
 

 

 

 دااگشنه علوم زپشکی استان لرستان
ربوجرددادکشنه رپستاری   

 ّبی ببلیٌی رٍساًِ )الي بَن(دفتزچِ ثبت فؼبلیت

 بْذاضت هبدر ٍ ًَساد ٍاحذ:

 زستبریپزم....... هخبعببى:داًطجَیبى ت

 تؼذاد ٍاحذ: 

 سًبى ٍ سایوبى ٍ لیبز  هحیظ وبرآهَسی: بخص

 ………ًیوسبل تحصیلی

 

 لغفب هطخصبت خَد را در ایي لسوت بٌَیسیذ

 ضوبرُ داًطجَیی:                         ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:                    

 تبریخ خبتوِ دٍرُ: تبریخ ضزٍع دٍرُ:                                   

 

هیگزددخبًن/آلبی...................وبرآهَس دٍرُ وبرضٌبسی پزستبری در ایي  تبییذ

دٍرُ حضَرداضتِ ٍ ٍظبیف هحَلِ را بِ ًحَ صحیح اًجبم دادُ ٍ رفتبر 

 ذُ بَدُ است .ىلَاًیي داًطداًطجَ در ایي هذت هغببك اخالق حزفِ ای ٍ 

 اهضب هزبی
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 جـذٍل ارسضیببی ولی

 ًوزُ هَارد ارسضیببی ػوَهی

 1 ٍضؼیت ظبّزعبك ضَابظ ٍ همزرات آهَسضی

 1.1 ٍلت ضٌبسی)حضَر بِ هَلغ در وبرآهَسی(

 1.1 ارتببط صحیح ٍ هٌبسب بب وبدر درهبى ٍ داًطجَیبى ّن گزٍُ

 1 بىبر بستي آًْبپذیزش اًتمبدات ٍ پیطٌْبدات ٍ 

 1 هسئَلیت پذیزی ٍ اًجبم بِ هَلغ ٍ وبهل ٍظبیف ٍ تؼْذات

 ًوزُ ول هَارد ارسضیببی تخصصی

 1 تَاًبیی بزلزاری ارتببط بب بیوبر ٍ رػبیت اصَل اخالق پزستبری در ارتببط بب بیوبر

 

 4 ، گشارش پزستبری، هغبلؼِ دارٍیی(case reportارائِ تىبلیف ضبهل)

 6 ّبی آهَسضیلسوت حذاللتىویل 

 1 (Self- evaluationخَدارسضیببی داًطجَ )

 2 آسهَى پبیبى دٍرُ

 20 جوغ ًوزُ
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 هحتزم پزستبری

ًمص  ّبی هتفبٍتی اص جولِثبضذ ٍ  ًمصهی ػٌَاى ػؿَ اغلی تین ثْذاضتی پشستبس ثِ

داًطجَیبى اًتظبس هی سٍد  داسد. ص آهَصضی ایی، ًمدسهبًی، ًمص هطبٍسُ -هشالجتی

هشالجت جبهغ ٍ ّب ٍ اسائِ دس ساستبی ایفبی دسست ایي ًمصدس دٍسُ پیص سٍ پشستبسی 

 ایي ثب سٍیىشد خبًَادُ هحَسی  هبدساى ٍ ًَصاداى دس جْت ثْجَد سالهت  سَدهٌذ

ّبی لیجش ٍ حؿَس دس ثخص) لیيّبی تئَسی خَد دس ثبتَاًبیی سا ثب ثىبسگیشی یبفتِ

 وست ًوبیٌذ. (صًبى صایوبى 

 ضَابظ ٍ همزرات آهَسضی:

  الی  13:30ٍ ػػشّب 13:30الی  7:30سبػت وبسآهَصی دس ثخص اص سبػت

ؼ ثبضذ. ّیچ گًَِ تبخیش ٍ تؼجیل دس ٍسٍد ٍ خشٍج اص ثخص لبثل اغوبهی 19:30

 ًیست.

 ثبضذ.خشٍج اص ثخص ثب خشٍج اص ثیوبسستبى دس سبػت وبسآهَصی هوٌَع هی

 ّوبٌّگی استبد ٍهسئَل آهَصس ثبلیي هجبص  است.

 ُی غفش است.ّش گًَِ غیجت غیش هَجِ هؼبدل ثب ًوش 

 ثبیست ثِ تبییذ سشوبس خبًن غیجت هَجِ )ثب اسائِ هستٌذات الصم( هی

ثشسذ. غیجت ثیص اص یه سٍص هؼبدل ثب حزف رٍالٌَسی )هسئَل آهَصش ثبلیي( 

 وبسآهَصی ٍ تجذیذ دٍسُ است.

  ،پَضیذى یًَیفشم ثشای داًطجَیبى خبًن ضبهل: سٍپَش سفیذ ثلٌذ ٍ ساحت

وفص  ، سشهِ ای اتیىت )حشف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ًبم داًطىذُ ٍ ًبم سضتِ(، ضلَاس

 سفتي غذا ًذاضتِ ثبضذ)استفبدُ ساحت ٍ جلَثستِ وِ ٌّگبم ساُ  سفیذ سبدُ هطىی یب
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 )لیبز(هبدر ٍ ًَسادحذ الل ّبی آهَسضی وبرآهَسی بْذاضت 

 ًحَُ اًجبم وبر

 

 

 

 

 

 

  

      )یک مورد(.از مادر باردار شرح حال می گیرد 

      .)یک مورد با ارائه گزارش(معاینه شکمی مادر باردار را انجام می دهد

اورژانس های مامایی را می شناسد و اقدام مناسب با آن را بر اساس 

 فرایند پرستاری انجام می دهد. 

     

صدای قلب جنین را با گوشی و دستگاه سونیکیت تشخیص و تعداد آن را 

 .  )یک مورد(می شمارد

     

با اصول  ارسال آزمایشات واقدامات پاراکلینیکی )انواع سونوگرافی ها 

 و ...( آشنایی دارد.NST  ،FDAاسترس ، وتست

     

      )گزارش یک مورد(.ان طبیعی و مراحل آن آشنایی داردبا فرایند زایم

مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از عمل سزارین براساس فرایند پرستاری 

 انجام می دهد.

     

با روش های مختلف کاهش درد زایمان )روشهای دارویی و غیر 

 )همکاری با پرسنل بخش(.دارویی(آشنایی دارد

     

با اصول مراقبتهای پرستاری معمول نوزادان )مراقبت از چشمها، 

 ، اندازه گیری دور سرقد و وزن،تغذیه و ...(آشناست .Vitkتزریق
     

مراقبت از مادر بعد از تولد نوزاد را بر اساس فرایند پرستاری انجام می 

 دهد.
     

خانواده با نوزاد فوت شده مراقبت بر اساس فرایند پرستاری به عمل از 

 می آورد .
     

به مادر و خانوداده آموزشهای الزم در زمینه سالمت مادر و کودک 

 هنگام ترخیص ارایه می دهد. 

     



 

 

، سَختگی ٍ ICUّبی آهَصضی ٍ ثبلیٌی ثجض اتبق ػول، اص دهپبیی ٍ غٌذل دس هحیف

توبهی ثبیست ثلٌذ ثب پَضص وبهل هَّب )هی سشهِ ایلیجش هوٌَع هی ثبضذ(.همٌؼِ 

 سش، ًَاحی صیش گشدى پَضیذُ ثبضذ(.

 ِّبی سٍپَش پَضیذى یًَیفشم ثشای داًطجَیبى آلب ضبهل: سٍپَش سفیذ )توبهی دوو

ّبی آهَصضی ثكَس وبهل ثستِ ثبضذ(، اتیىت ثبیذ دس توبم هذت حؿَس دس هحیف

سبدُ، وفص هطىی  سشهِ ای)حشف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ًبم داًطىذُ ٍ ًبم سضتِ(، 

ّبی آهَصضی ثجض اتبق سبدُ، ساحت ٍ جلَ ثستِ )استفبدُ اص دهپبیی ٍ غٌذل دس هحیف

 ٍ سَختگی  هوٌَع هی ثبضذ(، آسایص هَّب ثػَست هتؼبسف. ICUػول، 

  ثبضذ.هی 12حذالل ًوشُ لجَلی دس وبسآهَصی 

 ثجض حلمِ  استفبدُ اص صیَس آالت ٍ دس هؼشؼ دیذ لشاس دادى ّش گًَِ اًگطتش قال(

 ثبضذ. ّبی آهَصضی هوٌَع هیاصدٍاج(دس هحیف

 ّبی ًبخي دس ّش ّب ثب الن ٍ ثشچستّب ثبیذ وَتبُ ٍ تویض ثبضذ آسایص ًبخيًبخي

 ضىلی هوٌَع است.

 ًِّبی ًبهشتجف ثِ حشفِ ٍ آٍیختي آى ثِ سٍپَش، ضلَاس ٍ وفص هوٌَع استفبدُ اص ًطب

 است. 

 ثبیست خبهَش ثَدُ ٍ اًذ ثیوبساى تلفي ّوشاُ هیدس صهبى حؿَس دس ثخص، والس ٍ س

 دس سبیشصهبًْب ثِ حذ ؾشٍست وبّص یبثذ.

 .تؼَیؽ لجبس فمف دس سختىي هخػَظ هجبص هی ثبضذ 
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 هبدر ٍ ًَساد)بخص سًبى ٍ سایوبى(حذ الل ّبی آهَسضی وبرآهَسی بْذاضت 

 ًحَُ اًجبم وبر

 

 

 

 

 

 

  

      ضشح حبل هی گیشد. ثستش ی )تحت سضاسیي / ثؼذ اص صایوبى(اص هبدس  

      ثب اغكالحبت ٍ اختػبسات ثخص صًبى ٍصایوبى آضٌبیی داسد.

اع سًََگشافی ّب ...( ثب  اغَل  اسسبل آصهبیطبت ٍالذاهبت پبساولیٌیىی )اًَ

 آضٌبیی داسد.

     

جبم هی  هشالجتْبی پشستبسی ثؼذ اص ػول سضاسیي ثشاسبس فشایٌذ پشستبسی ًا

 دّذ.

     

      وٌتشل خًَشیضی ٍ هبسبطسحن هبدس ثؼذ اص صایوبى سضاسیي سا اًجبم هی دّذ. 

ثب اّویت استجبـ ػبقفی هبدس ٍ ًَصاد آضٌبیی داسد ٍ صهیٌِ آى سا فشاّن هی 

 وٌذ. 

     

، Vitkثب اغَل هشالجتْبی پشستبسی هؼوَل ًَصاداى )هشالجت اص چطوْب، تضسیك

 اًذاصُ گیشی دٍس سشلذ ٍ ٍصى،تغزیِ ٍ ...(آضٌبست .

     

      اغَل تغزیِ ثب ضیش هبدس سا هی داًذ ٍ ثِ هبدس آهَصش هی دّذ. 

      ثب ًَصاد آسیت پزیش آضٌبیی داسد ٍ ًَصاد  ّبی سیسه سا تطخیع هی دّذ.

      اغَل هشالجت اص ًَصاد پش خكش سا هی داًذ.

ًَصاد آضٌبیی داسد ٍ ثب پشسٌل دس احیبی هبدس  ًَصاد  احیبی هبدسٍ  ثب اغَل 

 ّوىبسی هی وٌذ

     

ٌّگبم تشخیع  ًَصادثِ هبدس ٍ خبًَادُ آهَصضْبی الصم دس صهیٌِ سالهت هبدس ٍ 

 اسایِ هی دّذ. 

     



 

 

 )بِ صَرت پیَست(ىبلیف وبسآهَصیت

 گشارش پزستبری: -1 (1

داضتِ وِ هشالجت آًشا ثِ ػْذُ /صایوبى وشدُ هبدس ثبسداس  اص گضاسش پشستبسی یه ًوًَِ  (2

 ایذ)ضبهل سِ هَسد تطخیع پشستبسی ٍ سِ هَسد ًیبصآهَصضی(.

 

 تْیِ یه هَرد پوفلت آهَسضی -2

هَؾَع پوفلت اص ثیي هَؾَػبتی وِ خبًَادُ ثؼذ اص تَلذ ًَصاد دس هٌضل ثِ آى ًیبص خَاّذ 

 یب هَؾَػبتی وِ دس قَل ثبسداسی ًیبص ثِ آهَصش داسد ، اًتخبة ضَد.  داضت

 هزالبتی بز اسبس فزایٌذ پزستبری ( تذٍیي عزح3

ِ و هبدسی اسبس فشایٌذ پشستبسی )ثشای ثش  خبًن سضاسیي ضذُ اص یهشالجت قشح تْیِ

 .ى هشالجت ًوَدُ ایذ (آاص 

 گشارش یه هَردببس اًذیطی  -4

هٌظَس اص ثبص اًذیطی دس ایٌجب تفسیش ٍ تبهل ثشاهَسی است وِ دس هحیف ثبلیٌی سخ هی 

 وِ ضوب دسثبسُ آى فىش وشدیذ ٍ ثشای ضوب سَال پیص آهذ.دّذ .سٍیذادّبیی 

  (ثبت یه هَرد اس هطىالت هزتبظ بب اخالق حزفِ ای1

ثكَس هثبل ثشخَسد ًبهٌبست ثب ثیوبس،ػذم گشفتي سؾبیت ًبهِ اص ثیوبس ،ػذم سػبیت 

                         حشین خػَغی ثیوبس ٍ...
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 ّبی آهَصضی ثبیذ ثِ آساهی ٍ ثب ادة ّوشاُ ثبضذ. ٍ ّش گًَِ غحجت وشدى دس هحیف

 فِ ًیست، هوٌَع است. ایجبد سشٍ غذا ٍ یب ثش صثبى ساًذى ولوبت وِ دس ضأى حش

  ،جَیذى آداهس ٍ ًظبیش آى دسثخص، سبلي وٌفشاًس، ساًذ ثیوبساى ٍ دس حؿَس اسبتیذ

 ثبضذ..وبسوٌبى ٍ ثیوبساى هوٌَع هی

 ّبی آهَصضی ٍ استفبدُ اص ادولي ٍ ػكشّبی ثب ثَی تٌذ ٍ حسبسیت صا دس هحیف

 ثبلیٌی هوٌَع است.

   ٍ دٍس اص ضئَى حشفِ پشستبسی هوٌَع آسایص سش ٍ غَست ثِ غَست غیش هتؼبسف

 است.

  سػبیت اغَل اخاللی دس ثشخَسد ثب ثیوبساى، ّوشاّبى ٍ ّوىبساى وبدس دسهبًی

 ؾشٍسیست.

 ثبیست ثب ّوبٌّگی گشدد اًجبم ّش گًَِ الذام دسهبًی ٍ غیش دسهبًی هیخبقش ًطبى هی

 ٍ ًظبست هشثی غَست پزیشد.
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 اصَل ولی  تىویل دفتزچِ:

 ثبیست ثب ثِ هشاجؼِ ثِ سبیت داًطىذُ لجل اص ٍسٍد ثِ ثخص هحل وبسآهَصی هی

دفتشچِ هشثَـ ثِ ٍاحذ وبسآهَصی ٍ ثخص هَسد ًظش سا پشیٌت گشفتِ  PDFفبیل 

 ٍ دس سٍص اٍل وبسآهَصی ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ.

  ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ.دفتشچِ ثجت فؼبلیت سا دس توبهی اٍلبت 

 ّب ٍ پشٍسیجشّب ًسجت ثِ ثجت هطخػبت ػولىشد ٍ ثالفبغلِ پس اص اًجبم فؼبلیت

 تبییذ آى تَسف هشثی الذام ًوبییذ.

 خَدسادس الي ثَن ثجت ًوبییذ )ٍ یب پیَست وٌیذ(. ٍػلوی ػولی ولیِ تجشثیبت 

 هشثی هطبّذُ  ّبیی وِ هذت صیبدی اص اًجبم آًْب گزضتِ یب خَداص تبییذ فؼبلیت

 ًىشدُ خَدداسی هیگشدد.

  ولیِ هَاسد هَجَد دس دفتشچِ ثجت فؼبلیت سٍصاًِ الضاهی است ٍ دس غَست ػذم

ثبیست اًجبم ٍ تىویل یه هْبست هَؾَع سا ثِ اقالع هشثی خَد ثشسبًیذ)هشثی هی

ّبی ثؼذ هَاسد فَق سا ثِ اقالع هسئَل ثبلیي داًطىذُ سسبًذُ تب دس وبسآهَصی

 ٍسیجش ثب داًطجَ وبس ضذُ ٍ دفتشچِ ٍی تىویل گشدد(.ّوبى پش

 .دفتشچِ خَد سا دس پبیبى دٍسُ ثِ هشثی هشثَقِ تحَیل دّیذ 

 ضَد لجل اص تحَیل دفتشچِ یه وپی اص آى ًضد خَد ًگِ داسیذ. تَغیِ هی 

 ثبضٌذ پس اص پبیبى وبسٍسصی، ولیِ تىبلیف خَد سا ثِ هشثی داًطجَیبى هَظف هی

-ًوبیٌذ. )هَسد هزوَس ثش اسبس غالحذیذ استبد هحتشم هتغیش هیهشثَقِ تحَیل 

 ثبضذ(
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 جٌبِ ّبی اخاللی هزالبت پزستبری 

قَل وِ دس  یه ًوًَِ سػبیت ًىبت اخاللی ٍ یه ًوًَِ ػذم سػبیت ًىبت اخاللی

 روش ًوبییذ.  دٍسُ ثب اى ثشخَسد داضتِ ایذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 



 

 

 

 

گزٍّی )بٌببز ًظز استبد هحتزم ٍ ًیبس ػٌبٍیي بحث )بٍیي پیطٌْبدی بحث گزٍّیػٌ

 آهَسضی داًطجَیبى عزاحی هیگزدد(:

 هشاحل ٍ فشایٌذ صایوبى 

 ُاغَل هشالجت اص هبدس ٍ ًَصاد تبصُ هتَلذ ضذ 

 اٍسطاًس ّبی هبهبیی 

 ....ٍ 

تَجِ: ًحَُ ارائِ هغبلب بصَرت بحث گزٍّی ٍلذا تسلظ توبم داًطجَیبى بزهغلب ضزٍری ٍ جشئ 

 خَاّذ بَد ارسضیببی
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 ثبضٌذ پس اص پبیبى وبسٍسصی، ولیِ تىبلیف خَد سا ثِ هشثی داًطجَیبى هَظف هی

-هشثَقِ تحَیل ًوبیٌذ. )هَسد هزوَس ثش اسبس غالحذیذ استبد هحتشم هتغیش هی

 .ثبضذ(

  ًیض  لبثل داًلَد هی ثبضذ.فشم اسصضیبثی دس فسوت فشم ّب ٍ فشایٌذ ّب 

 

ووه ثِ داًطجَیبى جْت استفبدُ اص آهَختِ ّبی ًظشی ٍوست تَاًبیی  :ّذف ولی

س چْبسچَة فشایٌذ پشستبسی ثب دهبدس ٍ ًَصاد  ذ ثْذاضتهشالجتْبی ٍاح الصم دس اسائِ

 . استفبد اص هْبست ّبی تفىش خالق ٍحل هسئلِ.

 : اّذاف رفتبری

 رٍد در پبیبى دٍرُ لبدر بِ اًجبم هَارد سیز ببضٌذ:اس داًطجَیبى اًتظبر هی 

  ثبضٌذ.لبدس ثِ ثشلشاسی استجبـ غحیح ثب هبدس 

  .لبدس ثِ آهَصش  هبدساى  ثبسداس لجل اص صایوبى ثبضٌذ 

 ثىبس ثگیشًذ. غَل هؼبیٌبت ًَصاد ثؼذ اص تَلذ سا ا 

 َسا  (هؼبیٌِ ٍؾؼیت خًَشیضی ٍ هبسبط سحن  ثؼذ اص صایوبى  حذالل دٍ )صائ

 اًجبم دّذ.

  ثِ قَس وبهل آضٌب ضًَذ  ثب سٍضْبی داسٍیی ٍغیش داسٍیی وبّص دسد صایوبى

 ٍ دس اجشای ایي سٍش ّب هطبسوت داضتِ ثبضٌذ
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