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           پرستاری :گروه آموزشی                         پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری :دانشکده

    اولنیمسال : نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی          پرستاری اول دانشجویان ترم  :حصیلیت یرشتهو مقطع 

1011- 99 

 عملی اصول و مهارت های پرستاری :نام واحد درسی

     واحد 5/1: تعداد واحد

  عملی :دنوع واح 

 - :یش نیازپ

      8  -11 :ساعت    چهارشنبه : روز: زمان برگزاری كالس

 (پراتیک)مرکز مهارتهای بالینی  :مکان برگزاری

   نفر 01  :تعداد دانشجویان

 نرگسینرگس خانم  (:به ترتیب حروف الفبا) اساتید  خانم نرگسی :مسئول درس

 8 -11شنبه تا سه شنبه های روز :مشاوره با دانشجوساعات 

 

 (لطفا شرح دهید) :رح دورهش

 حفظ و ارتقاء و نیز مددجویان از مراقبت در رتمها در پرستاری به منظور کسب اساسی هیممفادر این درس 

 و ای حرفه اخالقو  قوانین رعایت چگونگی همچنین دانشجویان در این درس. آموزش داده می شود آنها سالمت

 .در طی فعالیتهای خود فرا می گیرند را اسالمی احکام نیز

 

 (لطفا شرح دهید): هدف كلی

بیمار با تکیه بر رعایت  اشنائی با مفاهیم و اصول پرستاری و اجرای روش ها به منظور بکارگیری مهارتها بر بالین

 .قوانین، مقررات و اخالق و به کارگیری احکام اسالمی

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید):بینابینیاهداف 

 را انجام دهد...(  گان و ،شستن دست، پوشیدن دستکش)انتقال عفونت  روش های پیشگیری از (1

 .دده انجام را فرضی یماررا در مورد ب(حمام، شستشوی سر، بهداشت دهان) فردی بهداشت مهارتهایکلیه  (1

 .را کنترل نمایدعالیم حیاتی بیمار کلیه  (0

 .انجام دهد را بیمار ادرار موقت و دائم دفع نیازهای درخصوص پرستاری راقبت هایم (0

 .انجام دهد را یا تغذیه نیازهای درخصوص پرستاری راقبت هایم (5

را انجام (انواع پانسمان، درن و کشیدن بخیه ها) زخمانواع  از مراقبت درخصوص پرستاری راقبت هایم (6

 .دهد

 دده انجام را با انواع ماسک اکسیژناسیون به مربوط پرستاری راقبت هایم (7

 ساکشن دهان، بینی و تراکیاستومی را انجام دهد (8



 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 

 دده انجام را هوایی راه به مربوط پرستاری راقبت هایمکلیه  (9

 .به کار برد گرما درمانی و در سرما پرستاری راقبت هایم (11

  .درا انجام دهبرگه های پرونده انواع  ثبت درچگونگی  (11

 .نحوه استفاده از انواع داروهای غیر تزریقی را نشان دهد (11

 .انواع تزریقات را انجام دهد (10

 ..دمراقبت از جسد را به نحو صحیح انجام ده (10

 

 :های تدریسشیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBL)بر تیمیادگیری مبتنی   (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 نمایش عملی (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

 

 (لطفا شرح دهید) :وظایف و تکالیف دانشجو

 درس کالس در موقع به حضور 

 مقررات پراتیک رعایت و انضباط و نظم حفظ 

  پوشیدن لباس فرم مناسب 

 نداشتن موبایل ههمرا 

 مطالعه مطالب تئوری و آمادگی قبلی 

 رعایت پروتکلهای بهداشتی 

  آوری وسایل و مرتب نمودن واحد پراتیک در پایان کالسجمع 

 

 :  وسایل كمک آموزشی

  پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

 ماكت و موالژ (ببرید لطفاً نام)  سایر موارد

 

 (از نمره كل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 58 آزمون پایان ترم    نمره درصد 1 آزمون میان ترم 

 نمره درصد 8شرکت فعال در کالس      نمره درصد 0انجام تکالیف 

 نمره درصد 01 تمرینشركت فعال در ( ببرید ناماً لطف)سایر موارد 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه       تشریحی

  ، شفاهیعملی: (لطفا نام ببرید) سایر موارد
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 :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

- Kozier B,Erb G. Fundamentals of Nursing: Concepts,Process and Practice.Last edition.New 

York:Prentice Hall 

- Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing , 2017, 9th ed ,Mosby co , USA . 

 
 

 :منابع فارسی

 1095 ،شهراب: تهران. روشهای پرستاری بالینی  .، مریمعالیخانی.موسوی ، ملیحه سادات  -

 ،امعه نگرجنشر: تهران  .اول چاپ .(کاربردی، جامع،سریع)کتاب راهنمای بالینی پرستاری  .آقایی، فلوراحیم ر -

1090 

  1091 ،سالمی -نشر جامعه نگر  :انهرت ،طاهره نجفی و همکاران ترجمه پری، و پوتر -
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 خانم نرگسی با واحد بیمار ،آشنایی پراتیک واحد با آشنایی 16/7/99 1

 خانم نرگسی چگونگی رعایت اصول استریل 10/7/99 1

 خانم نرگسی بیمار فردی بهداشت مهارتهای 01/7/99 0

 خانم نرگسی حیاتی عالئم چارت و ثبت و کنترل 7/8/99 0

 خانم نرگسی حیاتی عالئم چارت و ثبت و کنترلادامه  10/8/99 5

 خانم نرگسی پانسمان 11/8/99 6

 خانم نرگسی بانداژ ،نپانسما انواع 18/8/99 7

 خانم نرگسی (، الواژ و گاواژNGT) ای تغذیه نیازهای 5/9/99 8

 خانم نرگسی (انما و ادراریگذاری سوند)ی دفع نیازهای 11/9/99 9

 خانم نرگسی غیرتزریقی یداروها دارودادن، اصول 19/9/99 11

 خانم نرگسی (آماده کردن داروهای تزریقی) تزریقات اصول 16/9/99 11

 خانم نرگسی عضالنی ،یزیرجلد جلدی، داخل تزریقات 0/11/99 11

 خانم نرگسی  وریدی تزریقات 0/11/99 10

 خانم نرگسی تراپی سرم 11/11/99 10

 خانم نرگسی ترشحات ساکشن ، درمانی اکسیژن 11/11/99 15

 خانم نرگسی سرما و گرما درمانی و مراقبت از جسد  17/11/99 16

 خانم نرگسی آزمون نهایی قبلی با هماهنگی 17

 


