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       جراحی-داخلی گروه آموزشی:         پرستاری و مامایی دانشکده:

 79-79اول  : نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  پرستاری  کارشناسیحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 عملی د:نوع واح  1 تعداد واحد:پرستاری)عملی(             مهارتهای  اصول   : نام واحد درسی
  طبق هاهنگی گروهها :ساعت  شنبه :برگزاری كالس: روز زمان

  دکتر فاطمه محمدی پور مسئول درس:

     ، دکتر شیرین حسنوند، نسرین ایمانیدکتر فاطمه محمدی پور:  اساتید

 11-11شنبه  ،8-11دوشنبه ؛  11-11یکشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ،، اکسیژن رساانیشامل تغذیه فنون پرستاری جهت رفع نیازهای اساسی بیمار ومهارتها شجویان با در این درس دان

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

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 مقررات حرفه ای  ه بررعایت قوانین وتکی مددجویان با 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

 تی(حرک–)روانی  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 مداخالت پرستاری مربوط به اکسیژناسیون وراه هوایی را انجام دهند . 9

 حرکتی( –)روانی به کارگیرند اسیون راالایزو و عفونت اصول پیشگیری از. 9
 حرکتی(–)روانی و با روش صحیح اجرا کنند به کارگیرند دادن به بیماررا اصول دارو. 8

 حرکتی(–)روانی  تمرین کنند را مهارتهای برقراری ارتباط بابیمار. 7 

 حرکتی(–)روانی  به کارگیرند مرگ را رابطه با مداخالت پرستاری در. 11

 

 : های تدریسشیوه
 تمرین کارگروهی و -نمایش عملی -شبیه سازی –سخنرانی 

 عکس -موالژ –ماکت  -وایت بورد -ماژیك رسانه های آموزشی :

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 کوییزهای کالسیو  )زیر نظر همکار واحد مهارتهای بالینی(  عملیحضورفعال درتمرینات 
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 )از نمره كل( :درصد نمره نحوه ارزشیابی و

 % 91،  آزمون عملی نهایی %41 زیو کوئ عملیحضورفعال درتمرینات 

 نوع آزمون

 آسکی

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

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

 

 منابع فارسی:

 چاپی  

 1831موسوي مليحه السادات،  عاليخاني مريم، روشهاي پرستاري باليني ، تهران انتشارات شهرآب ، تهران سال .1

 1832طاهره نجفي و هماران، انتشارات سالمي؛ تهران، و . پري. ترجمه  پوتراصول و فنون پرستاري . 2

 1831جامعهه نگر، تراه،  انتشارات. روشهاي پرستاري باليني، ترجمه عليرضا خاتوني و هعماران، 8

 1831صالح زهي ،هدايت اله. خجسته،فرنوش.روشهاي پرستاري باليني،چاپ اول،انتشارات كتاب برنا،رشت . 1
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 

  یداسات                                                         عنوان مطالب تاریخ جلسه

 اساتید گروه فن عملی  )تعطیل رسمی(8/7/69 1

 اساتید گروه فن عملی شستشوي دستها ،پوشیدن گان و ماسك و دستكش 51/7/69 2

 اساتید گروه فن عملی مرتب كردن واحد مددجو ، بهداشت فردي 22/7/69 3

 اساتید گروه فن عملی تغییروضعیت وجابجايی مددجو 26/7/69 4

 اساتید گروه فن عملی و ثبت عالئم حیاتی آشنايی با پرونده كنترل 9/8/69 5

 اساتید گروه فن عملی اصول باز كردن بسته استريل، پانسمان 51/7/69 6

 اساتید گروه فن عملی ادامه پانسمان )خارج كردن بخیه، مراقبت كلستومی  22/8/69 7

 د گروه فن عملیاساتی انواع بانداژ ، كاربرد سرماو گرما درمانی 27/8/69 8

 اساتید گروه فن عملی ، گاواژ(سوند بینی معده اينیازهاي تغذيه اي ) 4/6/69 9

 اساتید گروه فن عملی سوندادراري( انما،نیازهاي دفعی )  55/6/69 11

 اساتید گروه فن عملی و موضعی اصول دارودادن، داروهاي خوراكی 58/6/69 11

 اساتید گروه فن عملی و زير جلی و داخل جلدياصول تزريقات عضالنی  21/6/69 12

 اساتید گروه فن عملی تزريقات وريدي آماده كردن داروهاي تزريقی، 2/52/69 13

 اساتید گروه فن عملی سرم تراپی ، محاسبات دارويی 6/52/69 14

 اساتید گروه فن عملی اكسیژن درمانی، ساكشن، مراقبت تراكئوستومی 59/52/69 15

  مراقبت از جسد 21/52/67 16

   امتحان 17

 


