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 داًشجَی هحتزم پزستاری

داسدٍ ایي هْن خض ثب آگبّی آى ساهشالجت ّوِ آى چیضی اػت وِ ثیوبس اًتظبس دسیبفت 

س تـَیك ٍهـبسوت ٍی ٍ ػؼی داخاللی،احتشام ثِ ثیوبس،اسائِ اًالػبتَ  اص هفبّین

استمبئ داًؾ پشػتبسی هیؼش ًیؼت،لزا اًتظبس هی سٍددسؿشٍع ٍسٍد ثِ ػشكِ پشػتبسی 

 توبم ػؼی خَد سادس خْت ًیل ثِ ایي ّذف ثِ وبس ثگیشیذ.

 ضَاتط ٍ هقزرات آهَسشی:

  الی  13:30ٍ ػلشّب 13:30الی  7:30ػبػت وبسآهَصی دس ثخؾ اص ػبػت

گًَِ تبخیش ٍ تؼدیل دس ٍسٍد ٍ خشٍج اص ثخؾ لبثل اغوبم ثبؿذ. ّیچ هی 19:30

 ًیؼت.

 ثبؿذ.خشٍج اص ثخؾ ثب خشٍج اص ثیوبسػتبى دس ػبػت وبسآهَصی هوٌَع هی

 ّوبٌّگی اػتبد ٍهؼئَل آهَصع ثبلیي هدبص  اػت.

 ُی كفش اػت.ّش گًَِ غیجت غیش هَخِ هؼبدل ثب ًوش 

 ثِ تبییذ ػشوبس خبًن ثبیؼت غیجت هَخِ )ثب اسائِ هؼتٌذات الصم( هی

رٍالٌَسی )هؼئَل آهَصؽ ثبلیي( ثشػذ. غیجت ثیؾ اص یه سٍص هؼبدل ثب حزف 

 وبسآهَصی ٍ تدذیذ دٍسُ اػت.

  ،پَؿیذى یًَیفشم ثشای داًـدَیبى خبًن ؿبهل: سٍپَؽ ػفیذ ثلٌذ ٍ ساحت

ػبدُ،  ایػشهِ ًـىذُ ٍ ًبم سؿتِ(، ؿلَاس اتیىت )حشف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ًبم دا

ساحت ٍ خلَثؼتِ وِ ٌّگبم ساُ سفتي كذا ًذاؿتِ  ػفیذ ػبدُ وفؾ هـىی یب

ّبی آهَصؿی ٍ ثبلیٌی ثدض اتبق ػول، ثبؿذ)اػتفبدُ اص دهپبیی ٍ كٌذل دس هحیي

ICU)هَّب ػشهِ ای ثلٌذ ثب پَؿؾ وبهل  همٌؼِ .، ػَختگی ٍ لیجش هوٌَع هی ثبؿذ

                     2.    ذُ ثبؿذ(ثبیؼت توبهی ػش، ًَاحی صیش گشدى پَؿی)هی

اًدبمًحَُ   حذاقلْای آهَسشی ٍاحذ اصَل ٍفٌَى 

 

خیلی  خَة هتَػي هؼیف

 خَة

 هَاسد هَسد اسصؿیبثی ػبلی

0 25/0  5/0  75/0  1 

سایح هحیي ثبلیي  تَی پشًٍذُ، اكٌالحبت ٍ اختلبساتثب هح     

 آؿٌبیی داسد.

ثب ًحَُ پزیشؽ ،ثشلشاسی استجبى ثب هذدخَ ٍ اخز ؿشح حبل اص      

 داسد.هذدخَ ٍ تشخیق)آهَصؽ هشالجت دس هٌضل( آؿٌبیی 

 ثب یًَیت ثیوبس آؿٌبیی داسد.     

 ثب هشالجت ّبی پشػتبسی لجل ٍ ثؼذ اص ػول آؿٌبیی داسد.     

اكَل هشثَى ثِ احتیبى ّبی اػتبًذاسد )وٌتشل ػفًَت(سا سػبیت      

 هی وٌذ.

پبًؼوبى ٍ ثبًذاطصخن ّبی ػبدُ ٍ تویض ثِ سٍؽ اػتشیل ٍهشالجت اص      

ّوٍَاي ،وَلؼتَهی ،ایلئَػتَهی ٍ...سا اًدبم هی اًَاع دسى ّب ٍ 

 دّذ.

 NGTپشٍػیدشّبی سایح )ػٌذفَلی ،سوتبل تیَح،     

 ،ػبوـي،اًوب...(ٍ هشالجت ّبی هشثًَِ سا اًدبم هی دّذ.

ثشسػی ٍ ثجت ٍ چبست ػالئن حیبتی ٍتـخیق ٍتفؼیشٍ گضاسؽ      

ػالئن حیبتی غیش ًجیؼی ٍثىبسگیشی تذاثیش پشػتبسی الصم سا اًدبم 

 هی دّذ  

خْت اًدبم تؼت ّبی تـخیلی )خًَگیشی،      

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

هیىشٍػت ٍ اكَل سي ثب اًَاع ػشم ،هحبػجِ ،تٌظین لٌشات ػشم ٍ      

 گیشی آؿٌبیی داسد.

ثِ ثیوبس ٍ خبًَادُ دس صهیٌِ هفبّین:خَاة ،تغزیِ،دفغ ،ًیبصّبی      

 ثْذاؿتی ،دسد ،تحشن ٍایوٌی ثیوبس...آهَصؽ هی دّذ.

اكَل هشالجت اص ثیوبساى دس حبل احتوبس ٍ هشالجت اص خؼذسا      

 سػبیت هی وٌذ.



 

 

 ِّبی سٍپَؽ پَؿیذى یًَیفشم ثشای داًـدَیبى آلب ؿبهل: سٍپَؽ ػفیذ )توبهی دوو

ّبی آهَصؿی ثٌَس وبهل ثؼتِ ثبؿذ(، اتیىت ثبیذ دس توبم هذت حوَس دس هحیي

ػبدُ، وفؾ  ایػشهِاًـىذُ ٍ ًبم سؿتِ(، ؿلَاس)حشف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ًبم د

ّبی آهَصؿی هـىی ػبدُ، ساحت ٍ خلَ ثؼتِ )اػتفبدُ اص دهپبیی ٍ كٌذل دس هحیي

 ٍ ػَختگی  هوٌَع هی ثبؿذ(، آسایؾ هَّب ثلَست هتؼبسف. ICUثدض اتبق ػول، 

  ثبؿذ.هی 12حذالل ًوشُ لجَلی دس وبسآهَصی 

 ثدض حلمِ  اػتفبدُ اص صیَس آالت ٍ دس هؼشم دیذ لشاس دادى ّش گًَِ اًگـتش ًال(

 ثبؿذ. ّبی آهَصؿی هوٌَع هیاصدٍاج(دس هحیي

 ّبی ًبخي دس ّش ّب ثب الن ٍ ثشچؼتّب ثبیذ وَتبُ ٍ تویض ثبؿذ آسایؾ ًبخيًبخي

 ؿىلی هوٌَع اػت.

 ًِّبی ًبهشتجي ثِ حشفِ ٍ آٍیختي آى ثِ سٍپَؽ، ؿلَاس ٍ وفؾ هوٌَع اػتفبدُ اص ًـب

 اػت. 

 ثبیؼت خبهَؽ ثَدُ ٍ اًذ ثیوبساى تلفي ّوشاُ هیدس صهبى حوَس دس ثخؾ، والع ٍ س

 صهبًْب ثِ حذ هشٍست وبّؾ یبثذ.دس ػبیش

 .تؼَین لجبع فمي دس سختىي هخلَف هدبص هی ثبؿذ 
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 عٌاٍیي پیشٌْادی تحث گزٍّی

 اّویت فشایٌذ پشػتبسی ٍ هشاحل آى 

 هفبّین خَاة ٍاػتشاحت،تغزیِ،حشوت ٍ ػَاسم  ثیحشوتی 

  ٍهمبدیش ًجیؼیػالئن حیبتی 

 )اكَل هشثَى ثِ احتیبى ّبی اػتبًذاسد )وٌتشل ػفًَت 

 .  هحبػجِ ٍ تٌظین لٌشات ػت ٍ هیىشٍػت 

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

 تزهطلة ضزٍری ٍ جشئ ارسشیاتی تِ حساب هی آیذ
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 جٌذ ًکتِ 

SRF1فزهَل 

لٌشُ آى  6ػی ػی هیىشٍػت سیختِ ؿَد  100داسٍیی ثب ّش هیضاًی دس ّشگبُ  "    

 "حبٍی ّوبى همذاس ئذاسٍػت ثب یه ٍاحذ وَچىتش

ی ػشم دسٍى ػی ػ 100هیلی گشم سا دس  5هثبل : ّشگبُ آهپَل ًیتشٍگلیؼیشیي 

 هیىشٍگشم داسٍ داسد. 5لٌشُ آى  6هیىشٍػت حل وشدیذ ،

SRF  2فزهَل 

دسكذ هـخق ، ؿذُ ثبؿذ  فمي ثب حزف ػالهت % ٍ گزاؿتي ّشگبُ غلظت داسٍیی ثب 

سلن كفش خلَی ػذد داسٍ ،یه ػی ػی آى داسٍ حبٍی ایي ػذد ثذػت آهذُ ثِ ٍاحذ 

 هیلی گشم هی ثبؿذ.

 هیلی گشم داسٍ داسد. 20% یؼٌی ،یه ػی ػی اص داس2ٍهثبل : 

 تٌظین قطزات ست ٍ هیکزٍست:

 .4ب درتعذاد قطزات ست :حجن تقسین تز ساعت ضز

 .تعذاد قطزات هیکزٍست : حجن تقسین تز ساعت
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 طرح درس روزانه

 

زمان جدول فوق بسته به نظر مربی محترم و پیشنهادات دانشجویان گرامی          

 بندی می شود.

 

 

4 

 

35:13 – 12  12 – 15:35  15:35 – 15  15 -  7:35 ساعت     
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 ّبی آهَصؿی ثبیذ ثِ آساهی ٍ ثب ادة ّوشاُ ثبؿذ. ٍ ّش گًَِ كحجت وشدى دس هحیي

 ایدبد ػشٍ كذا ٍ یب ثش صثبى ساًذى ولوبت وِ دس ؿأى حشفِ ًیؼت، هوٌَع اػت. 

  ،خَیذى آداهغ ٍ ًظبیش آى دسثخؾ، ػبلي وٌفشاًغ، ساًذ ثیوبساى ٍ دس حوَس اػبتیذ

 ثبؿذ..ثیوبساى هوٌَع هیوبسوٌبى ٍ 

 ّبی آهَصؿی ٍ اػتفبدُ اص ادولي ٍ ػٌشّبی ثب ثَی تٌذ ٍ حؼبػیت صا دس هحیي

 ثبلیٌی هوٌَع اػت.

  آسایؾ ػش ٍ كَست ثِ كَست غیش هتؼبسف ٍ  دٍس اص ؿئَى حشفِ پشػتبسی هوٌَع

 اػت.

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

 هشٍسیؼت.

 ٌّگی ثبیؼت ثب ّوبگشدد اًدبم ّش گًَِ الذام دسهبًی ٍ غیش دسهبًی هیخبًش ًـبى هی

 ٍ ًظبست هشثی كَست پزیشد.

 

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

 تزخَرد خَاّذ شذ.
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 ّای رٍساًِ: هعزفی دفتزچِ ثثت فعالیت

ّبی سٍصاًِ ػٌذی دس دػت داًـدَ اػت وِ خْت تبویذ ثش خَد فؼبلیتدفتشچِ ثجت 

 ( ٍ داًـدَ هحَسی ًشاحی ؿذُ اػت.self- learningیبدگیشی)

 ّای رٍساًِ: اّذاف دفتزچِ ثثت فعالیت

 ّذفوٌذ وشدى وبسآهَصی 

 افضایؾ اًگیضُ ٍ كالحیت ثبلیٌی داًـدَیبى 

 ىتحمك اّذاف ٍیظُ ثبلیٌی دس وبسآهَصی داًـدَیب 

  ثشسػی كالحیت ثبلیٌی داًـدَیبى پشػتبسی خْت اػالم فبسؽ التحلیلی 

 استمبی ػولىشد داًـدَیبى تَػي اػبتیذ ثبلیي 

  اسصیبثی كحیح داًـدَیبى دس وبسآهَصی ثبلیي )ووه ثِ اػبتیذ دس اسصیبثی سًٍذ

 آهَصؽ ّش داًـدَ(

  ،ًوبیبى ؿذى ثجت دلیك ٍ وبهل تدشثیبت ػولی وِ هٌدش ثِ هؼتٌذ ػبصی تدشثیبت

 ووجَدّب ٍ تالؽ دس خْت سفغ آًْب 

 اصَل کلی  تکویل دفتزچِ:

ثبیؼت ثب ثِ هشاخؼِ ثِ ػبیت داًـىذُ فبیل لجل اص ٍسٍد ثِ ثخؾ هحل وبسآهَصی هی

PDF  پشیٌت گشفتِ ٍ دس سٍص دفتشچِ هشثَى ثِ ٍاحذ وبسآهَصی ٍ ثخؾ هَسد ًظش سا

 اٍل وبسآهَصی ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿٌذ.
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 دفتشچِ ثجت فؼبلیت سا دس توبهی اٍلبت ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿٌذ.

 ًؼجت ثِ ثجت هـخلبت ػولىشد ٍ ّب ٍ پشٍػیدشّب ثالفبكلِ پغ اص اًدبم فؼبلیت

 تبییذ آى تَػي هشثی الذام ًوبییذ.

 دس الي ثَن ثجت ًوبییذ )ٍ یب پیَػت وٌیذ(. سا خَد ٍػلوی ػولی ولیِ تدشثیبت 

 ّبیی وِ هذت صیبدی اص اًدبم آًْب گزؿتِ یب خَد هشثی هـبّذُ ًىشدُ اص تبییذ فؼبلیت

 خَدداسی هیگشدد.

 جت فؼبلیت سٍصاًِ الضاهی اػت ٍ دس كَست ػذم اًدبم ولیِ هَاسد هَخَد دس دفتشچِ ث

ثبیؼت هَاسد ٍ تىویل یه هْبست هَهَع سا ثِ اًالع هشثی خَد ثشػبًیذ)هشثی هی

ّبی ثؼذ ّوبى فَق سا ثِ اًالع هؼئَل ثبلیي داًـىذُ سػبًذُ تب دس وبسآهَصی

 پشٍػیدش ثب داًـدَ وبس ؿذُ ٍ دفتشچِ ٍی تىویل گشدد(.

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

 ًکتِ :

 ؿَد لجل اص تحَیل دفتشچِ یه وپی اص آى ًضد خَد ًگِ داسیذ. تَكیِ هی 

 ثبؿٌذ پغ اص پبیبى وبسٍسصی، ولیِ تىبلیف خَد سا ثِ هشثی داًـدَیبى هَظف هی

 ثبؿذ(هشثًَِ تحَیل ًوبیٌذ. )هَسد هزوَس ثش اػبع كالحذیذ اػتبد هحتشم هتغیش هی

 ثبؿٌذ پغ اص پبیبى وبسٍسصی، ولیِ تىبلیف خَد سا ثِ هشثی داًـدَیبى هَظف هی

 ثبؿذ(هشثًَِ تحَیل ًوبیٌذ. )هَسد هزوَس ثش اػبع كالحذیذ اػتبد هحتشم هتغیش هی

 یٌذ ّب ًیض  لبثل داًلَد هی ثبؿذدس فؼوت فشم ّب ٍ فشا ػوَهی فشم اسصؿیبثی. 
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اًدبمًحَُ   حذاقلْای آهَسشی ٍاحذ اصَل ٍفٌَى 

 

0 25/0  5/0  75/0  هَاسد هَسد اسصؿیبثی 1 

ثب هحتَی پشًٍذُ، اكٌالحبت ٍ اختلبسات  سایح هحیي ثبلیي آؿٌبیی      

 داسد.

ثب ًحَُ پزیشؽ ،ثشلشاسی استجبى ثب هذدخَ ٍ اخز ؿشح حبل اص هذدخَ      

 داسد.ٍ تشخیق)آهَصؽ هشالجت دس هٌضل( آؿٌبیی 

 ثب یًَیت ثیوبس آؿٌبیی داسد.     

 ثب هشالجت ّبی پشػتبسی لجل ٍ ثؼذ اص ػول آؿٌبیی داسد.     

اكَل هشثَى ثِ احتیبى ّبی اػتبًذاسد )وٌتشل ػفًَت(سا سػبیت هی      

 وٌذ.

پبًؼوبى ٍ ثبًذاطصخن ّبی ػبدُ ٍ تویض ثِ سٍؽ اػتشیل ٍهشالجت اص      

 ّوٍَاي ،وَلؼتَهی ،ایلئَػتَهی ٍ...سا اًدبم هی دّذ.اًَاع دسى ّب ٍ 

،ػبوـي،اًوب...(ٍ  NGTپشٍػیدشّبی سایح )ػٌذفَلی ،سوتبل تیَح،     

 هشالجت ّبی هشثًَِ سا اًدبم هی دّذ.

ثشسػی ٍ ثجت ٍ چبست ػالئن حیبتی ٍتـخیق ٍتفؼیشٍ گضاسؽ ػالئن      

 حیبتی غیش ًجیؼی ٍثىبسگیشی تذاثیش پشػتبسی الصم سا اًدبم هی دّذ  

خْت اًدبم تؼت ّبی تـخیلی )خًَگیشی،      

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

هیىشٍػت ٍ اكَل سي ثب اًَاع ػشم ،هحبػجِ ،تٌظین لٌشات ػشم ٍ      

 گیشی آؿٌبیی داسد.

ثِ ثیوبس ٍ خبًَادُ دس صهیٌِ هفبّین:خَاة ،تغزیِ،دفغ ،ًیبصّبی      

 ثْذاؿتی ،دسد ،تحشن ٍایوٌی ثیوبس...آهَصؽ هی دّذ.

اكَل هشالجت اص ثیوبساى دس حبل احتوبس ٍ هشالجت اص خؼذسا سػبیت      

 هی وٌذ.

ٍ اختلبسات  سایح هحیي ثبلیي آؿٌبیی  ثب هحتَی پشًٍذُ، اكٌالحبت     

 داسد.

ثب ًحَُ پزیشؽ ،ثشلشاسی استجبى ثب هذدخَ ٍ اخز ؿشح حبل اص هذدخَ      

 ٍ تشخیق)آهَصؽ هشالجت دس هٌضل( آؿٌبیی داسد.



 

 

خْت اػتفبدُ اص آهَختِ ّبی ًظشی ٍوؼت تَاًبیی الصم دس  ووه ثِ داًـدَیبى :ف کلیّذ

اسائِ هشالجتْبی ٍاحذ اكَل ٍ فٌَى دس چْبسچَة فشایٌذ پشػتبسی ثب اػتفبد اص هْبست ّبی تفىش خالق 

 ٍحل هؼئلِ.

 اّذاف سفتبسی :

 اص داًـدَیبى اًتظبس هی سٍد دس پبیبى دٍسُ لبدس ثِ اًدبم هَاسد صیش ثبؿٌذ:

 شاسی استجبى كحیح ثب داًـدَیبى ّن گشٍُ ٍ پشػٌل ثخؾ ثبؿٌذ.لبدس ثِ ثشل-1

 لبدس ثِ ثشلشاسی استجبى ثب ثیوبساى ٍ ّوشاّبى آًْب ٍ اخز ؿشح حبل ثبؿٌذ.-2

 سٍؽ ّبی وٌتشل ػفًَت سا دس هشالجت اص ثیوبساى ثِ وبس ثگیشًذ.-3

 ثِ اّویت ؿؼت ٍ ؿَی دػتْب دسوٌتشل ػفًَت ٍالف ثبؿٌذ.-4

 سد اص سٍؽ ّبی هحبفظت فشدی سا ثِ وبسگیشًذ.حذ الل دٍهَ-5

 لبدس ثِ چه ٍگضاسؽ هَاسد غیش ًجیؼی ػالئن حیبتی ثبؿٌذ.-6

 لبدس ثِ ًَؿتي اتیىت یشهَ تٌظین لٌشات ػشم ثیوبساى ثبؿٌذ. -7

 ثشای یه ثیوبس ثشاػبع فشآیٌذ پشػتبسی هذاخالت الصم سا ثِ وبسگیشًذ.-8
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 )تِ صَرت پیَست(هَصیآتىبلیف وبس

 گشارش پزستاری: -1 (1

2)  

ؿبهل ػِ هَسد اص گضاسؽ پشػتبسی ثیوبسی وِ هشالجت آًشا ثِ ػْذُ داؿتِ ایذ)یه ًوًَِ 

 (.تـخیق پشػتبسی ٍ ػِ هَسد ًیبصآهَصؿی

 

 :Case Reportهعزفی یک هَرد آهَسشی -2

ٍ سیضی، اخشا هشالجت اص یه ثیوبس سا ثش اػبع فشآیٌذ پشػتبسیـبهل )ثشسػی،تـخیق، ثشًبهِ 

 اسصؿیبثی( ثش ػْذُ گشفتِ ٍ ثِ هشثی هشثًَِ تحَیل دّیذ.

 تز اساس فزایٌذ پزستاری تذٍیي طزح هزاقثتی( 3

 طزح هزاقثتی اس تیوار

ى آتْیِ گشارش هزاقثت اس تیوار تز اساس فزایٌذ پزستاری )تزای تیواری ُ اس 

 هزاقثت ًوَدُ ایذ (

 گشارش یک هَردتاس اًذیشی -4

اًذیـی دس ایٌدب تفؼیش ٍ تبهل ثشاهَسی اػت وِ دس هحیي ثبلیٌی سخ هی دّذ هٌظَس اص ثبص 

 .سٍیذادّبیی وِ ؿوب دسثبسُ آى فىش وشدیذ ٍ ثشای ؿوب ػَال پیؾ آهذ.

  (ثثت یک هَرد اس هشکالت هزتثط تا اخالق حزفِ ای5

اص ثیوبس ،ػذم سػبیت  ثٌَس هثبل ثشخَسد ًبهٌبػت ثب ثیوبس،ػذم گشفتي سهبیت ًبهِ

 ... حشین خلَكی ثیوبس ٍ.
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