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 اْداف جسيي:
 

 از داَػجٕاَتظبر يي رٔد 

ريکبٔری ، ػٕارض بيٕٓغی در يردهّ ريکبٔری،يراقبت از ضيطتى  در اتبق ٔبيٕٓغی بب اَجبو يراقبتٓبي پص از اػًبل جرادي

رد ،کُترل ضطخ ْٕغيبری،رٔظ ًَرِ دْی برای ترخيص ٔيؼيبرْبی تُفطی ٔقهبی ٔػرٔقی ٔػصبی ، رٔظ ْبی کُترل د

  آغُب  غَٕد ترخيص بيًبر از ريکبٔری

 

 غبِٕ تدريص اْداف ٔيژِ رفتبري ْدف كهي جهطّ
ؾج٘ياُ تا سيناٗسي   1  تاسيخچٔ سيناٗسي سا ؽشح دٕذ  ٍؼشفي دسط ٗ آؽْايي دّا

  ت٘ضيخ دٕذچگّ٘گي طشادي اتاق تٖث٘دي سا 

  اتاق تٖث٘دي سا تياُ مْذ  اعتاّذاسدٕاي 

 ٍؾخصات ماسمْاُ اتاق تٖث٘دي سا ت٘ضيخ دٕذ 

 ماس، ٗعايو اتاق تٖث٘دي سا ؽشح دٕذ 

ي تخخخخخخخا   عخخخخخخخخْشّا

اعخختدادٓ اص اعخخ يذ 

دس تشّاٍخخخخخخخخخخخخخخخخخٔخ 

Power Point 

ا    2 دي آؽخْخ ٍي دس اتخخاق تٖثخ٘خ تخخا ٍشاتثخخي ٕخخاي ػَخ٘خ

 ؽ٘د  

 ٍشادو تٖث٘دي پظ اص ػَو جشادي سا ّاً تثشد 

  ت فاصئ پظ اص ػَو سا ؽشح دٕذٍشاتثي ٕاي ػٍَ٘ي 

   دي سا تيخاُ    سٗػ ٕاي تاص ّگٔ داؽتِ سٓا ٕ٘ايي تيَخاس دس اتخاق تٖث٘خ

 مْذ

        ُدي سا تيخا سٗػ ٕاي تشسعي عخحخ ٕ٘ؽخياسي تيَخاس دس اتخاق تٖث٘خ

 مْذ

   دي سا ت٘ضخخيخ سإٖخخاي مْتخخشه دسد ٗ ايجخخاد تخخي دسدي دس اتخخاق تٖثخ٘خ

 دٕذ

 َّ ايذػيي مْتشه دسُ ٕا سا دس اتاق تٖث٘دي رمش 

 طشيقٔ مْتشه آب ٗ اىنتشٗىيي دس اتاق تٖث٘دي سا ت٘ضيخ دٕذ 

 

ايي تخخا امغخخي ُ   3 دي پيخخذا  پخخشاتآؽخْخ ي دس اتخخاق تٖثخ٘خ

 مْذ  

 اّاتٍ٘ي ٍجاسي تْدغي ف٘تاّي ٗ تذتاّي سا ٍختصشًا ت٘ضيخ دٕذ 

   ژي عيغتٌ تْدغي سا تياُ مْذ  فيضي٘٘ى

   اص٘ه ٍناّيني تٖ٘ئ سا تياُ مْذ 

 ف مْذ  امغي ُ دسٍاّي سا تؼشي 

 ٍ٘اسد اعتدادٓ اص امغي ُ دسٍاّي سا ت٘ضيخ دٕذ 

 



 ٘اع ٕيغپ٘مغَي سا ت٘ضيخ دٕذ  ّا

 ػ٘اسض امغي ُ تشاپي سا ت٘ضيخ دٕذ 

 دسد سا تؼشيف مْذ  آؽْايي تا ؽي٘ٓ ٕاي مْتشه دسد سا پيذا مْذ   4

   ٗامْؼ ٕاي ّغثي تٔ دسد سا تياُ مْذ 

   ٘اع دسد سا ت٘صيف مْذ  ّا

  ٔو ٍؤثش دس پاعخ ت  دسد سا ؽشح دٕذػٍ٘ا

  دسد سا ت٘ضيخ دٕذ تغکيِسٗػ ميي 

 

غ دسٍخخاّي ٗ مْتخخشه جخخزب ٗ دفخخغ ٍايؼخخات   يتخخا ٍخخا  5

 آؽْايي پيذا مْذ

 ت٘صيغ آب مو تذُ سا ؽشح دٕذ 

 ْيٌ ٍايؼات تذُ سا ّاً تثشدظسٓا ٕاي ت 

  ٍايؼات تذُ سا ّاً تشدٓ ؽشح دٕذسٗػ ٕاي جاتجايي 

       ّگي اسصيخخاتي ٗضخخؼيي ٍايؼخخات دا خخو ػشٗتخخي تثخخو اص ػَخخو  چگخ٘خ

 جشادي سا ؽشح د ٕذ

 

تخخا ٍخخايغ دسٍخخاّي ٗ مْتخخشه جخخزب ٗ دفخخغ ٍايؼخخات     6

 آؽْايي پيذا مْذ

 ٘اع ٍايؼات تضسيقي سا ّاً تثشد  ّا

   ٍايؼات تضسيقي سا اص ّظش اعَ٘الىيتٔ طثقٔ تْذي مْذ 

 اي تضسيقي سا ت٘ضيخ دٕذ ٖى ٘اع ٍذ٘ي  ٍ٘اسد ٍصشف ّا

 

٘اع ا ت الت آب ٗ اىنتشٗىيي سا تياُ مْذ    تا ا ت الت آب ٗ اىنتشٗىيي آؽْا ؽ٘د 7  ّا

 ػ ئٌ ّاؽي اص ا ت الت آب ٗ اىنتشٗىيي سا تياُ مْذ 

 ػ٘اسض ّاؽي اص ا ت الت آب ٗ اىنتشٗىيي سا تياُ مْذ 

 ٘اع ا ت الت آب ٗ اىنتشٗىيي سا تياُ مْذ  دسٍاُ ّا

 

   ػ٘اسض تيٖ٘ؽي سا رمش مْذ  ي سا پيذا مْذ  ؽآؽْايي تا ػ٘اسض تيٖ٘ 8

     دي ايي ف٘تخخاّي تؼخخذ اص تيٖ٘ؽخخي سا دس اتخخاق تٖثخ٘خ غخخذاد سٓا ٕخ٘خ ػيخخو ّا

 ٕاي دسٍاُ آُ سا ؽشح دٕذ تياُ َّ٘دٓ ٗ سٓا

   ٕيپ٘مغَي ؽشياّي سا تؼشيف مْذ 

 ػيو مإؼ تٖ٘ئ سي٘ي سا ّاً تثشد 

   ػيو تي ّظَي ضشتاُ تية سا تياُ مْذ 

 

اع ديخخظ سيتَخخب ٕخخا   9 خ٘خ ايب تخخا سيخختٌ تيخخة ّٗا ی  اؽخْخ

 تيثب

 ىکتشٗفيضٗى٘ژیاص٘ه ا   

 سإٖاي تؾخيصي ا ت الت تيثي سا ت٘ضيخ دٕذ 

 تقغيٌ تْذی ديظ سيتَب ٕا ٗؽْا ي سيتٌ عيْ٘عب 

 ديغشيتَب ٕا تاٍْؾاء گشٓ عيْ٘عب ٗ دا و دٕييضی 

 ديغشيتَب ٕا تاٍْؾاء گشٓ دٕييضی تحْب ٗدا و تحْب 

   سٗػ کاس تا دعتگآ اىکتشٗؽ٘ک ٗپيظ ٍيکش 

 

ْا        11 ٔ دخشاست آؽخ ٗ دسجخ  ُ تا ػيو تغييخشات فؾخاس  ٘خ

 د  ؽ٘

 افضايؼ فؾاس  ُ٘ سا ؽشح دٕذ 

 مإؼ فؾاس  ُ٘ سا ؽشح دٕذ 

 ػيو مإؼ ٗ  افضايؼ فؾاس  ُ٘ سا ؽشح دٕذ 

 ٕاي تؾخيص افضايؼ ٗ مإؼ فؾاس  ُ٘ سا ؽشح دٕذ سٓا 

 ٕاي دسٍاّي افضايؼ ٗ مإؼ فؾاس  ُ٘ سا ؽشح دٕذ سٓا 

  ت الت دسجٔ دشاست سا تياُ مْذ  ػيو، ػ ئٌ ٗ دسٍاُ ا 

      ،ػيخخو، ػ ئخٌخ ٗ دسٍخخاُ ػ٘اسضخخي ٍاّْخخذ ىخخشص، تذشيخخل پخخزيشي دسد

 تٖ٘ع ٗ اعتدشاؽ سا تياُ مْذ  

 

تا ٍشاتثي ٕاي ٗيخ ٓ دس اػَخاه جشادخي ٍختيخف      11

 آؽْايي پيذا مْذ

 ات ٗي ٓ ٍتْاعة تا ٕش ػَو جشادي سا ؽشح دٕذ  اتذٍا

 يناٗسي سا رمش مْذ  ٗضؼيي صذيخ تشاس گيشي تيَاس دس تخي س 

  ضيخ ْاه سا ٘ت ُ پظ اص تي دغي اعپاي َاسا ً پشعتاسي دس تي ٍات الص اتذا

 ددٓ

 مٖاي ٍْحقٔ اي سا ؽشح دٕذ ات الصً دس تيَاساُ تا ت٘ي  اتذٍا

 ات الصً دس تيَاساُ عشپايي سا ت٘ضيخ دٕذ  اتذٍا

 

  اٍتذاُ ٍياُ تشً 12

دي سا     13 آؽْايي تا ٍشاتثي ٕاي ٗيخ ٓ دس اتخاق تٖث٘خ

 يذا مْذ  پ

 ژي گشدػ  ُ٘ سا ؽشح دٕذ  فيضي٘٘ى

   ٘اع ٍاّيت٘سيْگ َٕ٘ديْاٍيل سا ّاً تشدٓ ٗ ت٘ضيخ دٕذ  ّا

 ٍشاتثي ٕاي ٗي ٓ سي٘ي پظ اص ػَو جشادي سا تياُ َّايذ 

 تشي سا تياُ مْذ  ٍظ امغي ىّذ٘ٓ ي ماستشد ددظ ٗ ّگٖذاسي پا 

 



 ٘اج ماپْ٘گشاً سا ؽشح دٕذ  ّذ٘ٓ ماستشد ٗ تدغيش ٍا

 عيغتٌ ٕاي تؼاده اعيذ ٗ تاص سا ؽشح دٕذ  ي تا تؼاده اعيذ ٗ  تاص پيذا مْذ  آؽْاي 14

   اعيذٍي سا تؼشيف مْذ 

   ي سا تؼشيف مْذ  آىناَى

 ٘اع ا ت الت اعيذ ٗ تاص سا ؽشح دٕذ  ّا

  تشگٔ ٕاي آصٍايؾيABG سا تدغيش مْذ 

 

 ؽ٘ك سا تؼشيف مْذ    آؽْايي تا ؽ٘ك پيذا مْذ   15

 خ دٕذػ ئٌ ّؾاّگش ؽ٘ك سا ت٘ضي 

   سإٖاي دسٍاّي ٍقاتئ تا ؽ٘ك سا تياُ مْذ 

 ٍشاتثي اص تيَاس دس داىي ؽ٘ك سا ت٘ضيخ دٕذ 

 

سدٓ ٕاي آُ پيذا مْذ   16  ٍ٘اسد اعتدادٓ اص  ُ٘ سا ت٘ضيخ دٕذ  آؽْايي تا  ُ٘ ٗ فشٗآ

 سدٓ ٕاي  ّ٘ي سا ؽشح دٕذ ٘اع فشٗآ  ّا

   دٓ ٕاي  ُ٘ سا تياُ مْذ  ماستشد فشٗآ

  

 

 داسٕٗاي ٍ٘اسد ٍصشف دس سيناٗسي سا ّاً تثشد  شفي دس سيناٗسي آؽْا ؽ٘دتا داسٕٗاي ٍص 17

   ٍ٘اسد اعتدادٓ اص داسٕٗاي ٍ٘ج٘د دس سيناٗسي سا تياُ مْذ 

       د دس سينخاٗسي سا ت٘ضخيخ چگّ٘گي تضسيخ  ٗ دٗص داسٕٗخاي ٍ٘ج٘خ

 دٕذ

  اسض جخخاّثي ّاؽخخي اص ٍصخخشف داسٕٗخخاي سينخخاٗسي سا ت٘ضخخيخ ػخ٘خ

 دٕذ

 ػ ٗ سإٖخاي      تذا و يا ػ٘اسض ّاؽي اص ا يِخ داسٕٗخا دس تيَخاس تيٖ٘خ

 تيٖ٘ؽي سا ت٘ضيخ دٕذ

 

 و ت٘دُ تيَاس سا ت٘ضيخ دٕذثػ ئٌ ّؾاّگش ٗضؼيي اعتي  تا ؽي٘ٓ تش يص تيَاس اص سيناٗسي آؽْا ؽ٘د 18

  اسد الصً دس استثخخاب تخخاسم تيَخخاس ْٕگخخاً ّخخش يص سا ؽخخشح   مييخٔخ ٍخ٘خ

 دٕذ

   ْٕگاً تش يص تٔ پشعتاس ٗضؼيي تيَاس سا گضاسػ مْذ 

 

 

  غيِٕ ارزغيببي داَػجٕ : 

  20    ايتذبٌ ييبٌ ترو % 

  60    ازيٌٕ پبيبٌ ترو% 

  10     تكبنيف% 

  10 غركت فؼبل در كالش ٔ دضٕر ٔ غيبة% 
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