
  

1 

 

 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ريزیواحد برنامه

 طرح درس ترمي

 

 

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

 ندارد نیاز: پیش     عملي د:نوع واح    5/1      تعداد واحد: )عملي(پرستاریل و فنون اصونام درس: 

 مرکز مهارت های بالیني مکان برگزاری:    8-11 :ساعت  شنبه تا چهارشنبه         :زمان برگزاری کالس: روز

دکتر بیرانوند, خانم  لفبا(:مدرسین )به ترتیب حروف ا  بیرانوند دکتر مسئول درس: نفر 04 تعداد دانشجويان:

 ياراحمدیآقای  جعفری و 

  :شرح دوره

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

    ای، دفعي و تغذيه نفسي،نیازهای ت) هااساسي بیمار نمابالیني با بیماران نما ها ارتباط برقرار مي کنند،  نیازها و مشکالت 

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

سپس انواع مراقبت های  اصول کنترل عفونت آشنا شده و برای بیمار فرضي انجام مي دهند. الئم حیاتي ودادن، کنترل ع

  ثبت مي کنند.شده را  پرستاری انجام

 

  هدف کلي: 
 

مقررات حرفه ای عايت قوانین ور تکیه بر مددجويان باکل نگر از نحوه مراقبت بالیني  آشنايي دانشجويان با  

 

   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 ايزوالاسیون و عفونت از پیشگیری اصول .0

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

  .م دهندراانجا )ماکت( فرضي بیمار مراقبتهای اولیه از .1

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

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

 دهند. انجام را نیازهای تنفسي  به مربوط پرستاری مراقبت  .9

 .هدد شرح را )....و بهداشت دفع، تغذيه،(انسان نیازهای فیزيولوژيک تامین در پرستاری مراقبت .14
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  .دهد شرح را آن گیری اندازه های روش و حیاتي عالئم طبیعي محدوده .11

 .  دچارت نماين بررسي و کنترل، عالئم حیاتي را

 . را برای بیمار فرضي تمرين کنند  اصول صحیح  تغییر وضعیت .12

  دهد شرح را درماني دارو صحیح اصول .13

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

 

  های تدريس:شیوه
 نمايش عملي، شبیه سازی، سخنراني ،کار گروهي و تمرين

 

   وظايف و تکالیف دانشجو:
  ينیبال یها نظر همکار واحد مهارت ريز (يعمل ناتيحضورفعال درتمر

 %144 از نمره کل و درصد نمره:  يابیارزش نحوه

 %75  ييهان يو آزمون عمل  %25  يعمل ناتيحضورفعال درتمر

 

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

  

 آسکي :نوع آزمون

 

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

 .دقیقه مي باشد  14-12 ت زمان هر ايستگاه مد "مي گردد. ضمنا

 

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

الواژ، گرما و سرما درماني، تنقیه،  اصول دارو های غیر تزريقي ) قرص، شربت، پماد و انواع قطره ها( اکسیژن 

 از کلستومي درماني و مراقبت

 

 

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

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

 

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
   :انگلیسی منابع

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

Kozier B,Erb G. Fundamentals of Nursing : Concepts, Process and Practice. Last edition. 

New York:Prentice Hall. 
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 منابع فارسي
 1393 . موسوی، م، عالیخاني م، روشهای پرستاری بالیني، تهران انتشارات شهرآب ، تهران سال 1

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

 1380 . صالح زهي ، ه. خجسته،ف.روشهای پرستاری بالیني،چاپ اول،انتشارات کتاب برنا،رشت 0

 

 

 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگي

 
 نام مدرس عنوان مبحث تاريخ برگزاری شماره جلسه

1 43-12 -99 
 دنیشستن دست، پوش، انتقال عفونت از رییشگیروش های پ

 (1گروه ( ليو ...( و اصول باز کردن وسا ماسک دستکش و
 دکتر بیرانوند

 آقای ياراحمدی (2)گروه  کنترل و ثبت عالئم حیاتي 99- 43-12 2

3 43-12 -99 
 دنیشستن دست، پوش، ازانتقال عفونت رییشگیروش های پ

 (3)گروه  ليو ...( و اصول باز کردن وسا ماسک دستکش و
 دکتر بیرانوند

0 40-12 -99 
گذاشتن، گاواژ،  NGTنیازهای تغذيه ای و دفعي بیماران )نحوه 

 (1( )گروه کلستومي، تنقیه
 پور خانم جعفری

5 40-12 -99 
 دنیشستن دست، پوش، ازانتقال عفونت رییشگیروش های پ

 (2)گروه  ليو ...( و اصول باز کردن وسا ماسک دستکش و
 دکتر بیرانوند

1 40-12 -99 
گذاشتن، گاواژ،  NGTنیازهای تغذيه ای و دفعي بیماران )نحوه 

 (.3( )گروه کلستومي، تنقیه
 پور خانم جعفری

 آقای ياراحمدی (1ثبت عالئم حیاتي)گروه کنترل و  99- 45-12 7

8 45-12 -99  
گذاشتن، گاواژ،  NGTنیازهای تغذيه ای و دفعي بیماران )نحوه 

 (2( )گروهکلستومي، تنقیه
 دکتر بیرانوند

 دکتر بیرانوند (3اکسیژن تراپي، ساکشن )گروه  99- 45-12 9

 ياراحمدی آقای ( 1گروه)  مراقبت از زخم  و پانسمان 99- 41-12 14

 دکتر بیرانوند (2اکسیژن تراپي، ساکشن)گروه  99- 41-12 11

 آقای ياراحمدی (3کنترل و ثبت عالئم حیاتي)گروه  99- 41-12 12

 دکتر بیرانوند ( 1اکسیژن تراپي، ساکشن )گروه 99- 49-12 13

 آقای ياراحمدی (2)گروه  مراقبت از زخم  و پانسمان 99- 49-12 10
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15 49-12 -99 
اصول دارو درماني، آشنايي با کاردکس، کارت دارويي، و داروهای 

 (3خوراکي، محاسبات دارويي )گروه
 دکتر بیرانوند 

 آقای ياراحمدی (3)گروه مراقبت از زخم  و پانسمان 99- 14-12 11

17 14-12 -99 
اصول دارو درماني، آشنايي با کاردکس، کارت دارويي، و داروهای 

 (2ت دارويي )گروهخوراکي، محاسبا
 دکتر بیرانوند

18 14-12 -99 
اصول دارو درماني، آشنايي با کاردکس، کارت دارويي، و داروهای 

 (1خوراکي، محاسبات دارويي )گروه
 دکتر بیرانوند

19 11-12 -99 
داور درماني تزريقي ) وريدی، اسکالپ وين، آنژيوکت، زير جلدی، 

 (1روه عضالني، داخل جلدی و نمونه گیری( )گ
 دکتر بیرانوند

24 11-12 -99 
آماده سازی سرم و میکروست و نحوه تنظیم و محاسبه قطرات سرم  

 (2)گروه
 جعفری پور خانم

21 11-12 -99 
آماده سازی سرم و میکروست و نحوه تنظیم و محاسبه قطرات سرم  

 (3)گروه 
 جعفری پورخانم 

22 12-12 -99 
ه تنظیم و محاسبه قطرات سرم آماده سازی سرم و میکروست و نحو

 (1)گروه
 آقای ياراحمدی

23 12-12 -99 
داور درماني تزريقي ) وريدی، اسکالپ وين، آنژيوکت، زير جلدی، 

 (2عضالني، داخل جلدی و نمونه گیری( )گروه
 دکتر بیرانوند

20 12-12 -99 
داور درماني تزريقي ) وريدی، اسکالپ وين، آنژيوکت، زير جلدی، 

 (3داخل جلدی و نمونه گیری( )گروه  عضالني،
 دکتر بیرانوند

 آقای ياراحمدی سونداژ )گروه دانشجويان آقا( 99- 13-12 25

 دکتر بیرانوند سونداژ )گروه دانشجويان خانم( 99- 13-12 21

27 10-12 -99 

 8-34/9:      1گروه 

 34/9-11:      2کروه 

 11-34/12:     3گروه

گروه اساتید اصول و 

 نون پرستاریف

 


