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اّذاف کلی  :در پایاى ایي دٍرُ اًتظار هی رٍد داًؾجَیاى قادر تاؽٌذ تزرعی ٍ ؽٌاخت اس عیغتن ّای چؾن ،
گَػ ،اػقاب  ،پَعت ٍعَختگی ٍ خَى تِ ػول آٍرًذ ٍ فزآیٌذّای پزعتاری هزتَه تِ هؾکالت ایي عیغتن ّا
را تا کغة هْارت ٍ داًؼ کافی تزای هذدجَیاى پیادُ ًوایٌذ.
اّذاف ٍیضُ تخؼ خَى :
در پایاى کار اس داًؾجَیاى اًتظار هی رٍد:
-1اًَاع اًوی را دعتِ تٌذی کزدُ ٍ ًام تثزًذ ٍ ًحَُ تؾخیـ آًْا را ؽزح دٌّذ.
 -2اًَاع اختالالت هزتَه تِ فاکتَرّای اًؼقادی را ًام تزدُ ٍ هزاقثت پزعتاری ّز کذام را تیاى ًوایٌذ.
-3اختالل پالکتی را تَمیح دٌّذ ٍ هزاقثت پزعتاری السم را اًجام ٍارائِ ًوایٌذ.
-4هزاقثت پزعتاری اس اًَاع تیواری ّای اًویک را اًجام دٌّذ.
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 -5هزاقثت پزعتاری تیواری تاالعوی را تکار گیزًذ.
 -6هزاقثت پزعتاری تیواری لَعوی را اجزا کٌٌذ.
ً-7تایج آسهایؼ تیواریْای خًَی را تفغیز ًوایٌذ.
 -8افَل هزتَه تِ پیؾگیزی اس اًتؾار ػفًَت را در هَرد هذدجَ ٍ عایزیي رػایت کٌٌذ.
 -9افَل هزتَه تِ حفظ ایوٌی هذدجَ (ًزدُ کٌار تخت ٍ )...رػایت ًوایذ.
 -10افَل هزتَه تِ پذیزػ ،اًتقال ٍ تزخیـ هذدجَ را تکار تٌذد.
 -11هزاقثتْای قثل اس اًجام ّز یک اس رٍػ ّای تؾخیـ هزتَه تِ عیغتن خَى را تکار گیزًذ.
 -12تاثیز هزاقثتی ٍ عیز پیؾزفت هذدجَ در جْت دعتیاتی تِ اّذاف تؼییي ؽذُ را ارسؽیاتی کزدُ ٍ تز اعاط
تغییز در ٍمؼیت هذدجَ ثثت کٌذ.

اّذاف ٍیضُ تخؼ چؾن:
در پایاى اس داًؾجَ اًتظار هی رٍد:
تزرعی دقیق اس ٍمؼیت چؾن هذدجَ تِ ػول آٍرد :
هیشاى دقت تیٌایی-تاری دیذ-تزؽح ٍ تَرم چؾن ٍ ... کؾت اس تزؽحات چؾن - 1هزاقثت قثل اس ػول هذدجَ تحت ػول جزاحی (کاتاراکت ٍ گلَکزم ٍ)...
قزار دادى تیوار در ٍمؼیت هٌاعة-تزرعی خًَزیشی ٍ تزؽحات غیز طثیؼی -احغاط درد -پیؾگیزی اس افشایؼ
فؾار داخل چؾن ٍ) ...
 - 2ارائِ آهَسؽْای السم در حیي تغتزی ٍ تزخیـ در هَرد فؼالیتْای هزاقثت اس خَد تیواراى هثتال تِ
اختالالت
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- 3تاثیز هزاقثتی ٍ عیز پیؾزفت هذدجَ در جْت دعتیاتی تِ اّذاف تؼییي ؽذُ را ارسؽیاتی کزدُ ٍ تز
اعاط تغییز در ٍمؼیت هذدجَ ثثت ًوایٌذ.
- 4افطالحات تخققی چؾوی را کاهالً تؾٌاعذ ٍ آًْا را تَمیح دّذ.
- 5هؼایٌات چؾن هاًٌذ کٌتزل حزکات چؾن ٍاکٌؼ هزدهکْا تطاتق ٍ ...را اًجام دّذ.
 - 6قادر تاؽذ تِ درعتی دیذ تیواراى را اًذاسُ گیزی کٌذ.
- 7فؼالیت ّای هاًٌذ پاًغواى چؾن ،ؽغتؾَی چؾن  ،چیذى هشُ ّا  ،ریختي قطزُ ٍ اعتفادُ اس پوادّای
چؾوی را تِ تٌْایی اًجام دّذ.
- 8اطالػات کارتزدی ٍ هفیذ را در هَرد حذاقل ًَ 6ع اس اًَاع قطزُ ّای چؾوی تیاى کٌذ.
-10عزم ّا ٍ دارٍّای را کِ در هَاقغ اٍرصاًظ تزای تیواراى چؾوی اعتفادُ هی ؽَد (دیاهَکظ هاًیتَل
ٍ)...تؾٌاعذ ٍ ػلت هَارد هقزف ٍ هزاقثت ّای پزعتاری هزتَطِ را تَمیح دّذ.
-11قادر تاؽذ تِ تیوار اٍرصاًغی کِ تا هؾکالت حاد چؾوی هاًٌذ درد ؽذیذ پارگی عَختگی ٍ ...هزاجؼِ کزدُ
تز حغة هَرد هزاقثتْای پزعتاری هٌاعة ارائِ دّذ.
 -12طزس اعتفادُ اس دعتگاّْایی هاًٌذ افتالوَعکَب ٍ تیَهیکزٍعکَج را تؼذ اس چٌذ تار دیذى ٍ تَمیحات
هزتی دّذ ٍ قادر تِ اعتفادُ اس آًْا تاؽٌذ.
 -13قادر تاؽذ تؼذ اس تاسدیذ اس درهاًگاُ ّای تؾخیقی ،پزٍعیجزّای تؾخیقی چؾوی هاًٌذ آًضیَگزافی
،پزیوتزی  ،اعکي ،تزرعی الکتزٍفیشیَلَصی چؾن ٍ  ...را تَمیح دادُ ٍ هزاقثت ّای قثل  ،تؼذ را تِ تیوار ارائِ
دّذ.
 -14یک تیوار چؾوی ًیاسهٌذ ػول جزاحی را آهادُ ػول کزدُ ٍ هزاقثت ّای قثل ٍ تؼذ اس ػول را تزای ٍی اًجام
دٌّذ.
 -15کلیِ آهَسؽْای السم را جْت تزخیـ تیوار چؾوی در حنَر هزتی ارائِ ًوایٌذ.
-16افَل پیؾگیزی تیواری ّای ػفًَی چؾوی را آهَسػ دٌّذ.
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اّذاف ٍیضُ تخؼ پَعت :
-1اًَاع تیواریْای پَعت را دعتِ تٌذی کزدُ ٍ ًام تثزًذ ٍ ًحَُ تؾخیـ آًْا را ؽزح دٌّذ.
-2تزرعی دقیق اس ٍمؼیت تیواریْای پَعتی ٍ عَختگی هذدجَ تِ ػول آٍرد .ؽاهل :
کؾت ٍ ًوًَِ تزداری اس پَعت ٍ...تغییز در ػالئن حیاتی-تؼییي درجِ ٍ درفذ عَختگی –ػالئن ؽَک ّیپَکویک ٍ اختالالت پتاعین ٍ عذین ٍ...
 -3هزاقثت قثل ٍ تؼذ اس ػول هذدجَ تحت ػول جزاحی پَعت ٍ عَختگی (جزاحی تزهیوی ٍ پالعتیک پَعت
ٍ ٍ ...هزاقثت اس هحل دٌّذُ – تزرعی هحل پیًَذ اس ًظز ػفًَت-رد پیًَذ ٍ)...
 -4هزاقثت اس هذدجَی هثتال تِ عَختگی ( اقذاهات السم جْت تز طزف کزدى درد -پیؾگیزی اس ؽَک -کٌتزل
دقیق حجن هایؼات ٍ قطزات هایؼات تشریقی طثق دعتَر پشؽک-آهادُ ًوَدى تیوار تِ هٌظَر ؽغتؾَ -مذ
ػفًَی ٍ تؼَیل پاًغواى -کٌتزل رصین غذایی
-5اًجام فیشیَتزاپی ریِ  -کوک تِ فیشیَتزاج در اًجام فؼالیت ٍرسؽی جْت حفظ داهٌِ حزکتی تیوار -حوایت
رٍحی تیوار عَختِ ٍ خاًَادُ ٍی – هؼزفی تیوار ٍ خاًَادُ تِ عاسهاًْای ارائِ دٌّذُ خذهات ٍیضُ -کوک تِ
آهادُ عاسی تیوار جْت ًَتَاًی ٍ)...
 -6ارائِ آهَسؽْای السم در حیي تغتزی ٍ تزخیـ در هَرد فؼالیت ّای هزاقثت اس خَد تیواراى( رػایت رصین
غذایی هٌاعة -داؽتي فؼالیت ٍ اعتزاحت در حذ هتؼادل

– گشارػ فَری ػالئن غیز طثیؼی تِ پشؽک -طزس

هقزف دارٍ ٍ پیگیزی درهاى ٍ آسهایؼ ّای دٍرُ ای ٍ ) ..هثتال تِ اختالالت پَعت ٍ عَختگی
 -7ارائِ آهَسؽْای السم در حیي تغتزی ٍ تزخیـ در هَرد فؼالیت ّای هزاقثت اس خَد تیواراى هثتال تِ اختالالت
چؾن ٍ پَعت ٍ عَختگی
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-8تاثیز هزاقثتی ٍ عیز پیؾزفت هذدجَ در جْت دعتیاتی تِ اّذاف تؼییي ؽذُ را ارسؽیاتی کزدُ ٍ تز اعاط
تغییز در ٍمغیت هذدجَ – در ّز یک اس هزاحل تجذیذ ًظز السم را تِ ػول آٍرد.
(رػایت رصین غذایی هٌاعة – داؽتي فؼالیت ٍ اعتزاحت در حذ هتؼادل -گشارػ فَری ػالئن غیزطثیؼی تِ
پشؽک -طزس هقزف دارٍ ٍ پیگیزی درهاى ٍ آسهایؾْای دٍرُ ای ٍ ) ...
-9تا هذدجَیاى پَعت تذٍى اکزاح ارتثاه هٌاعثی داؽتِ تاؽٌذ ٍ ؽزح حال دقیقی تِ ػول آٍرًذ.
پزعتار اس هذدجَیاى هثتال تِ تیواری ّای ؽایغ پَعتی اس قثیل (پوفیگَط،پَریاسیظ ٍ )...هزاقثت ًوایٌذ.
 -10دارٍّا را تا رػایت ًکات ایوٌی تشریق ًوایٌذ.
 -11هذدجَیاى را طثق افَل اعپتیک پاًغواى ًوایٌذ.
 -12حذاقل  2رٍس در درهاًگاُ ّای پَعت حنَر یافتِ ٍ اس ًشدیک تا هذدجَیاى هثتال تِ تیواری ّای پَعتی کِ
تطَر عزپایی در هاى هی ؽًَذ آؽٌا ؽًَذ.

اّذاف ٍیضُ تخؼ اػقاب :
اس داًؾجَ اًتظار هی رٍد :
 - 1رٍؽْای هؼایٌِ فیشیکی (حغی –حزکتی-رفلکغْا ٍ)...را تکویل کزدُ ٍ در تزرعی ٍ ؽٌاخت هذدجَ
اعتفادُ ًوایٌذ.
 - 2تا رٍؽْای تؾخیقی EMG,EEGدٍ در فَرت اهکاى عی تی اعکي ٍ هیلَگزافی ٍ آًضیَگزافی آؽٌا
ؽذُ ٍ هزاقثتْای پزعتاری قثل ٍ تؼذ اس آًْا را ارائِ دٌّذ.
- 3تا خَاؿ ٍ ػَارك جاًثی دارٍّا ٍ عزم ّای رایج تخؼ آؽٌا ؽذُ ٍ در ػول تکار گیزًذ.
 - 4در فَرت اهکاى فزآیٌذ پزعتاری در تیواراى مزتِ هغشی را اًجام دٌّذ.
- 5فزآیٌذ پزعتاری در هذدجَیاى هثتال تِ تَهَرّای هغش را اًجام دٌّذ.
 - 6فزآیٌذ پزعتاری را قثل ٍ تؼذ اس ػول جزاحی تَهَرّای هغشی تکار گیزًذ.
- 7فزآیٌذ پزعتاری را در تیواراى هثتال تِ فذهات ًخاػی ارائِ ًوایٌذ.
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- 8فزآیٌذ پزعتاری را در تیواراى تا هؾکالت دیغک تیي هْزُ ای اًجام دٌّذ.
 - 9فزآیٌذ پزعتاری را در تیواراى تحت ػول جزاحی دیغک تیي هْزُ ای ٍ طٌاب ًخاػی را تکار گیزًذ.
-10فزآیٌذ پزعتاری را در هَرد تیواراًی کِ دچار حوالت تؾٌجی ّغتٌذ اجزا کٌٌذ.
-11فزآیٌذ پزعتاری را در هَرد تیواراى ًَرلَصی ( ًَ ٍ MG,MS,CVAرالَصی ،گلیي تارُ  )...تکار گیزًذ.
-12فزآیٌذ آهَسػ ٍ یادگیزی را در هذدجَیاى هثتال تِ هؾکالت هغشیً-خاػی جْت هزاقثت اس خَد در هٌشل تِ
اجزا در تیاٍرًذ.

اّذاف ٍیضُ تخؼ گَػ ٍ حلق – تیٌی :
در پایاى کار اس داًؾجَیاى اًتظار هی رٍد تزرعی دقیق اس ٍمؼیت گَػ-حلق -تیٌی هذدجَ تِ ػول آٍرًذ:
 اختالالت گَػ هیشاى ؽٌَاییٍ-سٍس گَػ-تزؽح ٍ خًَزیشی اس گَػ ٍ) ... اختالالت حلق (درد،هؾکل تلغ ،عزفِ ،دفغ خَى )... اختالالت تیٌی (درد ،خًَزیشی ٍ) ... - 1تز اعاط تزرعی ّای اًجام ؽذُ تؾخیـ ّای فحیح پزعتاری را تٌظین کٌٌذ.
 - 2اّذاف هزاقثتی قاتل دعتیاتی تز اعاط تؾخیـ ّای پزعتاری را تٌظین کٌٌذ.
- 3هزاقثت قثل ٍ تؼذ اس ػول هذدجَ تحت ػول جزاحی گَػ (قزار دادى در ٍمؼیت هٌاعة ٍ راحت –
کٌتزل درد-تزرعی ٍ ثثت تزؽحات ًاحیِ پاًغواى-کٌتزل ػالئن حیاتی ٍ)...
 - 4ارائِ آهَسؽْای السم در حیي تغتزی ٍ تزخیـ در هَرد فؼالیت ّای هزاقثت اس خَد تیواراى هثتال تِ
اختالالت گَػ
- 5تاثیز هزاقثتیَ عیز پیؾزفت هذدجَ در جْت دعتیاتی تِ اّذاف تؼییي ؽذُ را اس ارسؽیاتی کزدُ ٍ تز
اعاط تغییز در ٍمؼیت هذدجَ -در ّز یک اس هزاحل تجذیذًظز السم را تِ ػول آٍرد.
 - 6رػایت رصین غذایی هٌاعة -داؽتي فؼالیت ٍ اعتزاحت در حذ هتؼادل -گشارػ فَری ػالئن غیز طثیؼی
تِ پشؽک-طزس هقزف دارٍ ٍ پیگیزی درهاى ٍ آسهایؼ ّای دٍرُ ای را آهَسػ دٌّذ.
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- 7حذاقل یک رٍس در درهاًگاُ ّای گَػ-حلق -تیٌی حنَر یافتِ ٍ اس ًشدیک تا هذدجَیاى هثتال تِ
تیواری ّای گَػ-حلق-تیٌی کِ تطَر عزپایی درهاى هی ؽًَذ آؽٌا ؽًَذ.
- 8حذاقل یک رٍس در تخؼ ادیَهتزی حنَر یافتِ ٍ اس ًشدیک تا هذدجَیاى هثتال تِ هؾکالت ؽٌَایی آؽٌا
ؽًَذ.
-10تاثیز هزاقثتی ٍ عیز پیؾزفت هذدجَ در جْت دعتیاتی تِ اّذاف تؼییي ؽذُ را اس ارسؽیاتی کزدُ ٍ تز اعاط
تغییز در ٍمؼیت هذدجَ ثثت ًوایٌذ.

رٍػ ارسیاتی داًؾجَیاى :
 حنَر فؼال در سهاى کارآهَسی

%10

 ارسؽیاتی هزتی در پایاى دٍرُ

%80

 ارائِ کٌفزاًغَ تکالیف هزتَطِ

%10
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