
 آهْصػ ثَ ثیوبس
 عْپش ّایضس آهْصؽی اهیش کجیش –علیوی 



 آمُزش بیمبرضرَرت َ اٌمیت 

 ّياُذاف هشثْه ثَ ثیوبس ّ یب ًضدیکبى 

 اُذاف هشثْه ثَ ثیوبسعتبى ّ کبسکٌبى



 کغت اىالػبت دلیك دس هْسد ّمؼیت عالهت خْد 

 تْاًبیی خِت تقوین گیشي هٌبعت ثِذاؽتی  افضایؼ 

 هِبستِب ّ ًگشؽِب خِت پیؾجشد هشالجت اص خْد دس استجبه ثب یبدگیشي

 ثیوبسي

 عبختي ثیوبس ثشاي پیشّي اص دسهبًِب یب سفتبسُبي ثِذاؽتی  تْاًوٌذ

 خْداميشاة ّ افضایؼ سمبیت دس هْسد ّمؼیت ثِذاؽتی کبُؼ 

 تْاًبیی ثیوبس ّ ًضدیکبى ثشاي همبثلَ ثب پیؼ آگِی ّ ًتیدَ افضایؼ

 ثیوبسي 

 فِن ثیوبساى ّ ًضدیکبى ّي دس هْسد هغئْلیت داؽتي دس استمبء استمبء

 عالهت ّ تغییش ؽیٍْ صًذگی

 اٌذاف مربُط بً بیمبر َ یب وسدیکبن َي



 ٍ(ثِجْد کیفی)افضایؼ اثش ثخؾی ّ کبسایی هشالجت ثِذاؽتی اسائَ ؽذ 

 کبُؼ ُضیٌَ ُبي هشالجت ثِذاؽتی 

 پزیشػ سفتبس اص عْي ثیوبس افضایؼ 

 عالهتیسّزیَ هغئْلیت پزیشي ثیوبس ثشاي زفظ استمبء 

 سمبیت ثیوبس افضایؼ 

 سمبیت ًبهَ سعوی اص ثیوبس دس هْالغ هْسد لضّم کغت 

 اعتمالل ّ ػذم ّاثغتگی ثیوبسافضایؼ 

 اٌذاف مربُط بً بیمبرستبن َ کبرکىبن



1 .خَد را آهادُ کٌیذ 
2 .یادگیزًذُ را بؾٌاعیذ. 
3 .اس هطلب اطالع داؽتِ باؽیذ. 
4 .اس ًقاط ضؼف ٍ قَت آهَسػ خَد آگاُ باؽیذ. 
5 .تؼاریف ٍاضح، رٍؽي ٍ اّذاف قابل عٌجؼ باؽٌذ. 
6 .تٌظین ّذف با کوک بیوار ٍ ایجاد تؼاهل، اس اعتزاتضیْاي هَفق ٍ هفیذ ّغتٌذ. 
7 .ّز جلغِ را بِ جلغات قابل کٌتزل تقغین کٌیذ 
8 . آهَسػ بایذ بِ گًَِ اي باؽذ کِ باػث ایجاد اًگیشُ ٍ ػالقِ در یادگیزًذُ ؽَد؛ تي فذا را

 کٌیذتٌظین  هزتباً

9 .آهَسػ را بِ فَرت هزاحل پؾت عز ّن ٍ هٌظن ارائِ دّیذ. 
10  .هَضَػات را اس عادُ بِ هؾکل هزتب کزدُ ٍ تَضیح دّیذ. 
11  .آهَسؽْا را بزاعاط اطالػات اٍلیِ اًجام دّیذ. 
12  .دخالت ٍ ؽزکت بیوار در آهَسػ را بیؾتز کٌیذ. 
13  .هیشاى پیؾزفت ٍ ًشدیکی بِ ّذف را ارسیابی کٌیذ 

14  .پیؾزفت یا ػذم پیؾزفت را ثبت کٌیذ 

 یبدگیريَ  آمُزشوکبت کلیذي فرآیىذ 

 



 ثیوبسیبدگیشي ًیبصُبي 

  پشعٌل هْخْد 

 هذت صهبى توبط پشعٌل ثب ثیوبس 

  هٌبثغ آهْصؽی دس دعتشط 

 درهاًی -ثشلشاسي استجبه ثیي هتخققیي زشفَ ُبي هختلف ثِذاؽتی 

 

 بیمبران آمُزشدر عُامل مُثر 

 



 کوجْد ّلت 

 زوبیتِبي هذیشیتی کوجْد 

 ثْدى هغؤّلیت آهْصػ ثیوبساى ًبهؾخـ 

 آهْصؽیهِبستِبي کوجْد 

صثبًی -هْاًغ فشٌُگی 

 آمُزش بیمبرمُاوع رایج در 



 تالػ ثشاي پبعخگْیی ثَ ًیبصُبي ازغبط ؽذٍ یبدگیشًذٍ(1

 .اگش هیخْاُین یبدگیشي فْست گیشد هؾبسکت فؼبل یبدگیشًذٍ مشّسي اعت( 2

ّلتی کَ هْاد آهْصؽی دس استجبه ثب هيبلجی ثبؽذ کَ یبدگیشًذٍ تبکٌْى فشاگشفتَ، ( 3

 .یبدگیشي عبدٍ تش فْست هیگیشد

 .ثبؽذ، یبدگیشي تغِیل هی ؽْدهؼٌی داس ّلتی کَ هْاد آهْصؽی ثشاي یبدگیشًذٍ ( 4

هْسد اعتفبدٍ فشد لشاس گیشد یبدگیشي ثَ هذت ثالفبفلَ  اگش هْاسد یبدگشفتَ ؽذٍ( 5

 .ًوی افتذزبلیکَ اگش ثَ تبخیش افتذ چٌیي اتفبلی دس .هبًذثبلی هی ىْالًی تشي 

 .اًدبم ؽْد هتٌبّةیبدگیشي ثَ فْست ( 6

 .یبدگیشي تمْیت ؽْد( 7

 ثبؽذ یبدگیشي آعبًتش فْست هیگیشدپیؾشفت خْدػ آگبٍ ّلتی کَ یبدگیشًذٍ اص ( 8

 :چً زمبوی یبدگیري مُثر َاقع می ضُد



 هِبست دس ًیبصعٌدی آهْصؽی ثیوبس( 1

 هِبست دس تٌظین اُذاف آهْصؽی ّ اًتخبة سّػ هٌبعت آهْصػ( 2

 هِبست تْمیر ؽفبُی هؤثش( 3

 هِبست ًْؽتي هؤثش( 4

 هِبست اسصؽیبثی آهْصؽی( 5

چً  پسضک مسئُل آمُزش بً تیم درمبوی َ 

 دارد؟مٍبرتٍبیی ویبز 



 اعتخشاج ًیبصُبي آهْصؽی ثیوبس. 1

 تٌظین اُذاف آهْصؽی ّ سّػ آهْصػ. 2

 آهبدٍ کشدى هْاد کوک آهْصؽی. 3

 هذاخالت. 4

 اسصؽیبثی. 5

 (ثجت گضاسؽبت)هغتٌذ عبصي . 6

 آمُزش بیمبرمراحل 



 خٌظ، عي، تبثیش :ؽْد فشاهْػ ًجبیذ اختقبفی ًیبصعٌدی ایي دس آًچَ

 صًذگی عْاثك ّ ؽغل هزُت، ،فشٌُگی،صثبى ّمؼیت تسقیالت، هیضاى

 ػْاهل ثشاعبط ثیوبس یبدگیشي ًیبصُبي ثٌبثشایي .اعت یبدگیشي فشآیٌذ ثش

 ثب استجبه دس ثیوبس لجلی هِبستِبي ّ تدبسة آگبُی، .هیؾْد تؼییي فْق

 اعت کٌٌذٍ کوک ثیوبس ًیبصعٌدی دس ثِذاؽتی هْمْػبت

 استخراج ویبزٌبي آمُزضی بیمبر



ػٌْاى  10دس تٌظین ًیبصُبي آهْصؽی ثیوبساى 

کلی تْعو اًدوي ثیوبسعتبًِبي آهشیکب پیؾٌِبد  

 ؽذٍ
 ىجیؼی ثذىػولکشد .1

 تؾخیـ ثیوبسيهؾکالت هشتجو ثب . 2

 سژین غزایی. 3

 (ؽبهل فؼبلیت خٌغی)هسذّدیتِبي فؼبلیتی . 4

 داسُّبي تدْیض ؽذٍ. 5

 غشثبلگشي تؾخیقی ّ آصهبیؾبت. 6

 هؼیبسُبي پیؾگیشي کٌٌذٍ یب استمبء عير ثِذاؽت. 7

 هٌبثغ خبهؼَ. 8

 هٌبثغ هبلی. 9

 ثشًبهَ ُبي آتی پضؽک ثشاي ثیوبس.  10



آهْصػ دٌُذٍ .یک ُذف یک خولَ ًْؽتبسي اص تغییش هْسد ًظش دس یک سفتبس اعت 

داس اص آًچَ ثبیذ آهْصػ دادٍ ؽْد، تشتیت هْمْػبت، اُذاف هؼٌی هی تْاًذ ثبکوک 

ّاعتشاتژیِبیی کَ سّؽِبي آهْصػ چگًْگی اسائَ هيبلت، هيبلت مشّسي، 

 اُذاف ثبیذ. ازتوبل هْفمیت سا ثیؾتش هی کٌذ، دسن ّ فِن سّؽٌی ثذعت آّسد

، ّالؼی ّ (سفتبس ًِبیی)، تخققی ، هختقش، هتوشکض ثش ًتبیح(کوی)لبثل تؾخیـ 

 ثبؽذ( چَ ّلت، چَ هذت، چٌذ ثبس)صهبًیداساي چِبسچْة لبثل دعتشعی ّ 

 رَش آمُزشتىظیم اٌذاف آمُزضی َ 



 

 ُذفِب ثبیذ ثشزغت ػولکشد یبدگیشًذٍ ًْؽتَ ؽْد. 

 ثبؽذ کَ ثیوبس ّظیفَ عبدٍ ّ یک فؼل ػولکشد ُذف ثبیذ ؽبهل یک ُش
 ·ثبیذ اًدبم دُذ 

 .  ثیوبس ػالئن فؾبسخْى پبییي سا ؽشذ دُذ: هثبل 

 .کٌذثبًذاژ کشدى سا ؽشذ دادٍ ّ ثتْاًذ یک صخن ثبص سا ثبًذاژ چگًْگی 

 خصُصیبت اٌذاف



  ،ثؼذ اص ایي هشزلَ ثب تْخَ ثَ ًیبصُبي یبدگیشي ثیوبس، پشعٌل هْخْد

دس دعتشط، ثشلشاسي استجبه هٌبثغ آهْصؽی هذت صهبى توبط پشعٌل ثب 

اّلْیت   صیش اُذاف دس عَ دعتَ ثیي هتخققیي زشفَ ُبي هختلف 

 :گشددهی ثٌذي 

ثبیذ ثذاًذ Must to Know 

 ثِتش اعت ثذاًذBetter to Know 

 خْة اعت ثذاًذNice to Know 



 آًِبیی ُغتٌذ کَ دس فْست ( :ثبیذ ثذاًذ)زیبتی ّ مشّسي اُذاف

 .هیبفتذ ثشآّسدٍ ًؾذى زیبت فشد ثَ خيش 

   هبدس ثبیذ کْدن سا دس ّمؼیت فسیر ثشاي خلْگیشي اص :ثشاي هثبل
 .آعپیشٍ لشاس دُذ

   ًؾبًَ ُبي ّلْع عکتَ للجی سا تْمیر دُذػالئن ّ ثیوبس ثبیذ. 

   َثکؾذثیوبس ثبیذ همذاس فسیسی اص اًغْلیي سا اص ؽیؾ. 

 ببیذ بذاوذ



 ثِجْد هْاسدي اعت کَ ثشاي : ثذاًذاُذافی کَ ثِتش اعت ثیوبس

اًذاخت تبخیش  ثَهفیذ اعت اهب هیتْاى آهْصػ آًِبسا عالهتی 

اص هتخققبى هؼتمذًذ کَ ایي ًیبصُب خْد ًیبصُبي زیبتی ثغیبسي 

کوجْد ّلت،پشعٌل، ّ کوجْد هٌبثغ ّلی ثذلیل ّ مشّسي ُغتٌذ 

 .ثشخْسداسًذ پبییي تشي ایي ًیبصُب اص اّلْیتِبي 

 بٍتر است بذاوذ



 ثیوبس ثذاًذ خْة اعت 

ًغجت ثَ ثمیَ اّلْیت کوی داسد ّ اگش ثش آّسدٍ 

 سش ًویذُذزبدثَ هِوی ًؾْد 

 



پزًٍذُ: ؽاهل آهَسؽی ابشار .باؽٌذ درگیز حَاط بیؾتزیي االهکاى حتی بایذ آهَسؽی اعتزاتضیْاي در 
  عَاد بی ػوالً کِ کغاًی بزاي بقزي ٍعایل ٍ تقَیز اس اعتفادُ. اعت بقزي ٍ عوؼی ّا،ٍعایل

 کِ ؽًَذ هی باػث ًیش هاکتْا ٍ ّا هذل. بَد خَاّذ هفیذتز دارًذ ؽٌاختی اؽکاالت یا ٍ تکلن ّغتٌذ،اختالل
 کِ اعت ایي باؽیذ داؽتِ خاطز بِ بایذ اًچِ .کٌذ تجزبِ ٍ لوظ را هطالب ٍ هَضَػات بتَاًذ گیزًذُ آهَسػ

اعت سیز هَارد ؽاهل ؽذُ دادُ اهَسؽْاي عپاري خاطز بِ درفذ: 
 درفذ 10: خَاًٌذآًچِ هی 
(حافظِ ؽٌیذاري ) درفذ  20: ؽًٌَذآًچِ هی 
(حافظِ دیذاري ) درفذ  30: بیٌٌذآًچِ هی 
 ِدرفذ  50:هی ؽًٌَذ ٍ هی بیٌٌذ آًچ 
 ِدرفذ 70:هی گَیٌذ یا هی ًَیغٌذ آًچ 
 ِدرفذ  90:هی گَیٌذ ٍ ّوشهاى اًجام هی دٌّذ آًچ 
 را اطالػات چِ احغاعات فزد حیي یادگیزي بیؾتز درگیز باؽذ بیؾتز تَاًایی حفظ کزدى ٍ یادگیزي ّز

 دارد

 کمک آمُزضیآمبدي کردن مُاد 



ٍآهْصػ.ثبؽذ هی هفیذ ثغیبس یبدگیشي - آهْصػ سًّذ دس ًیض کبهپیْتش اص اعتفبد 

 اسصیبثی سا خْد آهْصػ هؼوْلی سّػ دٌُذٍ آهْصػ کَ داسد ایي ثَ ًیبص اعبعًب

 پیذاعت صثبًتبى ّ چِشٍ فذا،زبلت اص کَ خْدثبّسي ّ ًفظ ثَ اػتوبد زظ اًتمبل.کٌذ

 ّ هذاّم چؾوی استجبه ثشلشاسي .ؽْد ثیوبس دس هثجت زظ ایدبداًتمبل ثبػث تْاًذ هی

 تي دس تغییش دعت، زشکبت اص( هْلغ ثَ ّ خب ثَ ) اعتفبدٍ ثذًی، فسیر ّمؼیت

 عش، دادى تکبى یب ّ لجخٌذ یک ثب کشدى فسجت زیي ثیوبس تؾْیك ّ تبئیذ فذا،

 هی یبدگیشًذٍ ثَ ثبصتبة دادى. اعت کٌٌذٍ کوک ّ هؤثش ثغیبس یبدگیشي ّ دسآهْصػ

 آى ثبیذ ثبصتبة ثْدى هْثش ثشاي .ثخؾذ استمبء سا یبدگیشي سًّذ صیبدي هیضاى ثَ تْاًذ

  ًَ ثبؽذ تْمیسی اسصیبثی ثبیذ ثبصتبة. کشد هتوشکض ثیوبس سفتبس سّي هغتمیوًب سا

 سا پبًغوبى تؼْیل دلیمًب ؽْدؽوب گفتَ ثبیذ. دُیذ هی خْاة خْة خیلی لنبّتی؛

 . اعت لنبّتی خولَ یک دادم تْمیر هي کَ ُوبًيْس ًوْدیذ تؼْیل خْة خیلی

 کٌیذ عؼی ُویؾَ .کٌیذ هی ػول کٌٌذٍ تغِیل یک هبًٌذ دُیذ هی ثبصتبة کَ صهبًی

 .کٌٌذٍ تِذیذ ًَ ثبؽیذ کٌٌذٍ تبئیذ یک

 رفتبرٌبي آمُزضی



 اسصؽیبثی ثَ هؼٌبي عٌدؼ اسصػ اؽیبء، اؽخبؿ، ػمبیذ ثب هؼیبسُبي

هیگْیذ کَ آیب ثَ آًچَ ثَ عبدگی اسصؽیبثی . اعتبًذاسد ؽذٍ هیجبؽذ

 ، چشا؟ًشعیذٍ ایذچيْس ّ اگش سعیذٍ ایذ ؟ اگش سعیذٍ ایذهیخْاُیذ 

یب عْال ؽفبُی یب ثبصدیذ هغتمین اعتفبدٍ ًوْد یب  پشعؾٌبهَهی تْاًذ اص 

عیش پیؾشفت ثیوبسي، یبدداؽتِبي  هثل گضاسؽبت ثشسعی هذاسن ثجت ؽذٍ 

اعت،فؾبسخْى اگش ثیوبس هجتال ثَ فؾبس خْى ثبال " ثِذاؽتی سّصاًَ هثال

سػبیت سژین داسّیی ّ غزایی ًؾبى دٌُذٍ زفظ ؽذٍ دس زذ ىجیؼی هؼوْاًل 

 .اعت

 ارزضیببی



.  دسهبى اخشا هی ؽْد -دس ُش یک اص هشازل سًّذ آهْصػ هغتٌذعبصي
، ثجت ًیبصُب، هؾکالت ثیوبس ّ عَ هشزلَاعبط هْفمیت دس ُش یک اص 

کَ خبًْادٍ اػ، یبفتَ ُبي هٌفی، ًتبیح ،اُذاف تؼشیف ؽذٍ ىجك سفتبس 
، کْتبٍ هذت ّ لبثل دعتشعی ثبؽذ ّ هذاخالت تخققی هتٌبّة  ّالؼی

 .پشعتبس، دس پشًّذٍ ثبلیٌی ثیوبس اعت

 ثبیذ یبفتَ ُبي ثبلیٌی هشثْه ثَ تؾخیقِبي پضؽکی سایح ّ هشالجتِبي
اعبط ًیبص ثیوبس ثبیذ ثش آهْصػ . ثجت گشددتخققی پشعتبس دس پشًّذٍ 

آیب : هتوشکض گشدد؛ هثاًلًیبصُب هذاخالت تخققی ّ سفغ آى ثشاي 
دیبثتی ؽوب کَ خذیذًا ثشایؼ اًغْلیي تدْیض ؽذٍ اعت، عير لٌذ ثیوبس

 ، ًیبص ثَ آهْصػ داسد؟هی سّدخًْؼ ثَ هیضاى ّعیؼی ثبال ّ پبئیي 

 مستىذ سبزي



  در را تناهل هیشاى ٍ بیوار سي بایذ شوا بیوار، هَثز آهَسش ارائِ بزاي
  تا ًیش هختلف سٌی گزٍّْاي با مَدماى در هَسشآ ًحَُ .بگیزیذ ًظز

  ٍ توزمش سهاى هذت ّا بچِ  مل طَر بِ اها دارد تفاٍت ینذیگز با حذٍدي
  هی لذت گزٍّی فعالیتْاي ٍ باسي اس ّا بچِ است مَتاّتز شاى تَجِ
  .مٌٌذ سَال هزتباً آهَسشی جلسات مِ دارًذ دٍست ٍیژُ بِ بزًذ،

 .ّستٌذ سٌی گزٍُ درایي هْن عَاهل اس حوایت، ٍ جایشُ تشَیق،
  ٍ رفتارشَد آًْا با هستقل شخص یل عٌَاى بِ دارًذ دٍست ًَجَاًاى
 .باشٌذ داشتِ شزمت اّذاف درتٌظین

 :پیشٌْادي ٍسایل.باشذ هی مٌٌذُ مول بسیار باسي طزیق اس مَدماى بِ آهَسش
 پششنی، گَشی عزٍسنی، حیَاًات ،باسي شب خیوِ عزٍسنْاي عزٍسل،

 استفادُ قابل پششنی ٍسایل بقیِ ٍ سزم ّاي لَلِ ٍ ّا میسِ ،(سَسى بذٍى)سزًگ
 مَدك بزاي

 متىبسب بب سهآمُزش بیمبر 



اص سؽذ دّسٍ اي ثغیبس هِن اعت کَ ثَ پذس ّ هبدس آهْصػ دادٍ ؽْد کَ دّساى کْدکی 

هوکي اعت ثغیبسي اص خٌجَ ُبي ىجیؼی سؽذ کْدن سا ثَ ّهبدساى خذیذ پذس . اعت

 .ًبٌُدبسي ثشداؽت کٌٌذ

دس . کَ سؽذ ثشاي ُوَ ي کْدکبى ثيْس یکغبى سش ًوی دُذتبکیذ کٌین اعت هِن 

فشصًذ ؽذٍ اًذ هْلؼیکَ ًْصاد خْد سا ثب ثبس فبزت هْاسدي کَ افشادّالذیي ثشاي اّلیي 

چؾوگیشي کٌٌذهوکي اعت ثيْس ًْصاداى دیگشي کَ سؽذ عشیؼی داسًذ همبیغَ هی 

 .ؽًْذهنيشة 

اص تفبّت ُبي ىیف ّعیؼی ، ّ ُوچٌیي آهْصػ ّالذیي دس هْسد سؽذ ىجیؼی کْدن  

عبیش هْمْػبت هؼوْلی . اميشاثی غیش مشّسي سا کبُؼ دُذ.فشدي، هی تْاًذ 

سؽذ کْدن ؽبهل ًیبص ثَ ایوي عبصي، زشکبت کْدن، تغزیَ ي اّ، ّ ثشاي آهْصػ 

 .ُغتٌذدس آّسدى ّدًذاى هغبئل هشثْه ثَ ایوٌی، 

 کُدکبنآمُزش َالذیه 



  ّالؼی ثيْس ّ گشم، آسام، ثبیذ پب ًْ کْدن ثب پشعتبس سفتبس

 دس پب ًْ ّکْدن ًْصاد عالهت آهْصػ ثشاي سیضي ثشًبهَ .ثبؽذ

  خذا کَ ایٌکَ دلیل ثَ .سّد هی ًؾبًَ ّالذیي عوت ثَ اّل دسخَ

 ّ پذس ؽْد، هی اميشاة ثبػث اغلت هبدس ّ پذس اص ؽذى

 هوکي صهبى ُش دس ثیوبس اص هشالجت دس اعت ثِتش هبدس

  ثب استجبه ثشلشاسي دس پشعتبس ثَ کبس ایي .ًوبیٌذ هؾبسکت

 هیکٌذ ثضسگی کوک خبًْادٍ ّ کْدک

 وُ پبآمُزش کُدکبن 



 آمُزش کُدکبن پیص دبستبوی

ثَ خبىش داؽتَ ثبؽیذ کَ تْاًبیی اعتذالل کْدن لجل اص 

 خیلی هفیذتْمیر خضئیبت هذسعَ هسذّد اعت، ّ 

 .ًیغت



 سه مذرسًآمُزش کُدکبن 

.  ُغتٌذاعتذالل هٌيمی عبلگی لبدس ثَ  12تب  6کْدکبى دس عٌیي هذسعَ یؼٌی 

خقْؿ لجل دس فْست اهکبى دخیل ؽًْذ، ثَ آهْصػ ثیوبس آًِب ثبیذ دس سًّذ 

 .دُذاص سّؽِبیی کَ آًِب سا تست تبثیش لشاس هی 



 تشن عیگبس ، . اعتتوبم هذت ػوش استمبء عالهت یک فؼبلیت هِن دس

 .چٌذاى دیش ًیغتافشادهغي ؽشّع ّسصػ یب تغییش سژین غزایی 

   دس هْسد تقْسات غلو یکی اص چبلؾِبي ثضسگ، ثشىشف کشدى ایي

 .تشاعتدس هیبى ثضسگغبالى هغي عير عالهت استمبء 

 مسهآمُزش افراد 



 اگش ثیٌبیی ثیوبس عبلوٌذ کن ؽذٍ ثبؽذ، اص ًْس هٌبعت اعتفبدٍ کٌیذ ّ اص سّیبسّیی
 .ًْس اختٌبة کٌیذهٌجغ هغتمین ثیوبس ثب 

 ٍاگش ثشاي ثیوبس ػیٌک تدْیض ؽذٍ ثبؽذ، هيوئي ؽْیذ کَ آًِب اعتفبدٍ هی ؽًْذ آًگب
 .اتیکت ُب ّ دعتْسالؼول ُب ثب چبپ ثضسگ اعتفبدٍ کٌیذهبًٌذ  چبپیاص هْاسد 

 ثشاي خجشاى اص دعت دادى ؽٌْایی، ثب ثیوبس استجبه چِشٍ ثَ چِش ثشلشاس کٌیذ ّ اص

ّ ثب ّمْذ ّ ثَ آساهی فسجت کٌیذ، ثیوبس سا تؾْیك کٌیذ کَ اص کٌیذ  اعتفبدٍفذاي 
ثپشعیذ تب سّؽي ؽْد آًچَ ؽوب ثَ اّ گفتَ ایذ سا عْاالتی  بیواراس . عوؼک اعتفبدٍ کٌذ

 فِویذٍ اعت، ّ اىالػبتی هکتْة ثَ

ثقْست کپی اص آًچَ کَ ؽوب ثَ فْست ؽفبُی اسائَ کشدٍ ایذ تسْیل دُیذ. 
 15تا  10ثشاي خجشاى هسذّدیت تْاى ثیوبس، خلغبت آهْصؽی کْتبٍ هذت ، کوتش اص 

ّ ثشاي ایٌکَ ثیوبس ثَ اًذاصٍ هْسد ًیبصػ اخبصٍ اعتشازت داؽتَ کٌیذ  دقیقِ بزگشار 

 .ثبؽذ ثشًبهَ سیضي کٌیذ

 جبران اختالالتی کً مبوع یبدگیري می ضُوذ



 دس ىْل آهْصػ ُش گًَْ فؼبلیت یب هِبست، عشػت آهْصػ ثبیذ تْعو ثیوبس
 . تٌظین ؽْد

 ّ ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ دس افشاد هغي هسذّدیتِبي دعتگبٍ اعکلت ػنالًی
ایي . عفتی هفبفل ّ کبُؼ صهبى ّاکٌؼ هی ؽْدثَ  هٌدشعیغتن ػقجی 

یک ثيشي داسّ، ّ ُوچٌیي  کشدى  باستغییزات بز ػولکزد کارّاي عادُ هاًٌذ 

 .  گزاسد هیّظبیف پیچیذٍ اي هبًٌذ اًتمبل اص فٌذلی ثَ سختخْاة اثش 

 ّزگش ًبایذ فزد هغي در اًجام ٍظایف، هحذٍدیت سهاًی داؽتِ باؽذ ٍ ًبایذ در پظ
 کٌذػدلَ  کارّا

 ثب افضایؼ عي، زبفظَ فشد ثشاي اىالػبتی کَ ؽٌیذٍ هی ؽْد ثِتش اص
بٌابزایي، احتوال دارد کِ یک فزد هغي تز . هیؾْداىالػبتی اعت کَ دیذٍ 

 .داؽتَ ثبؽذیبد  بِرا بْتز اس اطالػات دیذاري اطالػات ؽٌیذاري 

  ثشاي افضایؼ یبدگیشي یک ثیوبس ثب زبفظَ اص دعت سفتَ، پیبم سا ثيْس هکشس

 عْال کٌیذ تب عير زبفظَ ي اّ سا تؼییي کٌیذهذام تکشاس کٌیذ ّ اص ثیوبس 



1 . ِؽْداسائَ  بیوارآهَسؽْا در هَقؼیت هٌاعب ٍ با اختقاؿ سهاى کافی ٍ بذٍى تبادر احغاط تؼجیل ب. 
2 . خبؿ ّیژگیِبي  /ّزگًَِ هَاًغ ارتباطی هییطی یا ؽخقی بیوار اس جولِ درد، تزط، اسدحام، عز ٍ فذا، ًاتَاًیْا

 .ثیوبس لجل اص آهْصػ کٌتشل ّ ززف ؽًْذ
3 .َُّوزاُ طزاحی ٍ اجزا ؽَد/بیوار /ٍ تذابیز آهَسؽی هتٌاعب با ّز هخاطب ّا  ؽی. 
4 .اس جوالت گَیا، ؽفاف، قابل فْن ٍ هتٌاعب ٍ درخَر ّز هخاطب اعتفادُ ؽَد. 
5 . تخققی در آهَسػ بیوار اعتفادُ ًؾَدٍاصُ ّاي ّزگش اس. 

6 . ثیوبس کوک کٌذ، ثب  ارتباطاس ابشار ؽیَایی بیاى ٍ ؽیزیٌی کالم کِ گاّی با چاؽٌی طٌش هیتزهاًِ هیتَاًذ در تقَیت

 .اعتفبدٍ ؽْد
7 . ىْىی ّاسي ثیبى  )تکزاري ٍ اس پیؼ تؼییي ؽذُ /ضوي پایبٌذي بِ هیتَاي ػلویِ آهَسػ اس جوالت کلیؾْاي

 .اعتفادُ ًؾَد(

8 . زوبیت دس زیي ّ  بخؾیاس هْارتْاي بزقزاري ارتباط هَثز هاًٌذ ایجاد ّوذلی، هثبت گزایی، هثبت اًذیؾی، اهیذ

 .اسائَ هیتْاي آهْصػ اعتفبدٍ ؽْد
9 . ثبؽذثیوبس  باارتباط اًغاًی با چاؽٌی فبز، حَفلِ، هْزباًی ٍ دلغَسي در حیي آهَسػ، هبٌاي ارتباط. 
10  . ثٌذي خوغ  ًیاسقبل اس تز بالیي اس فزاگیزي داًؾی، هْارتی ٍ ًگزؽی بیوار اطویٌاى حافل ؽَد ٍ در فَرت

 .ًِبیی آهْصػ ثشاي ثیوبس هدذدا تکشاس ؽْد

َ   اثربخص آمُزشدي تُصیً مٍم براي دستیببی بً 
 تغییر رفتبر بیمبران/یبدگیري 



َرَد بذَ  آمُزش 

 حیه بستري آمُزضٍبي 

 زمبن ترخیصآمُزضٍبي 

هزحلِ  3بیمبر در بیمبرستبن بً بً  آمُزش
 :گزددتقسین هی 



 آهْصؽِب دس ثذّ ّسّد ثَ ثخؼ تْعو پشعتبس زذالل ؽبهل آؽٌبیی ثب

ثخؼ ّ ًسٍْ ازنبس همشسات  ّثخؼ ّ فنبي فیضیکی ّ لْاًیي 
 .پشعتبس اعت

   َچِشٍؽیٍْ ُبي آهْصػ زذالل ؽبهل اًْاع آهْصػ چِشٍ ث -
 .پوفلت یب عبیش سعبًَ ُبي آهْصؽی اعت -فیلن ّ پْعتش  -کبسگشُّی 

 َرَدبذَ  آمُزش



  زذالل هْمْػبت ػوْهی آهْصػ ثیوبس تْعو پشعتبس ّ هغئْل آهْصػ

 ثغتشيدّساى دس  ثخؼ

 عیش ثیوبسي ّ سّػ  ازتوبلی  ػْاسكثیوبساى دس هْسد آگبُی  افضایؼ

 ػْاسكثشخْسد ثب 

  دالیلهٌبعت ثیوبس دس ثغتش ثب رکش پْصیؾي  

  ٍدالیلهسذّدیتِبي فؼبلیت فیضیکی ثب رکش /هسذّد   

 ٍْدسدهشالجت اص خْد ّ هذیشیت ًس  

 دالیلهسذّدیتِبي زشکتی ثب رکش /هشالجتِب  

 تخققی ثخؼُش اختقبفی  آهْصؽیهْاسد ثشاعبط ًیبصعٌدی عبیش 

 آمُزضٍبي حیه بستري



 حذاقل ؽاهل تزخیـالسم بزاي هزاقبتْاي بؼذ اس دعتَرات: 
1 . ُهیشاى فؼالیتْاي فیشیکی/ هحذٍد 
2 .تغذیِ ٍ رصین درهاًی 
3 .ًٍحَُ هقزف دار 
4 .بزًاهِ باستَاًی ٍ هزاقبتْاي تَاًبخؾی 
5 . ُبیوارعتاى/سهاى ٍ ًحَُ هزاجؼِ هجذد بِ درهاًگا 
6 . اٍرصاًظًؾاًِ ّاي هْن ٍ تْذیذ کٌٌذُ بزاي هزاجؼِ فَري بِ /ػالین 

 بیوارعتاى

7 . ِهؼالجپشؽک  تؾخیـعایز هَارد ب 

 آمُزضٍبي زمبن ترخیص



  ایي هْاسد ػالٍّ ثش آًکَ ثبیذ ثَ ثیوبس ثب صثبى عبدٍ ّ لبثل فِن ثيْس

صهبى تشخیـ دس دّ آهْصػ  فشمؽفبُی آهْصػ دادٍ ؽْد ثبیذ دس 

ثشگ ثب دلت پش ؽذٍ ّ یک ثشگ تسْیل ثیوبس ؽذٍ ّ ثشگ دّم دس 
ّوچٌیي ایي ًحَُ . هغتٌذات پشًّذٍ ثبیگبًی گشددثؼٌْاى  ثیوبسپشًّذٍ 

ثشسعی هی گشدد ّ  گزفتِآهَسػ رٍساًِ تَعط عز پزعتار بخؼ باس خَرد 

ّ هبُبًَ ساثو آهْصؽی ُش ثخؼ ثب فشهِبي اثالغی ّصاست ثِذاؽت ّ 
ٍ ًتایج آى را بِ ًوَدُ درفذ بیواراى را پایؼ  10 پضؽکیدس هبى آهْصػ 

ّخْد  فْست  درٍ .عز پزعتار ٍ عَپز ٍایشر آهَسؽی گشارػ هی ًوایٌذ 

عَپز / هؾکل دس آهْصػ ثَ ثیوبس ، الذاهبت افالزی تْعو عش پشعتبس
 هذیز خذهات پزعتاري اًجام هی پذیز/ ثبلیٌی  ٍایشرعَپز / ٍایشر اهَسؽی 





 فشم اثش ثخؾی آهْصػ 



 


