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      کمیته فن پرستاری؛ جراحی-داخلی گروه آموزشی:                               خرم آباد پرستاری و مامایی دانشکده:

 97-98 اول : نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  پرستاری  کارشناسیحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 عملی د:نوع واح  5/1 تعداد واحد:        ی)عملی(   پرستار مهارتهای اصول   : نام واحد درسی

  دکتر فاطمه محمدی پور مسئول درس:     طبق هاهنگی گروهها :ساعت  شنبه :زمان برگزاری كالس: روز

 11-11دوشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:    دکتر شیرین حسنوند ،دکتر فاطمه محمدی پور:  اساتید

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ،، اکسیژن رساانیشامل تغذیه فنون پرستاری جهت رفع نیازهای اساسی بیمار ومهارتها رس دانشجویان با در این د

 .آشنا می شوند  تجویزداروهاو  آب والكترولیتنیاز به ، مراقبت ازپوست، ادرار یا مدفوع دفع

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 مقررات حرفه ای  تكیه بررعایت قوانین و بامددجویان  آشنایی دانشجویان با نحوه مراقبت بالینی از

 

 :بینابینیاهداف 

 حرکتی(–)روانی انجام دهند  ضی )ماکت ، موالژ( رابیمارفر مراقبت اولیه از. 1

 حرکتی(–)روانی  عالئم حیاتی راکنترل، بررسی وچارت نمایند . 1
 حرکتی(–ی )روان به عمل آورند مداخالت پرستاری درخصوص نیازهای دفعی بیمار را. 3

    حرکتی(–اجرا کنند )روانی به  مداخالت پرستاری درخصوص نیازهای تغذیه ای را. 4

 حرکتی(–)روانی  به عمل آورند زخم را مداخالت پرستاری درخصوص مراقبت از. 5

 حرکتی(–)روانی را انجام دهند  هواییراه  مداخالت پرستاری مربوط به اکسیژناسیون و. 6
 حرکتی( –)روانی به کارگیرند اسیون راالایزو عفونت و زاصول پیشگیری ا. 7

 حرکتی(–)روانی و با روش صحیح اجرا کنند گیرند به کار را مددجودادن به  اصول دارو. 8

 حرکتی(–)روانی  تمرین کنند را مهارتهای برقراری ارتباط بابیمار. 9 
 )عاطفی(به اهمیت  گرفتن شرح حال از مددجویان  واقف باشد. 11

 .گذارد)عاطفی(القی دانسته و به آنها احترام بمددجو را به عنوان یک انسان دارای حقوق قانونی و اخ. 11

 )عاطفی(.نمایده بهترین خدمات به بیمار مهیا خود را برای ارائ. 11

 )عاطفی(ایت برنامه درمانی مددجو پایبند باشدبه رع. 13

 )عاطفی(دهدلیه اعمال خود قرار ا سرلوحه کاصل عدم صدمه و آسیب به مددجو ر. 14

 )عاطفی(یادگیری مداوم را مد نظر داشته باشد. 15

 .)شناختی( بهداشت و....( را شرح دهد تغذیه، دفع،نیازهای اساسی انسان) مداخالت پرستاری در تامین. 16

 اصول و روش برقراری ارتباط با مددجو و سایر اعضای تیم درمان را بیان کند)شناختی(. 17

 عالئم حیاتی و روش های اندازه گیری آن را شرح دهد)شناختی(.. محدوده طبیعی 18

 .)شناختی(شرح دهددرمانی را  اصول صحیح  و ابزارهای مورد نیاز دارو. 19

 یلیزاسیون را بیان کند)شناختی(.راصول ضد عفونی و است. 11

 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 : های تدریسشیوه

 تمرین کارگروهی و -نمایش عملی -شبیه سازی –سخنرانی 
 عكس -موالژ –ماکت  -وایت بورد -ماژیک رسانه های آموزشی :

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 کوییزهای کالسیو  )زیر نظر همكار واحد مهارتهای بالینی(  عملیحضورفعال درتمرینات 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 % 41نهایی و آزمون عملی  %31میان ترم،  آزمون عملی %31 زیو کوئ عملیحضورفعال درتمرینات 

 

 نوع آزمون
 آسكی

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

1. Taylor, C et al. Fundamentals of Nursing. 2017. 8th Edition 

 

 منابع فارسی:

 چاپی  

 1131، تهران انتشارات شهرآب ، تهران سالاري باليني، م، عاليخاني م، روشهاي پرستموسوي. 1

 1132طاهره نجفي و هماران، انتشارات سالمي؛ تهران، پري. ترجمه و  پوتراصول و فنون پرستاري . 2

 1131، جامعه نگر، تهران انتشاراتاران، اليني، ترجمه عليرضا خاتوني و همک. روشهاي پرستاري ب1

 1134هاي پرستاري باليني،چاپ اول،انتشارات كتاب برنا،رشت .روشه. خجسته،ف صالح زهي ،. 4
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ی درسارائه كلیات  جدول هفتگی  

 
 اساتید                                                          عنوان مطالب تاریخ جلسه

 و همکاران واحد  اساتید گروه فن عملی و ارائه طرح درس ملیدرس اصول و فنون ع آشنایی با واحد آزمایشگاه مهارتها، قوانین 7/7/77 1

 پوشیدن گان و ماسك و دستکش ،شستشوي دستها 41/7/77 2
 ایجاد و برقراري محیط استریل

 محمدي پوردکتر 

 آشنایی با پرونده 14/7/77 3
 کنترل نبض )محیطی، نوک قلب، همزمان قلب و رادیال( 

 کنترل تنفس

 پور يدکتر محمد

 کنترل  درجه حرارت) دهانی، زیر بغل، مقعد، کانال گوش( 12/7/77 4
 حمام آب ولرم جهت کم کردن تب

 ستفاده از فشار سنج الکترونیك()بازو، لمس،  با ا کنترل فشار خون

 پور يدکتر محمد

 تعویض پانسمان استریل خشك 5/2/77 5

 تهیه نمونه از ترشحات زخم )هوازي و بیهوازي(

 دکتر حسنوند

 تمیز کردن و کوتاه کردن درن پن روز 41/2/77 6
 شستشوي زخم 

 برقراري سیستم بسته تخلیه ترشحات
 تغییروضعیت مددجو و بررسی نقاط تحت فشار

 دکتر حسنوند

 اساتید گروه فن عملی آزمون میان ترم 7

 ، دهانی معده اي سوند بینی معده ايوارد کردن و خارج کردن  47/2/77 8

 طریق سوند معدده )گاواژ(غذا دادن از 
 بررسی جذب و دفع مایعات 

 حسنونددکتر 

 اصول دارو دادن  3/7/77 9
 تجویز داروهاي خوراکی

 تجویز داروهاي موضعی )پوست؛ چشم، گوش، آفشانه اي(

 دکتر حسنوند

 اصول آماده کردن دارو براي تزریق  41/7/77 11
 تزریقات عضالنی 

 نسولین(تزریقات زیر جلدي)هپارین و ا 
 تزریق داخل جلدي

 دکتر حسوند

 آماده کردن وسایل تزریق وریدي  47/7/77 11

 برقراري راه وریدي)آنژیوکت، پروانه اي(
 درمان داخل وریدي و قطع آن

 دکتر محمدي پور

 جمع آوري نمونه خلط 11/7/77 12
 اکسیژن درمانی)سونددو شاخه؛ ماسك(

 ساکشن بینی، حلقی و ناي، تراکئوستومی
 مراقبت تراکئوستومی )تعویض پاسمان و تمیز کردن لوله(

 پور يدکتر محمد

 جمع آوري نمونه ادراري )جهت کشت، در مدت زمان خاص و ..( 4/41/77 13
 سنداژادراري )متناوب و دائمی( ، خارج کردن سوند

 شستشوي مثانه و پرینه

  اساتید گروه فن عملی
 )دکتر محمدي پور و آقاي یاراحمدي(

 اساتید گروه فن عملی آزمون پایان ترم 14

 


