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هذف کلی :کوک به دانشجو جهت تلفیق آهوختههای قبلی خود در زهینه اثرات بیواری و بستری شذى بر کودک و خانواده ،هفاهین و روشهای هراقبتی و کلیات
تکاهل بیولوشیکی سیستنهای هختلف بذى به هنظور ایجاد توانایی بررسی و شناخت حالتهای انحراف از سالهتی در نوزاداى و کودکاى و ارائه هذاخالت هناسب
پرستاری.
ؼٕبرٜ
جّعٝ
1

رئٛض ٔطبِت

اٞذاف رفتبری
دا٘ؽج ٛثبیذ ثتٛا٘ذ ثب 90درصذ صحت:

حیط/ٝظطح

ؼیٜٛ
تذریط

تجٟیسات
آٔٛزؼی

تىبِیف ٚ
ارزؼیبثی

اظترض ٞبی ٘بؼی از ثعتری ؼذٖ
در وٛدن  ٚخب٘ٛادٜ
ایٕٙی  ٚپیؽٍیری از ػف٘ٛت
ا٘ٛاع ٔحذٚد وٙٙذٜٞبی جروتی
رٚؼٟبی ثررظی  ٚوٙترَ درد

-1ػٛأُ تٙػ زای ثعتری در ثیٕبرظتبٖ را ث ٝتفىیه ظٗ وٛدن ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -2اص َٛأبد ٜوردٖ وٛدن ثرای ثعتری در ثیٕبرظتبٖ را را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -3رٚغ ٞبی آٔبد ٜوردٖ وٛدن ثرای تعتٟبی تؽخیصی  ٚدرٔب٘ی را ؼرح ٔی
دٞذ.
 -4رٚؼٟبی اجرای ایٕٙی در زٔبٖ ثعتری وٛدن را ٘بْ ٔی ثرد.
 -5رٚؼٟبی ٘مُ  ٚا٘تمبَ وٛدن ثعتری را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -6رٚؼٟبی وٙترَ ػف٘ٛت را ثیبٖ وٕی ٘ذ
 -7ا٘ٛاع ٔحذٚد وٙٙذٞ ٜبی حروتی را ث ٝتفىیه تٛصیف ٔی وٙذ
 -8لبدر ث ٝؼٙبظبیی ػالیٓ درد در وٛدن ٔی ثبؼذ.
 -9رٚؼٟبی وٙترَ درد را تٛضیح ٔی دٞذ.

-1ؼٙبختی/دا٘ػ
 -2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/دا٘ػ
 -4ؼٙبختی/دا٘ػ
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/درن
 -8ؼٙبختی/درن
 -9ؼٙبختی/دا٘ػ

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

حضٛر فؼبَ در
ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر  ٚوالض  ٚآزٖٔٛ
رفتبر ٚرٚدی
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه
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ٔرالجت از وٛدن ٔجتال ث ٝثیٕبری
ٔسٔٗ ٔ ٚؼِّٛیت
وٛدن ثب ػمت ٔب٘ذٌی رٙٞی
اختالالت حعی

 -1اثرات ثیٕبری ٘ ٚبتٛا٘ی را ث ٝتفىیه ظٗ وٛدن ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -2لبدر ث ٝؼٙبظبیی وٛدن ثب اختالَ ؼٙبختی ٔی ثبؼذ.
ٔ -3رالجت پرظتبری از وٛدن ٔجتال ث ٝاختالَ ؼٙبختی را فٟرظت ٔی وٙذ.
 -4ػالیٓ اختالَ ؼٛٙایی در و.ٛدوبٖ را ثیبٖ ٔی وٙذ.
ٔ -5رالجت پرظتبری از وٛدن ٘بؼٛٙای ثعتری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -6ػالیٓ اختالَ ؼٛٙایی در و.ٛدوبٖ را ثیبٖ ٔی وٙذ.
ٔ -7رالجت پرظتبری از وٛدن ٘بؼٛٙای ثعتری را ثیبٖ ٔی وٙذ.

-1ؼٙبختی/دا٘ػ
 -2ؼٙبختی/درن
 -3ؼٙبختی/دا٘ػ
 -4ؼٙبختی/دا٘ػ
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/دا٘ػ

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر ٚ
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه

حضٛر فؼبَ در
والض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚتؽىیُ
ٌرٟٞٚب ثرای
تٟی ٝاظالیذ ٚ
ارائ ٝوٙفرا٘ط

3

ؼىبف وبْ ِ ٚت

-1ؼىبف وبْ ِ ٚت را تٛضیح ٔی دٞذ.

-1ؼٙبختی/دا٘ػ

ظخٙرا٘ی-

ِجتبة ٚ

حضٛر فؼبَ در

آترزی ٔری  ٚفیعت َٛتراوئٛازٚفبش
أفبِٛظُ
فتك دیبفرإٌبتیه ٔبدرزادی
٘بٙٞجبری ٞبی آ٘ٛروتبَ
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وٛدن ٔجتال ثٞ ٝیذرٚظفبِی
ا٘عفبِٛظُ
اظپبیٙبثیفیذا
دیعپالزی تىبّٔی ٔفصُ ٞیپ
پب چٕبلی

 -2پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
ٔ -3ؽىالت وٛتبٔ ٜذت  ٚطٛال٘ی ٔذت ٘بٙٞجبری را ِیعت ٔی وٙذ.
 -4از فرایٙذ پرظتبری ثؼٛٙاٖ چٟبرچٛثی ثرای ارائٔ ٝرالجت از ثیٕبر ٔجتال ث ٝؼىبف
وبْ ِ ٚت اظتفبدٔ ٜی وٙذ.
 -5اترزی ٔری  ٚفیعت َٛتراوئٛازٚفبش را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -6ا٘ٛاع ٘بٙٞجبری  TEFرا ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
 -7ػالیٓ ثبِیٙی ٘بٙٞجبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
 -8رٚؼٟبی تؽخیص ٘بٙٞجبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -9ثب تٛج ٝث ٝؼرح حبَ  ٚػالئٓ ثبِیٙی تغییرات پبتٛفیسیِٛٛشی را در جّع ٝأتحبٖ
ثذ ٖٚخطب تفعیر ٔیوٙذ
-10ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ٘بٙٞجبری لبدر ث ٝتؽخیص ٔرالجت پرظتبری ٔی ثبؼذ.
-11أفبِٛظُ را تؼریف ٔی وٙذ.
-12درٔبٖ ٘بٙٞجبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -13ثرای یه ثیٕبر فرضی لبدر ث ٝتؽخیص ٔ ٚرالجت پرظتبری ٔی ثبؼذ.
 -14فتك دیبفرإٌبتیه را تٛضیح ٔی دٞذ.
-15پبتٛفیسیِٛٛشی  CDHرا ؼرح ٔی دٞذ.
-16تظبٞرات ثبِیٙی یه ثیٕبر فرضی ٔجتال ث CDH ٝرا تؽخیص ٔی دٞذ.
 -17راٟٞبی تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -18ثرای یه ثیٕبر فرضی ٔجتال ث CDH ٝالذاْ پرظتبری ٔٙبظت را ؼٙبظبیی ٔی
وٙذ.
٘ -19بٙٞجبری ا٘ٛروتبَ را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -20پبتٛفیسیِٛٛشی ٘بٙٞجبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -21تظبٞرات ثبِیٙی ثیٕبری را تؽخیص ٔی دٞذ.
 -22ثب تٛج ٝث ٝتظبٞرات ثبِیٙی ٘ٛع ٘بٙٞجبری را تؽخیص ٔی دٞذ.
 -23راٟٞبی تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -24درٔبٖ ٘بٙٞجبری ا٘ٛروتبَ را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -25لبدر ث ٝؼٙبظبیی ٔرالجت پرظتبری ثر اظبض ػالیٓ ٔٛجٛد ٘بٙٞجبری ٔی ثبؼذ.

 -2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/دا٘ػ
 -4ؼٙبختی/ترویت
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/دا٘ػ
 -8ؼٙبختی/دا٘ػ
 -9ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
-10ؼٙبختی/ترویت
 -11ؼٙبختی/دا٘ػ
 -12ؼٙبختی/دا٘ػ
-13ؼٙبختی/ترویت
 -14ؼٙبختی/دا٘ػ
 -15ؼٙبختی/دا٘ػ
 -16ؼٙبختی/درن
 -17ؼٙبختی/دا٘ػ
-18ؼٙبختی/ترویت
 -19ؼٙبختی/دا٘ػ
 -20ؼٙبختی/دا٘ػ
 -21ؼٙبختی/دا٘ػ
 -22ؼٙبختی/درن
 -23ؼٙبختی/دا٘ػ
 -24ؼٙبختی/دا٘ػ
-25ؼٙبختی/ترویت

پرظػ ٚ
پبظخ

ٚیذیٛپرٚشوتٛر ٚ
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه

والض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚارائٝ
وٙفرا٘ط

ٞ-1یذرٚظفبِی را تؼریف ٔی وٙذ.
 -2ا٘ٛاع ٞیذرٚظفبِی را ثر ٔی ؼٕبرد.
 -3پبتٛفیسیِٛٛزی ٘بٙٞجبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -4ػالیٓ ثبِیٙی ٘بٙٞجبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-5راٟٞبی تؽخیص ٘بٙٞجبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -6رٚغ ٞبی درٔبٖ ٘بٙٞجبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -7ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ػٛارض ؼٙت را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.

-1ؼٙبختی/دا٘ػ
 -2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/دا٘ػ
 -4ؼٙبختی/دا٘ػ
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/درن

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر ٚ
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه

حضٛر فؼبَ در
والض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚارائٝ
وٙفرا٘ط
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وریپتٛرویذیعٓ
وٛدن ٔجتال ثٞ ٝیپٛظپبدیبزیط
اوعترٚفی ٔثب٘ ٚ ٝاپی ظپبدیبزیط
ٞیپٛتیرٚئیذی ٔبدرزادی
فٙیُ وت ٖٛاٚری

 -8ثرای یه ثیٕبر فرضی ٔجتال ثٞ ٝیذرٚظفبِی ٔرالجت پرظتبری تٙظیٓ ٔی وٙذ.
-9ا٘عفبِٛظُ را تؼریف ٔی وٙذ.
-10ا٘ٛاع ٘بٙٞجبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -11ػالیٓ ٘بٙٞجبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -12رٚؼٟبی تؽخیص ٘بٙٞجبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -13درٔبٖ ٘بٙٞجبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -14ثر اظبض ػالیٓ ٔٛجٛد طرح ٔرالجت پرظتبری تٙظیٓ ٔی وٙذ.
-15اظپبیٙبثیفیذا را تؼریف ٔی وٙذ.
 -16ا٘ٛاع ٘بٙٞجبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -17پبتٛفیسیِٛٛشی ٘بٙٞجبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -18ػالیٓ ثبِیٙی ٘بٙٞجبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
 -19رٚؼٟبی تؽخیص ٘بٙٞجبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -20ثرای یه ثیٕبر فرضی ٔجتال ث ٝاظپبیٙب فیذا ٔرالجت پرظتبری ثر اظبض فرایٙذ
تٙظیٓ ٔی وٙذ.
٘ -21بٙٞجبری  DDHرا تؼریف ٔی وٙذ.
 -22در یه ثیٕبر فرضی لبدر ث ٝتؽخیص ػالیٓ ٔ DDHی ثبؼذ.
 -23رٚؼٟبی تؽخیص ٘بٙٞجبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -24ثر اظبض زٔبٖ تؽخیص ٘بٙٞجبری رٚغ درٔب٘ی ٔٙبظت را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
ٛٔ -25ارد آٔٛزغ ثٚ ٝاِذیٗ وٛدن ٔجتال ث DDH ٝرا ِیعت ٔی وٙذ.
 -26پب چٕبلی را تؼریف ٔی وٙذ.
 -27پبتٛفیسیِٛٛشی ٘بٙٞجبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -28رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -29ثب تٛج ٝث ٝظٗ ثیٕبر رٚغ درٔب٘ی صحیح را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
ٔ-30رالجت پرظتبری از وٛدن ٔجتال ث ٝپب چٕبلی را ثیبٖ ٔی وٙذ.

 -8ؼٙبختی/ترویت
 -9ؼٙبختی/دا٘ػ
 -10ؼٙبختی/دا٘ػ
 -11ؼٙبختی/دا٘ػ
 -12ؼٙبختی/دا٘ػ
 -13ؼٙبختی/دا٘ػ
-14ؼٙبختی/ترویت
 -15ؼٙبختی/دا٘ػ
 -16ؼٙبختی/دا٘ػ
 -17ؼٙبختی/دا٘ػ
 -18ؼٙبختی/دا٘ػ
 -19ؼٙبختی/دا٘ػ
-20ؼٙبختی/ترویت
 -21ؼٙبختی/دا٘ػ
 -22ؼٙبختی/تجسیٚ ٝ
تحّیُ
 -23ؼٙبختی/دا٘ػ
 -24ؼٙبختی/درن
-25ؼٙبختی/دا٘ػ
 -26ؼٙبختی/دا٘ػ
 -27ؼٙبختی/دا٘ػ
 -28ؼٙبختی/دا٘ػ
 -29ؼٙبختی/درن
 -30ؼٙبختی/دا٘ػ

 -1وریپتٛرویذیعٓ را تؼریف ٔی وٙذ.
-2پبتٛفیسیِٛٛشی ٘بٙٞجبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -3ػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ثیبٖ ٔی دٞذ.
-4رٚؼٟبی تؽخیص ٘بٙٞجبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-5درٔبٖ ٘بٙٞجبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -6ثرای یه ثیٕبر فرضی ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ٔٛجٛد ٔرالجت پرظتبری ٔٙبظت را
ثر٘بٔ ٝریسی ٔی وٙذ.
ٞ-7یپٛظپبدیبزیط را تؼریف ٔی وٙذ.
 -8رٚغ درٔبٖ ٘بٙٞجبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -9ثر اظبض ػالیٓ وٛدن ٔرالجت طجك فرایٙذ پرظتبری راؼٙبظبیی ٔی وٙذ.

 -1ؼٙبختی/دا٘ػ
 -2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/دا٘ػ
 -4ؼٙبختی/دا٘ػ
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -7ؼٙبختی/دا٘ػ
 -8ؼٙبختی/دا٘ػ
 -9ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
-10ؼٙبختی/دا٘ػ

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر ٚ
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه

حضٛر فؼبَ در
والض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚارائٝ
وٙفرا٘ط
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ٌبالوتٛزٔٚی
آ٘ترٚوِٛیت ٘ىرٚزاٖ
ػف٘ٛت ظیعتٓ ادراری
ظٙذرْ ٘فرٚتیه

 -10اوعترٚفی ٔثب٘ ٝرا تؼریف ٔی وٙذ.
٘ -11بٙٞجبری اپیعپبدیبزیط را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -12پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -13تذاثیر درٔب٘ی ٘بٙٞجبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -14ثرای یه ثیٕبر فرضی یه طرح ٔرالجتی تٙظیٓ ٔی وٙذ.
ٞ-15یپٛتیرٚئیذی ٔبدرزادی را تؼریف ٔی وٙذ.
-16ػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-17رٚغ تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -18درٔبٖ ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
ٔ -19رالجت ٞبی پرظتبری از ثیٕبری را ِیعت ٔی وٙذ
-20ثیٕبری فٙیُ وت ٖٛاٚری را تؼریف ٔی وٙذ.
-21ثر اظبض پبتٛفیسیِٛٛشی ػالیٓ ثیٕبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
--22رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-23درٔبٖ ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-24الذأبت پرظتبری از ثیٕبر ٔجتال ث PKU ٝرا ِیعت ٔی وٙذ.

 -11ؼٙبختی/دا٘ػ
 -12ؼٙبختی/دا٘ػ
 -13ؼٙبختی/دا٘ػ
 -14ؼٙبختی/دا٘ػ
 -15ؼٙبختی/دا٘ػ
 -16ؼٙبختی/دا٘ػ
 -17ؼٙبختی/دا٘ػ
 -18ؼٙبختی/دا٘ػ
 -19ؼٙبختی/دا٘ػ
 -20ؼٙبختی/دا٘ػ
 -21ؼٙبختی/درن
 -22ؼٙبختی/دا٘ػ
 -23ؼٙبختی/دا٘ػ
 -24ؼٙبختی/دا٘ػ

 -1ثیٕبری ٌبالوتٛزٔٚی را تؼریف ٔی وٙذ.
-2ثر اظبض پبتٛفیسیِٛٛشی ػالیٓ ثیٕبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-3رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-4درٔبٖ ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-5الذأبت پرظتبری از ثیٕبر ٔجتال ثٌ ٝبالوتٛزٔٚی را ِیعت ٔی وٙذ.
-6ا٘ترِٚیت ٘ىرٚزاٖ را تؼریف ٔی وٙذ.
 -7پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -8ثرای یه ثیٕبر فرضی ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را تؽخیص ٔی دٞذ.
 -9راٟٞبی تؽخیص ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-10ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثیٕبری رٚغ درٔب٘ی صحیح را ا٘تخبة ٔی وٙذ.
-11ثرای یه ثیٕبر فرضی ٔجتال ث ٝا٘ترِِٛٚیت ٘ىرٚزاٖ فرایٙذ پرظتبری ٔی ٘ٛظیذ.
 UTI-12را تؼریف ٔی وٙذ.
-13اتیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-14ػالیٓ ثبِیٙی  UTIرا ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-15رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ
-16درٔبٖ ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-17ثرای یه ثیٕبر فرضی ٔجتال ث UTI ٝطرح ٔرالجتی ٔی ٘ٛیعذ.
 -18ظٙذرْ ٘فرٚتیه را تؼریف ٔی وٙذ.
-19اتیِٛٛشی ثیٕبری را را ؼرح ٔی دٞذ.

 -1ؼٙبختی/دا٘ػ
 -2ؼٙبختی/درن
 -3ؼٙبختی/دا٘ػ
 -4ؼٙبختی/دا٘ػ
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
-6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -9ؼٙبختی/دا٘ػ
 -10ؼٙبختی/درن
 -11ؼٙبختی/ترویت
 -12ؼٙبختی/دا٘ػ
 -13ؼٙبختی/دا٘ػ
 -14ؼٙبختی/درن
 -15ؼٙبختی/دا٘ػ
 -16ؼٙبختی/دا٘ػ
 -17ؼٙبختی/ترویت
 -18ؼٙبختی/دا٘ػ
 -19ؼٙبختی/دا٘ػ

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر ٚ
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه
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تٛٔٛر ٚیّٕس
ٍٔبؤ ِٖٛٛبدرزادی
ریفالوط ٔؼذ ٜثٔ ٝری GER
در ٓٞرفتٍی رٚدٞ ٜب
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تٍٙی ٞیپرترٚفیه پیّٛر HPS
آ٘ترٚپی حعبض ثٌّٛ ٝتٗ (ظّیبن)
اظٟبَ  ٚاظتفراؽ
اپیٍّٛتیت

-20ػالیٓ ظٙذرْ ٘فرٚتیه را ثب تٛج ٝث ٝپبتٛفیسیِٛٛشی ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-21ػالیٓ ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-22رٚغ ٞبی تؽخیص  NSرا تٛضیح ٔی دٞذ.
-23رٚغ ٞبی درٔبٖ ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-24ثرای یه ثیٕبر فرضی ٔجتال ث NS ٝثر اظبض تؽخیص ٞبی پرظتبری الذأبت
پرظتبری ٔی ٘ٛیعذ.

-20ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -21ؼٙبختی/دا٘ػ
 -22ؼٙبختی/دا٘ػ
 -23ؼٙبختی/دا٘ػ
 -24ؼٙبختی/ترویت
حضٛر فؼبَ در
والض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚارائٝ
وٙفرا٘ط

 -1تٛٔٛر ٚیّٕس را تؼریف ٔی وٙذ.
-2ػالیٓ ثیبری ٚیّٕس را ِیعت ٔی وٙذ.
 -3رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-4ثر اظبض درج ٝثٙذی ٔراحُ تٛٔٛر درٔبٖ صحیح را ا٘تخبة ٔی وٙذ.
-5ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثیٕبری فرایٙذ پرظتبری ٔی ٘ٛیعذ.
 -6ثیٕبری ٞیرؼپٛر ً٘ٚرا تؼریف ٔی وٙذ.
-7پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-8ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثیٕبری لبدر ث ٝؼٙبظبیی ثیٕبری ٔی ثبؼذ.
-9رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری ٞیرؼپٛر ً٘ٚرا ؼرح ٔی دٞذ.
-10رٚغ ٞبی درٔبٖ ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-11ثرای یه ثیٕبر فرضی ٔرالجت پرظتبری ٔی ٘ٛیعذ.
 GER-12را تؼریف ٔی وٙذ.
-13اتیِٛٛشی ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-14ثر اظبض ػالیٓ ثیٕبری لبدر ث ٝؼٙبظبیی ثیٕبری ٔی ثبؼذ.
-15رٚغ ٞبی تؽخیص  GERرا ؼرح ٔی دٞذ.
 -16تذاثیر درٔب٘ی ثیٕبری  GERرا ثیبٖ ٔی وٙذ.
-17ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثیٕبری لبدر ث ٝتٙظیٓ ٔرالجت پرظتبری ٔی ثبؼذ.
-18در ٓٞرفتٍی رٚدٞ ٜب را تؼریف ٔی وٙذ.
-19اتیِٛٛشی ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-20پبتٛفیسیِٛٛشی ا٘ٛاشیٙبظی ٖٛرا ؼرح ٔی دٞذ.
-21ثر اظبض ػالیٓ ثبِیٙی لبدر ث ٝتؽخیص ثیٕبری ٔی ثبؼذ.
-22رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی دوٙذ.
-23رٚغ ٞبی درٔبٖ ثیٕبری ا٘ٛاشیٙبظی ٖٛرا ؼرح ٔی دٞذ.
ٔ-24رالجت پرظتبری از وٛدن ٔجتال ث ٝا٘ٛازیٙبظی ٖٛرا ِیعت ٔی وٙذ.

 -1ؼٙبختی/دا٘ػ
 -2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/دا٘ػ
 -4ؼٙبختی/درن
-5ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/دا٘ػ
 -8ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -9ؼٙبختی/دا٘ػ
 -10ؼٙبختی/دا٘ػ
-11ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -12ؼٙبختی/دا٘ػ
 -13ؼٙبختی/دا٘ػ
-14ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -15ؼٙبختی/دا٘ػ
 -16ؼٙبختی/دا٘ػ
 -17ؼٙبختی/ترویت
 -18ؼٙبختی/دا٘ػ
 -19ؼٙبختی/دا٘ػ
 -20ؼٙبختی/دا٘ػ
-21ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -22ؼٙبختی/دا٘ػ
 -23ؼٙبختی/دا٘ػ
 -24ؼٙبختی/دا٘ػ

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر ٚ
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه

-1ثیٕبری  HPSرا تؼریف ٔی وٙذ.
-2پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری HPSرا تٛضیح ٔی دٞذ.
 -3ثر اظبض ػالیٓ ثبِیٙی لبدر ث ٝتؽخیص ثیٕبری ٔی ثبؼذ.
 -4رٚغ ٞبی تؽخیصی ثیٕبری  HPSرا ثیبٖ ٔی وٙذ.

-1ؼٙبختی/دا٘ػ
 -2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -4ؼٙبختی/دا٘ػ

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

حضٛر فؼبَ در
ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر  ٚوالض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚارائٝ
ٚایت ثرد ٚ
وٙفرا٘ط
ٔبشیه

الر٘صیت حبد
الرٍ٘ٛتراوئٛثر٘ٚؽیت
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پ٘ٛٔٛٙی
آظپیراظی ٖٛجعٓ خبرجی
آظٓ
فیجرٚز ویعتیه

-5رٚغ ٞبی درٔبٖ ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-6ثر٘بٔٔ ٝرالجت پرظتبی از وٛدن ٔجتال ث HPS ٝرا تٙظیٓ ٔی وٙذ.
-7ثیٕبری ظّیبن را تؼریف ٔی وٙذ.
 -8اتیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -9پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری ظّیبن را تٛضیح ٔی دٞذ.
-10ػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ِیعت ٔی وٙذ.
-11رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-12ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثیٕبری یه ثیٕبر فرضی لبدر ث ٝؼٙبظبیی رٚغ درٔب٘ی ٔی
ثبؼذ.
-13ثب تٛج ٝث ٝتؽخیص ثیٕبری ثٚ ٝاِذیٗ آٔٛزغ ٔی دٞذ.
-14تؼریف ثیٕبری اظٟبَ را تؼریف ٔی وٙذ.
-15پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-16ػالیٓ ثیٕبری را ِیعت ٔی وٙذ.
-17رٚغ ٞبی تؽخیصی ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
ٔ-18رالجت پرظتبری از ثیٕبر ٔجتال ث ٝاظٟبَ  ٚاظتفراؽ را ِیعت ٔی وٙذ.
 -19اپی ٌّٛتیت را تؼریف ٔی وٙذ.
-20ػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری اپیٍّٛتیت را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-21رٚؼٟبی درٔبٖ اپی ٌّٛتیت را ؼرح ٔی دٞذ.
-22ثب تٛج ٝث ٝتؽخیص تذاثیر پرظتبری تٙظیٓ ٔی وٙذ.
-23الر٘صیت را تؼریف ٔی وٙذ.
-24ػالیٓ ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-25الرٍ٘ٛتراوئٛثر٘ٚؽیت را تؼریف ٔی وٙذ.
-26اتیِٛٛشی ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-27پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-28ػالیٓ ثیٕبری را ِیعت ٔی وٙذ.
-29رٚغ ٞبی درٔبٖ ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-30ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثیٕبری فرایٙذ پرظتبری تٙظیٓ ٔی وٙذ.

 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/ترویت
 -7ؼٙبختی/دا٘ػ
 -8ؼٙبختی/دا٘ػ
 -9ؼٙبختی/دا٘ػ
 -10ؼٙبختی/دا٘ػ
 -11ؼٙبختی/درن
-12ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -13ؼٙبختی/درن
 -14ؼٙبختی/دا٘ػ
-15ؼٙبختی/دا٘ػ
 -16ؼٙبختی/دا٘ػ
 -17ؼٙبختی/دا٘ػ
 -18ؼٙبختی/دا٘ػ
 -19ؼٙبختی/دا٘ػ
 -20ؼٙبختی/درن
 -21ؼٙبختی/دا٘ػ
-22ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -23ؼٙبختی/دا٘ػ
 -24ؼٙبختی/دا٘ػ
 -25ؼٙبختی/دا٘ػ
 -26ؼٙبختی/دا٘ػ
 -27ؼٙبختی/دا٘ػ
 -28ؼٙبختی/دا٘ػ
 -29ؼٙبختی/دا٘ػ
 -30ؼٙبختی/ترویت

-1پ٘ٛٔٛٙی را تؼریف ٔی وٙذ.
-2اتیِٛٛشی ا٘ٛاع پ٘ٛٔٛٙی را ؼرح ٔی دٞذ.
-3لبدر ث ٝتفىیه ػالیٓ ثبِیٙی ا٘ٛاع پ٘ٛٔٛٙی ٔی ثبؼذ.
-4رٚغ ٞبی تؽخیص ا٘ٛاع پ٘ٛٔٛٙی را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-5تذاثیر درٔب٘ی ا٘ٛاع پ٘ٛٔٛٙی را تٛضیح ٔی دٞذ.
-6ثب تٛج ٝث ٝظٗ وٛدن رٚغ ٞبی پیؽٍیری از پ٘ٛٔٛٙی را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-7طرح ٔرالجتی از ثیٕبر فرضی ٔجتال ث ٝپ٘ٛٔٛٙی را ٔی ٘ٛیعذ.

-1ؼٙبختی/دا٘ػ
-2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/دا٘ػ
 -4ؼٙبختی/دا٘ػ
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/درن

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر ٚ
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه

حضٛر فؼبَ در
والض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚارائٝ
وٙفرا٘ط
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ثیٕبری ٞبی ٔبدرزادی لّجی
٘برظبیی لّجی

-8آظپیراظی ٖٛجعٓ خبرجی را تٛضیح ٔی دٞذ.
-9ثر اظبض ػالیٓ ثبِیٙی لبدر ث ٝؼٙبظبیی ا٘ٛاع پبتِٛٛشی ثیٕبری ٔی ثبؼذ.
-10ػالیٓ ثبِیٙی را در یه ثیٕبر فرضی ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
 -11رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-12در یه ثیٕبر فرضی ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ لبدر ث ٝارائٔ ٝرالجت پرظتبری ٔی ثبؼذ.
-13ثیٕبری آظٓ را تؼریف ٔی وٙذ.
-14اتیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-15پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-16ػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ِیعت ٔی وٙذ.
-17رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
ٔ-18ذاخالت درٔب٘ی ثیٕبری آظٓ را ؼرح ٔی دٞذ.
-19ثر٘ٚىٛاظپبظٓ ٘بؼی از ٚرزغ را تؼریف ٔی وٙذ.
-20رٚغ ٞبی درٔبٖ  ٚپیؽٍیری از ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-21آظٓ ٔذا ْٚرا تؼریف ٔی وٙذ.
 -22تذاثیر درٔب٘ی آظٓ ٔذا ْٚرا ؼرح ٔی دٞذ.
-23ثرای یه ثیٕبر فرضی ٔجتال ث ٝآظٓ فرایٙذ پرظتبری ٔی ٘ٛیعذ.
-24ثیٕبری فیجرٚز ویعتیه را تؼریف ٔی وٙذ.
-25پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-26ثر اظبض پبتٛفیسیِٛٛشی لبدر ث ٝؼٙبظبیی ػالیٓ ثیٕبری ٔی ثبؼذ.
-27ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثیٕبری لبدر ث ٝؼٙبظبیی رٚغ تؽخیص ثیٕبری ٔی ثبؼذ.
ٔ-28ذاخالت درٔب٘ی را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-29ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ در یه ثیٕبر فرضی لبدر ث ٝتٙظیٓ طرح ٔرالجتی ٔی ثبؼذ.

 -8ؼٙبختی/دا٘ػ
 -9ؼٙبختی/درن
 -10ؼٙبختی/درن
 -11ؼٙبختی/دا٘ػ
 -12ؼٙبختی/ترویت
 -13ؼٙبختی/دا٘ػ
 -14ؼٙبختی/دا٘ػ
 -15ؼٙبختی/دا٘ػ
 -16ؼٙبختی/دا٘ػ
 -17ؼٙبختی/دا٘ػ
 -18ؼٙبختی/دا٘ػ
 -19ؼٙبختی/دا٘ػ
 -20ؼٙبختی/دا٘ػ
 -21ؼٙبختی/دا٘ػ
 -22ؼٙبختی/دا٘ػ
 -23ؼٙبختی/ترویت
 -24ؼٙبختی/دا٘ػ
 -25ؼٙبختی/دا٘ػ
 -26ؼٙبختی/درن
-27ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -28ؼٙبختی/دا٘ػ
 -29ؼٙبختی/ترویت

 ASD-1را تٛضیح ٔی دٞذ.
-2پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-3ػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-4تذاثیر درٔب٘ی  ASDرا ثیبٖ ٔی وٙذ.
 VSD -5را تٛضیح ٔی دٞذ.
-6پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-7ػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
-8تذاثیر درٔب٘ی  VSDرا ثیبٖ ٔی وٙذ.
 PDA-9را تٛضیح ٔی دٞذ.
-10پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-11ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-12تذاثیر درٔب٘ی  PDAرا ثیبٖ ٔی وٙذ.

 -1ؼٙبختی/دا٘ػ
 -2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/دا٘ػ
 -4ؼٙبختی/دا٘ػ
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/دا٘ػ
 -8ؼٙبختی/دا٘ػ
 -9ؼٙبختی/دا٘ػ
 -10ؼٙبختی/دا٘ػ
-11ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -12ؼٙبختی/دا٘ػ

حضٛر فؼبَ در
والض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚارائٝ
وٙفرا٘ط

11

وبٚازاوی KD
إٓ٘ی فمر آٗٞ
ٕٛٞفیّی
تبالظٕی ثتب

-13وٛآروتبظی ٖٛآئٛرت را تٛضیح ٔی دٞذ.
-14پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-15ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-16تذاثیر درٔب٘ی  COAرا ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -17تٍٙی آئٛرت را تٛضیح ٔی دٞذ.
-18پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-19ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-20تذاثیر درٔب٘ی ASرا ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -21تتراِصی فبِ ٛرا تٛضیح ٔی دٞذ.
-22پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-23ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-24تذاثیر درٔب٘ی  TOFرا ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -25جبثجبیی ؼریبٖ ٞب  ٚػرٚق ثسري را تٛضیح ٔی دٞذ.
-26پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-27ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
 -28ثب تٛج ٝث ٝپبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری رٚغ درٔب٘ی صحیح را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
ٔ-29رالجت پرظتبری ثؼذ از جراحی لّت را ِیعت ٔی وٙذ.
٘-30برظبیی احتمب٘ی لّت را تٛضیح ٔی دٞذ.
-31اتیِٛٛشی ٘برظبیی احتمب٘ی لّت را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-32ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ پبتٛفیسیِٛٛشی را تؽخیص ٔی دٞذ.
-33ػالیٓ ثبِیٙی  CHFثیبٖ ٔی وٙذ.
-34رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را تؼریف ٔی وٙذ.
ٔ-35ذاخالت درٔب٘ی  CHFرا تٛضیخ ٔی دٞذ.
-36ثرای یه ثیٕبر فرضی ٔجتال ث CHF ٝلبدر ث ٝتٙظیٓ ثر٘بٔٔ ٝرالجتی ٔی ثبؼذ.
ٛٔ -37ارد آٔٛزغ ث ٝخب٘ٛاد ٜرا ِیعت ٔی وٙذ.

 -13ؼٙبختی/دا٘ػ
 -14ؼٙبختی/دا٘ػ
-15ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -16ؼٙبختی/دا٘ػ
 -17ؼٙبختی/دا٘ػ
 -18ؼٙبختی/دا٘ػ
-19ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -20ؼٙبختی/دا٘ػ
 -21ؼٙبختی/دا٘ػ
 -22ؼٙبختی/دا٘ػ
-23ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -24ؼٙبختی/دا٘ػ
 -25ؼٙبختی/دا٘ػ
 -26ؼٙبختی/دا٘ػ
-27ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
-28ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -29ؼٙبختی/دا٘ػ
 -30ؼٙبختی/دا٘ػ
 -31ؼٙبختی/دا٘ػ
 -32ؼٙبختی/درن
 -33ؼٙبختی/دا٘ػ
 -34ؼٙبختی/دا٘ػ
 -35ؼٙبختی/دا٘ػ
 -36ؼٙبختی/ترویت
 -37ؼٙبختی/دا٘ػ

-1ثیٕبری وبٚازاوی را تؼریف ٔی وٙذ.
-2پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-3ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثبِیٙی لبدر ث ٝؼٙبظبیی ٔرحّ ٝثیٕبری ٔی ثبؼذ.
 -4رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-5تذاثیر درٔب٘ی ثیٕبری وبٚازاوی را تٛضیح ٔی دٞذ.
-6تذاثیر پرظتبری از وبٚازاوی را ِیعت ٔی وٙذ.
 -7ثرای یه ثیٕبر فرضی ثر اظبض ػالیٓ ٔٛجٛد ثٚ ٝاِذیٗ آٔٛزغ ٔی دٞذ.
 -8إ٘ی فمر آ ٗٞرا تؼریف ٔی وٙذ.
 -9اتیِٛٛشی ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.

-1ؼٙبختی/دا٘ػ
 -2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/درن
 -4ؼٙبختی/دا٘ػ
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -8ؼٙبختی/دا٘ػ
 -9ؼٙبختی/دا٘ػ

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر ٚ
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه

حضٛر فؼبَ در
والض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚارائٝ
وٙفرا٘ط
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تؽٙج  ٚصرع
تت  ٚتؽٙج
فّج ٔغسی

 -10پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-11ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثبِیٙی یه ثیٕبر فرضی لبدر ث ٝتؽخیص ثیٕبری إٓ٘ی ٔی
ثبؼذ.
-12رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-13تذاثیر پیؽٍیرا٘ ٝاز ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -14ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثیٕبری لبدر ث ٝتؽخیص درٔبٖ صحیح ٔی ثبؼذ.
-15تذاثیر پرظتبری از ثیٕبر إٓ٘ی را ِیعت ٔی وٙذ.
 -16ثیٕبری ٕٛٞفیّی را تؼریف ٔی وٙذ.
-17ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ثبِیٙی یه ثیٕبر فرضی لبدر ث ٝتؽخیص ؼذت ثیٕبری ٔی
ثبؼذ.
-18ػالیٓ ػٛارض ثیٕبری را تؽخیص ٔی دٞذ.
-19رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-20تذاثیر درٔب٘ی ثیٕبری ٕٛٞفیّی را ؼرح ٔی دٞذ.
-21ثر اظبض ػٛارض ثٛجٛد أذ ٜثرای ثیٕبر فرضی فرایٙذ پرظتبری ٔی ٘ٛیعذ.
 -22ثیٕبری تبالظٕی را تؼریف ٔی وٙذ.
 -23پبتٛفیسیِٛٛشی ثیٕبری تبالظٕی را ؼرح ٔی دٞذ.
-24ػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
-25رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
 -26رٚؼٟبی درٔبٖ ثیٕبری را تٛضیح ٔی دٞذ.
ٔ-27رالجت پرظتبری از ثیٕبر تبالظٕی را ِیعت ٔی وٙذ.

 -10ؼٙبختی/دا٘ػ
 -11ؼٙبختی/درن
-12ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -13ؼٙبختی/دا٘ػ
 -14ؼٙبختی/دا٘ػ
 -15ؼٙبختی/دا٘ػ
 -16ؼٙبختی/دا٘ػ
 -17ؼٙبختی/وبرثرد
 -18ؼٙبختی/درن
 -19ؼٙبختی/دا٘ػ
 -20ؼٙبختی/دا٘ػ
-21ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ
 -22ؼٙبختی/دا٘ػ
 -23ؼٙبختی/دا٘ػ
 -24ؼٙبختی/دا٘ػ
 -25ؼٙبختی/دا٘ػ
 -26ؼٙبختی/دا٘ػ
 -27ؼٙبختی/دا٘ػ

-1ثیٕبری صرع را تؼریف ٔی وٙذ.
-2پبتٛفیسیِٛٛشی تؽٙج را تٛضیح ٔی دٞذ.
-3ثب تٛج ٝػالیٓ تؽٙج ثب حٕالت ٘عجی را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-4ثب تٛج ٝث ٝػالیٓ ا٘ٛاع تؽٙج ػٕٔٛی را ؼٙبظبیی ٔی وٙذ.
-5رٚغ ٞبی تؽخیصی را ؼرح ٔی دٞذ.
-6رٚغ ٞبی درٔب٘ی تؽٙج را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -7صرع ٔذا ْٚرا تؼریف ٔی وٙذ.
 -8درٔبٖ صرع ٔذا ْٚرا ٔی دا٘ذ.
-9ثرای یه ثیٕبر فرضی در حبَ تؽٙج الذاْ پرظتبری ٔی ٘ٛیعذ.
-10تت  ٚتؽٙج را تؼریف ٔی وٙذ.
 -11درٔبٖ ایٗ ثیٕبری را ثیبٖ ٔی وٙذ.
 -12ثیٕبری فج ٔغسی را تؼریف ٔی وٙذ.
 -13اتیِٛٛشی ثیٕبری را ؼرح ٔی دٞذ.
-14ػالیٓ ثبِیٙی ثیٕبری را ِیعت ٔی وٙذ.

-1ؼٙبختی/دا٘ػ
-2ؼٙبختی/دا٘ػ
 -3ؼٙبختی/درن
 -4ؼٙبختی/درن
 -5ؼٙبختی/دا٘ػ
 -6ؼٙبختی/دا٘ػ
 -7ؼٙبختی/دا٘ػ
 -8ؼٙبختی/دا٘ػ
 -9ؼٙبختی/تجسیغ  ٚتحّیُ
 -10ؼٙبختی/دا٘ػ
 -11ؼٙبختی/دا٘ػ
 -12ؼٙبختی/دا٘ػ
 -13ؼٙبختی/دا٘ػ
 -14ؼٙبختی/دا٘ػ

ظخٙرا٘ی-
پرظػ ٚ
پبظخ

ِجتبة ٚ
ٚیذیٛپرٚشوتٛر ٚ
ٚایت ثرد ٚ
ٔبشیه

حضٛر فؼبَ در
والض  ٚاجرای
وٛئیس  ٚارائٝ
وٙفرا٘ط

 -15رٚغ ٞبی تؽخیص ثیٕبری راثیبٖ ٔی وٙذ.
ٔ-16ذاخالت درٔب٘ی را تٛضیح ٔی دٞذ.
 -17ثرای یه ثیٕبر فرضی ثر اظبض ػٛارض ثیٕبری فرایٙذ پرظتبری ٔی ٘ٛظیذ.


ٔٙبثغ اصّی درض :پوراى ساهی ( .)1392درسناهه پرستاری کودکاى ونگ .نشر بشری
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 -15ؼٙبختی/دا٘ػ
 -16ؼٙبختی/دا٘ػ
-17ؼٙبختی/تجسی ٚ ٝتحّیُ

 هنابغ به روز اینترنت در هورد کودکاى
Hockenbery,Wilson .WONG’S Nursing Care of infants and Children. 8 ed. 2011

٘ح ٜٛارزؼیبثی  ٚتمعیٓ ثٙذی ٕ٘ر:ٜ
تؼذاد اهتیاز

درصذ از کل اهتیاز

فؼالیتهای دانشجو

ردیف
1

هیساى هشارکت در بحث ها و طرح سوال

 1نوره

 5درصذ

2

حضور هستورو فؼال در کالس

 1نوره

 5درصذ

3

اهتحانات دوره ای

 1نوره

 5درصذ

4

ارائه پروشه

 2نوره

 11درصذ

5

اهتحاى هیاى ترم

 3نوره

 15درصذ

6

اهتحاى پایاى ترم

 12نوره

 61درصذ

7

جوغ

 21نوره

 111درصذ

