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 داًشجَی هحتزم پزستاری

ایي هْن خع ثب  ٍ زاضز آى ضاهطالجت ّوِ آى چیعی اؾت وِ ثیوبض اًتظبض زضیبفت 

ٍ تكَیك ٍهكبضوت ٍی ٍ ؾؼی  اَالػبتاذاللی،احتطام ثِ ثیوبض،اضائِ  آگبّی اظ هفبّین

ض اضتمبئ زاًف پطؾتبضی هیؿط ًیؿت،لصا اًتظبض هی ضٍززضقطٍع ٍضٍز ثِ ػطنِ ز

 پطؾتبضی توبم ؾؼی ذَز ضازض خْت ًیل ثِ ایي ّسف ثِ وبض ثگیطیس.

 ضَاتط ٍ هقزرات آهَسشی:

  الی  13:30ٍ ػهطّب 13:30لی ا 7:30ؾبػت وبضآهَظی زض ثرف اظ ؾبػت

ٍضٍز ٍ ذطٍج اظ ثرف لبثل اغوبو ثبقس. ّیچ گًَِ تبذیط ٍ تؼدیل زضهی19:30

 ًیؿت.

 ثبقس.ذطٍج اظ ثرف ثب ذطٍج اظ ثیوبضؾتبى زض ؾبػت وبضآهَظی هوٌَع هی

 هدبظ  اؾت. طثََِهّوبٌّگی اؾتبز 

 ُی نفط اؾت.ّط گًَِ غیجت غیط هَخِ هؼبزل ثب ًوط 

  )ثبیؿت ثِ تبییس ؾطوبض ذبًن هیغیجت هَخِ )ثب اضائِ هؿتٌسات الظم

شٍالٌَضی )هؿئَل آهَظـ ثبلیي( ثطؾس. غیجت ثیف اظ یه ضٍظ هؼبزل ثب حصف 

 وبضآهَظی ٍ تدسیس زٍضُ اؾت.

  پَقیسى یًَیفطم ثطای زاًكدَیبى ذبًن قبهل: ضٍپَـ ؾفیس ثلٌس ، اتیىت

ؾبزُ، وفف  ایؾطهِ ًكىسُ ٍ ًبم ضقتِ(، قلَاض )حطف اٍل ًبم، ًبم ذبًَازگی، ًبم زا

ضاحت ٍ خلَثؿتِ وِ ٌّگبم ضاُ ضفتي نسا ًساقتِ ثبقس)اؾتفبزُ  ؾفیس ؾبزُ هكىی یب

، ؾَذتگی ٍ ICUّبی آهَظقی ٍ ثبلیٌی ثدع اتبق ػول، اظ زهپبیی ٍ نٌسل زض هحیٍ

 ثبقس. هی هَّبؾطهِ ای ثلٌس ثب پَقف وبهل  همٌؼِ .لیجط هوٌَع هی ثبقس(
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هْارت ّای پزستاری حذاقلْای آهَسشی ٍاحذ اصَل ٍ ًحَُ اًدبم  

 

ذیلی  ذَة هتَؾٍ يؼیف

 ذَة

  ػبلی

 

(داًشجَ)خَد ارسشیاتی  ٍارد هَرد ارسشیاتیم  
0 25/0  5/0  75/0  1 

ضایح هحیٍ ثبلیي  تَی پطًٍسُ، انُالحبت ٍ اذتهبضاتثب هح     

 آقٌبیی زاضز.

ثب ًحَُ پصیطـ ،ثطلطاضی اضتجبٌ ثب هسزخَ ٍ اذص قطح حبل اظ      

 هسزخَ ٍ تطذیم)آهَظـ هطالجت زض هٌعل( آقٌبیی زاضز.

 ثب یًَیت ثیوبض آقٌبیی زاضز.     

 هطالجت ّبی پطؾتبضی لجل ٍ ثؼس اظ ػول آقٌبیی زاضز.ثب      

انَل هطثٌَ ثِ احتیبٌ ّبی اؾتبًساضز )وٌتطل ػفًَت(ضا ضػبیت      

 هی وٌس.

پبًؿوبى ٍ ثبًساغظذن ّبی ؾبزُ ٍ تویع ثِ ضٍـ اؾتطیل ٍهطالجت اظ      

اًَاع زضى ّب ٍ ّوٍَاي ،وَلؿتَهی ،ایلئَؾتَهی ٍ...ضا اًدبم هی 

 زّس.

 NGTپطٍؾیدطّبی ضایح )ؾٌسفَلی ،ضوتبل تیَح،     

 ،ؾبوكي،اًوب...(ٍ هطالجت ّبی هطثََِ ضا اًدبم هی زّس.

ثطضؾی ٍ ثجت ٍ چبضت ػالئن حیبتی ٍتكریم ٍتفؿیطٍ گعاضـ      

ػالئن حیبتی غیط َجیؼی ٍثىبضگیطی تساثیط پطؾتبضی الظم ضا اًدبم 

 هی زّس  

خْت اًدبم تؿت ّبی تكریهی )ذًَگیطی،      

S/E،S/C،U/A،U/C،C/T،B/T،B/C .ّوىبضی هی وٌس)... 

ثب اًَاع ؾطم ،هحبؾجِ ،تٌظین لُطات ؾطم ٍ هیىطٍؾت ٍ انَل ضي      

 .ٍاًدبم هی زّسگیطی آقٌبیی زاضز

ثِ ثیوبض ٍ ذبًَازُ زض ظهیٌِ هفبّین:ذَاة ،تغصیِ،زفغ ،ًیبظّبی      

 ثیوبض...آهَظـ هی زّس.ثْساقتی ،زضز ،تحطن ٍایوٌی 

انَل هطالجت اظ ثیوبضاى زض حبل احتًبض ٍ هطالجت اظ خؿسضا      

 ضػبیت هی وٌس.
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  ّبی ضٍپَـ زاًكدَیبى آلب قبهل: ضٍپَـ ؾفیس )توبهی زووِپَقیسى یًَیفطم ثطای

ّبی آهَظقی ثَُض وبهل ثؿتِ ثبقس(، اتیىت ثبیس زض توبم هست حًَض زض هحیٍ

ؾبزُ، وفف  ایؾطهِاًكىسُ ٍ ًبم ضقتِ(، قلَاض)حطف اٍل ًبم، ًبم ذبًَازگی، ًبم ز

ّبی آهَظقی هكىی ؾبزُ، ضاحت ٍ خلَ ثؿتِ )اؾتفبزُ اظ زهپبیی ٍ نٌسل زض هحیٍ

 ٍ ؾَذتگی  هوٌَع هی ثبقس(، آضایف هَّب ثهَضت هتؼبضف. ICUثدع اتبق ػول، 

  ثبقس.هی 12حسالل ًوطُ لجَلی زض وبضآهَظی 

 ثدع حلمِ  اؾتفبزُ اظ ظیَض آالت ٍ زض هؼطو زیس لطاض زازى ّط گًَِ اًگكتط َال(

 ثبقس. ّبی آهَظقی هوٌَع هیاظزٍاج(زض هحیٍ

 ّبی ًبذي زض ّط ّب ثب الن ٍ ثطچؿتّب ثبیس وَتبُ ٍ تویع ثبقس آضایف ًبذيًبذي

 قىلی هوٌَع اؾت.

 ًِّبی ًبهطتجٍ ثِ حطفِ ٍ آٍیرتي آى ثِ ضٍپَـ، قلَاض ٍ وفف هوٌَع اؾتفبزُ اظ ًكب

 اؾت. 

 ثبیؿت ذبهَـ ثَزُ ٍ اًس ثیوبضاى تلفي ّوطاُ هیزض ظهبى حًَض زض ثرف، والؼ ٍ ض

 ظهبًْب ثِ حس يطٍضت وبّف یبثس.زض ؾبیط

 .تؼَیى لجبؼ فمٍ زض ضذتىي هرهَل هدبظ هی ثبقس 

 ٍّبی آهَظقی ثبیس ثِ آضاهی ٍ ثب ازة ّوطاُ ثبقس. ٍ ّط گًَِ نحجت وطزى زض هحی

 ؿت، هوٌَع اؾت. ایدبز ؾطٍ نسا ٍ یب ثط ظثبى ضاًسى ولوبت وِ زض قأى حطفِ ًی

  ،خَیسى آزاهؽ ٍ ًظبیط آى زضثرف، ؾبلي وٌفطاًؽ، ضاًس ثیوبضاى ٍ زض حًَض اؾبتیس

 ثبقس.بضوٌبى ٍ ثیوبضاى هوٌَع هیو

ّبی آهَظقی ٍ اؾتفبزُ اظ ازولي ٍ ػُطّبی ثب ثَی تٌس ٍ حؿبؾیت ظا زض هحیٍ

 .ثبلیٌی هوٌَع اؾت
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هْارت ّای پزستاریحذاقلْای آهَسشی ٍاحذ اصَل ٍ  اًدبم ًحَُ  

 

0 25/0  5/0  75/0   )هطثی(هَاضز اضظقیبثی 1 

ثب هحتَی پطًٍسُ، انُالحبت ٍ اذتهبضات ضایح هحیٍ ثبلیي      

 آقٌبیی زاضز.

ثب ًحَُ پصیطـ ،ثطلطاضی اضتجبٌ ثب هسزخَ ٍ اذص قطح حبل اظ      

 هسزخَ ٍ تطذیم)آهَظـ هطالجت زض هٌعل( آقٌبیی زاضز.

 یًَیت ثیوبض آقٌبیی زاضز.ثب      

 ثب هطالجت ّبی پطؾتبضی لجل ٍ ثؼس اظ ػول آقٌبیی زاضز.     

انَل هطثٌَ ثِ احتیبٌ ّبی اؾتبًساضز )وٌتطل ػفًَت(ضا      

 ضػبیت هی وٌس.

پبًؿوبى ٍ ثبًساغظذن ّبی ؾبزُ ٍ تویع ثِ ضٍـ اؾتطیل      

،ایلئَؾتَهی ٍهطالجت اظ اًَاع زضى ّب ٍ ّوٍَاي ،وَلؿتَهی 

 ٍ...ضا اًدبم هی زّس.

َلی ،ضوتبل تیَح،       NGTپطٍؾیدطّبی ضایح )ؾٌسف

 ،ؾبوكي،اًوب...(ٍ هطالجت ّبی هطثََِ ضا اًدبم هی زّس.

ثطضؾی ٍ ثجت ٍ چبضت ػالئن حیبتی ٍتكریم ٍتفؿیطٍ      

گعاضـ ػالئن حیبتی غیط َجیؼی ٍثىبضگیطی تساثیط پطؾتبضی 

 الظم ضا اًدبم هی زّس  

خْت اًدبم تؿت ّبی تكریهی )ذًَگیطی،      

S/E،S/C،U/A،U/C،C/T،B/T،B/C  ّوىبضی هی)...

 وٌس.

هیىطٍؾت ٍ ثب اًَاع ؾطم ،هحبؾجِ ،تٌظین لُطات ؾطم ٍ      

 انَل ضي گیطی آقٌبیی زاضز.

ثِ ثیوبض ٍ ذبًَازُ زض ظهیٌِ هفبّین:ذَاة ،تغصیِ،زفغ ،زضز      

 ،تحطن ٍایوٌی ثیوبض...آهَظـ هی زّس.

انَل هطالجت اظ ثیوبضاى زض حبل احتًبض ٍ هطالجت اظ خؿسضا      

 ضػبیت هی وٌس.
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 اًدبم قسُ )پطٍؾیدط(خسٍل الساهبت

 تبضید تبییس هطثی اهًب ٍ  )پطٍؾیدط(ًَع السام ضزیف
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  آضایف ؾط ٍ نَضت ثِ نَضت غیط هتؼبضف ٍ  زٍض اظ قئَى حطفِ پطؾتبضی هوٌَع

 اؾت.

  ٍ ّوىبضاى وبزض زضهبًی ضػبیت انَل اذاللی زض ثطذَضز ثب ثیوبضاى، ّوطاّبى

 يطٍضیؿت.

 ثبیؿت ثب ّوبٌّگی گطزز اًدبم ّط گًَِ السام زضهبًی ٍ غیط زضهبًی هیذبَط ًكبى هی

 ٍ ًظبضت هطثی نَضت پصیطز.

 

ٍ کویتِ اًضثاطی ّز گًَِ تخلف اس هَارد فَق تز اساس قَاًیي داًشکذُ 

 تزخَرد خَاّذ شذ
 

 عٌاٍیي پیشٌْادی تحث گزٍّی

  پطؾتبضی ٍ هطاحل آىفطایٌس 

 هفبّین ذَاة ٍاؾتطاحت،تغصیِ،حطوت ٍ ػَاضو  ثیحطوتی 

 ػالئن حیبتی ٍهمبزیط َجیؼی 

 )انَل هطثٌَ ثِ احتیبٌ ّبی اؾتبًساضز )وٌتطل ػفًَت 

  ،هحبؾجِ ٍ تٌظین لُطات ؾت ٍ هیىطٍؾت  .اًَاع ؾطم ّب 

تَجِ: ًحَُ ارائِ هطالة تصَرت تحث گزٍّی ٍلذا تسلط توام داًشجَیاى 

 ٍ جشئ ارسشیاتی تِ حساب هی آیذ تزهطلة ضزٍری
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 ّای رٍساًِ: هعزفی دفتزچِ ثثت فعالیت

ّبی ضٍظاًِ ؾٌسی زض زؾت زاًكدَ اؾت وِ خْت تبویس ثط ذَز زفتطچِ ثجت فؼبلیت

 ( ٍ زاًكدَ هحَضی َطاحی قسُ اؾت.self- learningیبزگیطی)

 ّای رٍساًِ: اّذاف دفتزچِ ثثت فعالیت

 ّسفوٌس وطزى وبضآهَظی 

 افعایف اًگیعُ ٍ نالحیت ثبلیٌی زاًكدَیبى 

 تحمك اّساف ٍیػُ ثبلیٌی زض وبضآهَظی زاًكدَیبى 

  ثطضؾی نالحیت ثبلیٌی زاًكدَیبى پطؾتبضی خْت اػالم فبضؽ التحهیلی 

 اضتمبی ػولىطز زاًكدَیبى تَؾٍ اؾبتیس ثبلیي 

 ی ضًٍس اضظیبثی نحیح زاًكدَیبى زض وبضآهَظی ثبلیي )ووه ثِ اؾبتیس زض اضظیبث

 آهَظـ ّط زاًكدَ(

  ثجت زلیك ٍ وبهل تدطثیبت ػولی وِ هٌدط ثِ هؿتٌس ؾبظی تدطثیبت، ًوبیبى قسى

 ووجَزّب ٍ تالـ زض خْت ضفغ آًْب 

 اصَل کلی  تکویل دفتزچِ:

ثبیؿت ثب ثِ هطاخؼِ ثِ ؾبیت زاًكىسُ فبیل لجل اظ ٍضٍز ثِ ثرف هحل وبضآهَظی هی

PDF َظی ٍ ثرف هَضز ًظط ضا پطیٌت گطفتِ ٍ زض ضٍظ زفتطچِ هطثٌَ ثِ ٍاحس وبضآه

 اٍل وبضآهَظی ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقٌس.
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 اًدبم ًكسُ )پطٍؾیدطّب(خسٍل ثجت الساهبت

 هطثی  ٍ اهًبئ تبییس تبضید )پطٍؾیدط(ًَع السام ضزیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

اهب ثٌب ثِ ّط  قَززض ََل زٍضُ اًدبم  ٍزاًتظبض هی ض وِهٌظَض السام یب پطٍؾیدطی اؾت 

 زلیلی )هثل ًجَزى ویؽ هَضز ًظط(اًدبم ًكسُ اؾت. 
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ّب ٍ پطٍؾیدطّب ًؿجت ثِ ثجت هكرهبت ػولىطز ٍ ثالفبنلِ پؽ اظ اًدبم فؼبلیت داًشجَ رٍساًِ جذٍل ثثت تجزتیات 

 تبییس آى تَؾٍ هطثی السام ًوبییس.

 زض الي ثَن ثجت ًوبییس )ٍ یب پیَؾت وٌیس(. ضا ذَز ٍػلوی ػولی ولیِ تدطثیبت 

 ًىطزُ  ّبیی وِ هست ظیبزی اظ اًدبم آًْب گصقتِ یب ذَز هطثی هكبّسُاظ تبییس فؼبلیت

 ذَززاضی هیگطزز.

  ولیِ هَاضز هَخَز زض زفتطچِ ثجت فؼبلیت ضٍظاًِ العاهی اؾت ٍ زض نَضت ػسم اًدبم

ثبیؿت هَاضز ٍ تىویل یه هْبضت هَيَع ضا ثِ اَالع هطثی ذَز ثطؾبًیس)هطثی هی

ّبی ثؼس ّوبى فَق ضا ثِ اَالع هؿئَل ثبلیي زاًكىسُ ضؾبًسُ تب زض وبضآهَظی

 كدَ وبض قسُ ٍ زفتطچِ ٍی تىویل گطزز(.پطٍؾیدط ثب زاً

 .زفتطچِ ذَز ضا زض پبیبى زٍضُ ثِ هطثی هطثََِ تحَیل زّیس 

 ًکتِ :

 قَز لجل اظ تحَیل زفتطچِ یه وپی اظ آى ًعز ذَز ًگِ زاضیس. تَنیِ هی 

 ثبقٌس پؽ اظ پبیبى وبضٍضظی، ولیِ تىبلیف ذَز ضا ثِ هطثی زاًكدَیبى هَظف هی

 نالحسیس اؾتبز هحتطم هتغیط هی . )هَضز هصوَض ثط اؾبؼهطثََِ تحَیل ًوبیٌس
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    اصول و مهارتهای پرستاریاصول و مهارتهای پرستاری

 

آهَذتِ ّبی ًظطی ٍوؿت تَاًبیی ووه ثِ زاًكدَیبى خْت اؾتفبزُ اظ  :ف کلیّذ

زض چْبضچَة فطایٌس پطؾتبضی ثب اؾتفبز هْبضتْب ضائِ هطالجتْبی ٍاحس انَل ٍ الظم زض ا

 اظ هْبضت ّبی تفىط ذالق ٍحل هؿئلِ.

 اّذاف رفتاری :

 اظ زاًكدَیبى اًتظبض هی ضٍز زض پبیبى زٍضُ لبزض ثِ اًدبم هَاضز ظیط ثبقٌس:

 ثب زاًكدَیبى ّن گطٍُ ٍ پطؾٌل ثرف ثبقٌس. لبزض ثِ ثطلطاضی اضتجبٌ نحیح-1

 لبزض ثِ ثطلطاضی اضتجبٌ ثب ثیوبضاى ٍ ّوطاّبى آًْب ٍ اذص قطح حبل ثبقٌس.-2

 ضٍـ ّبی وٌتطل ػفًَت ضا زض هطالجت اظ ثیوبضاى ثِ وبض ثگیطًس.-3

 ثِ اّویت قؿت ٍ قَی زؾتْب زضوٌتطل ػفًَت ٍالف ثبقٌس.-4

 بفظت فطزی ضا ثِ وبضگیطًس.حس الل زٍهَضز اظ ضٍـ ّبی هح-5

 لبزض ثِ چه ٍگعاضـ هَاضز غیط َجیؼی ػالئن حیبتی ثبقٌس.-6

 لبزض ثِ ًَقتي اتیىت یطهَ تٌظین لُطات ؾطم ثیوبضاى ثبقٌس. -7

 ثطای یه ثیوبض ثطاؾبؼ فطآیٌس پطؾتبضی هساذالت الظم ضا ثِ وبضگیطًس.-8
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 )تِ صَرت پیَست(هَظیآتىبلیف وبض

 پزستاری:گشارش  -1 (1

2)  

قبهل ؾِ هَضز ثیوبضی وِ هطالجت آًطا ثِ ػْسُ زاقتِ ایس) اظ گعاضـ پطؾتبضی یه ًوًَِ

 (.تكریم پطؾتبضی ٍ ؾِ هَضز ًیبظآهَظقی

 

 :Case Reportهعزفی یک هَرد آهَسشی -2

ضیعی، قبهل )ثطضؾی،تكریم، ثطًبهِ هطالجت اظ یه ثیوبض ضا ثط اؾبؼ فطآیٌس پطؾتبضیگعاضـ  

 ثِ هطثی هطثََِ تحَیل زّیس.اضظقیبثی( اخطا ٍ 

 تز اساس فزایٌذ پزستاری تذٍیي طزح هزاقثتی( 3

 طزح هزاقثتی اس تیوار

ى آِ اظ وتْیِ گعاضـ هطالجت اظ ثیوبض ثط اؾبؼ فطایٌس پطؾتبضی )ثطای ثیوبضی 

 هطالجت ًوَزُ ایس (

 گشارش یک هَردتاس اًذیشی -4

اًسیكی زض ایٌدب تفؿیط ٍ تبهل ثطاهَضی اؾت وِ زض هحیٍ ثبلیٌی ضخ هی زّس هٌظَض اظ ثبظ 

 .ضٍیسازّبیی وِ قوب زضثبضُ آى فىط وطزیس ٍ ثطای قوب ؾَال پیف آهس.

  (ثثت یک هَرد اس هشکالت هزتثط تا اخالق حزفِ ای5

اظ ثیوبض ،ػسم ضػبیت  ثَُض هثبل ثطذَضز ًبهٌبؾت ثب ثیوبض،ػسم گطفتي ضيبیت ًبهِ

 ... حطین ذهَنی ثیوبض ٍ.
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SRF1فزهَل 

لُطُ آى  6ؾی ؾی هیىطٍؾت ضیرتِ قَز  100ّطگبُ زاضٍیی ثب ّط هیعاًی زض  "    

 "زاضٍؾت ثب یه ٍاحس وَچىتطحبٍی ّوبى همساض 

ؾی ؾی ؾطم زضٍى  100هیلی گطم ضا زض  5هثبل : ّطگبُ آهپَل ًیتطٍگلیؿیطیي 

 هیىطٍگطم زاضٍ زاضز. 5لُطُ آى  6هیىطٍؾت حل وطزیس ،

SRF  2فزهَل 

ّطگبُ غلظت زاضٍیی ثب زضنس هكرم ، قسُ ثبقس  فمٍ ثب حصف ػالهت % ٍ گصاقتي 

ضلن نفط خلَی ػسز زاضٍ ،یه ؾی ؾی آى زاضٍ حبٍی ایي ػسز ثسؾت آهسُ ثِ ٍاحس 

 هیلی گطم هی ثبقس.

 هیلی گطم زاضٍ زاضز. 20% یؼٌی ،یه ؾی ؾی اظ زاض2ٍهثبل : 

 قطزات ست ٍ هیکزٍست:تٌظین 

 .4حدن تمؿین ثط ؾبػت يطة زضتعذاد قطزات ست :

 حدن تمؿین ثط ؾبػت.تعذاد قطزات هیکزٍست : 
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 َطح زضؼ ضٍظاًِ 
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