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و مقطع  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی  دانشکده:

نیمسال تحصیلی و                    کارشناسی پرستاری حصیلی:ت یرشته

 6931 -6931 تحصیلی سال

                         اصول و مهارت های پرستاری : نام واحد درسی

 ندارد یش نیاز:پ   عملی د:نوع واح     5/1      تعداد واحد:
  مکان برگزاری:       8-11 :ساعت  دوشنبه :زمان برگزاري كالس: روز

 بیمارستان شهدای عشایر مرکز مهارت های بالینی

 بیرانوند شورانگیز مسئول درس  تعداد دانشجویان:

  

 بیرانوند شورانگیز )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 11-11شنبه ساعت  سه روز   ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

اصول وفنون كلي مراقبت ازبیمارجهت رفع نیازهاي اساسي شاام   

 دفاع، اكسیژن رسااني، تغذیه، کنترل عالئم حیاتی،کنترل عفونت،

 .است تجویزداروها ت ومراقبت ازپوس

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 ماددجویان باا ازنحوه مراقبات باالیني  آشنایي دانشجویان با

 مقررات حرفه اي عایت قوانین ور تكیه بر

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید
نسبت به اهداف کلی روشن تر و  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

اب  ق اهداف بینابینی و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است شفاف تر 

که در واقع همان است  ویژه تری به نام اهدافتقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 (.انداهداف رفتاری 

 

 : در پایان درس دانشجویان قادر خواهند بود

 به كارگیرند  ایزو السیون را عفونت و اصول پیشگیري از 1

 بررسي وچارت نمایند. كنترل، عالئم حیاتي را-1

ح جابجا کند و در وضعیت های بیمار را طبق اصول صحی -3

 صحیح قرار دهد.

 به عم  آورند. مداخالت الزم درخصوص مراقبت اززخم را -1

به  را بیمار مداخالت الزم درخصوص نیازهاي تغذیه اي -5

 عم  آورند.   

 به عم  آورند. مداخالت الزم درخصوص نیازهاي دفعي را-6

هت ) غیر تزریقی و تزریقی( را ج اصول دارودادن-7

 .به كارگیرندان بیمار

مایع درمانی و خونگیری جهت  مداخالت الزم درخصوص -8

 .به كارگیرندمددجویان را 
انجام  راه هوایي را مداخالت الزم درخصوص اكسیژناسیون و-9

 دهند.

 را بینی و حلقی –ساکشن دهانی  مداخالت الزم درخصوص--11

 انجام دهند
 اكت(راانجام دهند.مراقبتهاي اولیه ازبیمارفرضي)م -11

را انجام  مراقبت الزم از مددجویی که دارای کلوستومی -11

 د.نده
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 مراقبت از بیمار محتضر را به کار ببندند -13

 

 

 

 های تدریس:شیوه

  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 پرسش و پاسخ 

 (PBLیادگیری مبتنی بر ح  مسئله)  گروهیکار

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 

  نمایش عملی و شبیه سازی   )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

ورود به کالس پس از   یحضور به موقع و عدم اجازه دانشجو برا

 حضور استاد

   یکردن موبا خاموش

 از کالس با کسب اجازه  خروج

  موضوع هر جلسه قب  از ورود به کالس مطالعه

 ات کالسیتمرینل در فعاحضور 

 حضور فعال در کالس درس و تهیه چک لیست

 وسایل کمک آموزشی:  

 پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

  

 -------------- ببرید( لطفًا نام)  سایر موارد

ابزارموجااود در واحااد مهارتهااای  ماكاات،موالژ،عكس ،تجهیاازات و

   ،بالینی

 

 )از نمره کل( :صد نمرهدرنحوه ارزشیابی و 

آزماااون پایاااان    نمره درصد  03آزمون میان ترم

   نمره درصد03ترم

شااارکت فعاااال در     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 نمره درصد 15کالس

          درصد نمره 15 کالستمرینات  شرکت فعال در 

 درصد 5حضور در کالس و تمرینات و رعایت یونیفرم پرستاری  

 ----------ببرید(  نامًا لطفر موارد )سای

 

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  ) امتحان باالینی سااختار یافتاه(OSCEاررشیابی دانشجویان به روش 

به شرح زیر برگزار می گردد. ضمنا" مادت زماان هار  برای دانشجویان

 دقیقه می باشد . 8-11  ایستگاه

  : ایستگاه تمیزHans washing کنترل عالئم حیاتی، اناواع وضاعیت ،

ها و جابجایی ماددجو، گااواژ، الواژ، گرماا و سارما درماانی، 

تنقیه، ) اصول دارو های غیر تزریقای ) قارص، شاربت، پمااد و 

 ا( اکسیژن درمانی و مراقبت از کلستومیانواع قطره ه
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  ایستگاه استری : اسکراب دست ها و پوشیدن گان و ماسک و دستکش

استری  ، ساکشن راه هوایی، انواع پانسمان هاا، کوتااه کاردن 

درن و پن رز، تخلیااه و شاارژ درن هماووان، سانداژ و شستشاوی 

 مثانه
 

 

 ایستگاه تزریقات: انواع تزریفات IM, IV,SC, ID, ،انفوزیاون سارم ،

 ترانسفوزیون خون و نمونه گیری خون
از نمرات ک  ایساتگاه هاا مای  11حد نصاب قبولی  این درس میانگین 

 باشد.

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 چاپی- Potter PA, Perry AG. Fundamentals of  Nursing , 

2009 ,7th ed ,Mosby co , USA  

                                                                                                                                           

 اینترنتي 

 

 
 منابع فارسي:

 چاپی 

،انتشارات ششم موسوي ،ملیحه السادات.روشهاي پرستاري بالیني،چاپ .6

 6931تهران  شهرآب،

ح زهي هدایت اله، خجسته،فرنوش.روشهاي پرستاري بالیني،چاپ .صال .2

 6934دوم،انتشارات  برنا،

روش های کار،ترجمه 2003تیلور،کارول.اصول ومهارتهای پرستاری تیلور .9

اساتید دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه تهران،چاپ اول،انتشارات 

 6931اندیشه رفیع، تهران ،

 

 اینترنتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یرنامه هفتگب  
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 جلسات زمان ارایه تاریخ مدرس موضوع

 یآشنایي باواحد مهارتها

و مقررات وپرونده  نی:قوانینیبال

 و اسکراب مهارت دراتاق عمل)شستشوي،

با وسایل استریل،پوشیدن  ، کارها دست

 گان ودستكش( ماسک ،

 اول // 62/1/31 //

كنترل،ثبت و چارت عالیم 

 فشارخون(نبض و  حیاتي)تنفس،حرارت

 دوم // 63/1/31 //

انواع وضعیت های بیمار و جابجایی 

 بیمار  

 سوم // 26/1/31 //

 

و  )پانسمان تمیز انواع پانسمان

تعویض پانسمان با  انواع درن و 

 کوتاه نمودن درن پن رز( 

 چهارم // 9/3/31 //

سرما پانسمان مرطوب، شسنشوی زخم و  

 گرمادرماني و

 پنجم  60/3/31 

،  (گاواژ و الواژمعدي)-بیني سوند 

 دهان شویه در بیماران بیهوش 

 ششم  61/3/31 //

 امتحان میان ترم
                   تمفه // 24/3/31 //

، اصول دارودادن،داروهاي غیرتزریقي

حمام در تخت و آماده کردن واحد 

 مددجو

 هشتم // 6/3/31 //

اصول تزریقات،آماده كردن داروهاي 

، و ادامه آماده کردن واحد يتزریق

مددجو،  تعطیل رسمی ) با هماهنگی 

 کالس جبرانی برگزار می شود(  

 نهم  3/3/31 

  ،تزریقات عضالني،زیر جلدي وداخل جلدي

 خونگیری

 دهم // 61/3/31 //

، تعویض  تزریقات وریدي ومایع درماني

 و شستشوی کیسه کلوستومی

// 22 /3/31 

 

 یازدهم //

 ساكشن درماني و اكسیژن  
دوازده // 23/60/31 //

 م

سونداژادراري،  انما،شستشوي پرینه،  

 نمونه گیري

 سیزدهم  60/31/ 6 

 امتحان پایان ترم
چهارده // 69/60/31 //

 م


