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          َّضبری گروه آهوزضی:                                پلذختر فَریتْبی پسضکی ٍ پرستبری دانطکذه:

   دٍمًیوسبل  :نیوسبل تحصیلی و سبلتحصیلی      َّضبری اٍل داًطجَیبى ترم حصیلی:ت یرضتهو همطع 

97- 96 

 بق ػولپرستبری ٍ کبر در اتاصَل  :نبم واحذ درسی

       ٍاحذ 5/1: واحذتعذاد 

  تئَری ذ:نوع واح 

 - :یص نیبزپ

     8 -01سه ضنبه       ،   8 -01        ضنبهدو : زهبى برگساری كالس: روز

  5 کالس ضوبرُ هکبى برگساری:

   ًفر 18  تعذاد دانطجویبى:

 ًرگسیًرگس خبًن ر جَادی، بآقبی اک )به ترتیب حروف الفبب(: اسبتیذ  خبًن ًرگسی هسئول درس:

 12 -14ضٌبِ سبػت سِ  تبطٌبِ یکّبی رٍز  سبعبت هطبوره بب دانطجو:
 

 )لطفب ضرح دهیذ( رح دوره:ض

در ایي درس داًطجَ ضوي فراگیری هفبّین کلی در ارتببط بب بیوبر ٍ اصَل هراقبتی، بب سبختبر ٍ اصَل اٍلیِ کبر در 

بستری بیوبر در بخص، آهبدُ سبزی ٍ اًتقبل بیوبر بِ اتبق بخص اتبق ػول،ریکبٍری ٍ جراحی آضٌب ضذُ، چگًَگی 

 ػول ٍ اصَل ػوَهی هراقبت از بیوبر در هراحل قبل، حیي ٍ پس از ػول جراحی را فرا هی گیرد.
 

 )لطفب ضرح دهیذ(هذف كلی: 

خص اتبق ػول ٍ آضٌبیی بب هفبّین اٍلیِ ٍ اصَل پرستبری از بیوبر در هراحل قبل، حیي ٍ بؼذ از ػول ٍ آضٌبیی بب ب

 هقررات آى.
 

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح هختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 

 .را ضرح دّذ ، هفبّین دارٍییَاع رٍضْبی دارٍ درهبًیاً (1

 رٍش برقراری راُ ٍریذی ٍاًَاع هحلَلْبی تسریقی را ضرح دّذ. (2

 هفَْم سالهت ٍ بیوبری ٍ عیف آى را ضرح دّذ. (3

  اًسبى را بر اسبس ّرم هبزلَ تَضیح دّذ. ًیبزّبی اسبسی (4

 ضرح دّذ.در بیوبراى ًیبزهٌذ هراقبتْبی دفؼی را  اقذاهبت اًَاع (5

 اًَاع ػالین حیبتی، هقبدیر عبیؼی ٍ ًحَُ کٌترل آًْب را تَضیح دّذ. (6

 هراقبتْبی الزم جْت رفغ ًیبزّبی گَارضی ٍ ادراری را بیبى کٌذ. (7

 را ضرح دّذ. ٍتجْیسات اتبق ػولفضبی فیسیکی  تبق ػول، تبریخچِ ا (8

 ٍسبیل استریل را تَضیح دّذ.عریقِ استفبدُ از ٍ  اصَل ایوٌی ٍحفبظتی کبر (9

  اتبق ػول را ضرح دّذ.رفتبر در  ٍ ًحَُبیَْضی  اػضبی تین جراحی ٍ  (10



 به نبم آنکه جبى را فکرت آهوخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

آموزش علوم پسشکيمرکس مطالعات و توسعه   

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 ریکبرٍی را بیبى کٌذ. ٍ بؼذ از ػول هراقبت قبل ٍ عبقِ بٌذی اػوبل جراحی ٍ  (11

 رکر کٌذ.را تغییر ٍضؼیت ٍحول بیوبر ٍ رٍی تخت بِ براًکبرد  اًتقبل بیوبر ازًحَُ   (12

 ٍ اصَل حفبظت فردی را ضرح دّذ. ٍظبیف کبرضٌبس َّضبری  (13

 

 هبی تذریس:ضیوه

  ■پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی ضذُ   ■سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِ)  ■بحث گرٍّی

 ----------------- )لغفبً ًبم ببریذ( هَاردسبیر 
 

 )لطفب ضرح دهیذ( وظبیف و تکبلیف دانطجو:

 درس کالس در هَقغ بِ حضَر 

 داًطجَیی ضئًَبت رػبیت ٍ اًضببط ٍ ًظن حفظ 

  ِکالس در حضَر از قبل هٌببغ هغبلؼ 

 ِقبلی جلسبت در ضذُ ارائِ هغبلب هغبلؼ 

 تذریس رًٍذ در فؼبل هطبرکت 

  بِ هَقغ تکبلیفارائِ صحیح ٍ 
 

 وسبیل كوک آهوزضی:   

   ■پرٍشکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ■ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لغفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از نوره كل( :درصذ نورهنحوه ارزضیببی و 

   ًورُ درصذ 59 آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 0آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 9ضرکت فؼبل در کالس     ًورُ درصذ 0اًجبم تکبلیف 

 ----------ببریذ(  ًبمبً لغفسبیر هَارد )
 

 نوع آزهوى

  ■غلظ -صحیح جَر کردًی           ■ایچٌذگسیٌِ       ■پبسخ کَتبُ    تطریحی

 ػولکردی کتبیجبی خبلی،  )لغفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد
  

 :)لطفب نبم ببریذ(: هنببع پیطنهبدی برای هطبلعه

 :هنببع انگلیسی -

1. potter patricia A perry anne griffin .fundamentals of nursing . st lois   : mosby. 

2.smeltzer , suzanne C. : bare Brenda G .medical .Surgical Nursing   .  
Philadelphia, 2010. 
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 هنببع فبرسی:

 اًتطبرات :اىْرت ، طتیْب هبهبیی ٍ پرستبری داًطکذُ ػلوی أتّی اػضبء ترجوِ .تبیلَر پرستبری اصَل -

 1387 بطری

 1386 بطری، :اىْرت دست، زبر ایراى اسذی، هٌیرُ ضیری، هرین ًَقببی، ػلی احوذ ترجوِ پری، ٍ پَتر  -

 1390 ،ًطر حکین ،کبر در اتبق ػول هْبرتْبی ببلیٌی ،هجیذی سیذ ػلی  -

 1385 ًگر، جبهؼِ : ًطراىْرت استریلیساسیَى، ٍ پرستبری فٌَى ٍ اصَل اکبرزادُ، رقیِ، زردضت  -

 1387 رفیغ، اًذیطِ : ًطراىْرت ،ْبهراقبت فٌَى ٍ اصَل الدى، ًجبر رُ،ّعب تَفیقیبى ا،ّرز استبجی،  -

 

 

 جذول هفتگی كلیبت  ارائهی درس

 استبد هربوط عنواى هطبلب تبریخ جلسه

 خبنن نرگسی هفهوم سالهت و بیوبریهمذهه، ارائه طرح درس،  08/01/96 0

 آلبی جوادی آضنبیی بب فضبی فیسیکی و تجهیسات  و  تبریخچه اتبق عول 09/01/96 2

 خبنن نرگسی نیبزهبی اسبسی انسبى   25/01/96 3

آضنبیی بب اعضبی  و اصول ضذ عفونی و تکنیکهبی استریل 26/01/96 4

 تین جراحی و بیهوضی

 آلبی جوادی

 خبنن نرگسی )انذازه گیری درجه حرارت، ضوبرش نبض(ههبرتهبی ببلینی  2/00/96 5

كلیبتی  از ، وسبیل استریل تجهیسات وطریمه استفبده از  3/00/96 6

 و انتمبل و حول بیوبر ریکبوری

 آلبی جوادی

 خبنن نرگسی ههبرتهبی ببلینی )ضوبرش تنفس و انذازه گیری فطبرخوى(  9/00/96 7

و آهبده سبزی بیوبر جهت عول  جراحیطبمه بنذی اعوبل  01/00/96 8

جراحی، ضرح وظبیف كبرضنبس هوضبری و اصول حفبظت 

 فردی

 آلبی جوادی

 خبنن نرگسی درهبنی و هحبسببت دارویی اصول و روش دارو  06/00/96 9

ذی و لروضهبی دارو دادى به وسیه تسریك )عضالنی، زیرج 07/00/96 01

 داخل جلذی(

 خبنن نرگسی

 خبنن نرگسی روضهبی برلراری راه وریذی و هحلولهبی تسریمی 23/00/96 00

 خبنن نرگسی سونذاش هعذه و هثبنه 24/00/96 02

 

 

 

 


