
  

 1 

 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 پرستاری 4ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری آموزشی: گروه        پرستاری و مامايی خرم آباد دانشکده:
سالمندان -بزرگساالن پرستاری یش نیاز:پ   د: کارآموزینوع واح   2  تعداد واحد: 1سالمندان -زرگساالنبنام درس: 

 )نظری( 1

بخش  مکان برگزاری:  13:37 – 13:37و  12:37 -70:37- :ساعت   و عصر (Eگروه صبح )  دوشنبهتا  شنبه :زمان برگزاری کالس: روز
 بیمارستان شهدای عشایرداخلی 

 خانم جعفری پور مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: مسئول درس: 0 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

ضمن تدریس، به دانشجو کمک می شود آموخته های خود را با آموخته های قبلی تلفیق ، داخلی در بخش در این دوره کارآموزی

ده و از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و مهارت های تفکر خالق هنگام کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از مددجویان بزرگسال و نمو

 سالمند بهره گیرد.

 هدف کلی: 

جهت  رت تفکر خالقمها ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند با کاربرد فرآیند پرستاری وایجاد توانائی در دانشجو جهت 
 اصول اخالقی و موازین شرعی در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری، کسب تجارب عملی

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 

 آشنایی دانشجویان با محیط بیمارستان و مقررات بخش ها
 کسب دانش در نحوه بررسی و شناخت بیماران-

 ر با توجه به استانداردهای مراقبتیکسب دانش در نحوه مراقبت از بیما-

 توانایی برقراری ارتباط با مددجو و خانواده ها -

 توانایی برقراری ارتباط با اعضا تیم بهداشتی درمانی-
 نشان دادن حس مسئولیت و تعهد در مرافبت از بیماران در محدوده مسئولیت های پرستاری-

 نگام انجام مراقبت های پرستاریتوانایی کنترل عفونت و رعایت نکات ایمنی به ه-

شکستگیهای مختلف، دررفتگی ها، زخمهای باز، قطع کامل یا ناقص اندام،...( تدوین ) ارتوپدیک طرح مراقبتی مناسبی را برای بیماران-
 و اجرا نماید

محدوده فعالیت و تحرک،  ،اورژانسی،مراقبت از گچ و کشش های درمان بیماری، در فرایند پرستاری از بیماران ارتوپدی به عالیم-

 پیشگیری از عوارض واقف بوده و مداخالت الزم را فراهم آورد

 مراقبتهای پرستاری پس از آمپوتاسیون اندامها را به نحو صحیح انجام دهد-
 ارتقا مهارت در دادن دارو به بیمار-ارتقا مهارت در مراقبت از بیمار بر مبنای فرآیند پرستاری همراه با تاکید بر اموزش - 

 کسب مهارت در تفسیر آزمایشات اختصاصی در مورد بیماران بخش های مربوطه-

 ارتقا مهارت در تحویل گرفتن و تحویل دادن بیمار بر اساس چک لیست-
 کسب مهارت در رگ گیری-

 ارتقا مهارت در ثبت گزارشات پرستاری-
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 الت ارتوپدیکسب مهارت در بررسی بیمار با اختال-
 کسب مهارت در چگونگی تزریق فرآورده های خونی-

 کسب مهارت در اقدامات الزم جهت تأمین مایع مورد نیاز بیمار -

 کسب مهارت در آموزشهای حین ترخیص را به بیمار و خانواده وی-

 کسب مهارت در اقدامات الزم به منظور پیشگیِری از عفونت زخم به شکل صحیح-

 يس:های تدرشیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
 بخش موقع به ترک و حضور -1

  غیبت نداشتن -2

  یونیفرم از استفاده -3

  شناسایی کارت الصاق -4

  آرایش و زیورآالت از استفاده عدم و شرعی موازین رعایت -5

  بیمار معرفی و بالینی کنفرانس موقع به ارائه -6

 گروهی های بحث در شرکت -0

 والدین به آموزشی جزوه ارائه -3
 

 وسايل کمک آموزشی:  

         کامپیوتر               پروژکتور ویدئو   وایت برد
 : ببرید( لطفاً نام)  یر مواردسا

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد ------: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد ----- درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد ----- :انجام تکالیف
 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 نمره امتحان شفاهی پایان دوره کارآموزی 17مرتبط با عملکرد بالینی و رعایت قوانین و ضوابط توسط دانشجو،  نمره 17

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  )لطفا نام ببرید( سایر موارد
 -----------شفاهی

  

 :)لطفا نام ببريد(: طالعهمنابع پیشنهادی برای م
 :منابع انگلیسی

 Brunner & suddarth medical surgical Nursing 

 Phips & woods: Medical surgical nursing  

 Black Joyce & Hokanson Haws; medical surgical Nursing 

 منابع فارسی:

 پرستاری برونر و سودارث -
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 پرستاری بلک جویس  -
 و .... -

 

-  
 

 

 

 

 
 

 

 

 


