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گرٍُ آهَزؼی  :پرظتاری
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*رٍز ٍ ظاػت ترگساری ؼٌثِ عبػت(11-14دکتز تقی ًضاد(  .....ؽٌجِ عبػت … …………….دکتز هظفزی  ........عبػت  .......خبًن دکتز
ؽَّبًی
* هحل ترگساری :کالط تحصیالت تکویلی
* اظاتیذ :دکتر هظفری(ًین ٍاحذ ًظریً ،ین ٍاحذ کارآهَزی) -دکتر تقی ًصاد(ٍ 1احذ ًظریٍ 1 ،احذ کارآهَزی) -خاًن
دکتر ؼَّاًی(ًین ٍاحذ ًظریً ،ین ٍاحذ کارآهَزی)
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ّذف کلی درض:

آ آؽٌب یی فزاگیزاى ثب ارائِ هزاقجت ّبی پزعتبری تخصصی ثِ هذدجَیبى عبلوٌذ دچبر اختالالت ػولکزد ٍ ثیوبریْبی هزتجظ ثب
ّز یک اس عیغتوْبی هختلف ثذًی ٍ ثْجَد تغبثق خبًَادُ ثب ؽزایظ عبلوٌذ.
اّذاف رفتاری( ّذف رفتاری دارای هخاعة ،فؼل رفتاری ،درجِ ٍ هؼیار ٍ ؼرایظ اًجام اظت)
در پایاى درض از داًؽجَ اًتظار هی رٍد  ،قادر تاؼذ:
.1فزایٌذ پزعتبری ثیوبریْبی ؽبیغ دعتگبُ ػضالًی -اعتخَاًی ؽبهل  :اعتئَپَرٍسیظ ،اعتئَهبالعی ،ثیوبری پبصت دٍرُ عبلوٌذی را ؽزح
دّذ.
 .1فزایٌذ پزعتبری در حبدثِ عقَط را ؽزح دّذ.
 .3فزایٌذ پزعتبری ثیوبریْبی دعتگبُ قلجی ٍ ػزٍقی ؽبهل  :فؾبر خَى ثبال  ،اًفبرکتَط هیَکبرد را ؽزح دّذ.
 .0فزایٌذ پزعتبری ثیوبریْبی دعتگبُ تٌفغی ؽبهل  :آعن ،ثیوبریْبی هشهي اًغذادی ریِ  ،ثزًٍؾیت هشهي دٍرُ عبلوٌذی را ؽزح دّذ.
 .5ػَاهل هَثز ثز کبّؼ ػولکزد ریِ در عبلوٌذی ؽبهل چبقی  ،عیگبر ٍ ػذم تحزک را ؽزح دّذ.
 .6فزایٌذ پزعتبری ثیوبریْبی دعتگبُ هغش ٍ اػصبة دٍرُ عبلوٌذی ؽبهل :عکتِ هغشی  ،آلشایوز ٍ پبرکیٌغَى را ؽزح دّذ.
 . 7فزایٌذ پزعتبری ثیوبریْبی دعتگبُ گَارػ ؽبهل  :دیغفبصی  ،ریفالکظ  ،ثیوبریْبی هزی  ،هؼذُ ٍ قغوت تحتبًی دعتگبُ گَارػ دٍرُ
عبلوٌذی را ؽزح دّذ.
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 -8فزایٌذ پزعتبری در هؾکالت ؽبیغ تغذیِ ای دٍرُ عبلوٌذی را ؽزح دّذ.
 .9فزایٌذ پزعتبری ثیوبریْبی ؽبیغ دعتگبُ اداری تٌبعلی ؽبهل ً :برعبیی حبد ٍ هشهي کلیِ ،ػفًَتْبی دعتگبُ اداری  ،ثی اختیبری ادرار،
ثیوبریْبی هزثَط ثِ هٌَپَس ٍ ّیپزپالسی خَػ خین پزٍعتبت دٍرُ عبلوٌذی را ؽزح دّذ.
 .14فزایٌذ پزعتبری ثیوبریْبی ؽبیغ دعتگبُ اًذٍکزیي ؽبهل  :دیبثت ٍ اختالالت تیزٍییذ دٍرُ عبلوٌذی را ؽزح دّذ.
 .11فزایٌذ پزعتبری ثیوبریْبی ؽبیغ پَعتی ؽبهل اکتیٌیک کزاتَسیظ ٍ سخن فؾبری در عبلوٌذی را ؽزح دّذ.
 . .11فزایٌذ پزعتبری اختالالت حَاط ؽبهل ثیٌبیی ،ؽٌَایی  ،چؾبیی  ،ثَیبیی  ،الهغِ دٍرُ عبلوٌذی را ؽزح دّذ.
 . .13فزایٌذ پزعتبری اختالالت ؽبیغ اًکَلَصیک دٍرُ عبلوٌذی را ؽزح دّذ.
 . .10فزایٌذ پزعتبری در هزاقجتْبی تغکیٌی دٍرُ عبلوٌذی را ؽزح دّذ.
 . .15فزایٌذ پزعتبری ٍ تَاًجخؾی ثزای عبلوٌذاى  Frailرا ؽزح دّذ.
 . .16فزایٌذ پزعتبری آهَسػ خبًَادُ هذدجَی عبلوٌذ در جْت ارتقبی عبسگبری ثب ثیوبری هذدجَی عبلوٌذ را ثزای ّز یک اس اختالالت
ؽبیغ دعتگبّْبی هختلف را ؽزح دّذ.


ٍظایف داًؽجَیاى(تکالیف داًؽجَ در عَل ترم )
 .1ارائِ تکالیف کالظی در هَػذ هقرر
.1

تزجوِ ٍ ارائِ دٍ هَضَع

 .3ارائِ ظِ هَرد خالصِ کارت


.0

تذٍیي ٍ ارائِ ظِ هَرد عرح هراقثتی(کارآهَزی)

رٍػ تذریظ ٍ ٍعبیل کوک آهَسؽی هَرد اعتفبدُ :رٍغ تذریط تلفیقی از ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ پاظخ ٍ رظاًِ آهَزؼی
کاهپیَتر(ًرم افسار  (POWER POINTخَاّذ تَد.
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 -6کتت ٍ هقبالت هؼتجز ٍ ثِ رٍس هزثَط ثِ تخصص پزعتبری عبلوٌذی ٍ پزعتبری تَاًجخؾی


رٍغ ّا ٍ زهاى ظٌجػ ٍ ارزؼیاتی داًؽجَ ٍ تارم هرتَط تِ ّرارزؼیاتیًَ (:ع اهتحاًات از لحاػ ًحَُ عراحی ظَال -تارم تٌذی -زهاى
اهتحاًات ٍ تکالیف رکر ؼَد)
ًورُ

رٍغ

تاریخ

)1ارزشیابی

در عَل ترم

فرایندی(تكوینی) :
-ترجوِ ٍ ارائِ هَضَع  /هَضَػات هحَلِ -خالصِ کارت(ظِ هَرد)
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3

 -ترًاهِ هراقثتی( ظِ هَرد)

1

ظاػت
-

8
)2ارزشیابی پایانی :
 -امتحان پایانی:

هقررات درض ٍ اًتظارات از داًؽجَیاى

 -1تا ػالقِ ٍ هغالؼِ کافی در ّر جلعِ درض ؼرکت فؼال داؼتِ تاؼٌذ.
 -1حضَر تِ هَقغ در کالض الساهی اظت (تأخیر تیػ از دُ دقیقِ غیثت هحعَب هیؼَد).
مادي : 7
حضُر داوشجُ در تمامي تزوامً ٌاي درسي َ ديگز فعاليتٍاي آمُسشي َ پژٌَشي دَري الشامي است .غيثتمُجً داوشجُ در ٌز درص وثايذ اس  4/77مجمُع ساعات آن درص تجاَس كىذ ،در غيز ايه صُرت ومزي داوشجُ در
آن درص صفز محسُب مي شُد .
تثصزي :
در صُرتي كً غيثت داوشجُ در يك درص ،تيش اس حذ مجاس تُدي َ اس وظز مُسسً  ،مُجً تشخيص دادي شُدآن درص اس مجمُعً درَص اوتخاتي داوشجُ حذف مي شُد .در ايه صُرت رعايت حذ وصاب َ 8احذ در آن
ويمسال الشامي ويستَ .لي آن ويمسال اس وظز طُل تحصيل تزاي داوشجُ يك ويمسال كامل محسُب مي
شُد .
مادي : 8
غيثت غيز مُجً در امتحان ٌز درص مُجة گزفته ومزي صفز تزاي آن درص است .تثصزي :
در صُرتي كً غيثت داوشجُ در امتحان  ،اس وظز مؤسسً  ،مُجً تشخيص دادي شُد .درص مشتُر حذف ميشُد .

 -3ارائِ ًقغِ ًظرات اًتقادی در ّر هَضَع تر اظاض آخریي یافتِّای ػلوی
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جذٍل زهاى تٌذی
ػٌَاى

هذرط

ردیف ًبریخ

عبػت

جلغِ اٍل

عزح دٍرُ-هؼزفی درط -هزٍری ثز آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی عیغتن قلجی -ػزقی

دکتز تقی ًضاد

دٍم

فزایٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ قلجی -ػزٍقی در عبلوٌذی ( پزفؾبری خَى،

دکتز تقی ًضاد -

عٌکَح)...،
عَم

چْبرم
پٌجن

فزایٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ ػضالًی -اعتخَاًی دٍرُ عبلوٌذی

دکتز تقی ًضاد

اداهِ ثحث فزایٌذ پزعتبری در حبدثِ عقَط

دکتز تقی ًضاد

فزایٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ تٌفغی در عبلوٌذی

دکتز تقی ًضاد

ػَاهل هَثز در کبّؼ ػولکزد ریِ عبلوٌذاى ( عیگبر  ،چبقی ،ػذم تحزیک ٍ )...

ششم

فزایٌذ پزعتبری در تغییزات دعتتگبُ هغتش ٍ اػصتبة در عتبلوٌذی ( آلشایوتز  ،عتکتِ

دکتز تقی ًضاد

هغشی ،پبرکیٌغَى) ... ،

7

فزایٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ گَارػ ٍ اختالالت گَارؽی ؽبیغ دٍرُ عبلوٌذی

دکتز تقی ًضاد

8

فزایٌذ پزعتبری در هؾکالت ؽبیغ تغذیِ ای عبلوٌذاى

دکتز تقی ًضاد

9

فزایٌذ پزعتبری در ثیوبریْبی ؽبیغ پَعتی ٍسخن عبلوٌذاى

دکتز ؽَّبًی

14

فزایٌذ پزعتبری در تغییزات دعتگبُ اداری -تٌبعلی در عبلوٌذی( ّیپزتزٍفی

دکتز ؽَّبًی

پزٍعتبت ،ثی اختیبری)... ،

11
11

-

فزایٌذ پزعتبری در اختالالت حَاط عبلوٌذاى
فزآیٌذ پزعتبری در اختالالت آًذٍکزیي

0

دکتز ؽَّبًی
دکتز ؽَّبًی

13

فزایٌذ پزعتبری در هزاقجت ّبی تغکیٌی (-) Palliative Care

دکتز هظفزی

10

اداهِ ثحث -فزایٌذ پزعتبری ٍ تَاًجخؾی ثزای عبلوٌذاى frail

دکتز هظفزی

15

فزایٌذ پزعتبری در اختالالت اًٍکَلَصیک ؽبیغ دٍرُ عبلوٌذی

دکتز هظفزی

16

اداهِ ثحث

دکتز هظفزی

کارآموزی 2واحد (  102ساعت)
-

تذٍیي  3مورد برنامه مراقبتی هذدجَی عبلوٌذ دچبر ثیوبریْب ٍ اختالالت هشهي جغوی ٍ تؼییي تؾخیصی ّبی پزعتبری

-

تؼییي ثزایٌذّبی کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ٍ ثزًبهِ ریشی هزاقجتْبی پزعتبری عبلوٌذی ثزاعبط الگَّبی رایج پزعتبری عبلوٌذی ٍ
تَاًجخؾی

-

اًجبم هذاخالت پزعتبری هجتٌی ثز فزایٌذ پزعتبری ثب ّوکبری دیگز اػضبء تین عبلوٌذی

-

ارسؽیبثی هیشاى کبرآیی اقذاهبت پزعتبری تخصصی در دعتیبیی ثِ ثزایٌذّبی هَرد اًتظبر
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