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 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 7ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری آموزشی: گروه        پرستاری و مامايی خرم آباد دانشکده:
سالمندان -بزرگساالن پرستاری یش نیاز:پ   د: کارآموزینوع واح   4  تعداد واحد: 2و  1سالمندان -زرگساالنبنام درس: 

 )نظری( 2و  1

 مکان برگزاری:13:37 -13:37و   12:37 -70:37- :ساعت     (6و  5، 4، 1،2گروه )  و عصر صبح تا پنجشنبه شنبه :زمان برگزاری کالس: روز
 عشایر بیمارستان شهدای ENTنورولوژی و بخش 

 خانم جعفری پور مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  آقای یاراحمدی مسئول درس: گروه 5 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

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

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

 سالمند بهره گیرد.

 هدف کلی: 

رت تفکر خالق جهت مها ل و سالمند با کاربرد فرآیند پرستاری وارائه مراقبت به مددجویان بزرگساایجاد 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 

 )اهداف رفتاری( -الف

 :فراگیر بتواند در پايان دوره 

 ز کارآموز انتظار می رود در حضور استاد و با بکارگیری وسايل و بطور مستقل بتواند؛ پس از پايان دوره، ا

 بخش جراحی اعصاب 
 سطح هوشیاری یک بیمار مبتال به مشکالت مغز و اعصاب را کنترل کند.- -1

 کند.  انیب حیرا به روش صح GCSنحوه کنترل - -2

 پانسمان را آماده کند. جریوسایل مربوط به پروس- -3

 کند. ین را ضدعفونمحل در- -4

 بخیه مربوط به درن را داشته باشد. دنیکش ییتوانا- -5

 خارج کردن درن را داشته باشد. ییتوانا- -6

 انجام دهد. حیپانسمان را به روش صح- -0

 نیازهای آموزشی بیمار دارای تراکشن هیلو را آموزش دهد.- -3

 ا بداند.ر ICP شیاز مشکالت منجر به افزا کیبا هر  مارانیب یآموزش یازهاین- -9

 قادر به پرکردن برگه اتاق عمل و مراقبتهای مربوطه باشد.- -17

 دستبند اتاق عمل شامل نام و نام خانوادگی بیمار، نام پزشک، تشخیص، نام بخش را آماده کند.- -11
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 .سدیرا بنو ماریقادر باشد گزارش پرستاری مربوط به ب- -12

 بخش ارائه دهد. های¬یماریکنفرانس بر اساس ب کی- -13

 ENTبخش 

 نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی مددجو را تعیین نموده و اقدامات الزم را برای رفع آنها انجام دهد -1

 عالیم حیاتی را کنترل کرده و در برگه های مخصوص ثبت کند -2
 جذب و دفع مایعات را اندازه گیری کرده و در برگه های مخصوص ثبت کند -3

 .حیح انجام داده و به آزمایشگاه بفرستدآزمایشات مورد نیازبیماران در بخش را با روش ص -4

 .حین انجام پروسیجرهای تشخیصی با پزشک همکاری کند -5
 .مراقبتهای قبل، حین و بعد از پروسیجرهای تشخیصی را انجام دهد -6

  .مراقبت های قبل، حین و بعد از عمل را به نحو صحیح انجام دهد -0

مختلف در بخش را به بیمار و خانواده اش آموزش دهد) با نکات مهم در خصوص مراقبت های پرستاری پس از عمل های  -3
 استفاده از پمفلت، جزوه ویا کتابچه آموزشی

 .قادر به برقراری ارتباط با بیماران ناشنوا باشد -9

 .آموزش های الزم به بیماران مبتال به اوتیت میانی را برای جلوگیری از عود بیماری بدهد -17

 .تمپانوپالستی را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد مراقبت های الزم پرستاری پس از عمل -11
 .مراقبت های الزم پرستاری پس از عمل رینوپالستی را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد -12

 .مراقبت های الزم پرستاری پس از عمل تانسیلکتومی را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد -13

 .مراقبت های الزم پرستاری پس از عمل ماستویدکتومی را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد -14
 .مراقبت های الزم پرستاری پس از عمل را بر اساس فرآیند پرستاری انجام دهد -15

 .بدهد آموزش های الزم را به بیماران مبتال به منییر -16

 .زم در خصوص تمیز کردن، بد کارکردن و عوارض آن را بدهدبه بیمارانی که از سمعک استفاده می کنند آموزش های ال -10

 پانسمان های پس از عمل جراحی گوش را به روش صحیح انجام دهد -13

 اهداف مهارتی )روانی حرکتی ( -ب

 بتواند در پايان دوره مهارتهای  زير را کسب نمايد:
 دستگاه گوارش به درستی انجام می دهد فیزیکی سیستم معاینه -1

 و دستگاه گوارش طراحی، اجرا و ارزیابی می کند . اری مناسبی برای بیماران دچار اختالالت  سیستمتدابیر پرست -2
 دستورات دارویی بیمار تحت مراقبت خود را به روش صحیح و شرایط آسپتیک اجرا و ثبت می کند . -3

 بعد از انجام تزریق وسایل نوک تیز را به طور صحیح جمع آوری می کند -4

 نماید می ثبت صحیح روش به را یمارب پرستاری گزارش -5

 با بیمار ارتباط درمانی مناسبی بر قرار نمـوده و قبـل از شروع پروسیجر آن را به بیمار شرح می دهد -6
 . نماید ارزیابی منزل در خود از مراقبت انجام برای را وی بستگان و بیمار آمادگی -0

می  انجام انرا داشته و کافی اطالع آزمایشات تشخیصی از یکهر  از مراقبت های بعد و آموزش ها و آمادگی ها انجام، روش از -3

 .دهد
بررسی و کنترل الکترولیتهـای سـرم ، آنـزیم هـای کبدی ، شمارش گلبولها و مقایسه آنهـا بـا میـزان نرمـال را انجـام مـی  -9

 دهد

 اجرا می کند. برنامــه مراقبتــی الزم در رابطــه بــا بیمــار تحــت تغذیه با سند معده را -17

 جذب و دفع مایعات را به طور صحیح انجام می دهد و ثبت می نماید  -11
 انجام می دهد طورصحیح به را جراحی عمل تحت بیماران ترخیص و پذیرش فرآیند -12

 اندازه گیری می کند صحیح به روش را بیمار حیاتی عالیم -13

 .میباشد داروها و سرم جهت تزریق  وریدی خط برقراری به  قادر -14
 .میباشد انفوزیون مایعات قطرات تعداد به تنظیم ادرق -15
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 .میکند رعایت را سالمندان به مربوط مالحظات -16
 دارد مشارکت پزشک با فعال طور به تشخیصی ایھپروسیجر انجام در -10

 های تدريس:شیوه
  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)  سایر موارد

 

 )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 )

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 -----------شفاهی

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :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 -
 پرستاری بلک جویس  -

 و .... -
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