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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 

 کارشناسی پرستاریحصیلی:ت یرشتهو مقطع     آموزش پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری و مامائی خرم آباددانشکده:

  یک واحد تعداد واحد:                                       3نن و سالمنداپرستاری بزرگساال کارآموزینام درس: 

 3پرستاری بزرگساالن و سالمندانیش نیاز:پ                                                                                کارآموزی د:نوع واح 

 بخش جراحی اعصاب -بیمارستان عشایرمکان برگزاری:        :0:3:---:13:3 :ساعت دوشنبهتا  شنبه :روز : دورهزمان برگزاری 

 دکتر صبا فرضی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر صبا فرضی مسئول درس:   در هر دوره نفر 0-8 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

در دچار آسییب هیای عصیبی     از بیمارانصول و مفاهیم مراقبت پرستاری با کسب دانش نظری و عملی مرتبط با ا این دوره دانشجودر 

 آن در این دوره آموخته های خود را با آموخته های پیشیین تلفیین نمیوده و     . همچنین دانشجوآشنا خواهند شداعصاب  بخش جراحی

اددهی و یادگیری درایین  دوره مبتنیی بیر فرآینید     یند یفرآدر ارائه مراقبت های پرستاری به این گروه از بیماران به کار خواهند برد. را 

 گیرد.مبتنی بر مشکل و تفکر خالقانه صورت میپرستاری با استفاده از یادگیری 

 

 هدف کلی: 

 به بیماران دچار آسیب عصبی بر اساس فرآیند پرستاریایمن آشنایی و ارائه مراقبت های پرستاری 

 

در بخش جراحی اعصاب به قابلییت هیای    طول مدت برگزاری کارآموزی با دریافت آموزش انتظار می رود دانشجو در بینابینی:اهداف 

 زیر دست یابد.
اعصاب را شناسائی و  مشکالت سالمتی نیازمند مراقبت های پرستاری برای بیماران بستری در بخش جراحی .1

 .فهرست نماید

 ست نماید.نیازهای آموزشی بیماران بستری با آسیب های عصبی را شناسایی و فهر .2

 اولویت بندی و دسته بندی نماید. های پرستاری بیمار راتشخیص  .3

 کوتاه مدت برای تشخیص های پرستاری بیماران را تدوین نماید. اهداف .4

 مدت برای بیمار برنامه مراقبتی تدوین نماید. بر اهداف کوتاهمبتنی  .5

 نماید.امه مراقبتی را با نظارت استاد به روش ایمن برای بیمار اجرا برن .6

 .ببرداصطالحات و اختصارات رایج در بخش جراحی اعصاب را در برنامه ریزی مراقبتی بیمار به کار  .0

 از انتشار عفونت پیشگیری نماید. سپتیک و بهداشت فردی و عمومی را در بالین بیمار رعایت وآاصول  .8

،  آسیب ماران دچار آسیب به سربرای بی ( رابررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابیفرآیند پرستاری) .9

 دیدگی مغزی و طناب نخاعی  به کار گیرد.
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 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 

 :سایر موارد

 

 استفاده می شود. Evidence roundsو  clinical teaching rounds از روش های کارآموزیهمچنین جهت پوشش  اهداف این 

 

Clinical teaching rounds:  روهی همراه با استاد بالینی بر بالین بیمار حاضیر خواهنید شید،    این روش دانشجویان به صورت گدر

کنند که مبتنی بر اهیداف کیارآموزی خواهید    آن روز صحبت می د برنامه مراقبتیسپس هر دانشجو بیمار خود را معرفی کرده و در مور

بیمار و خانواده به مشارکت در بحیث و طیر     ،شونددر تجارب یادگیری یکدیگر سهیم میالوه بر این که دانشجویان در این روش عبود. 

 سواالتشان تشوین می شوند.

 

Evidence roundsبرنامیه مراقبتیی    ی بر بالین بیماران حاضر شده و هر دانشیجو : در این روش آموزشی دانشجویان به صورت گروه

بیمار خود را توضیح داده و وضعیت مراقبت فعلی را با استاندارد های مراقبتی مقایسه نموده و دانشجویان بیا تفکیر خیالا راهکارهیایی     

 جهت تحقن آن ها را مطر  و اجرا می نمایند.  

 

 مقرارت آموزشی ذیل را رعایت فرمایند: ،دانشجویان محترم انتظار می روداز   وظايف و تکالیف دانشجو:

 در بخش :13:3تا  :0:3:حضور فعال از ساعت  .1

 عدم استفاده از تلفن همراه در بالین بیمار و محیط بخش .2

خالا حرفه ای دانشجویان و کدهای اای مطالعه ضوابط و مقرارت آموزشی، شیوه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش حرفه .3

 به کارآموزی و رعایت آن ها به صورت کاملپرستاری قبل از ورود 

 ای با بیمار، خانواده و اعضای تیم سالمتلزوم برقری ارتباط حرفه .4

ممنوع  مجازی فضایگونه اطالعات بیمار و خانواده در هررعایت اصل رازداری و محرمانگی اطالعات بیماران و خانواده) انتشار  .5

 است(.

 ائه مراقبت ها با رعایت کنترل عفونت، حفظ ایمنی بیمار، خانواده، خود و سایر اعضای تیم سالمتار .6

 شرکت فعال در راندهای آموزشی .0

 با سایر اعضای گروهکسب شده در طول دوره  (تئوری و عملی)به اشتراک گذاری تجارب نو  .8

 تکمیل الگ بوک آموزشی .9

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

          کامپیوتر                 پروژکتور ویدئو   وایت برد

 : سایر موارد

جهت ارزیابی عالئم حییاتی بیمیار، اجیرای دسیتورات       وسایل و تجهیزات موجود در بخش جراحی اعصاباستفاده از اطالعات پرونده،  

 داروئی و فرم ها و مقیاس های سنجش ایمنی، درد، زخم بستر، آموزش به بیمار و خانواده

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهارزشیابی و  نحوه

   نمره درصد ------: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد ----- درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد ----- :انجام تکالیف

 :سایر موارد
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نشجو در رابطه با شاخص های ارزشیابی تعیین شیده در الگ بیوک   ارزشیابی شایستگی های بالینی بر اساس مشاهده رفتار و عملکرد دا

 درصد نمره به شر  زیر می باشد: در طول دوره کارآموزی انجام خواهد شد.

 (2حضور به موقع و فعال در کارآموزی )نمره 

  رعایتdress code (2و پوشش حرفه ای )نمره 

 (2رعایت کدهای اخالا پرستاری )نمره 

 نمره( 2روهی)مشارکت در بحث های گ 

 (2به اشتراک گذاری تجارب با سایر اعضای گروه )نمره 

 (1ارائه مراقبت ها بر اساس فرآیند پرستاری در طول کارآموزی: )نمره 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 :  سایر موارد

 کار عملی در بخش

  

 :  دی برای مطالعهمنابع پیشنها

 
 :منابع انگلیسی

1. Carpenito L J. Nursing diagnosis application to clinical practice. Wolters Kluwer & Wilkins. 

Philadelphia.2021   

 
 

 منابع فارسی:

 

 ::14. هردمن ت. و همکاران. تشخیص های پرستاری ناندا. ترجمه شیخ علیپور ز. و همکارام. انتشارات جامعه نگر .1

 14:1. انتشارات جامعه نگر . و احمدی ه هینکل. ال. ج. پرستاری داخلی جراحی مغز و اعصاب. ترجمه مشتاا ز .2
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 استادنام  مبحثعنوان  جلسه

1 
و معاینه فیزیکی  ش، ارزیابی آشنایی با بخش، توضیح الگ بوک و اهداف آموز

 سیب عصبی توسط استاد دچار آبیمار 
 دکتر فرضی

2 
بیمار دچار آسیب برای اجرای فرآیند پرستاری ارزیابی، معاینه فیزیکی و 

 عصبی توسط دانشجویان تحت نظارت استاد بالینی و رفع اشکال
 دکتر فرضی

3 
و  EDHآشنایی و اجرای مراقبت های پرستاری از بیمار دچار آسیب به سر)

 کانتیوژن(
 رضیدکتر ف

 دکتر فرضی (SDHآشنایی و اجرای مراقبت های پرستاری از بیمار دچار آسیب به سر) 4

 دکتر فرضی (ICHآشنایی و اجرای مراقبت های پرستاری از بیمار دچار آسیب به سر) 5

 دکتر فرضی 1 آشنایی و اجرای مراقبت های پرستاری از بیمار دچار آسیب به  نخاع 6

 دکتر فرضی 2نخاعقبت های پرستاری از بیمار دچار آسیب به آشنایی و اجرای مرا 0

 دکتر فرضی آماده سازی  بیمار و مراقبت های قبل از اعمال جراحی اعصاب 8

 دکتر فرضی مراقبت های پرستاری پس از اعمال جراحی اعصاب 9

 


