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      پرستاری پیوسته کارشناسیتحصیلی:  یرشتهمقطع و           پرستاریگروه آموزشی:           بروجرد دانشکده:

 99-98  اول نیمسال نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:  

 عملینوع واحد:       واحد 5/1:تعداد واحد              اصول و مهارت های پرستاری :نام واحد درسی

 11-11/ 8-11: ساعت  ، چهارشنبه ها )دو گروه( ها )دو گروه(یکشنبه : برگزاری کالس         یش نیاز: پ

 سحر ذوالنوری :درسمسئول               :تعداد دانشجویان          واحد مهارت های بالینی: برگزاریمکان 

 8-11شنبه ها : مشاوره با دانشجوساعات                              استاد: سحر ذوالنوری      

 

 شرح دوره:

این درس به عنوان درسی پایه ارائه می گردد و هدف از آن آماده سازی دانشجوی پرستاری برای مراقبت از 

مددجویان مبتال به مشکالت سالمتی است. در این درس دانشجوی پرستاری قادر می شود ضمن آشنایی با مفاهیم 

مراقبت از مددجویان در بالین، در راستای ارتقاء تامین و حفظ سالمت آن ها از تفکر اساسی و کسب مهارت در 

خالق در به کار گیری فرایند پرستاری بهره جوید و همواره رعایت قوانین، مقررات به اخالق و ارتباطات حرفه ای و 

 احکام اسالمی را مد نظر قرار دهد.

 هدف کلی:

اشنایی دانشجوی پرستاری با مفاهیم اساسی مرتبط با ارائه مراقبت به مددجویان در چارچوب فرایند پرستاری و 

با تکیه بر رعایت قوانین، مقررات کسب توانایی های الزم به منظور اجرای روش های بالینی پرستاری قادر می شود، 

 .و اخالق و ارتباطات حرفه ای و به کارگیری احکام اسالمی

 اهداف بینابینی
 حرکتی( -مراقبت اولیه از بیمار فرضی)ماکت، موالژ( را انجام دهند)روانی -1

 حرکتی( -عالیم حیاتی را کنترل، بررسی و چارت نمایند)روانی -2

 حرکتی( -مداخالت پرستاری در خصوص نیازهای دفعی بیمار را به عمل آورند)روانی -3

 حرکتی( -اجرا کنند.)روانیمداخالت پرستاری در خصوص نیازهای تغذیه ای را  -4

 حرکتی( -مداخالت پرستاری در خصوص مراقبت از زخم را به عمل آورند)روانی -5

 حرکتی( -مداخالت پرستاری مربوط به اکسیژناسیون و راه هوایی را انجام دهند.)روانی -6

 حرکتی( -.)روانیکار گیرنداصول پیشگیری از عفونت و ایزوالسیون را به  -7

 حرکتی( -را به کار گیرند و با روش صحیح اجرا کنند.)روانیاصول دارو دادن به مددجو  -8

 حرکتی( -مهارت های برقراری ارتباط با بیمار را تمرین کنند.)روانی -9

 به اهمیت گرفتن شرح حال از مددجویان واقف باشد)عاطفی( -11

 قانونی و اخالقی دانسته و به آنها احترام بگذارد)عاطفی( مددجو را به عنوان یک انسان دارای حقوق -11

 خود را برای ارائه بهترین خدمات به بیمار مهیا نماید)عاطفی( -12

 به رعایت برنامه درمانی مددجو پایبند باشد)عاطفی( -13

 اصل عدم صدمه و آسیب به مددجو را سرلوحه کلیه اعمال خود قرار دهد)عاطفی( -14



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

و توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات   

 ریزیدرسي و آموزشيواحد برنامه

(Course Plan) طرح دوره     

2 

 

 اشته باشد)عاطفی(یادگیری مداوم را مد نظر د -15

 مداخالت پرستاری در تامین نیاهای اساسی انسان)تغذیه، دفع و بهداشت و ...( را شرح دهد.)شناختی( -16

 اصول و روش برقراری ارتباط با مددجو و سایر اعضای تیم درمان را بیان کند.)شناختی( -17

 حیاتی و روش های اندازه گیری آن را شرح دهد.)شناختی(محدوده طبیعی عالئم  -18

 اصول صحیح و ابزارهای مورد نیاز دارو درمانی را شرح دهد.)شناختی( -19

 اصول ضد عفونی و استریلیزاسیون را بیان کند.)شناختی( -21

 

 های تدریس:شیوه

 نمایش عملی، شبیه سازی، کارگروهی و تمرین پرسش و پاسخ، بحث گروهی، سخنرانی،

 

 رسانه های آموزشی:

 و ..... ماکت، موالژ، عکسو ماژیک،  وایت بوردویدیو پرژکتور، 
 

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 حضور فعال در کالس عملی

 و انجام پروسیجرها  مشارکت فعال در تمرینات عملی

 پوشیدن روپوش سفید و رعایت قوانین در اتاق پراتیک در هنگام تدریس عملی و تمرین

 شرکت در کوییز های کالسی

 

 ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(نحوه 

 % نمره31انجام تکالیف و تمرین های عملی 

 % نمره11شرکت فعال در کالس 

 % نمره61آزمون عملی پایان ترم 

 

 نوع آزمون

  آسکی )با استفاده از چک لیست( انجام خواهد شد.بصورت عملی کلیه پروسیجرها در اتاق پراتیک به روش 

 

 مطالعه: )لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای

 

 منابع انگلیسی:
1- Kozier G, Erb G. Fundamentals of  Nursing: Concepts, Process and 

Practice. 7 edition. New York: Prentice Hall; 2014 

2- Taylor CR, Carol L, Lemone P, Lynn P. fundamentals of Nursing: the 

Art and Science of Nursing. Care new edition. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wikins.  
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 منابع فارسی:

 1393 موسوی، م، عالیخانی م، روشهای پرستاری بالینی، تهران انتشارات شهرآب ، تهران سال. 1

 1392اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه طاهره نجفی و هماران، انتشارات سالمی؛ تهران، .2

 1391روشهای پرستاری بالینی، ترجمه علیرضا خاتونی و همکاران، انتشارات جامعه نگر، تهران، . 3

 1384صالح زهی ، ه. خجسته،ف.روشهای پرستاری بالینی،چاپ اول،انتشارات کتاب برنا،رشت .4

 اصول و فنون پرستاری تالیف بابک روزبهانی و همکاران ......5

زهرا و همکاران، انتشارات بشری، ت های بالینی پرستاری. ترجمه: مهدوی، اصول پرستاری تایلور. مهار 6

 ترجمه و چاپ جدید

جمین. تهران: انتشارات دوگا س بورلی ویتر. اصول مراقبت از بیمار. جلد اول و دوم، ترجمه گروه متر 7

 معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، چاپ جدید

اقدامات بالینی پرستاری. ترجمه: جمالی حسین. تهران: همکاران. راهنمای جمیسن الیزابت، م و  8

 1375انتشارات ارجمند، 

 

 
 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 استاد عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 7/7/98 

11/7/98 

 معارفه 

 نون عملیفآشنایی با واحد مهارت های بالینی)پراتیک(، قوانین درس اصول و 

 ارائه طرح درس و اهداف

 مرتب کردن واحد مددجو در راستای رعایت بهداشت و نظافت محیط مددجو/ بیمار 

 ذوالنوری

2 14/7/98 

17/7/98 

گان و ماسک و و خارج نمودن شست و شوی دست ها به روش طبی و جراحی، پوشیدن 

 و.... دستکش

 آشنایی با پرونده

 ذوالنوری

3 21/7/98 

24/7/98 

 :و تدابیر پرستاری عالیم حیاتی ثبت و تفسیر موارد غیر طبیعی بررسی،

 کنترل نبض

 کنترل درجه حرارت

 ذوالنوری

4 28/7/98 

1/8/98 

 بررسی، ثبت و تفسیر موارد غیر طبیعی و تدابیر پرستاری عالیم حیاتی :

 کنترل فشارخون

 کنترل تنفس

 ذوالنوری

، تهیه نمونه از ترشحات زخم، تعویض پانسمان استریلآشنایی با اصول مراقبت از زخم ) 8/8/98 5

 (آشنایی با انواع درنزخم، تمیز کردن و شست و شوی 

 ذوالنوری

6 12/8/98 

 

تهیه مایع و ، مثل آنژیوکت و پروانه ای تعبیه راه وریدی) آماده کردن وسایل تزریق وریدی

 (بررسی جذب و دفع مایعات تجهیزات مناسب، اتیکت نویسی، تنظیم قطرات سرم، 

 

 ذوالنوری
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7 19/8/98 

22/8/98 

 وارد کردن و خارج کردن سوند بینی معده ای، دهانی معده ای

 و گاواژ غذا دادن از طریق سوند معده )گاواژ(

و جمع آوری  برطرف کردن نیازهای دفعی در مددجو از راه طبیعی و کیسه کلستومی

 نمونه مدفوع 

 ذوالنوری

8 26/8/98 

29/8/98 

 اشنایی با اصول نمونه گیری و تهیه نمونه خون جهت آزمایش

 شست و شوی مثانه و پرینه

 تعبیه و خروج سند ادراری

 جهت آنالیز و کشت نمونه ادراریتهیه 

 ذوالنوری

9 3/9/98 

6/9/98 

 و انجام محاسبات دارویی  برای تزریق  اصول آماده کردن دارو

 تزریقات عضالنی

 جلدی)هپارین و انسولین(تزریقات زیر 

 تزریق داخل جلدی

 ذوالنوری

11 11/9/98 

13/9/98 

 و انجام محاسبات دارویی اصول دارو دادن

 وهای خوراکیتجویز دار

 تجویز داروهای موضعی

 ذوالنوری

11 17/9/98 

21/9/98 

 (و ... و ماسک اکسیژن درمانی)نازال کانوال

 ساکشن بینی، حلق و نای، تراکئوستومی

 مراقبت تراکئوستومی)تعویض پانسمان و تمیز کردن لوله( 

 جمع آوری نمونه خلط

 ذوالنوری

12 24/9/98 

27/9/98 

 اصول تغییر وضعیت مددجو و بررسی نقاط تحت فشار و انواع پوزیشن دهی

 (مراقبت از دهان و دندان و دهانشویه مهارت بهداشت فردی)حمام در تخت،

 ذوالنوری

13 2/11/98 

4/11/98 

 

 

 ، گزارش نویسیپذیرش ، انتقال و ترخیص و مراقبت از جسد

 ذوالنوری

 عملی اساتید گروه فن آزمون پایان ترم  14


