝذدخ ٛدس ٍٙٞبْ
تشخيق

ثيٕبس-1
ثيٕبس-2

بيوار

اهضای هربي

هالح ات
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اظتراتصی آهَزؼي

ٔـبٞذ/ ٜػّٕي
ػّٕي /ؿفبٞي/
يبدداؿت سٚايتي
ػّٕئ /ـبٞذٜ
ػّٕي /ؿفبٞي

اّذاف

دا٘ـد ٛلبدس خٛاٞذ ثٛد:
ٔ -1ذدخ ٛسا ثٌٛس كحيح دس ثخؾ پزيشؽ ٕ٘بيذ

 -2اص ٔذدخ ٛؿشح حبَ  ٚتبسيخچ ٝثيٕبسي اخز
ٕ٘بيذ

ٔ -3ؼبيٙبت فيضيىي سا ثشاي ٔذدخ ٛا٘دبْ دٞذ

ٔ -4ذدخ ٛسا ثشاي ا٘دبْ پشٚػيدشٞبيي تـخيلي
آٔبدٕ٘ ٜبيذ

 -5ثٔ ٝذدخ٘ ٛحٔ ٜٛؼبي ٝٙپؼتبٖ سا آٔٛصؽ دٞذ

 -6اكٌالحبت  ٚاختلبسات سايح دس ثخؾ سا
ثـٙبػذ

 -7آصٔبيـبت پبساوّيٙيىي سايح دس ثخؾ سا تفؼيش
ٕ٘بيذ

 -8اص ٔذدخ ٛلجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ خشاحي ٔشالجت
ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؿٟبي الصْ سا اسا  ٝدٞذ

 -9اص ٔذدخٛي ثب ػف٘ٛت ػيؼتٓ تٙبػّي ثش اػبع
فشايٙذ پشػتبسي ٔشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ الصْ سا
اسا ٕ٘ ٝبيذ

 -10اص ٔذدخٛي ثب ػشًبٖ سحٓ  ٚػشٚيىغ ثش
اػبع فشايٙذ پشػتبسي ٔشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ
الصْ سا اسا ٕ٘ ٝبيذ

ؿفبٞي
ؿفبٞي
ؿفبٞي
ػّٕي /ؿفبٞي

ػّٕي /ؿفبٞي

ػّٕي /ؿفبٞي

ًع تا كاهل
اًجام هي
دّذ ()0/ 5

بطَر كاهل
اًجام هي دّذ
()1

ذٍل ارزؼيابي كارآهَز
با راٌّوايي
اًجام هي
دّذ ()0/5

ًاق

اًجام هي
دّذ ()0/25

تَاًايي
اًجام كار
را ًذارد()0

تَ يِ اظتاد
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ػّٕي
ػّٕي
ؿفبٞي
ػّٕي
ػّٕي
ػّٕي /ؿفبٞي

ػّٕي
ٔـبٞذ /ٜػّٕي
ػّٕي /ؿفبٞي
ؿفبٞي
ػّٕي

 -11وٙتشَ خزة  ٚدفغ (  )I&Oسا ثشاي ٔذدخٛ
ا٘دبْ دٞذ

ٔ -12بػبط سحٓ سا ثؼذ اص ػضاسيٗ ثشاي ٔذدخٛ
ا٘دبْ دٞذ

 -13آٔٛصؽ ؿيش دٞي ثٔ ٝذدخ ٛسا اسا  ٝدٞذ

 -14ث ٝسٚؽ اػتشيُ ػ٘ٛذاط ٔذدخ ٛسا ا٘دبْ دٞذ

 -15ث ٝسٚؽ كحيح ػ٘ٛذ ادساسي سا خبسج ٕ٘بيذ

 -16اص ٔذدخٛي ٞيؼتشوتٔٛي ثش اػبع فشايٙذ
پشػتبسي ٔشالجت ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ الصْ سا اسا ٝ
ٕ٘بيذ

 -17پب٘ؼٕبٖ سا ثٌٛس كحيح ثشاي ٔذدخ ٛا٘دبْ
دٞذ

 -18اك َٛكحيح داسٚدسٔب٘ي سا سػبيت ٕ٘بيذ

 -19دس ٍٙٞبْ تٛصيغ داس ٚثٔ ٝذدخ ٛث ٝػٛاسم آٟ٘ب
 ٚآٔٛصؽ ٞبي الصْ تٛخٕ٘ ٝبيذ

 -20ثٔ ٝذدخ ٚ ٛخب٘ٛادٚ ٜي دس ٍٙٞبْ تشخيق
آٔٛصؿٟبي الصْ سا اسا ٕ٘ ٝبيذ

ٌ -21ضاسؽ پشػتبسي سا ثٌٛس كحيح دس پش٘ٚذٜ
ثيٕبس ثجت ٕ٘بيذ

عنوان كنفرانس يا ژورنال كالب

ذٍل ارزؼيابي در طَل دٍرُ
هَارد ارزؼيابي
ات وَهي

ًورُ اظتاًذارد
ً 4ورُ

اّذاف اختصا ي

ً 12ورُ

تكاليف دٍرُ

ً 2ورُ

اهتحاى پاياى بخػ

ً 2ورُ

وع ًورُ

ً 20ورُ
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ًورُ داًؽجَ

هالح ات

اّذاف كلي آهَزؼي دٍرُ كارآهَزی بسرگعاالى ٍ ظالوٌذاى( 2 -بخػ گَارغ)
ايدبد تٛا٘بيي دس دا٘ـدٛيبٖ پشػتبسي خٟت ؿٙبػبيي ا٘ٛاع ثيٕبسي ٞبي ٌٛاسؿي  ٚػال ٓ ثبِيٙي ،سٚؽ ٞبي
تـخيلي ،الذأبت پشػتبسي آٔٛصؽ ث ٝثيٕبسٛ٘ ٚتٛا٘ي آٟ٘بػت ث٘ ٝحٛي و ٝثتٛا٘ٙذ ثب اػتفبد ٜاص فشآيٙذ
پشػتبسي ،آٔٛختٞ ٝبي خٛد سا دس خٟت ٔشالجت اص ٔذدخٛيبٖ ٔجتال ث ٝوبس ٌيش٘ذ.
حذاقل ّای آهَزؼي ()requirement
-

اخز تبسيخچ ٝاص ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىُ ٌٛاسؿي (حذالُ  5ثيٕبس)

-

ا٘دبْ ٔؼبي ٝٙفيضيىي وبُٔ اص ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىُ ٌٛاسؿي (حذالُ  5ثيٕبس)

-

ثشسػي ثيٕبس دس ثخؾ ِ ٚيؼت ٔـىالت ٔشثٛى ثٚ ٝي (حذالُ  5ثيٕبس)

-

ؿؼتـٛي كحيح دػت (حذالُ 10ثبس)

-

پٛؿيذٖ كحيح دػتىؾ اػتشيُ (حذالُ  4ثيٕبس)

-

ٔشالجت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ (حذالُ  10ثيٕبس)

-

ا٘دبْ تغييش پٛصيـٗ دس ثيٕبساٖ(.حذالُ 5ثيٕبس)

-

ا٘ذاصٌ ٜيشي ػال ٓ حيبتي (فـبسخ٘ ،ٖٛجن ،تٙفغ ،دسخ ٝحشاست) (حذالُ 10ثيٕبس)

-

ا٘دبْ اوؼيظٖ تشاپي (ػ٘ٛذ د ٚؿبخ ٝثيٙئ-بػه ػبد( )ٜحذالُ  2ثيٕبس)

-

ا٘دبْ پب٘ؼٕبٖ ٔ ٚشالجت اص دسٖ (حذالُ 4ثيٕبس)

-

اخشاي دػتٛسات داسٚيي (خٛساوي-ػوال٘يٚ-سيذي-صيش خّذي -داخُ خّذي) (حذالُ  10ثيٕبس)

-

ٌشفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛخ( ٖٛحذالُ  5ثيٕبس)

-

ٚكُ وشدٖ ػشْ ،تٙظيٓ لٌشٔ ٚ ٜشالجت ٞبي آٖ (حذالُ  5ثيٕبس)

-

ٔشالجت اص ٔؼيشٞبي داخُ ٚسيذي  ٚدسكٛست ٘يبص تؼٛين آ٘ظيٛوت (حذالُ  5ثيٕبس)

-

ٔشالجت الصْ خٟت ػ٘ٛذ ٌزاسي ٔثب٘( ٝحذالُ 1ثيٕبس)

-

ا٘دبْ ٔشالجت ٞبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ (حذالُ 2ثيٕبس)

-

ا٘دبْ ٔشاحُ پزيشؽ يب تشخيق يب ا٘تمبَ ثيٕبس (حذالُ  2ثيٕبس)

-

ٌضاسؽ ٘ٛيؼي ثشاػبع فشآيٙذ پشػتبسي (حذالُ 8ثيٕبس)

-

تٟي ٝفشآيٙذ پشػتبسي (حذالُ 2ثيٕبس)

-

اص ِ ِٝٛثيٙي ٔؼذ ٜاي ثيٕبس ٔشالجت ٔي وٙذ (تؼجي ٚ ٝخبسج وشدٖ آٖ) (حذالُ 2ثيٕبس)

هْارت ّايي كِ داًؽجَ در طَل دٍرُ بايذ بياهَزد:
(تركي ي از هْارت ّای ؼٌاختيً ،گرؼي ٍ رٍاًي –حركتي)
-

داسٞٚبي ٔٛسد اػتفبد ٜدس ثخؾ ٌٛاسؽ سا ٔي ؿٙبػذ.
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-

اكٌالحبت  ٚاختلبسات سايح دس ثخؾ ٌٛاسؽ سا ٔي ؿٙبػذ
سٚؽ ٞبي وٙتشَ ػف٘ٛت سا اخشا ٔي وٙذ( .ؿؼتـٛي كحيح دػت ،پٛؿيذٖ دػتىؾ اػتشئُ ،بػه)
دٞب٘ـٛي ٝدس ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد سا دس كٛست ِض ْٚاخشا ٔي وٙذ
اص ثيٕبس ٔجتال ث ٝاختالَ ٌٛاسؿي ؿشح حبَ اخز ٔي وٙذ.
ٔؼبيٙبت فيضيىي ثيٕبس ٔجتال ث ٝاختالَ ٌٛاسؿي سا ا٘دبْ ٔي دٞذ.
ػاليٓ ثبِيٙي ثيٕبسيٟبي ٌٛاسؿي سا ٔي ؿٙبػذ.

-

سٚؿٟبي تـخيلي ثيٕبسي ٞبي ٌٛاسؿي سا ؿشح ٔي دٞذ.

-

سٚؽ ٞبي دسٔب٘ي ثيٕبسي ٞبي ٌٛاسؿي سا ثيبٖ ٔي وٙذ.

 اص فشآيٙذ پشػتبسي ث ٝػٛٙاٖ چٟبسچٛثي خٟت ٔشالجت اص ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝاختالالت ػيؼتٓ ٌٛاسؿياػتفبدٔ ٜي ٕ٘بيذ.
 دسكٛست ٘يبص اص ثيٕبسخٛد ٕ٘ ٝ٘ٛي آصٔبيـٍبٞي ٔٛسد ٘يبص سا تٟئ ٝي وٙذ. ثشاي ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد خي ٚسيذي ثشلشاس ٔيىٙذ. ٔشالجت ٞبي ٔشثٛى ث ٝآ٘ظيٛوت سا دس ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد ا٘دبْ ٔي دٞذ. آ٘ظيٛوت سا اص ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد خذا ٔي وٙذ. آصٔبيـبت ثيٕبس خٛد سا تفؼيشٔي ٕ٘بيذ. ثشاي ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد ِ ِٝٛثيٙئ -ؼذ ٜاي لشاس دٞذ. ٔشالجتٟبي ٔشثٛى ث ِِٝٛ ٝثيٙئ-ؼذ ٜاي سا دس ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد ا٘دبْ ٔي دٞذ. ِ ِٝٛي ثيٙي – ٔؼذ ٜاي سا اص ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد خذا ٔي وٙذ. ػال ٓ حيبتي ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد سا وٙتشَ ٔي وٙذ. دػتٛسات داسٚيي ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد ساثًٛ ٝس كحيح اخشا ٔي وٙذ. ػشْ دسٔب٘ي سا دس ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد ا٘دبْ ٔي دٞذ. تؼذاد لٌشات ػشْ سا دس ثيٕبس تحت ٔشاليت خٛد ٔحبػجٔ ٝي ٕ٘بيذ. اوؼيظٖ سػب٘ي ث ٝثيٕبس سا ًجك دػتٛس پضؿه اخشا ٔي ٕ٘بيذ. ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد خٟت پيـٍيشي اص ػٛاسم اوؼيظٖ دسٔب٘ي ٔشالجت ٔي ٕ٘بيذ. ثشاي ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد دسكٛست ِض ْٚػبوـٗ اتدبْ ٔي دٞذ پب٘ؼٕبٖ ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد سا دسكٛست ِض ْٚا٘دبْ ٔي دٞذ . تشا٘ؼفٛصي ٖٛخ ٖٛثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد سا دس كٛست ِض ْٚاخشا ٔي وٙذ. لٙذ خ ٖٛثيٕبس سا ثب اػتفبد ٜاص ٌّٛؤٛتش وٙتشَ ٔي وٙذ. ػ٘ٛذ ادساسي سا دس ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد خبيٍزاسي ٔي وٙذ. ػ٘ٛذ ادساسي سا دس ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد خذا ٔيىٙذ. خزة  ٚدفغ ٔبيؼبت سا دس ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛدوٙتشَ ٔي ٕ٘بيذ. -آٔبدٌي ٞبي لجُ  ٚثؼذ اص ا٘دبْ آصٔبيـبت تـخيلي ثيٕبساٖ تحت ٔشالجت خٛد سا ثيبٖ ٔي وٙذ.
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-

ٚاحذ ثيٕبس سا ٔشتت ٔي وٙذ.
ث ٝثيٕبس ثشاي سفغ ٘يبصٞبي دفؼي اص ساً ٜجيؼي وٕه ٔي وٙذ.
ٌضاسؽ پشػتبسي ثيٕبستحت ٔشالجت خٛد سا تذٚيٗ ٔي ٕ٘بيذ.
ث ٝثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد آٔٛصؽ ٞبي ٔشثٛى ث ٝثيٕبسي سا اسا ٔ ٝي دٞذ.
ٔٛاسد اسصؿيبثي ػٕٔٛي سا سػبيت ٔي وٙذ.

فْرظت هٌابع هطالعاتي:
 )1اػّٕتضس ،ع .پشػتبسي داخّي -خشاحي ثيٕبسيٟبي ٌٛاسؽ ثش٘ٚش  ٚػٛداسث .تشخٕٔ ٝشيٓ ػبِيخب٘ي .تٟشاٖ:
٘ـش ػبِٕي.1390 ،
 )2خذاْ ،سأيٗ .سإٙٞبي خيجي وبسثشد داسٞٚبي ط٘شيه ايشاٖ .تٟشاٖ٘ :ـش ديجبج.1387 ،
 )3ثيىّيِ ،يٗ؛ [  ٚديٍشاٖ ]ٔ .ؼبي ٝٙثبِيٙي ٌ ٚشفتٗ ؿشح حبَ ثبسثبسا ثيتض .تشخٕٟٔ ٝذي ٔٙتظشي .تٟشاٖ:
ا٘تـبسات اسخٕٙذ.1388 ،
ٔ )4يشصا ثيٍي ،غوٙفش؛ [  ٚديٍشاٖ] .وتبة ٔشخغ چه ِيؼت ٞبي خذٔبت پشػتبسي .تٟشاٖ :ػبصٔبٖ ٘ظبْ
پشػتبسي خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ.1387 ،
 )5تيّٛس ،وبسَٚ؛ [  ٚديٍشاٖ] .اكٟٔ ٚ َٛبستٟبي پشػتبسي تبيّٛس ( 2008سٚؽ ٞبي وبس) .تشخٕ ٝاحٕذػّي
اػذي ٘ٛلبثي .تٟشاٖ :ا٘تـبسات ا٘ذيـ ٝسفيغ.1387 ،
ٛٔ )6ػٛئّ ،يح ٝاِؼبدات  ٚػبِيخب٘ئ ،شيٓ .سٚؿٟبي پشػتبسي ثبِيٙي .تٟشاٖ :ا٘تـبسات آيٙذ ٜػبصاٖ.1385 ،
 )7پٛتش ،پبتشيـيب .اك ٚ َٛف ٖٛٙپشػتبسي پٛتش  ٚپشي .تشخٕ :ٝكذيم ٝػبِٕي  ٚديٍشاٖ .تٟشاٖ٘ :ـش ػبِٕي،
.1386
 )8پشٚيضٛ٘ ،سٚص .ثجت ٌ ٚضاسؽ ٘ٛيؼي دس پشػتبسي .تٟشاٖ٘ :ـش ٔختٔٛمّي فشاغي.1381 ،
9) Weber J, Kelley J. Health assessment in nursing. 2nd ed. Philadelphia:
Lippincott, Williams & willkins , 2003.
10) Bruner and Sudarth, Medical Surgical Nursing, 2014.
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دظتَرالعول

اخز تبسيخچ ٝاص ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىُ ٌٛاسؿي.

(حذالُ  5ثيٕبس)

ا٘دبْ ٔؼبي ٝٙفيضيىي وبُٔ اص ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىُ

ٌٛاسؿي( .حذالُ  5ثيٕبس)

ثشسػي ثيٕبس دس ثخؾ ِ ٚيؼت ٔـىالت ٔشثٛى ثٝ

ٚي( .حذالُ  5ثيٕبس)

ؿؼتـٛي كحيح دػت( .حذالُ 10ثبس)

پٛؿيذٖ كحيح دػتىؾ اػتشيُ( .حذالُ  4ثيٕبس)

ٔشالجت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ( .حذالُ  10ثيٕبس)

ا٘دبْ تغييش پٛصيـٗ دس ثيٕبساٖ( .حذالُ 5ثيٕبس)

ا٘ذاصٌ ٜيشي ػال ٓ حيبتي( .فـبسخ٘ ،ٖٛجن ،تٙفغ،

دسخ ٝحشاست) (حذالُ 10ثيٕبس)

ا٘دبْ اوؼيظٖ تشاپي( .ػ٘ٛذ د ٚؿبخ ٝثيٙئ-بػه

ػبد( )ٜحذالُ  2ثيٕبس)

10

ا٘دبْ پب٘ؼٕبٖ ٔ ٚشالجت اص دسٖ( .حذالُ 4ثيٕبس)

اخشاي دػتٛسات داسٚيي( .خٛساوي-ػوال٘ي-

ثيٕبس)

ٚسيذي-صيش خّذي -داخُ خّذي) (حذالُ

ٌشفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛخ(.ٖٛحذالُ  5ثيٕبس)

تاريخ

ذٍل حذاقل ّای آهَزؼي
بخػ/بيوارظتاى

تؽخي

بيوار

اهضای هربي

هالح ات
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ٚكُ وشدٖ ػشْ ،تٙظيٓ لٌشٔ ٚ ٜشالجت ٞبي آٖ.

(حذالُ  5ثيٕبس)

ٔشالجت اص ٔؼيشٞبي داخُ ٚسيذي  ٚدسكٛست ٘يبص

تؼٛين آ٘ظيٛوت( .حذالُ  5ثيٕبس)

ٔشالجت الصْ خٟت ػ٘ٛذ ٌزاسي ٔثب٘( .ٝحذالُ

1ثيٕبس)

ا٘دبْ ٔشالجت ٞبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ( .حذالُ

2ثيٕبس)

(حذالُ  2ثيٕبس)

ا٘دبْ ٔشاحُ پزيشؽ يب تشخيق يب ا٘تمبَ ثيٕبس.

ٌضاسؽ ٘ٛيؼي ثشاػبع فشآيٙذ پشػتبسي( .حذالُ 8

ثيٕبس)

تٟي ٝفشآيٙذ پشػتبسي( .حذالُ 2ثيٕبس)

اص ِ ِٝٛثيٙي ٔؼذ ٜاي ثيٕبس ٔشالجت ٔي وٙذ (تؼجيٝ

 ٚخبسج وشدٖ آٖ)( .حذالُ 2ثيٕبس)
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رديف

1

2

3

4

5

6

7

اّذاف

ٌٛاسؽ سا ثب كحت وبُٔ ٘بْ ٔي ثشد.

دػت ٝفبسٔبوِٛٛطيه داسٞٚبي سايح دس ثخؾ

اكٌالحبت  ٚاختلبسات سايح دس ثخؾ ٌٛاسؽ سا

ثب كحت وبُٔ ٔي ٘ٛيؼذ.

لجُ  ٚثؼذ اص ا٘دبْ پشٚػيدش ٞب دػتٟب سا ثذٖٚ

٘ظبست ٔشثي  ٚثب كحت وبُٔ ٔي ؿٛيذ.

ٔبػه ػبد ٜكٛست سا ثذ٘ ٖٚظبست ٔشثي  ٚثب

آهَزؼي

اظتراتصی

ؿٙبختي

ؿٙبختي

سٚا٘ي –
حشوتي

دػتىؾ اػتشيُ سا ثب ٘ظبست ٔشثي  ٚثب كحت

وبُٔ ٔي پٛؿذ.

كحت وبُٔ ٔي پٛؿذ.

سٚا٘ي –

حشوتي

حشوتي
سٚا٘ي –

ػف٘ٛت سا ثذ ٖٚحوٛس ٔشثي  ٚثب كحت وبُٔ اخشا

ٔي وٙذ.

الذأبت احتيبًي اػتب٘ذاسد دس پيـٍيشي اص ا٘تمبَ
سٚا٘ي –
حشوتي

ث ٝثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد خٟت ٔشالجت اص دٞبٖ

اةحوٛس ٔشثي ثب وٕه ٔيىٙذ.

سٚا٘ي –
حشوتي

ًع تا كاهل

بطَر كاهل
اًجام هي دّذ
()1

ذٍل ارزؼيابي كارآهَز

با راٌّوايي
اًجام هي دّذ
()0/ 5

ًاق
اًجام هي دّذ
()0/5

اًجام
هي دّذ
()0/25

تَاًايي
اًجام كار را
ًذارد ()0

تَ يِ اظتاد
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8

9

10

11

12

13

14

15

ؿشح حبَ يه ثيٕبسٔجتال ث ٝاختالَ ٌٛاسؿي ساثبدس

حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

ؿٙبختي

ػيؼتٓ ٌٛاسؽ،ثبكحت وبُٔ ثب٘ظبست ٔشثي ا٘دبْ

تىٙيه ٔـبٞذ،ٜدسٔؼبيٙبت فيضيىي اختلبكي
سٚا٘ي

ٔي دٞذ.
سٚا٘ي

حشوتي

ٌٛاسؽ،ثبكحت وبُٔ ثب٘ظبست ٔشثي ا٘دبْ ٔي

تىٙيه دق،دسٔؼبيٙبت فيضيىي اختلبكي ػيؼتٓ

دٞذ.

حشوتي

ػيؼتٓ ٌٛاسؽ،ثب كحت وبُٔ ثب٘ظبست ٔشثي

ا٘دبْ ٔي دٞذ.

تىٙيه ػٕغ،دسٔؼبيٙبت فيضيىي اختلبكي
سٚا٘ي
حشوتي

ػيؼتٓ ٌٛاسؽ ثب كحت وبُٔ دسحوٛسٔشثي ا٘دبْ

ٔي دٞذ.

تىٙيه ِٕغ،دسٔؼبيٙبت فيضيىي اختلبكي
سٚا٘ي

ؿٙبختي

ؿٙبختي

حشوتي

ا٘ٛاع ػال ٓ اختالالت ٌٛاسؿي ؿبيغ سا ثب كحت

وبُٔ ٘بْ ٔيجشد.

دسثيٕبسفشهي ثبتٛخ ٝث ٝػال ٓ ؿشح داد ٜؿذٜ

ثيٕبسي سا تـخيق ٔيذٞذ.

فشاٌيشدسثيٕبسفشهي ثبتٛخ ٝث ٝػال ٓ ٛ٘ٚع ثيٕبسي

ٔيىٙذ.

ثٟتشيٗ سٚؽ تـخيلي ساثبكحت وبُٔ ؿٙبػبيي
ؿٙبختي
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

فشاٌيشدسثيٕبسفشهي ثبتٛخ ٝث ٝػال ٓ ٛ٘ٚع ثيٕبسي

سٚؿٟبي دسٔب٘ي ٔٙبػت سا ؿٙبػبيي ٔي وٙذ.

ثشاػبع ٔـىالت تؼييٗ ؿذ ٜدس

ثشسػي ثيٕبس

تـخيقاي پشػتبسي ٔٙبػت سا اِٛيت ثٙذي ٔي
ٜ

وٙذ.

ثشاػبع اٞذاف تؼييٗ ؿذ ،ٜثش٘بٔٔ ٝشالجت

پشػتبسي سا ثب تذٚيٗ ٔيٕ٘بيذ.

ٕ٘ ٝ٘ٛخٚ ٖٛسيذي ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد سا ثب

٘ظبست ٔشثي تٟئ ٝي وٙذ.

سٚي ٝخبيٍزاسي آ٘ظيٛوت ثشاي ثيٕبس تحت ٔشالجت

خٛد دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

ٔشالجت ٞبي ٔشثٛى ث ٝآ٘ظيٛوت سا دس ثيٕبس تحت

ٔشالجت خٛد ثذ٘ ٖٚظبست ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

ؿٙبختي

ؿٙبختي

ؿٙبختي
سٚا٘ي –
حشوتي
سٚا٘ي –
حشوتي
سٚا٘ي –

سٚي ٝخذاػبصي آ٘ظيٛوت ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد

حشوتي
سٚا٘ي –

سا دسحوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔيذٞذ.
سا ثب

حشوتي

آصٔبيـبت ثيٕبس ٔجتال ث ٝاختالَ ٌٛاسؿي

٘ظبست ٔشثي تفؼيش ٔي وٗد .

سٚي ٝي خبيٍزاسي ِ ِٝٛثيٙئ-ؼذي سا ثشاي ثيٕبس

تحت ٔشالجت خٛدثب ٘ظبست ٔشةي ا٘دبْ ٔي دٞذ .

ؿٙبختي
سٚا٘ي –
حشوتي
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26

27

28

29

30

31

حشوتي

اصِ ِٝٛثيٙئ -ؼذي ثيٕبس ثب ٘ظبست ٔشثي ٔشالجت

ٔي وٙذ.

ِ ِٝٛثيٙئ-ؼذي ثيٕبس ساثب ٘ظبست ٔشثي خبسج ٔي

وٙذ.

سٚا٘ي –
سٚا٘ي –
حشوتي

تٙفغ ثيٕبس سا ثشاػبع سٚتيٗ ثخؾ

ثب كحت

وبُٔ ثذ ٖٚحوٛس ٔشثي ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔي وٙذ.

٘جن ساديبَ ثيٕبس سا ثشاػبع سٚتيٗ ث ؽ ثذٖٚ

حوٛس ٔشثي ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔي وٙذ.

سٚا٘ي –
حشوتي
سٚا٘ي –
حشوتي

حوٛس ٔشثي ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔي وٙذ.

فـبسخ ٖٛثيٕبس سا ثشاػبع سٚتيٗ ثخؾ

ثذٖٚ

دسخ ٝحشاست ثيٕبس اص سا ٜدٞبٖ سا ثشاػبع سٚتيٗ

ثخؾ ثذ ٖٚحوٛس ٔشثي ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔي وٙذ.

دسخ ٝحشاست ثيٕبس اص سا ٜصيشثغُ سا ثشاػبع سٚتيٗ

حشوتي

سٚا٘ي –
سٚا٘ي –
حشوتي
سٚا٘ي –

ثخؾ ثذ ٖٚحوٛس ٔشثي ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔي وٙذ.

32
حشوتي

سٚا٘ي

حشوتي

داسٞٚبي خٛساوي سا اة٘ظبست ٔشثي اخشا ٔي وٙذ.

33

سٚا٘ي
حشوتي

تضسيك ػوال٘ي داس ٚسا ثب ٘ظبست ٔشثي ا٘دبْ ٔي

دٞذ.

ٚيبَ داس ٚسا اةحوٛس ٔشثي آٔبدٔ ٜي وٙذ .

34

سٚا٘ي
حشوتي
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

تضسيك صيشخّذي سا دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ .

سٚا٘ي –

تضسيك داس ٚاص ًشيك آ٘ظيٛوت سا تحت ٘ظبست ٔشثي

ا٘دبْ ٔي دٞذ.

تضسيك داس ٚسا ثب اػتفبد ٜاص ْ يىشٚػت تحت ٘ظبست

ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

ػشْ دسٔب٘ي سا دس ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد ثب

حشوتي
سٚا٘ي
حشوتي
سٚا٘ي
حشوتي
سٚا٘ي –

٘ظبست ٔشثي  ٚا٘دبْ ٔي دٞذ.
ؿٙبختي

حشوتي

تؼذاد لٌشات ػشْ سا دس ثيٕبس خٛد سا ٔحبػجٔ ٝي

ٕ٘بيذ.

اوؼيظٖ سػب٘ي اص ًشيك ػ٘ٛذ دٚؿبخ ٝي ثيٙي دس

ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد ثب ٘ظبست ٔشثي  ٚا٘دبْ

سٚا٘ي –

ٔشالجت خٛد ثب ٘ظبست ٔشثي  ٚا٘دبْ ٔي دٞذ.

ٔي دٞذ.

اوؼيظٖ سػب٘ي اص ًشيك ٔبػه سا دس ثيٕبس تحت

حشوتي

حشوتي
ؿٙبختي

سٚا٘ي –

ثشد.

دٛٔٚسد اص ػٛاسم ؿبيغ اوؼيظٖ دسٔب٘ي سا ٘بْ ٔي

دس كٛست ِض ْٚػبوـٗ دٞبٖ سا دسثيٕبس تحت

ٔشالجت خٛد دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ

سٚا٘ي –
حشوتي

عنوان كنفرانس يا ژورنال كالب

ذٍل ارزؼيابي در طَل دٍرُ
هَارد ارزؼيابي
ات وَهي

ًورُ اظتاًذارد
ً 4ورُ

اّذاف اختصا ي

ً 12ورُ

تكاليف دٍرُ

ً 2ورُ

اهتحاى پاياى بخػ

ً 2ورُ

وع ًورُ

ً 20ورُ

33

ًورُ داًؽجَ

هالح ات

اّذاف كلي آهَزؼي دٍرُ كارآهَزی بسرگعاالى ٍ ظالوٌذاى(2بخػ ارتَپذی)
ايدبد تٛا٘بيي دس دا٘ـدٛيبٖ پشػتبسي خٟت ؿٙبػبيي ا٘ٛاع ثيٕبسي ٞبي ػيؼتٓ اػىّتي-ػوال٘ي  ٚػال ٓ
ثبِيٙي ،سٚؽ ٞبي تـخيلي ،الذأبت پشػتبسي آٔٛصؽ ث ٝثيٕبس ٛ٘ ٚتٛا٘ي آٟ٘بػت ث٘ ٝحٛي و ٝثتٛا٘ٙذ ثب
اػتفبد ٜاص فشآيٙذ پشػتبسي ،آٔٛختٞ ٝبي خٛد سا دس خٟت ٔشالجت اص ٔذدخٛيبٖ ٔجتال ث ٝوبس ٌيش٘ذ.
حذاقل ّای آهَزؼي ()requirement
-

اخز تبسيخچ ٝاص ثيٕبس ٔجتال ث ٝؿىؼتٍي( .حذالُ  5ثيٕبس)

-

ا٘دبْ ٔؼبي ٝٙفيضيىي وبُٔ اص ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىُ ػيؼتٓ اػىّتي -ػوال٘ي(.حذالُ  5ثيٕبس)

-

ثشسػي ثيٕبس دس ثخؾ ِ ٚيؼت ٔـىالت ٔشثٛى ثٚ ٝي(.حذالُ  5ثيٕبس)

-

ؿؼتـٛي كحيح دػت(.حذالُ 10ثبس)

-

پٛؿيذٖ كحيح دػتىؾ اػتشيُ(.حذالُ  4ثيٕبس)

-

ٔشالجت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ( .حذالُ  10ثيٕبس)

-

ا٘دبْ تغييش پٛصيـٗ دس ثيٕبساٖ(.حذالُ 5ثيٕبس)

-

ا٘ذاصٌ ٜيشي ػال ٓ حيبتي(.فـبسخ٘ ،ٖٛجن ،تٙفغ ،دسخ ٝحشاست) (حذالُ 10ثيٕبس)

-

ا٘دبْ اوؼيظٖ تشاپي(.ػ٘ٛذ د ٚؿبخ ٝثيٙئ-بػه ػبد( )ٜحذالُ  2ثيٕبس)

-

ا٘دبْ پب٘ؼٕبٖ ٔ ٚشالجت اص دسٖ( .حذالُ 4ثيٕبس)

-

ٔشالجت اص تشاوـٗ پٛػتي  ٚاػتخٛا٘ي(.حذالُ 4ثيٕبس)

-

ٔشالجت اص تشاوـٗ پٛػتي  ٚاػتخٛا٘ي(.حذالُ 4ثيٕبس)

-

ٔشالجت اص ثيٕبس ثب آٔپٛتبػي ٖٛا٘ذاْ(.حذالُ 2ثيٕبس)

-

ٔشالجت اص ثيٕبس ثب ٚػيّ ٝفيىؼبػي ٖٛخبسخي(.حذالُ 2ثيٕبس)

-

اخشاي دػتٛسات داسٚيي(.خٛساوي-ػوال٘يٚ-سيذي-صيش خّذي -داخُ خّذي) (حذالُ  10ثيٕبس)

-

ٌشفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛخ(.ٖٛحذالُ  5ثيٕبس)

-

ٚكُ وشدٖ ػشْ ،تٙظيٓ لٌشٔ ٚ ٜشالجت ٞبي آٖ(.حذالُ  5ثيٕبس)

-

ٔشالجت اص ٔؼيشٞبي داخُ ٚسيذي  ٚدسكٛست ٘يبص تؼٛين آ٘ظيٛوت(.حذالُ  5ثيٕبس)

-

ٔشالجت الصْ خٟت ػ٘ٛذ ٌزاسي ٔثب٘(.ٝحذالُ 1ثيٕبس)

-

ا٘دبْ ٔشالجت ٞبي لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ(.حذالُ 2ثيٕبس)

-

ا٘دبْ ٔشاحُ پزيشؽ يب تشخيق يب ا٘تمبَ ثيٕبس(.حذالُ  2ثيٕبس)

-

ٌضاسؽ ٘ٛيؼي ثشاػبع فشآيٙذ پشػتبسي(.حذالُ 8ثيٕبس)

-

تٟي ٝفشآيٙذ پشػتبسي(.حذالُ 2ثيٕبس)
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هْارت ّايي كِ داًؽجَ در طَل دٍرُ بايذ بياهَزد:
(تركي ي از هْارت ّای ؼٌاختيً ،گرؼي ٍ رٍاًي –حركتي)
-

داسٞٚبي ٔٛسد اػتفبد ٜدس ثخؾ استٛپذي سا ٔي ؿٙبػذ.
اكٌالحبت  ٚاختلبسات سايح دس ثخؾ استٛپذي سا ٔي ؿٙبػذ
سٚؽ ٞبي وٙتشَ ػف٘ٛت سا اخشا ٔي وٙذ( .ؿؼتـٛي كحيح دػت ،پٛؿيذٖ دػتىؾ اػتشئُ ،بػه)
اص ثيٕبسخٛد ؿشح حبَ ٔي ٌيشد.
ٔؼبيٙبت ػيؼتٓ اػىّتي -ػوال٘ي سا دس يه ثيٕبس ٔجتال ث ٝؿىؼتٍي ا٘دبْ ٔي دٞذ .
ٚهؼيت ػلجي ٚػشٚل ي سا دسثيٕبس ٔجتال ث ٝؿىؼتٍي ثشسػي ٔي ٕ٘بيذ.
ٔشالجتٟبي لجُ  ٚثؼذ اص خشاحي ٞبي استٛپذي سا ا٘دبْ ٔي دٞذ.
ٔشالجت اص ثيٕبس داساي ٌچ سا ا٘دبْ ٔي دٞذ.
ٔشالجتٟبي پشػتبسي پغ اص تؼٛين وبُٔ ٔفلُ ساٖ  ٚصا٘ ٛسا ٔي دا٘ذ.
ٔشالجت اص ا٘ٛاع تشاوـٗ سا ا٘دبْ ٔي دٞذ .
ٔشالجت ا ص ثيٕبس ثب ٚػيّ ٝفيىؼبػي ٖٛخبسخي سا ا٘دبْ ٔي دٞذ.
ٔشالجت اص ثيٕبس ثب آٔپٛتبػي ٖٛا٘ذاْ سا ا٘دبْ ٔي دٞذ.
پب٘ؼٕبٖ ثيٕبس خٛد سا تؼٛين ٔي ٕ٘بيذ .
ٔشالجت اص دسٖ سا ا٘دبْ ٔي دٞذ .
يىي اص ا٘ٛاع سٚؿٟبي اوؼيظٖ دسٔب٘ي سا دس كٛست ِض ْٚث ٝوبس ٔي ثٙذد .
تشا٘ؼفٛصي ٖٛخ ٖٛدس كٛست ٘يبص ثشاي ثيٕبس ا٘دبْ ٔي دٞذ.
خي ٚسيذي ٔٙبػت دس ثيٕبس خٛد ثشلشاس ٔي وٙذ.
ٕ٘ ٝ٘ٛخٚ ٖٛسيذي اص ثيٕبس تٟئ ٝي ٕ٘بيذ.
وٙتشَ لٙذ خ ٖٛثيٕبس ثب ٌّٛؤٛتش سا ا٘دبْ ٔي دٞذ.
ًجك تدٛيض پضؿه ثشاي ثيٕبس ػ٘ٛذ فِٛي خبٌزاسي ٔي ٕ٘بيذ .
ػال ٓ حيبتي ثيٕبساٖ تحت ٔشالجت خٛد سا وٙتشَ ٔي ٕ٘بيذ .
دػتٛسات داسٚيي ثيٕبساٖ تحت ٔشالجت خٛد سا ا٘دبْ ٔي دٞذ .
ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد سا سٚصاٌ٘ ٝضاسؽ ٔي دٞذ.
ث ٝثيٕبس ٚخب٘ٛاد ٜا ٚدس صٔي ٝٙتغزي ،ٝپيـٍيشي اص ػٛاسم ثي حشوتي  .... ٚآٔٛصؽ ٔي دٞذ.
اكٌالحبت سايح دس ساثٌ ٝثب ثيٕبسيٟبي استٛپذي سا ٔي د ا٘ذ .
ٔشالجتٟبي الصْ لجُ ٚثؼذ اص پشٚػدشٞبي تـخيلي سا ٔي دا٘ذ.
فشآيٙذ پشػتبسي سا خٟت ٔشالجت اص ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝاختالالت استٛپذي تٙظيٓ ٔي ٕ٘بيذ.
ٌضاسؽ پشػتبسي اص ثيٕبس ٔجتال ث ٝاختالالت ؿىؼتٍي سا ٔي ٘ٛيؼذ.

فْرظت هٌابع هطالعاتي:
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1) Black ,J. M ,Hawks J .H . Medical Surgical Nursing: Clinical Management for
positive outcomes.
2) Phipps, et al. Medical Surgical Nursing: health and illness perspective.
3) Bruner and Sudarth, Medical Surgical Nursing, 2014.
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دظتَرالعول

اخز تبسيخچ ٝاص ثيٕبس ٔجتال ث ٝؿىؼتٍي.

(حذالُ  5ثيٕبس)

ا٘دبْ ٔؼبي ٝٙفيضيىي وبُٔ اص ثيٕبس ٔجتال ثٝ

ٔـىُ ػيؼتٓ اػىّتي-ػوال٘ي (.حذالُ

 5ثيٕبس)

ثشسػي ثيٕبس دس ثخؾ ِ ٚيؼت ٔـىالت

ٔشثٛى ثٚ ٝي( .حذالُ  5ثيٕبس)

ؿؼتـٛي كحيح دػت(.حذالُ 10ثبس)

پٛؿيذٖ كحيح دػتىؾ اػتشيُ(.حذالُ 4

ثيٕبس)

ٔشالجت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ( .حذالُ  10ثيٕبس)

ا٘دبْ تغييش پٛصيـٗ دس ثيٕبساٖ( .حذالُ

5ثيٕبس)

تاريخ

ذٍل حذاقل ّای آهَزؼي

بخػ/بيوارظتاى

تؽخي

بيوار

اهضای هربي

هالح ات
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ا٘ذاصٌ ٜيشي ػال ٓ حيبتي(.فـبسخ٘ ،ٖٛجن،

تٙفغ ،دسخ ٝحشاست) (حذالُ 10ثيٕبس)

ا٘دبْ اوؼيظٖ تشاپي(.ػ٘ٛذ د ٚؿبخ ٝثيٙي-

ٔبػه ػبد( )ٜحذالُ  2ثيٕبس)

ا٘دبْ پب٘ؼٕبٖ ٔ ٚشالجت اص دسٖ(.حذالُ

4ثيٕبس)

ٔشالجت اص تشاوـٗ پٛػتي ٚ

اػتخٛا٘ي(.حذالُ 4ثيٕبس)

ٔشالجت اص تشاوـٗ پٛػتي ٚ

اػتخٛا٘ي(.حذالُ 4ثيٕبس)

ٔشالجت اص ثيٕبس ثب آٔپٛتبػي ٖٛا٘ذاْ(.حذالُ

2ثيٕبس)

ٔشالجت اص ثيٕبس ثب ٚػيّ ٝفيىؼبػيٖٛ

خبسخي (.حذالُ 2ثيٕبس)

اخشاي دػتٛسات داسٚيي(.خٛساوي-ػوال٘ي-

ٚسيذي-صيش خّذي -داخُ خّذي) (حذالُ

 10ثيٕبس)

ٌشفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛخ(.ٖٛحذالُ  5ثيٕبس)

39

ٚكُ وشدٖ ػشْ ،تٙظيٓ لٌشٔ ٚ ٜشالجت

ٞبي آٖ(.حذالُ  5ثيٕبس)

ٔشالجت اص ٔؼيشٞبي داخُ ٚسيذي ٚ

دسكٛست ٘يبص تؼٛين آ٘ظيٛوت(.حذالُ

ثيٕبس)

ٔشالجت الصْ خٟت ػ٘ٛذ ٌزاسي

ٔثب٘(.ٝحذالُ 1ثيٕبس)

ا٘دبْ ٔشالجت ٞبي لجُ  ٚثؼذ اص

ػُٕ(.حذالُ 2ثيٕبس)

ا٘دبْ ٔشاحُ پزيشؽ يب تشخيق يب ا٘تمبَ

ثيٕبس(.حذالُ  2ثيٕبس)

ٌضاسؽ ٘ٛيؼي ثشاػبع فشآيٙذ

پشػتبسي(.حذالُ 8ثيٕبس)

تٟي ٝفشآيٙذ پشػتبسي(.حذالُ 2ثيٕبس)

5
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8

7

6

5

4

3

2

1

رديف

اّذاف

اص ثيٕبس خٛد دس حوٛس ٔشثي ثب
حبَ ٔي ٌيشد .

 %100كحت ؿشح

آهَزؼي

اًجام

با راٌّوايي

ًع تا كاهل

بطَر كاهل

ًاق

تَاًايي اًجام
()1

اًجام هي دّذ

()0/ 5

اًجام هي دّذ

()0/5

اًجام هي دّذ

()0/25

هي دّذ

()0

كار را ًذارد

ذٍل ارزؼيابي كارآهَز
اظتراتصی

 %100كحت
ٔؼبيٙبت ػيؼتٓ اػىّتي-ػوال٘ي سا ثب
 ٚثب ٘ظبست ٔشثي دسثيٕبس ثؼتشي دسثخؾ ا٘دبْ ٔي
دٞذ .

 %100كحت  ٚثذٖٚ
ٚهؼيت ػلجي ٚػشٚلي سا ثب
٘ظبست ٔشثي دسثيٕبس ثؼتشي دسثخؾ ثشسػي ٔي
ٕ٘بيذ.

ٔشالجت ٞبي لجُ اص ػُٕ ثيٕبساٖ تحت ٔشالجت
 %100كحت ا٘دبْ ٔي
خٛد سا ثذ ٖٚحوٛس ٔشثي ثب
دٞذ.

ٔشالجت ٞبي پشػتبسي ثؼذ اص ػُٕ فيىؼبػيٖٛ
 %100كحت ا٘دبْ
داخّي سا ثذ ٖٚحوٛس ٔشثي ثب
ٔي دٞذ.

ٔشالجتٟبي پشػتبسي اص ثيٕبس داساي ٌچ ثبص ٚسا ثب
 %100كحت دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

ٔشالجتٟبي پشػتبسي اص ثيٕبس داساي ٌچ پب سا ثب
 %100كحت دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

٘ىبت ٔشالجتي دس ثيٕبس ثب تؼٛين وبُٔ ٔفلُ ساٖ
سا سا ثب  %100كحت دس حوٛس ٔشثي اخشا ٔي وٙذ.

سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي

تَ يِ
اظتاد
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سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي

٘ىبت ٔشالجتي دس ثيٕبس ثب تؼٛين وبُٔ ٔفلُ صا٘ٛ
سا ثب  %100كحت دس حوٛس ٔشثي اخشا ٔي وٙذ .

ٔشالجتٟبي پشػتبسي اص ثيٕبس داساي تشاوـٗ پٛػتي
سا  %100كحت دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

ٔشالجتٟبي پشػتبسي اص ثيٕبس داساي تشاوـٗ
اػتخٛا٘ي سا  %100كحت دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي
دٞذ.

ٔشالجتٟبي پشػتبسي اص ثيٕبس داساي فيىؼبتٛس
خبسخي سا  %100كحت دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي
دٞذ.

ٔشالجتٟبي پشػتبسي اص ثيٕبس ثب آٔپٛتبػي ٖٛسا ثب
 %100كحت دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

پب٘ؼٕبٖ ثيٕبس خٛد سا ثب
ٔشثي تؼٛين ٔي وٙذ.

9

10

11

12

13

14
سٚا٘ي-
حشوتي

%100كحت ثب

سٚا٘ي-
حشوتي

سٚا٘ي-
حشوتي

ثب %100

 %100كحت ثب حوٛس

سٚا٘ي-
حشوتي

 %100كحت  ٚثب حوٛس

15

16

17

18

19

سٚا٘ي-
حشوتي

اك َٛثب٘ذاط سا ثشاي ثيٕبس خٛد ثب
حوٛس ٔشثي اخشا ٔي ٕ٘بيذ.

٘ىبت ٔشالجتي دس ثيٕبس داساي دسٖ سا
كحت دس حوٛس ٔشثي اخشا ٔي وٙذ .

ثب اػتفبد ٜاص ػ٘ٛذ ثيٙي ثذ٘ ٖٚظبست ٔشثي ٚ
ثب  %100كحت ث ٝثيٕبساوؼيظٖ الصْ سا ٔي سػب٘ذ.

٘ح ٜٛتشا٘ؼفٛصي ٖٛخ ٖٛسا ثب
ٔشثي اخشا ٔيىٙذ.

دسحوٛس ٔشثي ثب
ٚسيذي ثشلشاسٔيىٙذ .

 %100كحت ثشاي ثيٕبس خي

سٚا٘ي-
حشوتي
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سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي

سٚا٘ي-
حشوتي

سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي

 %100كحت ثشاي ثيٕبس ٕ٘ٝ٘ٛ
دس حوٛس ٔشثي ثب
خٚ ٖٛسيذي تٟئ ٝي ٕ٘بيذ.

دس حوٛس ٔشثي ثب %100وٙتشَ لٙذ خ ٖٛثشاي ثيٕبس
ثب ٌّٛؤٛتش سا ا٘دبْ ٔيذٞذ.

ثب ٘ظبست ٔشثي ثب  %100كحت ػ٘ٛذ فِٛي ثيٕبس سا
خبسج ٔيٕٙبيذ(.دسكٛست فشا ٓٞؿذٖ ايٗ پشٚػدش،
دس حوٛس پشػتبس ٔشد لبثّيت اخشا سا خٛاٞذ داؿت)

ثب ٘ظبست ٔشثي ثب  %100كحت ثشاي ثيٕبس ػ٘ٛذ
( دسكٛست فشا ٓٞؿذٖ ايٗ
فِٛي تؼجئ ٝي وٙذ.
پشٚػدش ،دسحوٛس پشػتبس ٔشد لبثّيت اخشا سا
خٛاٞذ داؿت )

 %100كحت ًجك
ػاليٓ حيبتي ثيٕبس خٛد سا ثب
ثش٘بٔ ٝسٚتيٗ دس ثخؾ ثذ ٖٚحوٛس ٔشثي ٌشفتٚ ٝ
ثجت ٔي وٙذ.

٘حٌ ٜٛشفتٗ فـبس خ ٖٛاص پب دس ثيٕبس ٔجتال ثٝ
%100كحت ثبحوٛس
ؿىؼتٍي ا٘ذاْ ٞبي فٛلب٘ي ثب
ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

٘ح ٜٛتضسيك داسٚي ا٘ٛوؼبپبسيٗ ػذيٓ سا ثب
كحت دس حوٛسٔشثي اخشا ٔي وٙذ.

٘ح ٜٛتضسيك ٚاوؼٗ وضاص يب ػشْ تتبثِٛيٗ سا دس
حوٛس ٔشثي ثب %100كحت اخشا ٔي وٙذ.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

%100

سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي

داسٞٚبي خٛساوي ثيٕبس خٛد سا ثب
حوٛس ٔشثي اخشا ٔي وٙذ

 %100كحت  ٚثب

سٚا٘ي-
حشوتي
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داسٞٚبي تضسيمي ثيٕبس خٛد سا ثب
حوٛس ٔشثي اخشا ٔي وٙذ .

تؼت تضسيك آ٘تي ثيٛتيه سا دسثيٕبس خٛد ثب
كحت دس حوٛس ٔشثي ا٘دبْ ٔي دٞذ.

29

30

31

32

33

34

 %100كحت  ٚثب
%100
1

ٌضاسؽ پشػتبسي ثيٕبس خٛد سا ثب ٘ظبست ٔشثي ثب
 %00كحت ٔي ٘ٛيؼذ.

ثيٕبس تحت ٔشالجت خٛد سا ٌضاسؽ ٔي وٙذ.

ٔشالجت ٞبي الصْ دس ٔٛسد اختالَ اػىّتي ػوال٘ي
 %100كحت آٔٛصؽ
سا ث ٝثيٕبس دس حوٛس ٔشثي ثب
ٔي دٞذ.

فشآيٙذ پشػتبسي اص ثيٕبستحت ٔشالجت خٛد سا ثب
 %100كحت تٙظيٓ ٔيٕٙبيذ.

سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
سٚا٘ي-
حشوتي
ؿٙبختي
ؿٙبختي

ؿٙبختي

35

36

%100

ػٛاسم داسٚيي سا ثب

ؿٙبختي

اكٌالحبت خٛاػت ٝؿذ ٜدس ثشٌ ٝآصٔ ٖٛسا ثب
كحت تؼشيف ٔي وٙذ.
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 %90كحت ٘بْ ٔي ثشد.

٘ىبت پشػتبسي ٔشثٛى ث ٝداسٞٚبي ثيٕبس خٛد سا ثب
 %100كحت ؿشح ٔي دٞذ.

ؿٙبختي
ؿٙبختي
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ؿٙبختي

ؿٙبختي

ؿٙبختي

لٌشات ػش ْ سا ثب

39

40

41

42

 %100كحت تٙظيٓ ٔي وٙذ.

يه ٔٛسد اص ٔشالجت ٞبي لجُ اص ا٘دبْ
 %100كحت ٘بْ ٔي ثشد

يه ٔٛسد اص ٔشالجت ٞبي ثؼذ اص ا٘دبْ
 %100كحت ٘بْ ٔي ثشد.

يه ٔٛسد اص ٔشالجت ٞبي لجُ اص ا٘دبْ

ؿٙبختي

٘ىبت ٔشالجتي دس ثيٕبس ٔجتال ث ٝاػتئٔٛيّيت سا ثب
 %100كحت ؿشح ٔي دٞذ.
 MRIسا ثب
 MRIسا ثب
آستشٚػىٛپي
ؿٙبختي
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يه ٔٛسد اص ٔشالجت ٞبي ثؼذ اص ا٘دبْ
سا ثب  %100كحت ٘بْ ٔي ثشد.

يه ٔٛسد اص ٔشالجت ٞبي لجُ اص ا٘دبْ
اػتخٛاٖ سا ثب  %100كحت ٘بْ ٔي ثشد.

يه ٔٛسد اص ٔشالجت ٞبي ثؼذ اص ا٘دبْ
اػتخٛاٖ سا ثب  %100كحت ٘بْ ٔي ثشد.
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آستشٚػىٛپي
اػىٗ
اػىٗ

ؿٙبختي
ؿٙبختي
ؿٙبختي

عنوان كنفرانس يا ژورنال كالب

ذٍل ارزؼيابي در طَل دٍرُ
هَارد ارزؼيابي
ات وَهي

ًورُ اظتاًذارد
ً 4ورُ

اّذاف اختصا ي

ً 12ورُ

تكاليف دٍرُ

ً 2ورُ

اهتحاى پاياى بخػ

ً 2ورُ

وع ًورُ

ً 20ورُ
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ًورُ داًؽجَ

هالح ات

اّذاف كلي آهَزؼي دٍرُ كارآهَزی ظالوٌذاى ( 3قل

ٍ رٍق ،تٌ ط ،ذد ٍ

ًَي)

اػتفبد ٜاص آٔٛختٞ ٝبي ٘ظشي ٟٔ ٚبست ٞبي ػّٕي – ػّٕي دس ٔشالجت اص ٔذدخٛيبٖ ثضسٌؼبَ  ٚيب ػبِٕٙذ ٔجتال
ث ٝاختالالت لّت  ٚػشٚق ،تٙفغ ،غذد  ٚػف٘ٛي
هْارت ّايي كِ داًؽجَ در طَل دٍرُ بايذ بياهَزد:
(تركي ي از هْارت ّای ؼٌاختيً ،گرؼي ٍ رٍاًي –حركتي)
دا٘ـد ٛدس پبيبٖ ايٗ دٚس ٜثبيذ لبدس ثبؿذ:
-

ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىالت لّجي ،سيٛي ،غذد  ٚػف٘ٛي سا پزيشؽ ٕ٘بيذ.

-

يه ؿشح حبَ اص ثيٕبساٖ ٔجتال ثٔ ٝـىالت لّجي ،سيٛي ،غذد  ٚػف٘ٛي اخز ٕ٘بيذ.

-

ٔشالجت ٞبي الصْ سا لجُ ،حيٗ  ٚثؼذ اص آصٔبيـبت پبساوّيٙيىي اص ثيٕبساٖ ٔجتال ثٔ ٝـىالت لّجي ،سيٛي،
غذد  ٚػف٘ٛي ا٘دبْ دٞذ.

-

حذالُ يه فشايٙذ پشػتبسي ثشاي ٞش يه اص ثيٕبساٖ ٔجتال ثٔ ٝـىالت لّجي ،سيٛي ،غذد  ٚػف٘ٛي ثٛٙيؼذ.

-

آٔٛصؽ ث ٝثيٕبس  ٚخب٘ٛاد ٜسا ث ٝثيٕبساٖ ٔـىالت لّجي ،سيٛي ،غذد  ٚػف٘ٛي ا٘دبْ دٞذ.

-

تفؼيش آصٔبيـبت ٔشثٛى ث ٝثيٕبساٖ ثب ٔـىالت لّجي ،سيٛي ،غذد  ٚػف٘ٛي ا٘دبْ دٞذ.

-

احتيبًبت اػتب٘ذاسد دس پيـٍيشي اص ا٘تمبَ ػف٘ٛت ٞب سا ا٘دبْ دٞذ.

-

ٔشالجت ٞبي پشػتبسي لجُ ،حيٗ  ٚثؼذ اص تدٛيض داسٞٚبي ثيٕبساٖ ثب ٔـىالت لّجي ،سيٛي ،غذد  ٚػف٘ٛي سا
ا٘دبْ دٞذ.

-

ٚػبيُ ٔٛسد اػتفبد ٜدس ثخؾ ٞبي لّت ،ػف٘ٛي ،سي ٚ ٝغذد سا ث ٝوبس ٌيشد.

-

ٔـىالت ٔشثٛى ث ٝثيٕبساٖ ثب ٔـىالت لّجي  ٚسيٛي ،غذد  ٚػف٘ٛي سا ؿٙبػبيي وٙذ.

-

ٔشالجت اص ساٞ ٜبي ٛٞايي سا ا٘دبْ دٞذ.

-

ثب اك َٛاِٚي ٝفيضي ٛتشاپي تٙفؼي آؿٙب ؿٛد.

-

تفؼيش  EKGسا ثًٛ ٝس پبي ٝاي ا٘دبْ دٞذ.

-

ثب ٔفبٞيٓ ٔٛسد اػتفبد ٜدس ثخؾ ٞبي لّت ،غذد ،ػف٘ٛي  ٚسي ٝآؿٙب ؿٛد.

-

ٔشٚس ثيٕبيٟبي سايح تٙفؼي ،لّجي ،غذد  ٚػف٘ٛي سا ا٘دبْ دٞذ.

-

ٔشالجت اص ثيٕبساٖ ايض ِٝٚسا ا٘دبْ ٔي دٞذ.

فْرظت هٌابع هطالعاتي:
1) Brunner, L. S. (2010). Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical
nursing (Vol. 1). S. C. C. Smeltzer, B. G. Bare, J. L. Hinkle, & K. H. Cheever
(Eds.). Lippincott Williams & Wilkins.
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2) Black, J. M.,
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دظتَالعول

پزيشؽ ثيٕبس دس ثخؾ لّت  -حذاقل  1هَرد

ٌشفتٗ ؿشح حبَ ثيٕبس لّجي -حذاقل  2هَرد

ٌشفتٗ - EKGحذاقل 3هَرد

تفؼيش  EKGپبي – ٝحذاقل 2هَرد

اسػبَ آصٔبيـبت ثب پبي ٝلّجي – حذاقل  3هَرد

تفؼيش آصٔبيـبت ٔشثٛى ث ٝثخؾ لّت  - -حذاقل  2هَرد

آؿٙبيي ثب اكٌالحبت سايح ثخؾ لّت ٔ -ذاْٚ

ٔشالجت پشػتبسي اص ثيٕبس ٔجتال ث٘ ٝبػبيي احتمب٘ي لّت  -حذاقل  1هَرد

ٔشالجت پشػتبسي اص ثيٕبس ثؼذ اص خشاحي لّت ثبص  -حذاقل  1هَرد

 -حذاقل  2هَرد

ثشسػي ٘يبص ث ٝاوؼيظٖ  ٚاخشاي كحيح اوؼيظٖ دسٔب٘ي  -حذاقل  3هَرد

وبس ثب ػشً٘ پٕ

وبس ثب ا٘فٛصي ٖٛپٕ

– حذاقل  2هَرد

وبس ثب دػتٍبٔ ٜب٘يتٛسي ًٙلّجي  -حذاقل  2هَرد

ذٍل حذاقل ّای آهَزؼي
تاريخ

بخػ /بيوارظتاى

تؽخي

بيوار

اهضای هربي

هالح ات
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خٛا٘ذٖ ٌضاسؽ اوٛوبسديٌ ٛشافي ثيٕبس  -حذاقل  2هَرد

وٙتشَ  ٚتٌٙيٓ پيغ ٔيىش  -حذاقل  2هَرد

ٔحبػج ٝػشػت ا٘فٛصي ٖٛداسٞٚبي لّجي  -حذاقل  3هَرد

ٔشالجت ٞبي پشػتبسي دس لجُ ،حيٗ  ٚثؼذ اص تضسيك داسٞٚبي فضايٙذٚ ٜ
وبٙٞذ ٜفـبس خ – ٖٛحذاقل  2هَرد

وبس وشدٖ ثب دػتٍب ٜاِىتشٚؿٛن – حذاقل  2هَرد

ٔشالجت ٞبي پشػتبسي اص ثيٕبس ثي حشوت سا ث ٝػُٕ آٚسد –حذاقل  2هَرد

هَرد

آٔٛصؽ ٞبي تغزي ٝاي ٔٙبػت ث ٝثيٕبساٖ لّجي سا ا٘دبْ ٔي دٞذ - .حذاقل 1

ٔحبػج ٝخزة  ٚدفغ ٔبيؼبت حذاقل  3هَرد

ٌضاسؽ پشػتبسي ٔٙبػت ثشاي ثيٕبس لّجي تٟي ٝوٙذ .حذاقل  3هَرد

فشايٙذ پشػتبسي ثشاي ثيٕبساٖ لّجي تٟيٕ٘ ٝبيذ – حذاقل 2هَرد

 -حذاقل 1

ٔشالجت اص ثيٕبس تحت دسٔبٖ ثب داسٞٚبي تشٔٚجٛتيه  -حذاقل  1هَرد

ٔشالجت اص ثيٕبس ثب ػٙذسْ وش٘ٚشي حبد  -حذاقل  1هَرد

ٔشالجت اص ثيٕبس ثب آسيتٕي ٞبي لّجي دس ثخؾ ٞبي داخّي لّت

هَرد

پزيشؽ ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىالت سيٛي دس ثخؾ  -حذاقل  1هَرد
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ٌشفتٗ ؿشح حبَ اص ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىالت سيٛي – حذاقل 2هَرد

ٌشفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛخّي  -حذاقل  1هَرد

ا٘دبْ تؼت PPD -حذاقل  1هَرد (دس كٛست ٚخٛد)

ٔشالجت اص ثيٕبس لجُ ،حيٗ  ٚثؼذ اص ثش٘ٚىٛػىٛپي  -حذاقل  1هَرد

ا٘دبْ ٔشالجت ٞبي ثؼذ اص تٛساػٙتض  -حذاقل  1هَرد

ا٘دبْ ٔشالجت ٞبي اص اختالالت اػيذ ٚثبص  -حذاقل  1هَرد

ا٘دبْ ٔشالجت اص – ETTحذاقل 2هَرد

ٔشالجت اص ثيٕبس ٔجتال ث ٝثيٕبس ٔجتال ث ٝػُ  -حذاقل  1هَرد

ٔشالجت اص ثيٕبس ٔجتال ث ٝآػٓ  -حذاقل  1هَرد

ثىبس ٌيشي ايض ِٝٚػبصي ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىالت سيٛي  -حذاقل  1هَرد

اوؼيظٖ سػب٘ي ثب وب٘ َٛثيٙي – حذاقل 2هَرد

اوؼيظٖ سػب٘ي ثب ٔبػه اوؼيظٖ – حذاقل 2هَرد

اوؼيظٖ سػب٘ي ثب ٔبػه ٘ٚچٛي – حذاقل 2هَرد

اوؼيظٖ سػب٘ي ثب ٔبػه ثب رخيشٔ ٜدذد ٛٞاي ثبصدٔي – حذاقل 2هَرد
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وبس ثب دػتٍب ٜثخٛس – حذاقل 2هَرد

وبس ثب دػتٍب ٜاػپيشٔٚتشي – حذاقل 2هَرد

دادٖ تٙفغ ثب آٔجٛثً – حذاقل 2هَرد

ا٘دبْ فيضيٛتشاپي لفؼ – ٝحذاقل 2هَرد

آٔٛصؽ ٘حٔ ٜٛلشف اػپشي ث ٝثيٕبس – حذاقل 2هَرد

الذأبت اِٚي ٝثشاي ثبص وشدٖ ساٛٞ ٜايي  -حذاقل  1هَرد

ػبوـٗ دٞبٖ  ٚحّك  -حذاقل  3هَرد

ٔشالجت ٞبي ايٕٙي اص وپؼ َٛاوؼيظٖ  -حذاقل  1هَرد

ٔشالجت اص ثيٕبس داساي چؼت تيٛة – حذاقل 2هَرد

خبسج وشدٖ چؼت تيٛة  -حذاقل  1هَرد

تفؼيش ٌبصٞبي خ ٖٛؿشيب٘ي  -حذاقل  3هَرد

سػبيت اك َٛاػتب٘ذاسد دس ٌشفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛخٚ ٖٛسيذي ثشاي آصٔبيـبت ٔشثٛى
ثٛٞ ٝسٟٔ٘ٛب  -حذاقل  1هَرد

حذاقل 2هَرد

ا٘دبْ ٔشالجت ٞبي پشػتبسي لجُ  ٚثؼذ اص آصٟٔ٘ٛبي تـخيلي ٔب٘ٙذ – FBS

تفؼيش ٘تبيح آصٔبيـبت ٔشثٛى ث ٝغذد – حذاقل 2هَرد
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چه لٙذ خ – ٖٛحذاقل 2هَرد

ؿٙبخت ا٘ٛاع ا٘ؼِٛيٗ – حذاقل 2هَرد

آٔبد ٜػبصي دسػت ا٘ؼِٛيٗ ثشاي تضسيك  -حذاقل  3هَرد

آٔٛصؽ ٘ح ٜٛتضيك آ٘ؼِٛيٗ ث ٝثيٕبس يب خب٘ٛادٚ ٜي – حذاقل 2هَرد

تضسيك آ٘ؼِٛيٗ ٔ ٚشالجت ٞبي ٔشثٛى ث ٝآٖ  -حذاقل  3هَرد

آٔٛصؽ ٔشالجت اص خٛد ث ٝثيٕبس ٔجتال ث ٝديبثت

ؿؼتٗ اكِٛي دػت لجُ  ٚثؼذ اص تٕبع ثب ثيٕبس -اوثش اٚلبت

آؿٙبيي ثب اكٌالحبت سايح ثخؾ ػف٘ٛئ -ذاْٚ

تٟي ٝوـت اص صخٓ  -حذاقل  1هَرد

سػبيت ٘ىبت ٔشثٛى ث ٝتٟي ٝوـت خ – ٖٛحذاقل 2هَرد

سػبيت احتيبًبت اػتب٘ذاسد دس ٔشالجت اص ثيٕبس -اوثش اٚلبت

سػبيت اػتب٘ذاسد ٞبي ٔشثٛص ث ٝا٘تمبَ ٔؼتميٓ (تٕبػي) – حذاقل 2هَرد

سػبيت احتيبًبت ٔشثٛى ث ٝا٘تمبَ ثب افـب٘ (ٝاػپشي) – حذاقل 2هَرد

سػبيت احتيبًبت ٔشثٛى ث ٝا٘تمبَ ثب لٌشات(  – )Dropletحذاقل 2هَرد
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ٔشالجت اص ثيٕبس ايض – ِٝٚحذاقل 2هَرد

ٔشالجت اص ثيٕبس ايضٔ ِٝٚؼىٛع – حذاقل 2هَرد

سػبيت اك َٛايٕٙي  ٚتفىيه ػبصي صثبِٞ ٝب دس داخُ ثخؾ ٞب -اوثش اٚلبت

ؿؼتـٛي پشئ ٚ ٝٙشالجت اص آٖ  -حذاقل  1هَرد

حذاقل 2هَرد

ٔشالجت ٞبي پيـٍيشي اص ػف٘ٛت ٞبي سيٛي(ػبوـٗ اكِٛي ،فيضيٛتشاپي) –

دفغ ثٟذاؿتي ٚػبيُ اػتفبد ٜؿذ - ٜحذاقل  3هَرد

دفغ كحيح ٚػبيُ ٘ٛن تيض  -اوثش اٚلبت

ٔشالجت اص ثٟذاؿت فشدي ثيٕبس ٕٞ -يـٝ

ثجت ٌ ٚضاسؽ تشؿحبت غيض ًجيؼي ثيٕبساٖ – حذاقل 2هَرد

-

ثىبسٌيشي فشايٙذ پشػتبسي اص ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝثيٕبسي ٞبي ػف٘ٛي  -حذاقل 1

هَرد

ثىبسٌيشي اك َٛايٕٙي دس پيـٍيشي اص ثيٕبسي ٞبي ٔٙتمّ ٝاص سا ٜخٙؼي

حذاقل  1هَرد
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اٞذاف

ثٌٛس وبُٔ
ا٘دبْ ٔي دٞذ
()1

٘ؼجتب وبُٔ
ا٘دبْ ٔي دٞذ
()0/75

ذٍل ارزؼيابي كارآهَز

پزيشؽ ثيٕبس دس ثخؾ لّت

ٌشفتٗ ؿشح حبَ ثيٕبس لّجي

ٌشفتٗEKG

تفؼيش  EKGپبيٝ

اػتشاتظي
آٔٛصؿي

ػّٕئ/ـبٞذٜ
ػّٕئ/ـبٞذٜ
ػّٕئ/ـبٞذٜ
ػّٕي

ػّٕئ/ـبٞذٜ

اسػبَ آصٔبيـبت ثب پبي ٝلّجي

آؿٙبيي ثب اكٌالحبت سايح ثخؾ لّت

تفؼيش آصٔبيـبت ٔشثٛى ث ٝثخؾ لّت

10

ػّٕئ/ـبٞذٜ

ٔشالجت پشػتبسي اص ثيٕبس ٔجتال ث٘ ٝبػبيي احتمب٘ي لّت

پزيشؽ ثيٕبس ٔجتال ثٔ ٝـىالت سيٛي

8

ػّٕي

ٔشالجت پشػتبسي اص ثيٕبس ثؼذ اص خشاحي لّت ثبص

11

12

13

14

15

16

17

18

9

ػّٕي
ػّٕي

پزيشؽ ثيٕبس دس ثخؾ لّت

ثشسػي ٘يبص ث ٝاوؼيظٖ  ٚاخشاي كحيح اوؼيظٖ دسٔب٘ي

وبس ثب ػشً٘ پٕ

وبس ثب ا٘فٛصي ٖٛپٕ

وبس ثب دػتٍبٔ ٜب٘يتٛسي ًٙلّجي

خٛا٘ذٖ ٌضاسؽ اوٛوبسديٌ ٛشافي ثيٕبس

وٙتشَ  ٚتٌٙيٓ پيغ ٔيىش

ٔحبػج ٝػشػت ا٘فٛصي ٖٛداسٞٚبي لّجي

ػّٕي
ػّٕئ/ـبٞذٜ
ػّٕئ/ـبٞذٜ
ػّٕئ/ـبٞذٜ
ػّٕئ/ـبٞذٜ
ػّٕئ/ـبٞذٜ
ػّٕئ/ـبٞذٜ
ػّٕئ/ـبٞذٜ

7

6

5

4

3

2

1

سديف

ثب سإٙٞبيي
ا٘دبْ ٔي دٞذ
()0/5

٘بلق ا٘دبْ
ٔي دٞذ
()0/25

تٛا٘بيي ا٘دبْ
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