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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  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 پرستاری 2ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری آموزشی: گروه        پرستاری و مامايی خرم آباد دانشکده:

اصول و  یش نیاز:پ )کارآموزی(   بالینی د:نوع واح   1     تعداد واحد:رآموزی اصول و مهارت های پرستاری  کانام درس: 

 فنون پرستاری

 و عشایر )داخلی مردان( بیمارستان رحیمی برگزاری:مکان  --------12:30-7:30 :ساعت  -----دوشنبه و سه شنبه--:زمان برگزاری کالس: روز

 )ارتوپدی(

 خانم جعفری پور مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   آقای یاراحمدی مسئول درس: 8 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

و مقررات بخش به در این کارآموزی دانشجویان در بخش های داخلی مردان و ارتوپدی حضور می یابند و ضمن آشنایی با قوانین 

فراگیری نحوه ارتباط با بیمار و پرسنل، پذیرش بیمار و ارزیابی اولیه از بیماران بستری پرداخته و مهارت های پرستاری آموخته شده 

مربوطه بر  و تحت نظارت اینجانب و پرسنل در ترم گذشته )واحد نظری اصول و فنون مطابق با پوتر و پری( را با رعایت اصول ایمنی

 به اجرا در می آورند. روی بیماران

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
تدارک موقعیت مناسببو و واقعب ایاد ناجوببهو اجت اایا شا موببارات نر اایاد ریوسببیهیااد ریسببظارد تست جمار  م ببظ ی  

 میاب اه منمور شانگیید اجظی و نسظیااب اه مجی  ایوظی
 

 ح درس است()در واقع همان اهداف کلی طر بینابینی:اهداف 

 مقررات، قوانین، اصول علمی و اخالقی رفتار در بخش را بیان نماید.   -

 اهمیت ارتباط با بیمار و اطرافیان را توضیح داده و با بیمار و همکاران ارتباط مناسب برقرار کند.   -

 نحوه پذیرش در بخش را توضیح داده و در این امر مشارکت نماید.   -

 راحی را در پروسیجرهای مختلف رعایت کند.  اصول آسپتیک طبی و ج -

 عالئم حیاتی را کنترل و ثبت نماید.   -

 در رفع نیازهای اولیه بیماران مشارکت نماید.   -

 اصول دارو درمانی و نکات ایمنی را توضیح داده و رعایت نماید.   -

 در برقراری راه وریدی و درمان وریدی همکاری کند.   -

 ییر پوزیشن بیمار در تخت در صورت نیاز. و تغ کمک به جابجایی -

 نظارت و کنترل بر میزان جذب و دفع مددجو و گزارش موارد غیرطبیعی  -

 کار با دستگاه ساکشن و و اکسیژن تراپی برای بیمار.  -

 از وسایل استریل به نحوه صحیخ استفاده کند.   -

 قطرات سرم را تنظیم نماید.   -

 ار را انجام دهد.  بررسی و شناخت بر روی بیم -

 اصول استریل در اجرای پانسمان و انواع تزریقات را رعایت کند.  -
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 و ... -

- 

 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:

 رعایت یونیفرم و پوشش -

 رعایت قوانین مربوط به کارآموزی  -

 حضور مداوم و منظم  و بدون غیبت در دوره کارآموزی -

 تکلیف محوله را به موقع انجام و تحویل دهد. -

 با مددجو و سایر کارکنان تیم بهداشتی ارتباط مناسب برقرار کند.  -

 نکات اخالقی و منشور حقوق بیمار را رعایت کند.  -

 اصول صحیح مربوط به پیشگیری از انتشار عفونت را در مورد بیمار، کارکنان مراقبت بهداشتی و خود رعایت کند. -

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

            کامپیوتر                    پروژکتور ویدئو   وایت برد

 :  رید(بب 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

شجو،      نمره مرتبط با عملکرد بالینی 10 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )  سط دان ضوابط تو شفاهی پایان    10و رعایت قوانین و  نمره امتحان 

 دوره کارآموزی

 

 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

(1)  Potter PA, Perry AGE, Hall AE, Stockert PA. Fundamentals of nursing: Elsevier Mosby; 

2009. 

etc .., 
 

 منابع فارسی:

 

 . 1397نجفی، طاهره، اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، آی پاتر و گريفین پری، جامعه نگر، 

 و ...


