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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  مجازی( ، وحضوری ،ترکیبي)برای دروس  دورهطرح فرم 

 :درس اطالعات کلي 

 جراحی –داخلی  :گروه آموزشي                                       پرستاری و مامایی :دانشکدهنام 

 عملی  :دنوع واح          یک واحد         : تعداد واحد                      پرستاری عملی اصول و مهارت های :نام درس 

                                     12:30  یال 8    :ساعتشنبه     :روز   :زمان برگزاری                                                           ندارد  :نیازپیش 

  بیمارستان شهدای عشایر: مکان برگزاری

 

 مشخصات مدرسان درس:

 سهم مدرس از درس )%(  تلفن همراه آموزشي گروه تخصص نام و نام خانوادگي
 %  50 09168553149 يجراح - يداخل یپرستار یدکتر یرانوندب یزشورانگ  *استاد مسوول

  %  50  09166690887 يجراح - يداخل یپرستار یدکتر شیرين حسن وند  *ساير مدرسان
 اطالعات فراگیران:

 نفر  25 :تعداد   کارشناسی پرستاری :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 شامل شود: کنید معرفی شما موارد زیر راکلمه در مورد این درس بنویسید. دقت  300تا  250معرفی مختصری در حدود  :)درس( شرح دوره

 

 یها یلو فا یلمشامل ف یکیالکترون یشوند.محتو یوارونه آموزش داده م یادگیریبر  یمبتن یساز یهبر اساس آموزش شب یراندرس فراگ یندر ا

PDF   یدر کالس محتو یانشود. دانشجو یارسال م یدنو یادگیری یریتمد یستمس یقاز طر یاندانشجو یهفته قبل از شروع هر جلسه برا یک 

 یم ینتمر یقهدق 90به مدت  یگرساز ها و مانکن ها با مشارکت همد یهرا با استفاده از شب یپرستار یهاف مهارت پا ید یپ یها فایلو  یدئوییو

مدرسان ارائه بازخورد و کند.  نقش  یرا روشن م یمدهد و مفاه یدهد، به سواالت آنها پاسخ  م یدهند، مدرس گوش م یم یحکنند و توض

با مشارکت  یبه صورت گروه یعمل یناتباشد. عمدتا زمان کالس صرف تمر یم یگرد یهپا یمهارت ها ینتمر ینن در حیادانشجو ییراهنما

 "استراحت، مجددا یقهدق ۲۰بعد از  یاندانشجو "یتاکالس توسط آموزش دهنده مربوطه خواهد شد.  نها یو رهبر یتو هدا یلو تسه یاندانشجو

با ارائه بازخورد توسط همتا و و مدرس  یادگیری یتجهت تثب یگرد یقهدق 90ه سازها و مانکن ها به مدت  یهمان مهارت را با استفاده از شب

 کنند.    یم ینتمر

 

 :ياناز دانشجو يتخصص انتظارات 

در مرکز مهارت های بالینی حضور داشته  آمادگی در رابطه با انجام پروسیجرها، که هر جلسه با رود یاز دانشجو انتظار م عملی واحد یندر ا -

 باشد. 

  قوانین و مقررات ورود به عرصه شبه بالینی را رعایت کند.  
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 درس: کلي اهداف 

 با تکیه بر رعایت قوانین و مقررات حرفه ای در محیط شبه بالینی آشنایی دانشجویان با نحوه مراقبت بالینی کل نگر از مددجویان 

 اهداف بینابیني

  حیطه رواني حرکتي:  ( الف

 .تمرین کنند  فرضی بیماربا مددجویان را یاد بگیرند و با  ارتباط اثربخش اصول و مهارت های .1

 . کارگیرند به را ایزوالسیون عفونتهای بیمارستانی و  از پیشگیری اصول .2

 . آورند عمل به را زخم از مراقبت درخصوص پرستاری مراقبت .3

 . انجام دهند را )ماکت( فرضی بیمار مراقبتهای اولیه از .4

 . آورند عمل به را دفعی نیازهای درخصوص مراقبت پرستاری .5

 .  کنند اجرا  را ای تغذیه نیازهای درخصوص پرستاری مراقبت .6

 دهند. انجام را نیازهای تنفسی  به مربوط پرستاری مراقبت  .7

 .  دچارت نماین و تفسیر کنترل، راطبیعی آن  محدوده و  عالئم حیاتی .8

 . را برای بیمار فرضی تمرین کنند و نقل و انتقال مددجویان  اصول صحیح  تغییر وضعیت  .9

 . کنند اجرا صحیح روش با و گیرند کار به را مددجو به دادن دارو اصول .10

 . کنند اجرا صحیح روش با و گیرند کار به را مددجو اصول انفوزیون وریدی .11

 ( حیطه عاطفي: ب

 .بگذارند احترام اخالقی و قانونی حقوق دارای انسان یک عنوان به به مددجو .12

 .اعمال خود قرار دهد هیمددجو را سرلوحه کل امنیتاصل   .13

 

 ج( حیطه شناختي

 اختصارات پزشکی و پرستاری را  توضیح دهد. 

    :الکترونیکدو جزء حضوری و سهم و نقش تعیین 

  

  را به شکل حضوری داريد؟ کارآموزی تمامي جلساتبرگزاری امکان آيا 

 ☐ خیر    ☒ بله

 12:30تا  7:30از ساعت  جلسه 13 تعداد جلسات مد نظر:

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 6 يعمل ناتيفعال درتمر حضور 1

 6 آزمون میان ترم: 2

 1 رعايت قانون و مقررات 3

 1 اختصارات پزشکي و پرستاری 4

 6 يينها يآزمون عمل 5
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 در عرصه شیه بالینيقوانین و مقررات 

 

   12:30  یال 8از ساعت  مرکز مهارت های بالینیساعت حضور در  

 یبتموجه معادل نمره ی صفر است.  غ یرغ یبت.  هر گونه غیستدر ورود و خروج از بخش قابل اغماض ن یلو تعج یرگونه تاخ یچه 

 .باشد یو با ارائه مستندات الزم( م یمارستانموجه )مانند بستری در ب

ام دانشکده و نام ن ی،)حرف اول نام، نام خانوادگ یکتبلند و راحت، ات یدخانم شامل: روپوش سف یانبرای دانشجو یونیفرم پوشیدن 

  و صندل ییساده راحت و جلو بسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد) استفاده از دمپا یساده، کفش مشک یرشته(، شلوار مشک

 .باشد یدهگردن پوش یرز یسر، نواح یتمام یستبا یبلند با پوشش کامل موها )م یباشد،(، مقنعه مشک یممنوع م

 یهای آموزش یطدر  تمام مدت حضور در مح یددکمه های روپوش با ی)تمام یدآقا شامل: روپوش سف یانوبرای دانشج یونیفرم پوشیدن 

ساده، راحت و  یساده، کفش مشک ینام دانشکده و نام رشته(، شلوار مشک ی،)حرف اول نام، نام خانوادگ یکتبطور کامل بسته باشد(، ات

 .موها بصورت متعارف یشباشد،(، آرا یممنوع م یآموزش های یطو صندل در مح دمپاییجلو بسته) استفاده از 

های  یطقرار دادن هر گونه انگشتر طال )بجز حلقه ازدواج(، دستبند، گردن بند و گوشواره در مح یدآالت و در معرض د یوراز ز استفاده 

  .باشد یممنوع م یآموزش

 .ممنوع است یای ناخن در هر شکلها با الك و برچسب ه ناخن یشباشد آرا یزکوتاه و تم یدبا ها ناخن 

 .آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع است یختنو آو از نشانه های نامرتبط استفاده 

زمانها، استفاده از آن به حد  یرخاموش بوده و در سا یستبا یتلفن همراه م یمارانکالس و راند ب یشگاه،زمان حضور در بخش، آزما در 

 .یابدضرورت کاهش 

بر زبان راندن کلمات که در  یاسرو صدا و   یجادو با ادب همراه باشد. و هر گونه ا یبه آرام یدبا یهای آموزش یطحکردن در م صحبت 

 .ممنوع است یست،شأن حرفه ن

 .باشد یکارکنان ممنوع م ید،در حضور اسات مهارت های بالینییشگاه مراکز آن در آزما یرآدامس و نظا جویدن 

 یرسر و صورت به صورت غ یشممنوع است. آرا ینیو بال یهای آموزش یطزا در مح یتاز ادوکلن و عطرهای با بوی تند و حساس استفاده 

برخورد  یانضباط یتهدانشکده و کم ینممنوع است . هر گونه تخلف از موارد فوق بر اساس قوان یمتعارف و دور از شئون حرفه پزشک

  .خواهد شد

 

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه

    ☐  Case یادگیری مبتنی بر   ☒بحث گروهی                     ☐پرسش و پاسخ 

 آموزش شبیه سازی مبتنیی بر کالس وارونه   سایر موارد:

 

  : درسمنابع 

 ☐ خیر  ☒ بله در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -1

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون
  1393موسوی، م، عالیخانی م، روشهای پرستاری بالینی، تهران انتشارات شهرآب ، تهران سال    .1

  1394دوم .تهران : نشر جامعه نگر. یراست.وی.اصول و فنون پرستار شادی زاده دهقان.بابک روزبهان .2

  

 دهید؟. آیا برای درس خود اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می4

 ☐ خیر  ☐ از مباحث برخی، بله  ☒ ، تمام مباحثبله

  

)و نه به عنوان منبع اصلی آزمون( به دانشجویان  منبع مطالعه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان . 5

ن را نیز برای ارائه در آ فايل، مشخصات کامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترس دارند،  معرفی کنید

 ضمیمه نمایید(. ،سایت

 1393موسوی، م، عالیخانی م، روشهای پرستاری بالینی، تهران انتشارات شهرآب ، تهران سال   .1
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 1392. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه طاهره نجفی و هماران، انتشارات سالمی؛ تهران،  2

 1. Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing, 2017 ,9th ed, Mosby co, USA.  
 1392اصول و فنون پرستاری و هماران، انتشارات سالمی؛ تهران،  ،  پوتر و پری. ترجمه طاهره نجفی. 3

 

   تکالیف 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره

1 
آمادگی برای آموزش شبیه سازی مبتی بر 

 یادگیری وارونه در هر جلسه

دانشجویان موظف بودند که به صورت انفرادی در منزل محتوای آموزشی و ویدئوها را مطالعه کنند. بسیار 

مهم است که دانشجویان فیلم های اختصاص داده شده را قبل از جلسات کالس تماشا کنند. به منظور 

انتظاراتی را در مورد اطمینان از این امر، آموزش دهنده به گروه مداخله نحوه کار را توضیح می دهد و 

اهمیت آمادگی قبل از کالس و اهمیت تماشای فیلم های اختصاص داده شده قبل از ورود از طریق 

سیستم مدیریت یادگیری به دانشجویان یادآوری می شود که وظایف محوله را انجام دهند، در صورت 

   عدم آمادگی نمی توانند از تمرینات در کالس بهره مند شوند.

 

 یبرنامه ريزجدول 
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 گروه ها اساتید  جلسات

 اولجلسه   

16/7/1401 

 

 شستن دست ها به روش طبي و  جراحي 

 دستکش و ماسک و گان پوشیدن

 Aگروه  دکتر حسنوند

 پرونده با آشنايي

 گرما و سرما درماني 

 نترلو ک گوش( مقعد و کانال بغل، زير دهاني، حرارت: درجه اندازه گیری عالئم حیاتي)  کنترل

 تنفس

 Bگروه  دکتر بیرانوند

 جلسه دوم

23/7/1401 

 

 

 شستن دست ها به روش طبي  و جراحي

 دستکش و گان، ماسک پوشیدن 

  B گروه  دکتر حسن وند

 درماني سرما و پرونده؛  گرما با آشنايي

 نترلک گوش( و مقعد و کانال بغل، زير دهاني، حرارت: درجه اندازه گیری عالئم حیاتي)  کنترل

 تنفس

 A گروه  دکتر بیرانوند

 جلسه سوم

30/7/1401 

 

 

  و خشک ليپانسمان استر ضيتعو

 زخم   یشستشو

 منمونه از ترشحات زخ هیته

 دکترحسن وند

 

 Aگروه 

ون و فشار خ )راديال و قلب همزمان قلب، نوک نبض: محیطي، اندازه گیری عالئم حیاتي )کنترل

 )الکترونیک سنج فشار از استفاده با لمس، )بازو،

 مراقبت فردی) دهان شويه و حمام در تخت(

 Bگروه  دکتر بیرانوند

 جلسه چهارم

7/8/1401 

 

 

 و خشک  ليپانسمان استر ضيتعو

 زخم   یشستشو

 نمونه از ترشحات زخم هیته 

 دکترحسن وند

 

  B گروه 

ون و فشار خ )راديال و قلب همزمان قلب، نوک نبض: محیطي، اندازه گیری عالئم حیاتي )کنترل

 )الکترونیک سنج فشار از استفاده با لمس، )بازو،

 مراقبت فردی) دهان شويه و حمام در تخت(

 A گروه  دکتر بیرانوند

 جلسه پنجم

 14/8/1401 

 Aگروه  رانوندیدکتر ب نقل و انتقال بیماران و تغییر وضعیت بیماران

 با ست و میکروست   وريدی داخل درمان، )ای وريدی )آنژيوکت،پروانه راه برقراری

 خونگیری

 Bگروه  دکتر  حسن وند

 جلسه ششم

 21/8/1401 

 

  B گروه  دکتر  بیرانوند نقل و انتقال بیماران و تغییر وضعیت بیماران

 با ست و میکروست  وريدی داخل ، درمان)ای وريدی )آنژيوکت،پروانه راه برقراری

 خونگیری

 A گروه  دکتر  حسن وند

تم    جلســـه  ف  ه

28/8/1401 

 امتحان میان ترم

  جلسه هشتم

 14/8/1401 

 

 ای معده دهاني ای، معده بیني سوند کردن خارج و کردن وارد

 گاواژ  

 الواژ

 Aگروه  دکتر حسن وند

 خلط نمونه آوری جمع

 درماني  اکسیژن

 ساکشن 

 Bگروه  دکتر بیرانوند
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  جلسه نهم
5/9/1401 
 

 ای معده دهاني ای معده بیني سوند کردن خارج و کردن وارد

 گاواژ 

 الواژ

 Bگروه  دکتر حسن وند

 خلط نمونه آوری جمع

 درماني  اکسیژن

 ساکشن

 Aگروه  دکتر بیرانوند

 جلسه دهم
5/9/1401 
 

 خوراکي داروهای دادن، تجويز دارو اصول

 )ای آفشانه گوش، چشم، )پوست، موضعي داروهای تجويز

 Aگروه  دکتر حسن وند

  دارو کردن آماده اصول

 جلدی  داخل جلدی ؛ تزريق زير عضالني؛ تزريقات تزريقات 

 Bگروه  دکتر  بیرانوند

 جلسه  يازدهم
12/9/1401 

 خوراکي داروهای دادن، تجويز دارو اصول  

 ای آفشانه گوش، چشم، )پوست، موضعي داروهای تجويز

 Bگروه  دکتر حسن وند

  دارو کردن آماده اصول

 جلدی داخل جلدی ؛ تزريق زير عضالني؛ تزريقات تزريقات 

 Aگروه  دکتر  بیرانوند

 جلسه دوازدهم

19/9/1401 
 

  A گروه  دکتر  بیرانوند مراقبت های دفعي) انما و کلوستومي(

پرينه )گروه خانم  و مثانه سوند شستشوی کردن خارج ، ادراری، سنداژادراری نمونه آوری جمع

 ها(

گروه  ونددکتر حسن 

 خانم ها

 جلسه  سیزدهم
26/9/1401 

 

 Bگروه  دکتر  بیرانوند (مراقبت های دفعي) انما و کلوستومي

 گروه  دکتر  ياراحمدی پرينه و مثانه سوند شستشوی کردن خارج ، ادراری، سنداژادراری نمونه آوری جمع

 آقايان

 امتحان پايان ترم

 


