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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ريزیواحد برنامه

 طرح درس ترمي

 

 پرستاری  سيکارشنا تحصیلي: یرشتهو  مقطع             پرستاری  : گروه آموزش           پرستاری و مامايي دانشکده:
 

 ندارد نیاز: پیش     عملي د:نوع واح    5/1      تعداد واحد: )عملي(پرستاریو فنون  اصولنام درس: 

                                                                               8-16 :ساعت         شنبه  :زمان برگزاری کالس: روز

  بیرانوند دکتر مسئول درس:          نفر 24  د دانشجويان:تعدا        مرکز مهارت های بالیني مکان برگزاری: 

   حسنونددکتر دکتر بیرانوند و  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: 

  :شرح دوره

به شوکل نگر آموزش داده مي شوند. فراگیران در محیط  بر اساس اصول مراقبت مددجو محور  در اين درس فراگیران

    وی، دفعي ا تغذيه نیازهای تنفسي،) اساسي آنها تباط برقرار مي کنند،  نیازها و مشکالت ار مددجويان فرضيبالیني با 

 وبا اصول دار بعمل مي آورند.فرضي   بیماررا شناسايي مي کنند و برنامه ريزی مراقبت پرستاری را از ( مراقبت از پوست 

 سپس هند.آشنا شده و برای بیمار فرضي انجام مي د مراقبت از زخم، و اصول کنترل عفونت الئم حیاتي ودادن، کنترل ع

  ثبت مي کنند.انواع مراقبت های پرستاری انجام شده را 

 

 رات حرفه ایمقر عايت قوانین ور تکیه بر مددجويان باکل نگر از نحوه مراقبت بالیني  آشنايي دانشجويان باهدف کلي: 

   بینابیني:اهداف 
 . تمرين کنند فرضي بیمارمددجويان را ياد بگیرند و با با  ارتباط اثربخش اصول و مهارت های .1

 .دنبگذار احترام اخالقي و قانوني حقوق دارای انسان يک عنوان به به مددجو .2

 .اعمال خود قرار دهد هیمددجو را سرلوحه کل امنیت اصل   .3

 . کارگیرند به را سیونايزوال های بیمارستاني و عفونت از پیشگیری اصول .4

 . آورند عمل به را زخم از مراقبت درخصوص تاریپرس مراقبت .5

  .انجام دهند را )ماکت( فرضي بیمار مراقبتهای اولیه از .6

 . آورند عمل به را دفعي نیازهای درخصوص مراقبت پرستاری .7

 .  کنند اجرا  را ای تغذيه نیازهای درخصوص پرستاری مراقبت .8

 هند.د انجام را نیازهای تنفسي  به مربوط پرستاری مراقبت  .9

 .  دچارت نماين و تفسیر کنترل، راآن  طبیعي محدوده و  عالئم حیاتي .10

 . را برای بیمار فرضي تمرين کنند  اصول صحیح  تغییر وضعیت .11

 . کنند اجرا صحیح روش با و گیرند کار به را مددجو به دادن دارو اصول .12
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  های تدريس:شیوه
 ريننمايش عملي، شبیه سازی، سخنراني ،کار گروهي و تم

دین ترتیب، ب شوند.چهار ساعت هر هفته آموزش داده میجلسه متوالی هر جلسه به مدت دو گروه در  دودانشجویان در قالب 

زی در ر شبیه سابآموزش مبتنی  .دو ساعت تمرین توسط اساتید را دریافت خواهند کرد ساعت آموزش ودو  هر هفتهدر دانشجویان 

ساس رم بر اتو شش هفته دوم  یساز یهبر شب یآموزش مبتنود. شش هفته اول ترم بر اساس جلسه توسط اساتید تدریس می ش 13

 مبتنی بر شبیه سازی  قرار می گیرند. وارونه یادگیریآموزش 

  

   وظايف و تکالیف دانشجو:
  مدرسین نظر  ريز (يعمل ناتيتمر فعال در حضور

 %100    : و درصد نمره: نمره کل يابیارزش نحوه

 % 40    يعمل ناتيفعال درتمر حضور 

 %10              رعايت قانون و مقررات 

 %50                  يينها يآزمون عمل 

 

 وسايل کمک آموزشي:  
 وايت بوردو  ماژيک های بالیني، ابزارموجود در واحد مهارت ماکت،موالژ،عکس ،تجهیزات و

  

 آسکي :نوع آزمون

 

ير برگزار زدو ايستگاه برای دانشجويان به شرح  در ) امتحان بالیني ساختار يافته(آسکي شیابي دانشجويان به روش ارز

 .دقیقه مي باشد  10-12 مدت زمان هر ايستگاه  "مي گردد. ضمنا

 

 اواژ، گکنترل عالئم حیاتي، انواع وضعیت ها و جابجايي مددجو،  شستن دست ها به روش طبي، :ايستگاه تمیز

یژن ا( اکسهي، تنقیه،  اصول دارو های غیر تزريقي ) قرص، شربت، پماد و انواع قطره الواژ، گرما و سرما درمان

 درماني و مراقبت از کلستومي

 
 

 اسکراب دست ها و پوشیدن گان و ماسک و دستکش استريل ، ساکشن راه هوايي، انواعايستگاه استريل : 

 ری خون، انفوزيون سرم، ترانسفوزيون خون و نمونه گی,IM, IV,SC, ID پانسمان ها،  سنداژ   انواع تزريفات

 :نابع پیشنهادی برای مطالعهم

   :انگلیسی منابع
 

Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing, 2017 ,9th ed, Mosby co, USA.. 

 منابع فارسي

 1393 تهران سال . موسوی، م، عالیخاني م، روشهای پرستاری بالیني، تهران انتشارات شهرآب ، 1

 1392 ارات سالمي؛ تهران، . اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه طاهره نجفي و هماران، انتش2



  

3 

 

 

 گروه ها اساتید عنوان جلسات
 جلسه اول 

 )روش مرسوم(

  

 Aگروه  دکتر حسنوند دستکش و ماسک و گان شستن و اسکراب دستها پوشیدن

 درمانيپرونده؛ گرما و سرما  با آشنايي

 تنفس لگوش( و کنتر مقعد و کانال بغل، زير دهاني، حرارت: درجه اندازه گیری عالئم حیاتي)  کنترل

 Bگروه  دکتر بیرانوند

 جلسه دوم

 )روش مرسوم(

 

  B گروه  دکتر حسنوند دستکش و ماسک و گان شستن و اسکراب دستها پوشیدن

 درماني سرما و گرما پرونده؛  با آشنايي

 تنفس لگوش( و کنتر مقعد و کانال بغل، زير دهاني، حرارت: درجه گیری عالئم حیاتي)  کنترلاندازه 

 A گروه  دکتر بیرانوند

 جلسه سوم

 )روش مرسوم(

 

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

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

 دکتر بیرانوند

 
 Aگروه 

 خوراکي داروهای دادن، تجويز دارو اصول

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

 Bگروه  دکتر حسنوند

 جلسه چهارم

 )روش مرسوم(

 

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

 )الکترونیک سنج فشار از استفاده اب لمس،

 دکتر بیرانوند

 
  B گروه 

 خوراکي داروهای دادن، تجويز دارو اصول

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

 A گروه  دکتر حسنوند

 جلسه پنجم

 (مرسوم روش)
 Aگروه  دکتر حسنوند ست؛ خونگیریبا ست و میکرو وريدی داخل ، درمان)ای وريدی )آنژيوکت،پروانه راه برقراری

 Bگروه  دکتر  بیرانوند نقل و انتقال بیماران و تغییر وضعیت بیماران

 جلسه ششم

 )روش مرسوم(
  B گروه  دکتر  حسنوند با ست و میکروست؛  خونگیری وريدی داخل درمان)ای وريدی )آنژيوکت،پروانه راه برقراری

 A گروه  بیرانوند یت بیماراننقل و انتقال بیماران و تغییر وضع

 جلسه هفتم

 (مرسوم روش)

 Aگروه  بیرانوند  دکتر پرينه و مثانه سوند شستشوی کردن خارج ، ادراری، سنداژادراری نمونه آوری جمع

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

 رمامتحان میان ت

 جلسه اول

 )کالس وارونه(

 Aگروه  دکتر حسنوند خشک استريل و پانسمان تعويض

 Bگروه  دکتر بیرانوند ای، گاواژ  معده دهاني ای، معده بیني سوند کردن خارج و کردن وارد

 جلسه دوم

 )کالس وارونه(

 Bگروه  دکتر حسنوند خشک استريل و پانسمان تعويض

 Aگروه  دکتر بیرانوند ای، گاواژ  معده دهاني ای، معده بیني دسون کردن خارج و کردن وارد

 جلسه سوم

 )کالس وارونه(

 Aگروه  دکتر حسنوند  زخم ترشحات از نمونه زخم  و تهیه شستشوی

 خلط نمونه آوری جمع

 درماني ؛ ساکشن اکسیژن

 Bگروه  دکتر  بیرانوند

 جلسه چهارم

 )کالس وارونه(

 Bگروه  دکتر حسنوند  زخم ترشحات از هنمون زخم  و تهیه شستشوی

 درماني  خلط؛ اکسیژن نمونه آوری جمع

 ساکشن

 Aگروه  دکتر  بیرانوند

 جلسه پنجم

 )کالس وارونه(

  دارو کردن آماده اصول

 جلدی داخل جلدی ؛ تزريق زير عضالني؛ تزريقات تزريقات 

  A گروه  دکتر  بیرانوند

 B گروه  دکتر حسنوند ومي(مراقبت های دفعي) انما و کلوست 

 جلسه ششم

 )کالس وارونه(

  دارو کردن آماده اصول

 جلدی داخل جلدی  ؛ تزريق زير عضالني؛ تزريقات تزريقات 

 Bگروه  دکتر  بیرانوند

 Aگروه  دکتر حسنوند مراقبت های دفعي) انما و کلوستومي( 

 امتحان پايان ترم


