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 (COURSE PLANطرح دوره  )

 
 

 

 مقدمه:

 
آشنایی دانشجوی پرستاری با مفاهیم اساسی مرتبط با ارائه مراقبت به مددجویان در چارچوب فرآیند پرستاری و کسب  ،هدف کلی این درس

م آشنایی با مفاهیدر این درس دانشجوی پرستاری قادر می شود ضمن  توانایی های الزم به منظور اجرای روش های بالینی پرستاری می باشد.

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

 پرستاری بهره جوید و همواره رعایت قوانین، مقررات، اخالق و ارتباطات حرفه ای و احکام اسالمی را مد نظر قرار دهد.

 

 

 اوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد :عن

 كارشناسي پرستاریتحصیلي: مقطع   پرستاریگروه آموزشي:   پرستاری حضرت زينب)س( دانشکده :

 5/2:  تعداد واحد اصول و مهارت های پرستاری :  نام درس

 نظری  نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری كالس:   ندارد پیش نیاز:

 8-01شنبه ها 

 8-01شنبه ها دو

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

 

 فرامرزيان سركارخانممسئول برنامه :  

 ، جناب آقای دكتر بذرافشان، اسدی الری و جناب آقای دكتر رضویسرانجام، كار خانم  ها فرامرزيانسر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 و جناب آقای دكتر پروينیان نسب

 0010مهرماه  -يانسركارخانم فرامرز تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل
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 تعريف حرقه پرستاری، تاريخچه پرستاری 

 مفهوم سالمت و تعريف آن، طیف سالمت و بیماری 

 تعريف نیاز، نیاز های اساسي انسان 

 نیاز به اكسیژن و اكسیژن رساني 

 نیاز به امنیت و تأمین امنیت مددجويان 

 مفهوم تغذيه در مراقبت از مددجويان 

 وم تعادل مايعات و الکترولیت ها،مفه 

 دفع مدفوع و ادرار 

 فرآيند پرستاری 

 مفهوم خواب و استراحت 

 مفهوم نیاز به آسايش 

 مفهوم نیازهای بهداشتي 

 عالئم حیاتي و ثبت آن ها 

 پیشگیری و كنترل عفونت 

 ن دردمفهوم درد و تسکی 

 مفهوم حركت و بي حركتي، عوارض مربوط به بي حركتي 

 یام زخمفرآيند الت 

 كاربرد فرآيند پرستاری -مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحي 

 پذيرش، انتقال و ترخیص 

 اصول گزارش نويسي و مستند سازی مبتني بر فرآيند و تشخیص های پرستاری 

 آموزش به مددجو/بیمار و خانواده 

  دارو دادن و محاسبات دارويي 

 كاربرد احکام اسالمي در مراقبت از مددجويان 

 ربرد اخالق، قوانین و مقررات پرستاری در حین ارائه تدابیر پرستاریكا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف كلي

 آشنايي با حرفه پرستاری 

 اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را تعریف کند.الحات علم پرستاری و هنر پرستاری اصط 

 .در مورد تاریخچه پرستاری توضیح دهد 

 کند. پرستاری را تعریف 
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 .نقش های مختلف پرستار در جامعه را بیان کند 

 .حیطه خدمات پرستاری را توضیح دهد 

 

 هدف كلي

 آشنايي با نیاز های بهداشتي

 اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نماید توصیف را شخصی بهداشت رفتار بر موثر عوامل. 

 کند می بحث ، دهد می قرار پوست سالمت طرخ معرض در را مددجویان که شرایطی مورد در. 

 کند می بحث دهد می قرار تاثیر تحت را پاها و ناخن وضعیت که عواملی مورد در. 

 کند می بحث ، دهد می قرار دهان مخاطی پوشش آسیب خطر معرض در را مددجویان که شرایطی مورد در. 

 نماید می بحث ار آنان به مربوط اقدامات و سر پوست و مو به مربوط شکالتم. 

 دهد توضیح را دیابتی بیماران در پاها از مراقبت اهمیت. 

 

 هدف كلي

 پرستار در اندازه گیری دقیق عالئم حیاتي)قسمت اول(آشنا شدن با نقش 

 اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 و ... را تعریف کند. نه، آریتمی، برادی کاردیا، تاکی کاردیااصطالحات عالئم  حیاتی، تب، هیپوترمیا، هیپرترمیا، آپنه، برادی پ

 بحث و گفتگو کند.تنفس رسی درجه حرارت بدن، نبض و پیرامون مسئولیت های پرستاری در زمینه بر 

 .انواع ترمومتر و روش های استفاده از آن ها را توضیح دهد 

 TPR  .بیمار را به طور صحیح تفسیر کند 

  حرارت و نبض را تعیین کند.محل های بررسی درجه 

  روش های صحیح اندازه گیری، ثبت و گزارشTPR .را شرح دهد 

 

 هدف كلي

 آشنا شدن با نقش پرستار در اندازه گیری دقیق عالئم حیاتي)قسمت دوم(

 اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ن، هیپوتانسیون و صدای کورتکوف، را تعریف کند.اصطالحات فشار سیستول، دیاستول، فشار نبض، هیپرتانسیو 

 .انواع گوشی و فسارسنج و روش استفاده از آن ها را توضیح دهد 

 .فشارخون بیمار را به طور صحیح تفسیر کند 

 .محل های بررسی فشار خون را تعیین کند 

 .روش های صحیح اندازه گیری، ثبت و گزارش فشار خون را شرح دهد 

 

 هدف كلي

 و مفاهیم سالمت و بیماری ا مفهوم نیاز به آسايش و شناخت وضعیت درد مددجوآشنايي ب
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 اهداف اختصاصي

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 .اصطالحات درد، درد منتشره و خیالی، درد تیز و مبهم و انحراف فکر را تعریف کند 

 .فیزیولوژی درد را توضیح دهد 

 د.تئوری های مربوط به درد را شرح ده 

 .انواع درد، را از نظر منبع، شدت، محل، مدت و کیفیت درد توضیح دهد 

 .تدابیر پرستاری در کنترل درد را شرح دهد 

  بیماری را توضیح دهد. –طیف سالمتی 

 .عوامل مؤثر بر سالمتی و بیماری را شرح دهد 

 .نقش پرستار در ارتقاء سالمت را بیان کند 

 

 هدف كلي

 به منظور پیشبرد استراحت و خواب مددجو آشنايي با تدابیر پرستاری

 اهداف اختصاصي

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد راتوضیح خواب مختلف مراحل. 

 دهد می توضیح را خواب نیازهای رفع پیرامون پرستاری مداخالت. 

 .اختالالت شایع خواب را توصیف نماید 

 ثرات و فیزیولوژی خواب را توضیح دهد.ا 

 شخص نماید.م را استراحت و خوابمداخله گر در  تغیر هایم 

 نماید مشخص را دارد اثر خواب اختالل و بهبود بر که عواملی. 

 

 هدف كلي

 شناخت اثرات ورزش و بي حركتي بر سیستم های بدن  

 اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 آتوپی عضالت، افتادگی پا، زخم بستر را تعریف کند.اصطالحات بی حرکتی، استراحت در تخت، آتروفی عضالنی ، 

 .نقش دستگاه اسکلتی، عضالنی و عصبی را در فیزیولوژی حرکت توصیف نماید 

 .انواع ورزش را توضیح دهد 

 .اثرات ورزش و بی حرکتی بر سیستم های بدن را شرح دهد 

 د.تدابیر پرستاری برای پیشگیری و درمان مشکالت بی حرکتی را تشخیص ده 

 .اصول مکانیک بدن را در زمان وضعیت دادن، حرکت و بلند کردن و جابه جایی شرح دهد 

 

 هدف كلي

 آشنايي با انواع روش های مراقبت از زخم و زخم های فشاری

 اهداف اختصاصي

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 نماید بحث را فشاری های زخم تشکیل بر موثر و زا خطر عوامل. 
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 کند لیست را فشاری های زخم رحلهم چهار 

 دهد توضیح را بستر زخم از مربوطه مراقبتهای. 

 نماید بحث را زخم بهبود طبیعی فرایند. 

 کند توصیف را ثانویه و اولیه توجهات در ها زخم بهبودی بین اختالف 

 دهد شرح را آن موانع یا زخم بهبود پیشرفت موثربر عوامل. 

 کند توصیف را مزمن و حاد های زخم از یپرستار های مراقبت بین اختالف 

 کند لیست پوستی تمامیت اختالل با مددجو برای را متناسب پرستاری اقدامات. 

 نماید ذکر را ها پانسمان واهداف انواع 

 

 هدف كلي

 آشنايي با نحوه آموزش به مددجو  

 اهداف اختصاصي

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نماید بیان را یادگیری و تدریس بین ی ها تفاوت و ها شباهت. 

 کند تعیین را مددجو آموزش در پرستار نقش 

 کند تعیین را مددجو آموزش اهداف. 

 دهد شرح را مددجو به آموزش در ارتباط اصول بکارگیری نحوه. 

 نماید توصیف را یادگیری های حیطه. 

 نماید تعیین را یادگیری پایه اصول. 

 نماید توصیف را پرستاری معمول های راقبتم در اموزش بکارگیری های راه. 

 

 هدف كلي

 آشنايي با انواع روش ها و موارد استفاده از اكسیژن درماني

 اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اصطالحات تنفس، تهویه، هیپوکسی، سیانوز و تراکیاستومی را تعریف کند 

 .اصول فیزیولوژی تنفس را شرح دهد 

 ئم هیپوکسی را لیست نماید.عال 

 .موارد استفاده از اکسیژن درمانی را بیان کند 

 .انواع روش های اکسیژن درمانی را توضیح دهد 

 ی را بیان کند.مانعوارض، مراقبت های پرستاری و احتیاطات اکسیژن در 

 .اقدامات پرستاری به منظور افزایش خروج ترشحات ریوی را شرح دهد 

  های هوایی مصنوعی) ایروی دهانی، لوله تراشه و تراکیاستومی( را توضیح دهد. روش مراقبت از راه 

 

 هدف كلي

 شناخت نیاز های تغذيه ای مددجو  

 اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
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 دی، اصطالحات تغذیه، سوء تغذیه، چاقی، متابولیسم، هضم، جذب، سوء هضم، تهوع و استفراغ، تغذیه کامل وری

 گاستروستومی، الواژ و گاواژ را تعریف کند.

 .گروه های مواد غذایی را نام برده و اهمیت هر یک را شرح دهد 

 .انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در بیمارستان را توضیح دهد 

 .اختالالت شایع تغذیه ای و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهد 

 می و مراقبت های پرستاری آن ها را توضیح دهد.تغذیه از طریق گاواژ ، گاستروستو 

 ح دهد.خوراکی و تغذیه کامل وریدی را شرت های میان تغذیه تفاو 

 

 هدف كلي

 آشنايي با مشکالت شايع در دفع مدفوع و تدابیر پرستاری مربوطه

 اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد شرح مختصر طور به ار ای روده سیستم فیزیولوژی و آناتومی. 

 دهد شرح را ای روده سیستم عملکرد بر موثر عوامل. 

 دهد شرح را زندگی مختلف های دوران در ای روده سیستم عملکرد. 

 کند بیان را ای روده سیستم رایج اختالالت. 

  دهد توضیح رامشکالت معمول در عمل دفع، عوامل مستعد کننده و مراقبت های پرستاری آن. 

 دهد توضیح را مدفوع متداول شاتآزمای. 

 دهد توضیح را ای روده سیستم تشخیصی های روش. 

 دهد توضیح را ای روده سیستم درمانی های روش. 

 دهد شرح را ، موارد استعمال و نحوه انجام آناانم انواع. 

 دهد توضیح را ستومیمراقبت های پرستاری را بری بیمار دارای ا 

 هدف كلي

 يع در دفع ادرار و مراقبت های پرستاری مربوطهآشنايي با مشکالت شا

 اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد شرح مختصر طور به را ادراری سیستم فیزیولوژی و آناتومی. 

 دهد شرح را ادراری سیستم عملکرد بر موثر عوامل. 

 دهد شرح را زندگی مختلف های دوران در ادراری سیستم عملکرد. 

 تعریف کند. را ادراری سیستم رایج صطالحاتا 

 دهد توضیح را ادراری سیستم رایج اختالالت. 

 .نحوه تهیه نمونه ادرار جهت آزمایش تجزیه و کشت ادرار را شرح دهد 

 دهد توضیح را ادراری سیستم تشخیصی های روش. 

 .موارد استعمال و سند زدن را نام ببرد 

 کند بیان را ادراری های سوند انواع. 

 دهد توضیح را ادراری سونداژ به مربوط های مراقبت. 

 

 هدف كلي
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 آشنايي با اصول كلي دادن انواع داروها و محاسبات آن ها)قسمت اول(

 اهداف اختصاصي

 دوره باید بتواند: انیدانشجو  در پا

 ی های اساسی برای آماده کردن کلیه داروها بیان کند.راهنمای 

 دهان، زیرزبانی و مکیدنی را توضیح دهد. اصول و روش دادن دارو از راه 

 .اصول و روش مصرف موضعی دارو ها نظیر قطره های چشم، گوش، بینی، مصارف پوستی، رکتالی و واژنی را توصیف کند 

 .نکات مورد نیاز برای آموزش به بیمار در مورد نحوه مصرف داروها شرح دهد 

  تزریقی  داخل جلدی و زیر جلدی  را شرح دهد.روش های اندازه گیری و نحوه آماده کردن داروهای 

 .اصول صحیح، محل ها  و روش انجام تزریقات داخل جلدی و زیر جلدی را توضیح دهد 

  بر اساس واحد وزرنی، حجمی درصد و(.مقدار داروی تجویز شده را به طور صحیح محاسبه کندunit) 

 انواع اسامی دارو ها را توضیح دهد.

 نه داروشناسی را توضیح دهد.مفاهیم موجود در زمی

 انواع روش های تجویز دارو را توضیح دهد.

 را توضیح دهد.روش های اندازه گیری دارو 

 بتواند میزان داروی تجویز شده را به طور صحیح محاسبه نماید.

 مقادیر دارویی برای کودکان را بیان کند.نکات مربوط به محاسبه 

 ح دهد.علل خطاهای دارویی در کودکان را شر

 رهنمودهای تجویز ایمن داروهای مخدر را توضیح دهد.

 نقش مراقب سالمت را در زمینه تجویز دارو شرح دهد.

 انواع دستورات دارویی را توضیح دهد.

 انواع خطاهای دارویی و نحوه برخورد با این موضوع را شرح دهد.

 اصل تجویز صحیح دارو را توضیح دهد. 8
 دستورات دارویی را نام ببرد.نکات مربوط به ثبت صحیح 

 را شرح دهد. نکات مربوط به تجويز دارو به كودكان

 تجويز دارو به روش خوراكي  و نکات مربوطه را توضیح دهد.

 را توضیح دهد. محافظت از بیمار در مقابل آسپیراسیوننحوه 

 تجويز دارو به روش موضعي  و نکات مربوطه را توضیح دهد.

 قطره بیني ، چشم و گوش و نکات مربوطه را توضیح دهد.تجويز دارو به صورت 

 تجويز دارو به روش واژينال  و نکات مربوطه را توضیح دهد.

 تجويز دارو به روش مقعدی  و نکات مربوطه را توضیح دهد.

 تجويز دارو به روش استنشاقي  و نکات مربوطه را توضیح دهد.

 توضیح دهد. تجويز دارو به روش تزريقي  و نکات مربوطه را

 

 هدف كلي

 آشنايي با اصول كلي دادن انواع داروها و محاسبات آن ها)قسمت دوم(

 اهداف اختصاصي 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .محل ها تزریق عضالنی) ونتروگلوتئال، دورسوگلوتئال، واستوس لترالیس و دلتوئید( را توضیح دهد 

 روش(روش های خاص در تزریقات عضالنی z را شرح دهد.و روش مسدود کردن هوا ) 

 .اصول صحیح و روش تزریقات عضالنی و عوارض جانبی تزریق عضالنی را توضیح دهد 

 .نحوه آماده کردن داروهای تزریقی عضالنی را شرح دهد 
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 هدف كلي 

 آشنايي با اصول كلي دادن انواع داروها و محاسبات آن ها)قسمت سوم(

 اهداف اختصاصي

 ایان دوره باید بتواند:دانشجو  در پ

 .اصطالحات تزریق وریدی، نشت، فلبیت و محلول های وریدی را تعریف کند 

 .اصول صحیح، محل ها و روش های انجام تزریق وریدی را شرح دهد 

 .قطرات سرم بیمار را با روش صحیح محاسبه کند 

 .انواع محلول های تزریقی وریدی را نام ببرد 

 و مراقبت از سرم را توضیح دهد. عوارض جانبی تزریقات وریدی 

 

 هدف كلي

 آشنايي با مراقبت های پرستاری هنگام پذيرش، انتقال و ترخیص مددجويان

 اهداف اختصاصي

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اصطالحات پذیرش، انتقال و ترخیص را تعریف کند 

 .قسمت های مختلف یک بیمارستان را شرح دهد 

 ری هنگام پذیرش بیمار را در یک واحد بهداشتی و درمانی توضیح دهد.مراقبت های پرستا 

 .مراقبت های پرستاری هنگام انتقال بیمار در داخل واحدهای بهداشتی درمانی یا بین واحدهای مختلف را توضیح دهد 

  ماران و اصول مراقبتی مربوطه را شرح دهد.یبنحوه تنظیم برنامه ترخیص 

 

 هدف كلي

 ند پرستاری و مراحل آنآشنايي با فرآي

 اهداف اختصاصي

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مراحل فرآیند پرستاری نام ببرد.

 .تفاوت میان ارزیابی پرستاری با ارزیابی پزشکی را بیان کند 

 .اطالعات عینی را از اطالعات ذهنی جدا نماید 

 ف نماید.هدف از مشاهده، مصاحبه و ارزیابی فیزیکی پرستاری را توصی 

 .با استفاده از تکنیک مصاحبه، تاریخچه پرستاری را به طور صحیح اخذ کند 

 هدف كلي

 آشنايي با مفهوم ايمني و تأمین امنیت مددجويان

 اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تهدید را ایمنی تواند می رطوبت و حرارت ، غذا ، اکسیژن به فیزیولوژیک اساسی نیازهای رفع عدم چگونه که دهد شرح 

 .کند

 دهد توضیح را تکامل و رشد مراحل با متناسب ایمنی خاص خطرات. 

 ببرد نام را عوامل مؤثر بر مهار مددجو. 

 ذکرنماید را خود از محافظت در فرد توانایی بر موثر عوامل 
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 را گرفتگی برق خطر و مسمومیت ، سوختگی ، افتادن خطر کاهش جهت مددجو سن با متناسب خاص پرستاری اقدامات 

 .دهد شرح

 .بیماران در معرض خطر صدمه را شناسایی کند 

 .تدابیر پرستاری جهت پیشگیری از صدمه را انتخاب کند 

 

 هدف كلي

 گزارش نويسي پرستاری

 اهداف اختصاصي

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 حیح را توصیف نماید.اهمیت آگاهی از گزارش شفاهی و ثبت اطالعات به روش ص 

 .انواع گزارش نویسی در پرستاری را با هم مقایسه کند 

 .اطالعات مربوط به بیمار را به طور کامل و دقیق ثبت کند 

 .اصول صحیح گزارش نویسی در پرستاری را لیست کند 

 

 هدف كلي

 آشنايي با تعادل مايعات و الکترولیت ها

 اهداف اختصاصي 

 ید بتواند:دانشجو  در پایان دوره با

 .تنظیم، جابجایی، توزیع و ترکیب مایعات بدن را شرح دهد 

 .فرآیند های مربوط به تعادل اسید و باز را بیان کند 

 .عوامل مؤثر بر تعادل اسید و باز، الکترولیت و مایعات را توضیح دهید 

 ند.مطالعات آزمایشگاهی مربوط به عدم تعادل مایع، الکترولیت و اسید و باز را بیان ک 

 .میزان جریان مایعات داخل وریدی را محاسبه کند 

 

 هدف كلي

 شناخت روش های كنترل عفونت

 اهداف اختصاصي

 دوره باید بتواند: انیدانشجو  در پا

 .اصطالحات میکروارگانیسم، بیماریزا، غیر بیماری زا، محافظ، استریل، ایزوله را تعریف کند 

 را توصیف نماید. مداخالت پرستاری در گسستن چرخه ی عفونت 

 دهد تشخیص را عفونت علیه بر طبیعی دفاعی های مکانیسم. 

 دهد شرح التهابی واکنش در را رویدادها. 

 دهد توضیح را عمومی و موضعی عفونت های نشانه و عالئم. 

 دهد شرح را بیمارستانی های عفونت انتقال ی کننده ایجاد شرایط 

 دهد توضیح را استاندارد های احتیاط اصول. 

 

 هدف كلي

 كاربرد اسالم در ارائه خدمات پرستاری و اخالق و قوانین پرستاری
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 اهداف اختصاصي

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اهمیت رعایت تکالیف مذهبی در مراقبت های پرستاری را بیان کند 

 ان کند.اصول شرعی در خصوص مواردی نظیر تکلیف، طهارت، نماز و روزه و احکام محتضر را بی 

 دهد توضیح را ای حرفه کار و اخالق بین ارتباط. 

 دهد شرح اخالق در را ارزشها نقش 

 نماید مشخص و بررسی را فردی های ارزش. . 

 دهد شرح را مددجو از مراقبت بر ها ارزش تاثیر چگونگی. 

 دهد شرح را اخالق در پرستاری های دیدگاه از مورد یک. 

 گیرد کار به بالینی موقعیت یک در را اخالقی تحلیل و تجزیه روش یک. 

 کند مشخص پرستاری مفاهیم با را اخالقی هایی جنبه تقارن. 

 

 هدف كلي

 آشنايي با مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحي

 اهداف اختصاصي

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اصطالحات مربوط به این فصل را بداند 

 عمل جراحی را طراحی کند. از برنامه آموزش بیمار قبل 

 .بررسی و شناخت بیمار قبل از جراحی را بیان کند 

 .عواملی که در حین و بعد از عمل جراحی بررسی می شوند را فهرست کند 

 .اقدامات پرستاری برای پیشگیری از عوارض بعد از عمل را شرح دهد 

 د.مسئولیت های پرستار در حین و بالفاصله بعد از عمل را شرح ده 

 

 روش آموزش

 

  پاسخ و پرسش و گروهی بحث،  یسخنران

 

 شرايط اجراء

 امکانات آموزشي بخش 

 و کامپیوتر ئو پروژکتوروید ،اسالید پروژکتور 

 وایت برد و ماژیک

 

 :منابع اصلي درسي 

 آینده سازان -مریم. )آخرین ویرایش(. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآب، عالیخانی، موسوی، ملیحه السادات -1

 اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی ایران. تهران: سالمی پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین. -2
1. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 

prentice Hall 

 

 

  ارزشیابي
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 و رائه تکالیف مورد نظر  ترم میان تئوری امتحان برگزاری : ترم بین در تکوینی ارزشیابی

 ترم پایان تئوری امتحان برگزاری : پایانی ارزشیابی
 

 نحوه محاسبه نمره كل 

 جلسه اول 11از   : واسدی الری رضویو جناب آقای دکتر  سرانجامو  فرامرزیاناحث سرکار خانم ها از مب:  ترم میان امتحان 

 جلسه  14:  از  ، جناب آقای دکتر بذرافشان و جناب آقای دکتر پروینیان نسب سرانجامخانم سرکار از مباحث   :ترم پایان امتحان

 دوم

 اری نظریجدول بارم بندی درس اصول و مهارت های پرست

 

 نمره مربوطه تعداد جلسات نام مدرس 

 63/8 11 سرانجام سرکار خانم 

 63/0 1 جناب آقای دکتر رضوی

 28/2 6 جناب آقای دکتر پروینیان نسب

 28/2 6 جناب آقای دکتر بذرافشان

 8/6 5 فرامرزیانسرکار خانم 

 52/1 2 سرکار خانم اسدی الری 

 1 نمره 1 تکالیف و حضور و غیاب 

 20  جمع

 

 مقررات

 می باشد. 10ی آموزش نامه آیین براساس قبولی نمره حداقل 

 یآموزش نامه آیین براساس کالس در غیبت مجاز تعداددفعات 
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 جدول زمانبندی اصول و مهارت های پرستاری نظری

 

  عنوان مبحث تاريخ ساعت روز رديف

 فرامرزيان خانم 0 عالئم حیاتي 25/7/0010 01-8 شنبهدو  .0

 خانم فرامرزيان 2 عالئم حیاتي 26/7/0010 02-01 شنبهسه   .2

 سرانجامخانم  تاريخچه و تعريف پرستاری 27/7/0010 01-8 چهارشنبه  .3

  الری خانم اسدی نیازهای دفعي)ادرار( 2/8/0010 01-8 دوشنبه  .0

 الری خانم اسدی ازهای دفعي)مدفوع(نی 2/8/0010 01-02 شنبهدو   .5

 آقای دكتر بذرافشان مفهوم نیازهای بهداشتي 3/8/0010 01-02 سه شنبه   .6

 خانم فرامرزيان 0دارو دادن و محاسبات دارويي 9/8/0010 01-8 شنبهدو   .7

 خانم فرامرزيان 2دارو دادن و محاسبات دارويي 01/8/0010 01-02 شنبهسه   .8

 سرانجامخانم  طیف سالمت و بیماری 00/8/0010 01-8 چهارشنبه  .9

 خانم فرامرزيان 3دارو دادن و محاسبات دارويي 06/8/0010 01-8 دوشنبه  .01

)به صورت كارگاهي فرآيند پرستاری 23/8/0010 01-02 شنبهدو  .00

 برگزار مي گردد.(

آقای دكتر پروينیان 

 نسب 

 آقای دكتر بذرافشان تیو الکترول عاتيمفهوم تعادل ما 20/8/0010 01-02 شنبهسه   .02

 سرانجامخانم  انيدر مراقبت از مددجو هيمفهوم تغذ 25/8/0010 01-8 چهارشنبه  .03

)به صورت كارگاهي 0گزارش نويسي  31/8/0010 01-02 شنبهدو  .00

 برگزار مي گردد.(

آقای دكتر پروينیان 

 نسب 

 دكتر بذرافشانآقای  يقبل و بعد از عمل جراح یمراقبت ها 0010//0/9 01-02 شنبهسه   .05

آقای دكتر پروينیان  وكنترل عفونت یریشگیپ 7/9/0010 01-02 شنبهدو  .06

 نسب 

 سرانجامخانم  مراقبت از زخم 7/9/0010 01-8 شنبهدو   .07

 آقای رضوی اكسیژن درماني 02/9/0010 01-8 شنبه  .08

 سرانجامخانم  نايمددجو تیامن نیو تأم تیبه امن ازین 00/9/0010 01-8 دوشنبه  .09

 سرانجامخانم  يحركت يمفهوم حركت و ب 06/9/0010 01-8 رشنبهچها  .21

 سرانجامخانم  آموزش به مددجو 20/9/0010 01-8 شنبهدو   .20
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اخالق  -در مراقبت يكاربرد احکام اسالم 23/9/0010 01-8 چهارشنبه  .22

 یپرستار نیوقوان

 سرانجامخانم 

 سرانجامخانم  ردد نیدرد و تسک، شيبه آسا ازیمفهوم ن 28/9/0010 01-8 شنبهدو   .23

 سرانجامخانم  مفهوم خواب و استراحت 31/9/0010 01-8 چهارشنبه  .20

 سرانجامخانم  پذيرش، انتقال، ترخیص 5/01/0010 01-8 شنبهدو   .25
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 (COURSE PLAN)  اصول و مهارت های پرستاری عملي طرح دوره

 

 

 

 

 

 مقدمه:

باشد های پرستـاری عملی بـه منظور آمـاده سـازی دانشجویـان بــرای مـراقبت از مـددجویـان مـیاصول مهارت

های پرستاری در محیط آزمایشگاه با استفاده از مانکن، موالژ و بیمارنما به دانشجویان آموزش داده میشود تا دستورالعمل

 ضور در محیط  بالینی کسب نماید .بتوانند مهارتهای الزم را جهت ح

 
 

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری              اری حضرت زینب)س(             گروه آموزشی: پرستاری دانشکده : پرست

 پیوسته

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

 نوع واحد : عملی

 روز و ساعت برگزاری کالس:  در جدول زمانبندی ذکر شده است پیش نیاز: ندارد

  مرکز مهارت های بالینیرگزاری: مکان ب

 

 مسئول برنامه :  سرکار خانم فرامرزیان

دکتر رضوی، جناب آقای دکتر بذرافشان و جناب اقای سرانجام، مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:سرکار خانم ها اسدی الری، فرامرزیان، 

 اکبریجناب آقای 

 1401مهرماه  –تهیه و تنظیم :  سرکار خانم فرامرزیان 
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 عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد :

 شستشوی دست به روش طبی و جراحی .1

 تغییر وضعیت و جابه جایی مددجو .2

 مهارت های بهداشت فردی جسمی) حمام، مراقبت از دهان و دندان( .6

 اصول و کنترل عالئم حیاتی .4

 چگونگی ثبت گزارشات پرستاری .5

 نتقال و ترخیصپذیرش، ا .3

 کاربرد روش های درمانی سرمایش و گرمایش .6

 کاربرد روش های خاص در برطرف کردن نیازهای تغذیه ای)لوله معده، گاستروستومی( .8

 برطرف کردن نیازهای دفع ادراری)بیمار از راه طبیعی و سند ادراری( .9

 بیرون آوردن آن(اصول استفاده از وسایل استریل)باز کردن وسایل استریل، پوشیدن دستکش و  .10

 مراقبت از بیمار ایزوله .11

 نحوه مراقبت از زخم) پانسمان، کوتاه و خارج کردن درن و کشیدن بخیه( .12

 انواع بانداژ نحوه انجام .16

انواع روش های دارودرمانی)خوراکی، پوستی، شیاف، قطره های چشمی، بینی و گوشی، تزریقات عضالنی، وریدی، زیرجلدی و  .14

 داخل جلدی(

 بات داروییانجام محاس .15

 مراقبت از جسد .13
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 اهداف درس: 

 

 هدف کلی 

 آشنایی با روش های پیشگیری از انتقال عفونت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 بهداشت دست ها را به درستی انجام دهد. 

 ( را بداند.نحوه استفاده از پوشش های حفاظت شخصی) گان، ماسک و دستکش یکبار مصرف

 ایجاد و برقراری یک محیط استریل به روش صحیح اجرا کند.

 پوشیدن و خارج گان و دستکش  استریل را به روش باز و بسته انجام دهد.

 

 هدف کلی 

 انجام تعویض مالفه های تخت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد.تعویض مالفه های تخت اشغال نشده را انجام 

 تعویض مالفه های تخت اشغال شده را به شیوه های مختلف )پهلو به پهلو و باال به پایین( انجام دهد.
 

 هدف کلی 

 بررسی و اندازه گیری دقیق عالئم حیاتی)دو جلسه(

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 قعد و غیره( اندازه گیری کند.درجه حرارت را به روش های مختلف)از راه دهان، زیربغل، م

 ضربان قلب و نبض رادیال( بیمار را بررسی کند. نتنفس و ضربان قلب )نبض های محیطی، ضربان نوک قلب و بررسی همزما

 فشارخون را به صورت دقیق به روش های مختلف اندازه گیری کند.
 

 هدف کلی 

 تأمین بهداشت فردی

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند: دانشجو  در پایان دوره

 شستشوی دهان بیمار و مسواک در تخت را انجام دهد.

 بیمار را به روش صحیح در تخت حمام دهد.

 موهای بیمار محدود به تخت را شستشو دهد.

 نحوه ماساژ پشت و نواحی تحت فشار را بداند.

 

 هدف کلی 

 1شناخت و  اجرا روش های مراقبت از زخم

  اهداف اختصاصی 

 ن دوره باید بتواند:دانشجو  در پایا

 زخم بیمار را با پانسمان های مختلف و با روش استریل تعویض کند.

 از ترشحات زخم به روش صحیح نمونه برداری کند.

 و دبریدمان کند. زخم را به روش استریل و صحیح شستشو
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 هدف کلی 

 2شناخت و  اجرا روش های مراقبت از زخم

  اهداف اختصاصی 

 ه باید بتواند:دانشجو  در پایان دور

 م دهد.نجاتمیز کردن محل درن و کوتاه کردن درن و پن روز را به درستی ا

 بخیه های پوستی را به روش صحیح بردارد.

 کاربرد انواع پانسمان های شفاف و هیدروکلوئید و نوین را بشناسد.

 از بیمار مبتال به زخم بستربه نحوه صحیح مراقبت کند.

 

 هدف کلی 

 بیماروضعیت دادن به 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تغییر وضعیت های مختلف )وضعیت نشسته، اورتوپنه، خوابیده به پشت و شکم و پهلو( در بیمار با رعایت اصول صحیح اجرا کند.
 

 هدف کلی 

 تأمین اکسیژن

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 یمار نمونه تهیه کند.از بینی و حلق ب

 برای  هر بیمار روش مناسب اکسیژن درمانی را انتخاب کند.

 بینی و حلق بیمار را ساکشن کند.

 از لوله تراکیاستومی و لوله داخل نای به روش صحیح مراقبت کند.

 

 هدف کلی 

 تأمین نیاز غذایی بیمار

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 معده ای  و سند دهانی معده ای را به درستی وارد  و خارج کند. سند بینی

 الواژ و گاواژ را انجام دهد.

 جذب و دفع مایعات را بررسی کند.
 

 هدف کلی 

 ( 1دفع مدفوع) نیازهای دفعی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دادن و گرفتن لگن توالت در تخت را انجام دهد.

 یمار را به روش صحیح اجرا کند.تنقیه ب

 تعویض و شستشوی کولوستومی را انجام دهد.

 

 هدف کلی 
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 (2دفع ادرار)نیازهای دفعی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 وارد کردن و خارج کردن سند ادراری موقت و دائم را انجام دهد.

 نحوه تهیه نمونه ادرار را بداند.

 با سند مناسب به روش های مختلف را انجام دهد. شستشوی مثانه

 
 

 هدف کلی 

 بانداژکردن

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع بانداژ ها را بشناسد.  

 بانداژ عضوهای مختلف بدن را انجام د هد.

، بانداژ کردن 8ارپیچ معکوس، روش برگشتی، روش بانداژ به روش های مختلف: بانداژ به روش حلقوی ساده، بانداژ مارپیچ ساده، م

 شست و باند سه گوش بازویی

 

 هدف کلی 

 دارو درمانی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دستورات پزشک در مورد نوع دارو و نحوه تجویز کنترل کند.

 مار بدهد.داروهای خوراکی، پوستی ، شیاف ها و قطره ها را به روش صحیح به بی

 تزریقات زیر جلدی، عضالنی و داخل جلدی را به صورت دقیق انجام دهد.

 راه وریدی بیمار را با سوزن پروانه یا آنژیوکت برقرار کند.

 مایعات داخل وریدی را بررسی و برقرار کند.

 میزان قطره در دقیقه و سی سی در ساعت مایعات وریدی با ست سرم و میکروست محاسبه کند.

 

 ف کلیهد 

 کاربرد روش های درمانی سرمایش و گرمایش و مراقبت از جسد

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نحوه استفاده از کمپرس سرد و گرم را بداند. 

 مراقبت از بدن بعد از مرگ را انجام دهد.

عی و قانونی در مراقبت و حمل و نقل متوفی را اجرا حفظ احترام و شأن فرد فوت شده به وسیله رعایت کلیه اصول اخالقی، شر

 نماید.

 

 

 هدف کلی 

 تهیه گزارش پرستاری

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
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 گزارش پرستاری کامل برای بیمار در بدو ورود به بخش، بیمار منتقل شده و ترخیصی تنظیم کند. 

 

 

 

 

 روش آموزش: 

 پرسش و پاسخ، نمایش فیلم و اسالید  ایفای نقش، بحث گروهی، سخنرانی، نمایش دادن،

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشي بخش:  

  و کامپیوتر و وایت برد ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 مدل های آموزشی مختلف، موالژ و تجهیزات پزشکی 

 

  منابع اصلي درسي: 

 آینده سازان -ین ویرایش(. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآبموسوی، ملیحه السادات، عالیخانی، مریم. )آخر -1

پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی ایران. تهران:  -2

 سالمی

6. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New 

York: prentice Hall. 

 

 نحوه ارزشیابي و محاسبه نمره كل: 

 

 شیوه ارزشیابی

 تاریخ آزمون نمره معیارها ردیف

از تمامی  OSCEترم  امتحان پایان 1

 مباحث تدریس شده

 متعاقبا اعالم می گردد 19

)تمرین حضور غیاب و فعالیت کالسی 2

 مهارت ها(

 الم می گرددمتعاقبا اع 1

 متعاقبا اعالم می گردد 20 جمع نمره 

 

 مقررات: 

  می باشد.                                        10حداقل نمره قبولی 

 مقررات آموزشیبق قوانین دفعات مجاز غیبت ط تعداد    

   

 توضیحات: 

  بدون هماهنگی با هماهنگ کننده درس، کالسی  را با توجه به اینکه برنامه اساتید کامال به هم وابسته است، به هیچ عنوان

 تعطیل یا جا به جا نکنید.

 سرکار و گروه خانم ها با  یاکبر یبا جناب آقا انیمربوطه جهت گروه آقا یمراقبت هاو   2و  1 یدفع هایمراقبت تجلسا

 خواهد شد. لیتشک اسدی الریخانم 

 .تغییر در گروه بندی و جا به جایی ممنوع می باشد 
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 موجه بودن  ریبودن منجر به حذف درس و در صورت غهر واحد( در صورت موجه  یجلسه به ازا کیازحد مجاز ) شیب تیبغ

 گردد. یاخذ نمره صفر ممنجر به 

 .جهت حضور در کالس های عملی و مرکز مهارت های بالینی تهیه روپوش پرستاری الزامی است 

  کارشناس مرکز مهارت های بالینی( در روز های  سرکارخانم کمالیرین با دانشجویان محترم، جهت استفاده از سالن تم(

 هید.هماهنگی های الزم را انجام د 8-15شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

 

 

 

شماره 

 مبحث

 نام یا شماره ایستگاه  نام مدرس عنوان مبحث

اصول استفاده از وسایل  -شستشوی دست به روش طبی و جراحی 1

 استریل

 زمایشگاه اتاق عملآ آقای اکبری

 سالن تمرین آقای اکبری /تغییر وضعیت و جا به جایی بیمار تعویض ملحفه -توضیح واحد بیمار 2

 4 خانم فرامرزیان عالئم حیاتی)نبض، تنفس، درجه حرارت( 6

 4 خانم فرامرزیان عالئم حیاتی)فشارخون( 4

 سالن تمرین آقای اکبری دندان( مهارت های بهداشت فردی)حمام در تخت، مراقبت از دهان و  5

 1 آقای دکتر رضوی اکسیژن درمانی 3

 6 خانم سرانجام نیازهای تغذیه ای 6

آقای  -خانم اسدی الری 1نیازهای دفعی 8

 اکبری

)خانم ها( و  سالن 6

 تمرین)آقایان(

آقای  -خانم اسدی الری 2نیاز های دفعی  9

 اکبری

)خانم ها( و  سالن 6

 تمرین)آقایان(

 2 آقای اکبری 1نحوه مراقبت از زخم  10

 2 آقای اکبری 2نحوه مراقبت از زخم  11

 ایستگاه فوریت آقای اکبری 1انواع بانداژ  16

 6 خانم اسدی الری مراقبت از جسد 14

 6 اکبریآقای  سرمادرمانی و گرمادرمانی 15

 4 انخانم فرامرزی )خوراکی، پوستی، شیاف و قطره ها( 1دارودرمانی  13

 4 خانم رحمتی ( IM, ID, SQ)داروهای تزریقی  2دارو درمانی  16

  4 خانم رحمتی (IV)داروهای تزریقی  6دارو درمانی  18

 6 خانم اسدی الری تزریق سرم -باز کردن راه وریدی 19
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 اصول و مهارت های پرستاری عملي درس زمانبندی جدول
 

 3گروه  5گروه  4گروه  6گروه  2گروه  1گروه  ساعت تاریخ روز

 جلسه توجیهی 16-15 26/6/1401 شنبه

      1 16-15 24/6/1401 یکشنبه

     1  16-15 25/6/1401 دوشنبه

    1   10-12 26/6/1401 چهارشنبه

 1      15-16 26/6/1401 چهارشنبه

   1    16-15 60/6/1401 شنبه

  1     16-15 1/8/1401 یکشنبه

      2 16-15 2/8/1401 دوشنبه

     2  8-10 4/8/1401 چهارشنبه

    2   10-12 4/8/1401 چهارشنبه

   2    16-15 6/8/1401 شنبه

  2     16-15 8/8/1401 یکشنبه

     دختران 8 دختران 8 12-10 9/8/1401 دوشنبه

   دختران 8 دختران 8 پسران 8 پسران 8 16-15 9/8/1401 دوشنبه

 8پسران/8    6 10-12 11/8/1401 چهارشنبه

 دختران

 8پسران/ 8

 دختران

   پسران 8 پسران 8   15-16 11/8/1401 چهارشنبه

 6    دختران 9 دختران 9 16-15 14/8/1401 شنبه

   دختران 9 دختران 9 پسران 9 پسران 9 16-15 15/8/1401 یکشنبه

 دختران 9 دختران 9     12-10 13/8/1401 دوشنبه

 پسران 9 پسران 9     16-15 13/8/1401 دوشنبه

  6     10-12 16/8/1401 سه شنبه

    6   10-12 18/8/1401 چهارشنبه

   پسران 9 پسران 9 6  15-16 18/8/1401 چهارشنبه

   6  5 19 16-15 21/8/1401 شنبه

    5 19 16 16-15 22/8/1401 یکشنبه

    19   8-10 26/8/1401 دوشنبه

   5  16 4 16-15 26/8/1401 دوشنبه

  5 19  4 6 8-10 25/8/1401 چهارشنبه

 2 19  4 6  10-12 25/8/1401 چهارشنبه

 19      15-16 25/8/1401 چهارشنبه

   4   5 16-15 28/8/1401 شنبه

    16 10 14 16-15 29/8/1401 یکشنبه

     14  8-10 60/8/1401 دوشنبه

 16 4 10 14   16-15 60/8/1401 دوشنبه

 4 10 6    8-10 2/9/1401 چهارشنبه
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 5  14 6   10-12 2/9/1401 چهارشنبه

     13 10 16-15 5/9/1401 شنبه

  16   11  16-15 3/9/1401 یکشنبه

       12-10 6/9/1401 دوشنبه

 14  16   13 16-15 6/9/1401 دوشنبه

   13 10   10-12 8/9/1401 سه شنبه

  6 11 13   8-10 9/9/1401 چهارشنبه

 6 13     10-12 9/9/1401 چهارشنبه

 13     11 16-15 12/9/1401 شنبه

    3 16 18 16-15 16/9/1401 یکشنبه

  14     12-10 14/9/1401 دوشنبه

   3  18  16-15 14/9/1401 دوشنبه

    11   10-12 15/9/1401 سه شنبه

   16    10-12 13/9/1401 چهارشنبه

 3 11     16-15 19/9/1401 بهشن

 10 3  18   16-15 20/9/1401 یکشنبه

       12-10 21/9/1401 دوشنبه

   18  3 16 16-15 21/9/1401 دوشنبه

       10-12 22/9/1401 سه شنبه

    16   10-12 26/9/1401 چهارشنبه

     15  15-16 26/9/1401 چهارشنبه

   15   3 16-15 23/9/1401 شنبه

 11 18     16-15 26/9/1401 یکشنبه

 16      12-10 28/9/1401 دوشنبه

 18 16     16-15 28/9/1401 دوشنبه

       10-12 29/9/1401 سه شنبه

 15      10-12 60/9/1401 چهارشنبه

      15 15-16 60/9/1401 چهارشنبه

    15   16-15 6/10/1401 شنبه

  15     16-15 4/10/1401 یکشنبه

       12-10 5/10/1401 دوشنبه

       16-15 5/10/1401 دوشنبه



23 

 

 

 

نبندی دانشجويا هوگر  

 6گروه  5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  ردیف

1.  
      

2.  
      

3.  
      

4.  
      

5.  
      

6.  
      

7.  
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تمرين پروسیجرهای پرستاریجدول   

گي دانشجو:خانواد نام ونام  شماره دانشجويي:      

 

 تائید ساعت تاريخ مدت زمان دفعات تمرين نوع پروسیجر شماره

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

11       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       
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18       

19       

21       


