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 بـاساوـذیـشی

( زر ایٌجا تفسیز ٍ تاهل بز اهَری است کِ زر هحیط بالیٌی Journaling reflectionهٌظَر اس باساًسیطی )

گزفتیس،  زّس. رٍیسازّایی کِ ضوا زر بارُ آى تاهل کززیس ٍ سَال بزایتاى ایجاز ضس ٍ چیشی را یاز رخ هی

 ای بزایتاى بَز را بٌَیسیس.زرسی اس آى گزفتیس، تجزبِ قابل تَجِ

 Gibbs's model of reflection"   مذل گیبس بزای وًشته باساوذیشی"
چِ اتفاقی افتاز؟ احساسات ٍ افکارتاى چِ بَز؟  ذَب ٍ بس ایي تجزبِ چِ بَز؟ چِ زرسی اس ایي هَقعیت "

 "تَاًستیس اًجام زّیس؟  اگز زٍبارُ اتفاق بیفتس چِ ذَاّیس کزز؟گزفتیس؟ چِ کارّای زیگزی هی
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 داوشجًی محتزم پزستاری

آگبّی اس هفبّین ی آى چیشی است وِ ثیوبر اًتظبر دریبفت آى را دارد ٍ ایي هْن خش ثب هزالجت ّوِ

ٍی ٍ سؼی در ارتمب داًص پزستبری ، ارایِ اؼالػبت ٍ تطَیك هطبروت ثِ ثیوبر احتزام ،اخاللی

رٍد در ضزٍع ٍرٍد ثِ ػزصِ خذهت پزستبری، داًطدَیبى ػشیش توبم ؛ لذا اًتظبر هیاهىبًپذیز ًیست

 سؼی خَد را در خْت ًیل ثِ ایي ّذف ثىبر ثگیزًذ.

 ضًابط ي مقزرات آمًسشی:

 19:30الی  13:30ٍ ػصزّب 13:30الی  7:30سبػت وبرآهَسی در ثخص اس سبػت  

 لبثل اغوبض ًیست. اس ثخص خیز ٍ تؼدیل در ٍرٍد ٍ خزٍجثبضذ. ّیچ گًَِ تبهی

 ثبضذ.خزٍج اس ثخص یب ثیوبرستبى هوٌَع هی 

 خزٍج اس ثخص ثب ّوبٌّگی ٍ وست اخبسُ اس استبد هزثَؼِ اهىبى پذیز است. 

 ی صفز است.ّز گًَِ غیجت غیز هَخِ هؼبدل ًوزُ 

ثبیست ثِ تبییذ سزوبر ثیوبرستبى ثب ارائِ هستٌذات السم( هیغیجت هَخِ ) هبًٌذ ثستزی در  

خبًن ٍفبیی )وبرضٌبس آهَسش ثبلیي( ثزسذ. غیجت ثیص اس دٍ رٍس هؼبدل ثب حذف 

 وبرآهَسی ٍ تدذیذ دٍرُ است.

پَضیذى یًَیفزم ثزای داًطدَیبى خبًن ضبهل: رٍپَش سفیذ ثلٌذ ٍ راحت، اتیىت  

، وفص سبدُهطىی م داًطىذُ ٍ ًبم رضتِ(، ضلَار )حزف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ًب

)استفبدُ اس  راحت ٍ خلَثستِ وِ ٌّگبم راُ رفتي صذا ًذاضتِ ثبضذ هطىی سبدُ

ّبی آهَسضی ٍ ثبلیٌی ثدش اتبق ػول هوٌَع هی ثبضذ،(، دهپبیی ٍ صٌذل در هحیػ

 ثبیست توبهی سز، ًَاحی سیز گزدىثلٌذ ثب پَضص وبهل هَّب )هی هطىیهمٌؼِ 

 پَضیذُ ثبضذ(.

ّبی پَضیذى یًَیفزم ثزای داًطدَیبى آلب ضبهل: رٍپَش سفیذ )توبهی دووِ 

ّبی آهَسضی ثؽَر وبهل ثستِ ثبضذ(، رٍپَش ثبیذ در توبم هذت حعَر در هحیػ

، سبدُ هطىیاتیىت )حزف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ًبم داًطىذُ ٍ ًبم رضتِ(، ضلَار 

ّبی ِ) استفبدُ اس دهپبیی ٍ صٌذل در هحیػراحت ٍ خلَ ثست وفص هطىی سبدُ،

 آهَسضی ثدش اتبق ػول هوٌَع هی ثبضذ،(، آرایص هَّب ثصَرت هتؼبرف.

 ثبضذ.هی 12حذالل ًوزُ لجَلی در وبرآهَسی  
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استفبدُ اس سیَر آالت ٍ در هؼزض دیذ لزار دادى ّز گًَِ اًگطتز ؼال )ثدش حلمِ  

 ثبضذ. ّبی آهَسضی هوٌَع هیدر هحیػاسدٍاج(، دستجٌذ، گزدى ثٌذ ٍ گَضَارُ 

ّبی ًبخي در ّز ّب ثب الن ٍ ثزچستّب ثبیذ وَتبُ ٍ تویش ثبضذ آرایص ًبخيًبخي 

 ضىلی هوٌَع است

ّبی ًبهزتجػ ثِ حزفِ ٍ آٍیختي آى ثِ رٍپَش، ضلَار ٍ وفص استفبدُ اس ًطبًِ  

 هوٌَع است.

ثبیست راى تلفي ّوزاُ هیدر سهبى حعَر در ثخص، آسهبیطگبُ، والس ٍ راًذ ثیوب 

 ّب، استفبدُ اس آى ثِ حذ ظزٍرت وبّص یبثذ.ثَدُ ٍ در سبیز سهبى ذاهَش

ّبی آهَسضی ثبیذ ثِ آراهی ٍ ثب ادة ّوزاُ ثبضذ. ٍ ّز گًَِ ایدبد صحجت وزدى در هحیػ 

 سزٍ صذا ٍ یب ثز سثبى راًذى ولوبت وِ در ضأى حزفِ ًیست، هوٌَع است. 

آى در آسهبیطگبّْب، سبلي وٌفزاًس، راًذ ثیوبراى ٍ در حعَر  ًظبیزخَیذى آداهس ٍ  

 ثبضذ.اسبتیذ، وبروٌبى ٍ ثیوبراى هوٌَع هی

ًوبیبى ثَدى ّز گًَِ آرایص ثصَرت تبتَ ٍ ثب استفبدُ اس حلمِ یب ًگیي در ثیٌی یب ّز  

 ّب ٍ صَرت هوٌَع است.لسوت اس دست

ضی ٍ ثبلیٌی ّبی آهَست سا در هحیػاستفبدُ اس ادٍولي ٍ ػؽزّبی ثب ثَی تٌذ ٍ حسبسی 

 هوٌَع است.

 دٍر اس ضئَى حزفِ پشضىی هوٌَع است.سز ٍ صَرت ثِ صَرت غیز هتؼبرف ٍ آرایص  

 رػبیت اصَل اخاللی در ثزخَرد ثب ثیوبراى، ّوزاّبى ٍ ّوىبراى وبدر درهبًی ظزٍریست. 

ثبیست ثب ّوبٌّگی ٍ گزدد اًدبم ّز گًَِ الذام درهبًی ٍ غیز درهبًی هیخبؼز ًطبى هی 

 ًظبرت هزثی صَرت پذیزد.

ّز گًَِ ترلف اس هَارز فَق بز اساس قَاًیي زاًطکسُ ٍ بز اساس تصوین کویتِ اًضباطی 

 زاًطجَیاى بزذَرز ذَاّس ضس.
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 چٌس ًکتِ:

 :SRF1فرمول 

قطزه آى  6سي سي هيكزوست ريخته شود  011هزگاه هز دارويي با هز هيزاًي در " 

 "هقذار داروست كه ريخته شذه با يك واحذ كوچكتز حاوي هواى

 دارد. TNG 5μقطره آن  6سي سي ميكروست حم كرديد،011در  TNG 5mgهثال: 

 :SRF2فرمول 

هز گاه غلظت دارويي با درصذ هشخص شذه باشذ، فقط با حذف عالهت درصذ ) % ( و "

عذد بذست آهذه به  گذاشتي رقن صفز جلوي عذد آى دارو ، يك سي سي آى دارو حاوي ايي

 "واحذ هيلي گزم هي باشذ

 ميلي گرم دارو دارد. 1%يعني :يك سي سي آن  ۲% : هثال 

تعداد قطرات سرم  
حجم

ساعت  
      ⁄  

تعداد قطرات میکروست  
حجم

ساعت
      ⁄  
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عٌاٍیي بحث گزٍّی:

فزآیٌس پزستاری اّویت ٍ هزاحل آى

هفاّین ذَاب ٍ استزاحت، تغذیِ، حزکت ٍ عَارض بیحزکتی

 َُاًساسُ گیزی ٍ اّویت آىعالین حیاتی ًح

)...اصَل پیطگیزی اس اًتقال عفًَت )ٌّسٍاضیٌگ، ٌّسراب

ٍهیکزٍست ) اتیکت ًَیسی ٍ ضیفت بٌسی سزم( تعییي تعساز قطزات هاکز ٍ

هزاقبت ّای قبل ٍ بعس اس عول جزاحی

لب گزدد لذا تسلط تمام داوشجًیان بز مطفًق به صًرت بحث گزيهی ارائه می تًجه:فهزست مطالب

 شًد.ضزيری است ي جشي ارسشیابی محاسبه می

5

ّای رٍساًِ: هعزفی زفتزچِ ثبت فعالیت

دفتزچِ ثجت فؼبلیت ّبی رٍساًِ سٌذی در دست داًطدَ است وِ خْت تبویذ ثز 

 ( ٍ داًطدَ هحَری ؼزاحی ضذُ است.self -learningخَد یبدگیزی)

 ّای رٍساًِ: اّساف زفتزچِ ثبت فعالیت

وبرآهَسی ّذفوٌذ وزدى

افشایص اًگیشُ ٍ صالحیت ثبلیٌی داًطدَیبى

تحمك اّذاف ٍیژُ ثبلیٌی در وبرآهَسی داًطدَیبى

ثزرسی صالحیت ثبلیٌی داًطدَیبى پزستبری خْت اػالم فبرؽ التحصیلی ٍ یب هؼزفی 

آًبى ثزای وبر داًطدَیی

 ارتمبی ػولىزد داًطدَیبى تَسػ اسبتیذ ثبلیي

در وبرآهَسی ثبلیي) ووه ثِ اسبتیذ در ارسیبثی رًٍذ آهَسش ارسیبثی صحیح داًطدَیبى 

 ّز داًطدَ(

ثجت دلیك ٍ وبهل تدزثیبت ػولی وِ هٌدز ثِ هستٌذ سبسی تدزثیبت، ًوبیبى ضذى 

ووجَدّب ٍ تالش در خْت رفغ آًْب 

اصًل کلی  تکمیل دفتزچه:

داوشجًی گزامی: 

ثِ هزاخؼِ اس ٍاحذ چبح ٍ تىثیز ٍ یب ثب ثبیست لجل اس ٍرٍد ثِ ثخص هحل وبرآهَسی هی

دفتزچِ هزثَغ ثِ ٍاحذ وبرآهَسی ٍ ثخص هَرد ًظز را  PDFفبیل  ثِ سبیت داًطىذُ

پزیٌت گزفتِ ٍ در رٍس اٍل وبرآهَسی ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضیذ.

.دفتزچِ ثجت فؼبلیت را در توبهی اٍلبت ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضیذ

4

جسٍل ارسضیابی 

داخلی خزاحی ًوزُعوَهیهَارد ارسضیبثی 

1همزرات آهَسضیٍظؼیت ظبّزؼجك ظَاثػ ٍ 
1.5ٍلت ضٌبسی)حعَر ثِ هَلغ در وبرآهَسی(

0.5 ارتجبغ صحیح ٍ هٌبست ثب وبدر درهبى ٍ داًطدَیبى ّن گزٍُ )ایفبی ًمص(
0.5 پذیزش اًتمبدات ٍ پیطٌْبدات ٍ ثىبر ثستي آًْب

0.5 هسئَلیت پذیزی ٍ اًدبم ثِ هَلغ ٍ وبهل ٍظبیف ٍ تؼْذات

ًوزُترصصیهَارد ارسضیبثی 

1.5تَاًبیی ثزلزاری ارتجبغ ثب ثیوبر

1.5 رػبیت اصَل اخالق پزستبری در ارتجبغ ثب ثیوبر )ایفبی ًمص(

ٍ ارائِ آى ثز اسبس فزآیٌذ پزستبری اخذ ضزح حبل ٍ هؼزفی ثیوبر  

 ثصَرت تىلیف )ثِ دفتزچِ پیَست ضَد(

3

7آهَسضیّبی تىویل لسوت حذالل

2  ضزوت در ثحث گزٍّی ٍ تْیِ پوفلت آهَسضی در سهیٌِ آهَسش ثِ ثیوبر

1(Self-evaluationخَدارسضیبثی داًطدَ )

20خوغ ًوزُ



 

  ّب ٍ پزٍسیدزّب ًسجت ثِ ثجت هطخصبت ػولىزد ٍ تبییذ ثالفبصلِ پس اس اًدبم فؼبلیت

 .آى تَسػ هزثی الذام ًوبییذ

  ِوٌیذ(.الي ثَن ثجت ًوبییذ )ٍ یب پیَست در  را خَد ػلوی ٍ ػولی تدزثیبتولی 

 ّب گذضتِ یب خَد هزثی هطبّذُ ًىزدُ ّبیی وِ هذت سیبدی اس اًدبم آىاس تبییذ فؼبلیت

 گزدد.خَدداری هی

 هَخَد در دفتزچِ ثجت فؼبلیت رٍساًِ الشاهی است ٍ در صَرت ػذم اًدبم ٍ د ولیِ هَار

هَارد فَق  ثبیستهی) هزثی  تىویل یه هْبرت هَظَع را ثِ اؼالع هزثی خَد ثزسبًیذ

ّبی ثؼذ ّوبى پزٍسیدز ثب را ثِ اؼالع هسئَل ثبلیي داًطىذُ رسبًذُ تب در وبرآهَسی

 وبر ضذُ ٍ دفتزچِ ٍی تىویل گزدد(. داًطدَ

 . دفتزچِ خَد را در پبیبى دٍرُ ثِ هزثی هزثَؼِ تحَیل دّیذ 

 ضَد لجل اس تحَیل دفتزچِ یه وپی اس آى ًشد خَد ًگِ داریذ.تَصیِ هی 

 وکته: 

 کلیه تکالیف خود را به مزبی کارآموسی هز بخشباشنذ پس اس اتمام می وظفدانشجویان م ،
 باشذ(متغیز می. )مورد مذکور بز اساس صالحذیذ استاد محتزم نماینذمزبوطه تحویل 
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                                                               گزدد.جـذيل فـًق بسته به وظز مزبی محتزم ي پیشىـهادات داوشجًیان گزامی سمان بىذی ي تعییه می 
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 طزح درس ريساوه:

 ساعت

ص تارید
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ب
 

10-7:30 10:30-10  12- 10:30 13:30 -12 
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5.  

ی
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6.  
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7.  
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8.  

ی
اح

خز
 

    

9.  

ی
اح

خز
 

    

10.  

ی
اح

خز
 

    



 

 های آمًسشیحذاقل

 الذام هزالجتی

ذاد
تؼ

 

 ًحَُ اًدبم

1 75./ 5./ 25./ 0 
ی

ذل
زا

 

ح
زا

ج
 

         ّبی هختلف پزًٍذُ ثیوبراىآضٌبیی ثب ثزگِ

         هؽبلؼِ پزًٍذُ ثیوبر

         آگبّی اس اصؽالحبت ٍ اختصبرات رایح در هحیػ ثبلیي

         ّب لجل ٍ ثؼذ اس توبس ثب ثیوبرضستي دست

پَضیذى ٍ خبرج وزدى هبسه ٍ دستىص ثِ رٍش 

 استزیل

        

         ّبی سبدُ ٍ تویش اًدبم پبًسوبى سخن

         اخذ ضزح حبل اس ثیوبر/ هذدخَ

         ثیوبر/ هذدخَثزرسی ٍ ثجت صحیح فطبرخَى 

         ثیوبر/ هذدخَثزرسی ٍ ثجت صحیح ًجط 

         ثیوبر/ هذدخَثزرسی ٍ ثجت صحیح تٌفس 

         ثیوبر/ هذدخَثزرسی ٍ ثجت صحیح دهبی ثذى 

         گشارش هَارد غیز ؼجیؼی ػالئن حیبتیتطخیص ٍ 

         آهَسش اًدبم الذاهبت 

         هحبسجِ ٍ تٌظین لؽزات سزم ثیوبر

         در ارتجبغ ثب هفبّین: ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ آهَسش

         خَاة

         تغذیِ

خبثدبیی ٍ اًتمبل ایوي هذدخَ در تخت ٍ )ایوٌی 

 و...( صٌذلی

        

         دفغ

         ًیبسّبی ثْذاضتی

         حزوت )پیطگیزی اس ثزٍس سخن فطبری ٍ....(

         ّبی غیز دارٍیی(آسبیص ٍ وٌتزل درد )رٍش

         خلَت ٍ حزین ثیوبر

         ارتجبغ )گَش دادى، ًَضتي ٍ ....(

         گشارش ًَیسی پزستبری
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 هذف کلی : 

ّبی ًظزی ٍ وست تَاًبیی السم در ارائِ ثِ داًطدَیبى خْت استفبدُ اس آهَختِووه 

در چبرچَة فزآیٌذ پزستبری ٍ ثب پزستبری ٍاحذ اصَل ٍ فٌَى پزستبری ّبی هزالجت

 ّبی تفىز خالق ٍ حل هسئلِ.استفبدُ اس هْبرت

 : اهذاف رفتاری

 اًجام هَارز سیز باضٌس: رٍز زر پایاى زٍرُ قازر بِاس زاًطجَیاى اًتظار هی

 لبدر ثِ ثزلزاری ارتجبغ صحیح ثب داًطدَیبى ّن گزٍُ ٍ پزسٌل ثبضٌذ. .1

 لبدر ثِ ثزلزاری ارتجبغ ثب ثیوبراى ٍ ّوزاّبى آًبى ٍ اخذ ضزح حبل ثبضٌذ. .2

 ّبی وٌتزل ػفًَت را در هزالجت اس ثیوبراى ثىبر ثگیزًذ.رٍش .3

 اًتمبل ػفًَت ٍالف ضًَذ. ّب در وٌتزل ٍ پیطگیزی اسثِ اّویت ضستي دست .4

 ّبی هحبفظت فزدی را ثىبر ثگیزًذ.هَرد اس رٍش2حذالل  .5

 ٍ گشارش هَارد غیز ؼجیؼی ػالین حیبتی ثیوبراى ثبضٌذ. لبدر ثِ چه .6

 سبػتِ ثیوبر ثبضٌذ. 24لبدر ثِ ًَضتي اتیىت سزم ٍ تٌظین تؼذاد لؽزات سزم  .7

 ت پزستبری را ثىبر ثگیزًذ.ثزای یه ثیوبر ثز اسبس هزاحل فزآیٌذ پزستبری هذاخال .8
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