
  
  تعالی  بسمه

  زنجان  استان  درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه

  مامایی و  پرستاري  دانشکده

  درس  طرح

 ) 1(  روان  بهداشت :  درس  نام  

   واحد نظري 2:  واحد درسی  میزان  

   اجتماعی  و روانشناسی 2  جامعه  بهداشت :نیاز  پیش  

   پرستاري  کارشناسی  چهارم  ترم :  دانشجویی  رده  

  دکتر کورش امینی :  مدرس  نام  

   

  : واحد  شرح  
 و  دانشجو با اصول  درس  این ر، دباشد می  پرستاري  کارشناسی  دوره  تخصصی  از دروس  یکی  واحد درسی  ینا 

  روان  بهداشت  تعاریف و روان پرستاري،  روان  بهداشت  ، تاریخچه مثال  براي(   روان  بهداشت  اولیه  مبانی
از   پیشگیري  هاي راه روانی،  هاي بیماري  روان، علل  وسالمت  موثر بر بهداشت  عوامل  ،روانی  هاي بیماري عالیم
 از و. شود آشنا می  بطور نظري...) و   پنداري  خویشتن بحرانی، استرس، از قبیل،  ومفاهیمی  روان  هاي بیماري ابتال به

  ها سروکار دارد استفاده مددجو با آن  عنوان  تحت  که  افرادي خود،  روان  ارتقاء سالمت حفظ و  در جهت  آن
 .دکن می

   
  :  کلی  هدف  

  آن مفاهیم  قرار دادن  وتحلیل  وتجزیه  روان  بهداشت  مبانی و  اصول  در زمینه  وبینش  دانش  کسب  درس  از این  دفه 
  . باشد توسط دانشجو می

   
  :  ویژه  اهداف  

 : قادر خواهد بود  درس  این  از پایان  دانشجو پس  
 .نماید  تعریف  مختلف  را از دیدگاه  روانی  ـ بهداشت 1  



 .دهد  توضیح  روان  بهداشت  تامین را در  روانی  نیازهاي  رابطه او و  نیازهاي و  انسان روانی،  بهداشت  ـ اصول 2  

 . قرار دهد  وتحلیل  را مورد تجزیه  روانی  بهداشت  درتامین وجامعه،  مدرسه خانواده،  ـ نقش 3  

  
  
  
  
  
  
 .کند  مقایسه  با هم دهد و  توضیح  روانی  هاي را در بیماري)   ثالثیه ، ثانویه اولیه،(   پیشگیري  ـ انواع 4  

آشنا  روان پرستاري  مختلف  هاي ونقش  پرستاري روان  آموزش  هاي دوره  با انواع ، پرستاري روان  تعریف  ـ ضمن 5
  .گردد
  . نماید  بحث  درس  در کالس  ومراکز روانپزشکی  روان پرستاري  ـ در مورد تاریخچه 6  

  را مورد بحث... و   نفس  ارزشی  منابع پیدایش،  علل ، از خود، ابعاد خویشتن  مفهوم  تعریف  ـ ضمن 7  
  . قرار دهد  وتحلیل وتجزیه

  . قرار دهد  وبحث  وتحلیل  مورد تجزیه  را در روان پرستاري وکاربرد آن  ـ ارتباط ،ارتباط درمانی 8  

  . نماید  فهرست  روانی  اختالالت  را در انواع  شایع و  رایج  هاي ونشانه  ـ عالیم 9

  .نماید  بحث  بحران در  مداخله و  مراحل ، در مورد انواع ؛ از بحران  تعریفی  ارائه  ـ ضمن 10 

را   از استرس  پیشگیري  طرق ، تاثیر و علل  در ضمن. کند  تعریف  دیدگاهدو  بر اساس  را حداقل  ـ استرس 11 
  . دهد  توضیح

  . دهد  توضیح  روان  هاي ماريبی  ودرمان  را در پیشگیري  مذهب  ـ نقش 12 

   . دهد  را شرح  روانی  هاي موثر بر بیماري  وعوامل  ـ علل 13 
  

 برنامه زمان بندي جلسات

   
  موضوع  جلسه
  روان  بهداشتاهمیت و مفاهیم    اول
  تامین را در  روانی  نیازهاي  رابطه او و  ونیازهاي  انسان روانی،  بهداشت  اصول  دوم

   روان  بهداشت



   روانی  بهداشت  درتامین وجامعه،  مدرسه ، خانواده  نقش  سوم
   روانی  هاي را در بیماري)   ثالثیه ثانویه، اولیه،(   پیشگیري  انواع  چهارم
  مختلف  هاي ونقش  روان پرستاري  آموزش  هاي دوره  ، انواع روان پرستاري  پنجم

  روان پرستاري
   پزشکی ومراکز روان  روان پرستاري  تاریخچه  ششم
  ...و   نفس  ارزشی  منابع پیدایش،  علل از خود، ابعاد خویشتن،  مفهوم  هفتم
  میان ترم  هشتم

  
  

   وکاربرد آن در روان پرستاري  ارتباط درمانی ارتباط،  نهم
   روانی  اختالالت  در انواع  وشایع  رایج  هاي ونشانه  عالیم  دهم

  ...)ادامه( روانی  اختالالت  در انواع  وشایع  رایج  هاي ونشانه  عالیم  یازدهم
مصاحبه روان پزشکی، معاینه و بررسی و شناخت بیماران مبتال به اختالالت   دوازدهم

  روانی
  آناز   پیشگیري  طرق ، تاثیر و علل ،استرس  سیزدهم

   بحران در  مداخله و  مراحل انواع، ، بحران  چهاردهم
   و قدرت هاي انسانی روان  هاي بیماري  ودرمان  پیشگیري در  مذهب  نقش  پانزدهم
   روانی  هاي موثر بر بیماري  وعوامل  علل  شانزدهم
  رفع اشکال  هفدهم

  
  :  تدریس  روش  

    گروهی  بحث+   شده  ریزي  برنامه  سخنرانی  
 

  :  آموزشی  کمک  وسایل    

  )پروژکتورویدئو (، پاورپوینت،اورهد  ماژیک برد،  وایت  
 

 : دانشجو)   وظایف(   تکالیف

   درس  درکالس  ـ حضور مرتب 1  



   علمی  مطالعات  مربوط بر اساس  درمباحث  فعال  ـ شرکت 2  

  در موعد مقرر  تکلیف  ـ تحویل 3  

   
   ارزشیابی  نحوه  

  صددر10  آن  ومفاهیم  روان  بهداشت زمینه پرستاريدر   مقاله  یک  ـ ارائه 1  

  درصد 10  ترم  ـ دو کوییز در ابتدا وانتهاي  2

  درصد 10  میانترم  ـ امتحان3  

 درصد 5  در کالس  ـ حضور فعال 4  

  درصد 65  پایانترم  ـ امتحان 5  

   
  
 

1. Videbeck, L.S.(2006). Psychiatric Mental Health Nursing. 3thEdition. 

Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins.  
2. Stuart, G.W. (2009). Principles & Practice of Psychiatric Nursing. 

9thEdition. St: Louis. Mosby Co.  

3. Varcarolis, E.M.,  Carson, V.B.,  Shoemaker, N.C. (2005).Foundations Of 

Psychiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach, 5th Edition. India. 

Elsevier Science Health Science Div. 
4. Valcarolis, E.M. (2000). Psychiatric Nursing Clinical Guide.Assessment. 

Tools & Diagnosis. Philadelphia.W.B. Saunders Co.  
5. Sadock, BJ., Sadock, VA., Ruiz, P. (2009). Kaplan and Sadock's 

Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9thEdition. Lippincott Williams & 

Wilkins. 
6. Shives, L.R., Isaac, A. (2002). Basic Consept of Psychiatric Mental Health 

Nursing. 5thEdition. Lippincott Williams & Wilkins. 

7. Carson V.B (2000). Mental Health Nursing the nurse – patient journey”. 

2th Edition. Saunders. 



8. Fortinash, K.M., Worret, P.A .H (2007). Psychiatric Mental Health Nursing, 

(FORTINASH). 4thEdition. Mosby Co.  

9. Isaacs. A. (2005). Mental Health and Psychiatric Nursing (Lippincott 

Review Series). 4thEdition. Lippincott Williams & Wilkins. 

  .شريب  انتشارات تهران،) . 1378( .)1(  روان  بهداشت روان پرستاري،. سعید آقاجانی،  حاجی - 10

  .  جامه  انتشارات تهران،). 1377(. )1(  روان  بهداشت پرستاري.  اسماعیل شاهسوند،  - 11

 ، تهران.  )1374(اقدس ، دواچی:  ، ترجمه روانی  در پرستاري  پرستاري  هاي تشخیص. سی -   مري - توسند  - 12
 . شهرآب  انتشارات

 
 
 
 

٢٥/١٠/١٣٩٢: یخ بازبینی و ویرایشتار  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 دانشکده پرستاري و مامایی 

  93-1392سال تحصیلی ) Course plan(طرح دوره 
  

  )2(پرستاري بهداشت روان  :نام درس

   )ساعت 34(واحد  2 :درسیمیزان واحد 

  نظري :نوع واحد

  )1(پرستاري بهداشت روان  :پیش نیاز

  دانشجویان پرستاري ترم پنجم :رشته و مقطع تحصیلی

   دانشکده پرستاري و مامایی  :محل برگزاري درس

آماده سازي دانشجو جهت شناخت بیشتر مددجویان و آشنایی با مشکالت آن ها، کاربرد مهارت   :هدف کلی
رستاري هاي ارتباط درمانی در بررسی و شناخت نیازهاي جسمی، روانی و اجتماعی آن ها و طرح و اجراي تدابیر پ

  بر اساس تشخیص هاي پرستاري) از پیشگیري تا نوتوانی(

شامل انواع اختالالت روانی و طبقه بندي آن ها، علل و عوامل ) 2(درس پرستاري بهداشت روان  :شرح درس
  .شدباهاي مربوطه میها و مراقبتهاي اولیه بهداشت روانی، درمانموثر بر آن ها و طرق پیشگیري با تاکید بر مراقبت

  :اهداف ویژه

    :دانشجو پس از پایان این درس قادر خواهد بود 
  .تعریف و طبقه بندي کند DSMIV-TRاختالالت روانی را بر اساس  - 1
 .هاي متداول در روان پزشکی را توضیح دهدانواع درمان - 2

اتیولـوژي،  اختالالت اسـکیزوفرنیک و سـایر اخـتالالت سـایکوز را تعریـف نمـوده و انـواع، اپیـدمیولوژي،          - 3
 . هاي پرستاري را بیان نمایدپیشگیري، درمان، توان بخشی و مراقبت



اختالالت خلقی را تعریف نموده و در مورد انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشگیري، درمـان، تـوان بخشـی     - 4
 . هاي پرستاري از این اختالالت بحث نمایدو مراقبت

  
  
  
  

مورد انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشگیري، درمـان، توانبخشـی و   ضمن تعریف اختالالت اضطرابی ، در  - 5
 . هاي پرستاري از این اختالالت بحث نمایدمراقبت

را تعریف نمـوده و انـواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي، پیشـگیري، درمـان،       ) شبه جسمی(اختالالت سوماتوفرم  - 6
 . هدهاي پرستاري از این اختالالت را شرح دتوانبخشی و مراقبت

اي را تعریــف نمـوده و انــواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي، پیشــگیري، درمـان، توانبخشــی و     اخـتالالت تجزیـه   - 7
 . هاي پرستاري آن را بیان نمایدمراقبت

ضمن تعریف اختالالت انطباقی، در مورد انواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي، پیشـگیري، درمـان، توانبخشـی و       - 8
 . تالالت بحث نمایدهاي پرستاري از این اخمراقبت

ضمن تعریف اختالالت شخصیت، در مورد انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشگیري، درمـان، توانبخشـی و    - 9
 . هاي پرستاري آن بحث نمایدمراقبت

اختالالت جنسی و هویت جنسـی را تعریـف نمـوده و انـواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي، پیشـگیري، درمـان،          - 10
 . رستاري آن را توضیح دهدهاي پتوانبخشی و مراقبت

، )دلیریوم، دمانس، اختالالت فراموشی دیگـر و سـایر اخـتالالت شـناختی    (ضمن تعریف اختالالت شناختی  - 11
هــاي پرســتاري از ایــن در مــورد انــواع، اپیــدمیولوژي، اتیولــوژي، پیشــگیري، درمــان، توانبخشــی و مراقبــت

 . اختالالت بحث نماید

در مورد انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشگیري، درمان، توانبخشـی   ضمن تعریف اختالالت مصرف مواد، - 12
 . هاي پرستاري آن بحث نمایدو مراقبت

 . فوریت هاي روان پزشکی را با تاکید بر خودکشی و مراقبت هاي پرستاري توضیح دهد  - 13



پرسش و پاسخ+ سخنرانی برنامه ریزي شده  :روش تدریس  

ور جهت نمایش پاورپوینت و وایت بردویدئو پروژکت: وسایل کمک آموزشی  

  : تکالیف دانشجو
 حضور مرتب در کالس - 1

 شرکت فعال در مباحث مربوطه بر اساس مطالعات علمی - 2

 تحویل تکالیف در موعد مقرر - 3

  :نحوه ارزشیابی
 نمره ٪10          هاي روان پرستاري و روانپزشکی                 ارائه کتبی یک مقاله در مورد تازه - 1

 نمره  ٪ 5هر کوئیز                    دو کوئیز در ابتدا و انتهاي ترم                                                         - 2

 نمره ٪20                امتحان میان ترم                                                                              - 3

 نمره ٪ 5          س درس                                                                   حضور فعال در کال - 4

 نمره  ٪55           امتحان پایان ترم                                                                                 - 5

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  فهرست رئوس مطالب

  عنوان   جلسه
  DSMIV-TRمعرفی درس و تعریف و طبقه بندي اختالالت روانی را بر اساس   اول
  انواع درمان هاي متداول در روانپزشکی   دوم
  ...)ادامه(هاي متداول در روانپزشکیانواع درمان  سوم

تعریف، انواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي،   : اختالالت اسکیزوفرنیک و سایر اختالالت سایکوز  چهارم
  هاي پرستاريدرمان، توانبخشی و مراقبتپیشگیري، 

تعریف، انواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي،   : اختالالت اسکیزوفرنیک و سایر اختالالت سایکوز  پنجم
  کوئیز اول ...)+ادامه( هاي پرستاريپیشگیري، درمان، توانبخشی و مراقبت

ي، درمـان، توانبخشـی و   تعریـف، انـواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي، پیشـگیر     : اختالالت خلقی  ششم
  هاي پرستاريمراقبت

تعریـف، انـواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي، پیشـگیري، درمـان، توانبخشـی و        : اختالالت خلقی  هفتم
  ...)ادامه(هاي پرستاري مراقبت

تعریف، انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشـگیري، درمـان، توانبخشـی و    : اختالالت اضطرابی  هشتم
  پرستاريهاي مراقبت

تعریف، انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشـگیري، درمـان، توانبخشـی و    : اختالالت اضطرابی  نهم
  میان ترم ...) + ادامه(هاي پرستاري مراقبت

تعریف، انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشگیري، درمان، توانبخشـی و  : اختالالت سوماتوفرم  دهم
  هاي پرستاريمراقبت

تعریـف، انـواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي، پیشـگیري، درمـان، توانبخشـی و        :الالت تجزیـه اخت  یازدهم
  هاي پرستاريمراقبت

تعریف، انواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي، پیشـگیري، درمـان، توانبخشـی و      : اختالالت انطباقی  دوازدهم
  هاي پرستاريمراقبت

اتیولوژي، پیشـگیري، درمـان، توانبخشـی و    تعریف، انواع، اپیدمیولوژي، : اختالالت شخصیت  سیزدهم
  هاي پرستاري کوئیز دوممراقبت

تعریف، انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشـگیري، درمـان،   : اختالالت جنسی و هویت جنسی  چهاردهم 



  هاي پرستاريتوانبخشی و مراقبت
تعریـف،  ): الت شـناختی دلیریوم، دمانس، اختالل فراموشی و سـایر اخـتال  (اختالالت شناختی   پانزدهم 

  هاي پرستاري انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشگیري، درمان، توانبخشی و مراقبت
تعریـف، انـواع، اپیـدمیولوژي، اتیولـوژي،     ): سو مصرف مـواد (اختالل مربوط به مصرف مواد   شانزدهم 

  هاي پرستاري پیشگیري، درمان، توانبخشی و مراقبت
  
  

  فوریتهاي پزشکی بر تاکید بر خودکشی و مراقبتهاي پرستاري   هفدهم 
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  بسمه تعالی

  زنجان و خدمات بهداشتی درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی

  1393دانشکده پرستاري و مامایی

  ریوي پایه –طرح درس احیاء قلبی 
 واحد  1 : واحد درسی  میزان

              تشریح و فیزیولوژي: پیشنیاز 

 ترم دوم فوریتهاي پزشکی :   دانشجویی  رده

  مژگان السادات اقوامی:   مدرس  نام

   :درس  شرح 
احیاء افراد جزء وظایف خطیر و مهم تکنسین فوریتهاي پزشکی است و این امر مهم زمانی عملی خواهد بود که دانشجو به  

ریوي و دالیل متفاوت آن ،تشخیص و اقدامات گام به گام را در طی دوره آموزشی بیاموزد لذا  –نحو صحیح ایست قلبی 
    .درس حاضر با اهداف ذیل طراحی گردیده است

  : داف کلیاه

ریوي در –با ایست قلبی ) کودك و نوزاد - بالغ(در برخورد با بیمار ) پایه(ریوي  -کسب توانایی الزم جهت انجام احیاءقلبی
  .به نحو صحیح ) گازگرفتگی  -برق گرفتگی - غرق شدگی -سرمازدگی(شرایط معمولی و خاص 

  :اهداف ویژه رفتاري

  آشنایی با ارزیابی بیمار -1
  .رزیابی اولیه را بیان نمایداهمیت ا1-1
 مراحل ارزیابی اولیه چیست1-2
  آشنایی با ارزیابی صحنه -2
  اهمیت ارزیابی صحنه را بیان نماید2-1
  مراحل ارزیابی صحنه را توضیح دهد 2-2
 :آشنایی ،بازبینی و باز کردن راه هوایی -3
  .اهمیت بازبودن راه هوایی را بیان نماید3-1
  . انواع انسداد راه هوایی را شرح دهد 3-2
  . عالئم انسداد راه هوایی را بیان نماید 3-3
  . را بیان نماید)   Crossed- finger(مانورهاي باز نمودن دهان  3-4
  . باال و باز کردن فک با فشار را شرح دهد–عقب و چانه -مانورهاي سر 3-5



 :آشنایی با انواع تنفس مصنوعی -4
  .صحیح تنفس دهان به دهان را شرح دهدنحوه  4-1
  . توالی صحیح تهویه و استراحت را در دادن تنفس مصنوعی توضیح دهد 4-2
  .نحوه صحیح تنفس دهان به بینی را شرح دهد 4-3
  . نحوه صحیح تنفس با آمبوبگ را شرح دهد 4-4
  .ریوي را شرح دهد - روشهاي احیاء قلبی 4-5
  :آشنایی با ماساژ قلبی-5
  .نحوه بررسی گردش خون بیمار را شرح دهد 5-1
  . نحوه صحیح اعمال فشار روي قفسه سینه را بیان کند 5-2
  .تفاوت نحوه فشردن قفسه سینه در بزرگساالن و اطفال را توضیح دهد 5-3
  آشنایی با مراقبت در شرایط خاص- 6 

  
  
  مراقبتهاي ناشی  از غرق شدگی را توضیح دهد  1-
  گرفتگی را شرح دهدمراقبتهاي  برق  6-2
  مراقبتهاي بعد  از گاز گرفتگی را بیان نماید 6-3

  :روش آموزش

 سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ ،ویدئو پروژکتور

 :آموزشی  کمک  وسایل

  .ماکت،ویدئو پروژکتور 

  : تکالیف دانشجویان 

 به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب تکمیلی بحث را مطالعه فرمایید . 
  منظم توام با آمادگی در تمام جلسات درس اهمیت دهیدبه حضور. 
 شرکت در بحث هاي کالسی و انجام تکالیف آموزشی الزامی است . 
 از کل نمره  0/ 25غیبت از کالس در ارزشیابی موثر است در صورت غیبت بیش از حد مجاز به ازاء هر جلسه غیبت

 . کسر خواهد شد
  :ارزشیابی  نحوه

  تاریخ  نمره  روش
  طبق برنامه آموزش  20  ون تئوري پایان دورهآزم

  درخاتمه جلسات   20  آزمون عملی پایان دوره
  

   .…تقویم کالسی 
  عنوان  جلسه
 ارزیابی بیمار  اول



 ارزیابی صحنه حادثه  دوم
 مانورهاي راه هوایی  سوم

 تنفس مصنوعی   چهارم
)فشردن قفسه سینه (ماساژقلبی  پنجم  

گازگرفتگی - برق گرفتگی -غرق شدگی   
 آموزش عملی مانورها وتنفس مصنوعی گروه اول  ششم
 آموزش عملی مانورهاو تنفس مصنوعی گروه دوم  هفتم
 آموزش عملی ماساژ قلبی گروه اول  هشتم
 آموزش عملی ماساژ قلبی گروه دوم  نهم

 

 :منابع

اورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی پایه ،گروه مترجمین وزارت بهداشت .( میستوویچ جوزف،هفن برنت ،کارن کیت . 1
  . تهران ،انتشارات سیمین دخت–ودرمان و آموزش پزشکی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی 

پرستاري فوریت ها و حوادث غیر مترقبه بر اساس جدیدترین سر فصل واحد درسی پرستاري بحران . غفاري فاطمه .2
  . 1385تحفه ،:نشر و تبلیغ بشري : تهران/ ،فوریتها و حوادش غیر مترقبه 

  – 1384:تهران سالمی :مراقیت هاي پرستاري ویژه . اسدي نو قابی  احمد علی . 3
  بر گرفته از انجمن قلب آمریکا ،نشر بشري CPRکتاب جامع . ضا ،رمیم  طیبمحمدي عبدالر. 4
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تعالي  بسمه
  زنجان  استان  درماني  بھداشتي  وخدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه

  ومامايي  پرستاري  دانشكده
  ١٣٩٣ بالیني   درس  طرح

 )بیماریھاي زنان (٢داخلي و جراحي :  واحد كارآموزي  
 شناسي پیوستھكار: مقطع  پرستاري ٣دانشجویان ترم : فراگیران  بیماري ھاي زنان : پیش نیاز 

    : مدت كارآموزي واحد ٢: تعداد واحد  :  زمان كارآموزي
.. بیمارستان آیت ا:  كارآموزيمحل  الكتیو : بخش كارآموزي

 موسوي  
  مژگان السادات اقوامی: مربی 

  :كلي  ھدف

این واحد بھ منظور كسب توانایي مؤثرتر دانشجویان در جھت بررسي احتیاجات، تصمیم گیري مناسب و انتخاب اولویتھا و پیشگیري با تأكید 
بر آموزش زن و خانواده اش، كاربرد یافتھ ھاي علمي، مراقبت از زنان و برآورده نمودن احتیاجات آنھا در دوران بستري در بخش زنان و 

 .اقبت در منزل براساس فرآیند پرستاري ارائھ مي گرددمر

  : كھ قادر باشند از دانشجویان انتظار مي رود پس از گذراندن این واحد عملي: اھداف رفتاري 

  .بیمار بستري در بخش زنان را بررسي و ارزیابي نمایند -١

  .بھ گرفتن شرح حال در بیماریھاي زنان باشندتشخیصھاي بالقوه و بالفعل را در بیماران بستري تعیین كنند و قادر  -٢

  .مراقبتھاي قبل از عمل جراحي زنان را براي بیماران مراجعھ كننده ارائھ دھند -٣

  .مراقبتھای بعد از عمل جراحی زنان را برای آنھا ارائھ دھند -٤

  .طرح مراقبتي براي بیماران بستري در بخش زنان را تنظیم و اجرا نمایند -٥

  .ھاي جسمي و روحي مددجویان را بررسي نمایند زمینھ -٦

  .آزمایشات الزم و معاینات ژنیکولوژی مورد نیاز زنان را بررسی کنند -٧

  .طرح مراقبتی در زنان دارای مشکالت پستانی را تنظیم و اجرا کنند -٨

  .را بھ زنان بدھند... بارداری و  آموزشھای الزم در مورد مراقبت از خود، مراجعات بعدی پس از ترخیص، نحوه پیشگیری از -٩

  .گزارشات كتبي و شفاھي را بھ پرسنل دیگر گزارش دھند -١٠

  .تغییرات و پیشنھادات الزم در محیط بخش را ارائھ دھند -١١

  .با داروھاي اختصاصي بخش زنان آشنایي كامل پیدا كرده و قادر بھ كاربرد آنھا در بالین باشند -١٢

  .دیگر اعضاي تیم درمان داشتھ باشندھمكاري الزم با  -١٣

 
  
  
  



  
  :فعالیت دانشجویان 

  حضور بھ موقع در محیط كارآموزي و رعایت ضوابط کارآموزی -١

  شركت فعال در امور محولھ -٢

  شركت فعال در بحث ھاي گروھي داخل بخش بھ منظور مرور مطالب و ارائھ کنفرانس -٣

  گرفتن شرح حال كامل -٤

  پرستارينوشتن فرآیند  -٥

  :ارزشیابي نحوه 

  %)٨٠(در فرم ارزشیابي    ین شدهارزشیابي برطبق معیارھاي تعی -١١

         %)٢٠(    و فرآیند پرستاري  گرفتن شرح حال كامل     ،   شركت فعال در بحث ھاي گروھي -٢

-----------------------------------------------------------------------------------------                                

  %١٠٠                                                                          جمع

  :  منابع
  .  ) الكمن-فیبس-برونر(جراحي پرستاري بیماریھاي زنان -داخلي  كتابھاي -١

ح جزایري ،انتشارات ،آینده سازان ، دانشگاه علوم پزشكي : ترجمھ. كانینگھام ، مك دانلد ،گنت)  ١٣٨٦(بارداري و زایمان ویلیامز ـ  ٢  
 . تھران 

 ) Google,Elsevier, Proquest(ياینترنتسایت ھاي و  موجوددركتابخانھ   ومامایي   پرستاري  ازژورنالھاي  برگرفتھ  ومطالب  ـ مقاالت -٣
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  تعالي  بسمه
  

  زنجان  استان  درماني  بھداشتي  وخدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه
  ومامايي  پرستاري  دانشكده

  ١٣٩٣ بالیني   درس  طرح
  )١(بھداشت مادران و نوزادان :  واحد كارآموزي  
  

 شناسي پیوستھكار: مقطع  پرستاري ٥دانشجویان ترم: فراگیران  بھداشت مادران و نوزادان پرستاري : پیش نیاز 
    : مدت كارآموزي واحد ١: تعداد واحد  :  زمان كارآموزي
 مژگان السادات اقوامی : مربی   موسوي .. آیت ابیمارستان :  كارآموزيمحل  سزارین و زایمان طبیعي : بخش كارآموزي

  :ھدف كلي 

این واحد بھ منظور كسب توانایي مؤثرتر دانشجویان در جھت بررسي احتیاجات، تصمیم گیري مناسب و انتخاب اولویتھا و پیشگیري با تأكید 
مددجویان دردوران درد،زایمان ،بعد از بر آموزش زن و خانواده اش، كاربرد یافتھ ھاي علمي، مراقبت از زنان و برآورده نمودن احتیاجات 

 .براساس فرآیند پرستاري ارائھ مي گردد و بیماریھاي زنان  زایمان 

  : كھ قادر باشند از دانشجویان انتظار مي رود پس از گذراندن این واحد عملي: اھداف رفتاري 

  .آموزش ھاي الزم بھ مادران باردار در خصوص آمادگي آنان جھت زایمان را انجام دھند -١

  .،یك شرح حال كامل از مادر ارائھ نمایند.نموده ررسي را ب زائوزمینھ ھاي جسمي و روحي -٢

كنترل انقباظات مادر حاملھ ،انجام مانور لئوپلد،كنترل صداي قلب جنین ،كنترل (معاینات بالیني مادران باردار را عمٌال انجام دھند  -٣
  ) فشارخون و گاھٌا وزن مادر ،كنترل و بررسي عالئم ھشدار دھنده 

 . طرح مراقبتي تنظیم نموده و آن را اجراء نمایند) اعم از زایمان طبیعي و سزارین (ادر و جنین قبل از زایمان جھت مراقبت از م -٤

نظیر معاینات فیزیكي باالخص معاینات لگني و و تكنیك صحیح شستشوي پرینھ (مراقبت ھاي الزم در مراحل لیبر و زایمان را انجام دھند   ٥-
  ....................)تن بندناف و معاینات نوزاد وو كنترل ضربان قلب جنین ،بس

  .توانایي كنترل و ھدایت یك اینداكشن كالسیك را داشتھ باشند و موارد غیر طبیعي را تشخیص و گزارش نمایند -٦

  .آشنا با آزمایشات روتین درخواستي در موارد طبیعي و اورژانس بوده و در صورت نیاز قادر بھ انجام آن باشند -٧

  . بیمار بستري در بخش را از نظر روحي و جسمي بررسي نمایند-٨

  .را در بیماران بستري تعیین كنند پرستاري تشخیص بالقوه و بالفعل  - -٩

  .طرح مراقبتي براي بیماران بستري در بخش زنان تنظیم و اجراء نمایند -١٠

  .مراجعھ كننده ارائھ دھنداز عمل جراحي زنان را براي بیماران و بعد مراقبتھاي قبل -١١

  .بھ والدین آموزشھاي الزم در مورد چگونگي مراقبت از نوزاد و نحوه شیردھي بدھند- -١٢

  ..نحوه صحیح گزارش نویسي را بدانند و اجراء نمایند -١٣

  . . پیشنھاداتي براي بھینھ نمودن آموزش بیماران در بخش ارائھ نمایند-١٤
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  :فعالیت دانشجویان 

  حضور بھ موقع در محیط كارآموزي  -١

  شركت فعال در امور محولھ -٢

  ارزیابي وضعیت مادرشركت فعال در بحث ھاي گروھي داخل بخش بھ منظور مرور مطالب و  -٣

  شركت فعال در سمینارھا -٤

  گرفتن شرح حال كامل -٥

  :ارزشیابي نحوه 

  %)٨٠(ي در فرم ارزشیاب   ین شدهارزشیابي برطبق معیارھاي تعی -١

                                        %)٢٠(    گرفتن شرح حال كامل     ،   شركت فعال در بحث ھاي گروھي،   سمینارارائھ  -٢

-------------------------------------------- --------------------------------------------  

  %١٠٠                                                                          جمع

  :  منابع
   . ذوالفقاري ،اسدي نوقابي :تالیف بھداشت مادران و نوزادان  پرستاري و  -١
 . رفعتي،میرزایي ،شفیعي:تالیف بھداشت مادران و نوزادان  پرستاري و  -٢
ح جزایري ،انتشارات ،آینده سازان ، دانشگاه علوم پزشكي : ترجمھ. كانینگھام ، مك دانلد ،گنت)  ١٣٨٤(بارداري و زایمان ویلیامز ـ  ٣  

  . تھران 
    سوم  ویرایش( ھنر ،  گلستان  انتشارات -  تھران .  اكبر والیتي  زیر نظر دكتر علي  مترجمین  گروه -  كودكان  طب  مباني - )١٣٨٦( نلسون-٤
ویرایش  مالحت نیك :،مالووونگ ،ترجمھاعضاء ھیئت علمي دانشكده پرستاري و مامایي شھید بھشتي )   ١٣٨٦(پرستاري كودكان  -٥

 .روان ،تھران 
 ) Google,Elsevier, Proquest( اینترنتسایت ھاي و  موجوددركتابخانھ   ومامایي   پرستاري  ازژورنالھاي  برگرفتھ  ومطالب  مقاالت -٦
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  تعالي  بسمه

  
  زنجان  استان  درماني  بھداشتي  وخدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه

  ومامايي  پرستاري  دانشكده
 ١٣٩٣ بالیني   درس  طرح

  )٢(جراحي-داخلي:  واحد كارآموزي  
 شناسي پیوستھكار: مقطع  پرستاري ٥دانشجویان ترم: فراگیران   جراحي -تئوري داخلي: پیش نیاز 

    : مدت كارآموزي واحد ١: تعداد واحد  :  زمان كارآموزي
 موسوي و .. آیت ابیمارستان :  كارآموزيمحل  اورژانس  داخلي وجراحي: بخش كارآموزي

  ولیعصر  
 مژگان السادات اقوامی: مربی 

  :ھدف كلي 

  . این واحد بھ منظور  برخورد صحیح دانشجویان  بر اساس فرآیند پرستاري در مواقع بحراني  با تاكید بر آموزش و پیشگیري ارائھ  میگردد

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  : كھ قادر باشند دانشجویان انتظار مي روداز پس از گذراندن این واحد عملي: اھداف رفتاري 

  .مراحل تشكیل پرونده در اورژانس را بدانند. -١

  .مراحل  ادمیت بیماران را بداند و بھ تنھایي حداقل یك بیمار را ادمیت كند -٢

  .رده و بخیھ نمایندحداقل یك زخم بیمار را كھ نیاز بھ بخیھ دارد تمیز ك -٣

  . آشنا یي كامل  با انواع داروھا ودستورالعمل اجرایي آنھا داشتھ باشند  -٤

  . را دانستھ وحداقل  یك نوار قلب از بیمار بھ طرز صحیح  بگیرد EKGنحوه كار با دستگاه  -٥

  .بیمار را در طول كارآموزي  عمٌال اجراء نمایدریوي را توضیح داده و مراقبت از یك –نحوه برخورد با بیماران دچار حمالت قلبي --٦

  .نحوه برخورد با بیماران داراي انواع مسمومیت  را توضیح داده و مراقبت از یك بیماررا در طي كارآموزي اجراء نماید  -٧

  .زي انجام دھدنحوه برخورد با بیماران دچارانواع شوك  را توضیح داده و مراقبت از یك مورد را عمٌال در طول كارآمو  -٨

  .نحوه برخورد با بیماران دچارانواع شكستگي را توضیح داده و نحوه گرفتن آتل گچي را عمٌال انجام دھد -٩

  . نحوه برخورد با بیمار داراي مشكل حاد شكمي را بیان نماید -١٠

  . را شرح دھد Chest  tubeنحوه برخورد و مراقبت از بیمار داراي تروماي قفسھ صدري و  -١١

  . شرح دھد طریقھ معاینھ ارگان ھاي بدن رابا توجھ بھ موارد موجوددر بخش اورژانس -١٢

  .  اصول صحیح گزارش نویسي را بداندو رعایت نماید-١٣

  . مراقبت ھاي پرستاري از مراجعین بھ اورژانس را بر اساس فرآیند پرستاري ارائھ دھد -١٤
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  :فعالیت دانشجویان 

  حضور بھ موقع در محیط كارآموزي  -١

  اجراء صحیح مراقبت ھاي پرستاري  -٢

  مطالبشركت فعال در بحث ھاي گروھي داخل بخش بھ منظور مرور  -٣

  معاینھ بالیني بیماران  -٤

  :ارزشیابي نحوه 

  %)٧٠(در فرم ارزشیابي    ین شدهارزشیابي برطبق معیارھاي تعی -١

                                        %)٣٠(      گروھيشركت فعال در بحث ھاي  -٢

-------------------------------------------- --------------------------------------------  

  %١٠٠                                                                          جمع

  :  منابع
  )الكمن-فیبس-برونر(ي پرستاري در فوریت  جراح-كتابھاي مرجع داخلي-١
  معاینھ بالیني باربارابیتس -٢
  ریوي -كتاب ھاي پرستاري در احیاء قلبي -٣
 . ژورنال ھاي پرستاري مراقبت در بحران  موجود در كتابخانھ و سایت ھاي اینترنتي-٤
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  تعالي  بسمه

  
  زنجان  استان  درماني  بھداشتي  وخدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه

  ومامايي  پرستاري  دانشكده
 ١٣٩٣ بالیني   درس  طرح

 کارآموزی در عرصھ پرستاری داخلی و جراحی : واحد كارآموزي  

  
 شناسي پیوستھكار: مقطع  پرستاري ٦دانشجویان ترم: فراگیران   جراحي -تئوري داخلي: پیش نیاز 

    : مدت كارآموزي واحد ١: تعداد واحد  :  زمان كارآموزي
 مژگان السادات اقوامی : مربی  موسوي .. آیت ابیمارستان :  كارآموزيمحل  جراحي:   بخش كارآموزي

  :ھدف كلي 

این واحد بھ منظور  ارتقاء توانایی و مھارت دانشجویان برای مراقبت موثر از بیماران کھ تحت عمل جراحی قرار میگیرند بر اساس فرآیند 
  . پرستاری از پیشگیری تا نوتوانی با تاکید بر آموزش ارائھ میگردد

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------  

  :كھ دانشجو انتظار مي روداز پایان کارآموزی پس از : اھداف رفتاري 

  .ارتباط موثر با بیمار و اطرافیان برای کمک بھ رفع مشکالت بیمار برقرار نماید. -١

  .انضباط و مسئولیت حرفھ ای را در مراقبت از بیماران رعایت کند -٢

  .زمینھ ھای جسمی و روحی بیمار را بر اساس فرآیند پرستاری بررسی نماید  -٣

  . تشخیص ھای پرستاری بالفعل و بالقوه را در بیماران تعیین کند  -٤

  .  طرح مراقبت مناسب بھ منظور برآوردن احتیاجات بیمار قبل و بعد از عمل جراحی را تنظیم و اجراء نماید -٥

  .م آزمایشات و روشھای معمول تشخیص قبل و بعد از عمل جراحی آماده کندبیمار را برای انجا-٦

  .مراقبتھای قبل و بعد از عمل جراحی را انجام دھد  -٧

کنترل عالئم حیاتی ،دارو دادن ،انجام پانسمان ،کشیدن بخیھ و درن ،گذاشتن سوند معده و مثانھ، ترانسفوزیون خون و (تکنیکھای پرستاری   -٨
  .را بطور صحیح انجام دھد) ی آن و مراقبت قبل و بعد از عملفرآورده ھا

  .فرآیند آموزش بھ بیمار و خانواده را با توجھ بھ ماھیت بیماری ونوع عمل جراحی طرح ریزی و اجراء نماید -٩

  . فرآیند پذیرش و ترخیص بیماران تحت عمل جراحی را بھ طورصحیح انجام دھد  -١٠

  . را بر اساس اصول گزارش نویسی تنظیم کندگزارشات کتبی و شفاھی  -١١

 
  

  :فعالیت دانشجویان 

  انجام مراقبت ھا بر اساس فرآیند پرستاری  -١

  اجراء آموزش بالینی بر اساس فرآیند آموزش یادگیری   -٢
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  تھیھ پمفلت یا پوستر آموزشی در زمینھ تکنیک ھای پرستاری  -٣

  ارائھ کتبی و شفاھی یک مقالھ پژوھشی در زمینھ جراحی -٤

  :ارزشیابي نحوه 

  %)٧٠(کار بالین در بخش  -١

  %)٣٠(پمفلت یا پوستر آموزشی و مقالھ –ارائھ فرآیند آموزش بھ بیمار  -٢

-------------------------------------------- --------------------------------------------  

  %١٠٠                                                                           جمع

  :  منابع
  )الكمن-فیبس-برونر(جراحي -كتابھاي مرجع داخلي-١
 . ژورنال ھاي پرستاري موجود در كتابخانھ و سایت ھاي اینترنتي-٢
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  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  دانشکده پرستاري و مامایی

  1393طرح درس بالینی 

  پرستاري  7دانشجویان ترم : کارشناسی                                                                           فرا گیران: جراحی                                   مقطع –دروس داخلی :پیش نیاز 

  تنفس  بیمارستان   ولیعصر                        –بخش داخلی : مکان کارورزي                                                                                                                      تنفس   -غدد   : واحد کارورزي

ي مراقبت موثر از بیماران مبتال به اختالالت آندوکرین  وتنفس از ین واحد به منظور  ارتقاء توانایی و مهارت دانشجویان براا: ھدف کلی
پیشگیري تا نوتوانی بر اساس فرآیند پرستاري و با تاکید بر آموزش ارائه می گردد به عالوه دانشجویان بایستی با استفاده از مهارتهاي 

  .تفکر خالق و حل مسئله در تامین نیازهاي مختلف بیماران تالش نمایند 

  :كھ ازدانشجو انتظار مي رود پس از پایان کارآموزی : اف رفتاري اھد

  .ارتباط موثر با بیمار و اطرافیان بیمار برقرار نماید - 1

  .به بررسی مشکالت جسمی و روحی بیمار بپردازند- 2

  .انواع دیابت را با ذکر علت براي مددجویان  بیان نماید - 3

  .تست تایپ ادراري را انجام دهد اندازه گیري قند خون با گلوکومتر و  - 4

  . اهمیت بالینی و تشخیصی آزمایشات قند خون را به مددجو بشناساند - 5

  . نقش داروهاي ضد دیابت اعم از خوراکی و تزریقی را به خوبی براي بیمار بیان نماید - 6

  . را براي بیمار برنا مه ریزي نماید SMBGآموزش خود مراقبتی قند خون  - 7

  .  قبت پرستاري بر اساس اصول پیشگیري از عوارض حاد و مزمن دیابت را تنظیم کندطرح مرا- 8

  . آزمایشات تشخیصی مورد استفاده در اختالالت غدد آندوکرین را بشناسد-9

  .طرح مراقبت پرستاري براي  مبتالیان  به هیپو تیروئیدیسم را تدوین و تنظیم نماید  - 10

  .مبتالیان  به هیپرتیروئیدیسم را تدوین و تنظیم نماید  برنامه مراقبت پرستاري براي - 11

  . مداخالت پرستاري را در بیماران مبتال به آدیسون اجراء نماید - 12

  . ازفرآیند پرستاري براي مبتالیان به کم کاري پاراتیروئید ا ستفاده نماید- 13

  . براي بیماران پرکاري پاراتیروئیدي  طرح مراقبتی تنظیم نماید - 14
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  . از فرآیند پرستاري در بیماران کوشینگی استفاده کند - 15

  . نیاز هاي آموزشی بیماران تحت درمان با کورتیکو استروئید را مرتفع نماید - 16

  

  .برنامه مراقبت پرستاري براي  مبتالیان  به پانکراتیت  را تدوین و تنظیم نماید - 17

  .را تدوین و تنظیم نماید..... ) پنومونی و –مزمن ریوي (اع بیماري هاي تنفسی مراقبت هاي پرستاري براي  مبتالیان  به انو - 18

  ژورنال هاي پرستاري موجود در کتابخانه و سایت هاي اینترنتی- 2
  
  
  
  

19

20

21

 22

23

فعالی
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نحوه ارزشیابی  

1 -

2 -

3 -

منابع

1 -
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  تعالي  بسمه

 
   زنجان  استان  درماني  بھداشتي  وخدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه

  ومامايي  پرستاري  دانشكده
  ) ٣(جراحي -فرم ارزشیابي بالیني  دانشجویان در كارورزي داخلي

 

:                    نام دانشجو :                    نام بخش:                            نام مربي  

جبران :            نیمسال :            تعداد روزھاي غیبت موجھ و غیر موجھ :           تاریخ شروع و اتمام كارآموزي 

بلي             خیر    :      كسر كارآموزي  
 بسیارخوب عناوین ردیف

)١(  

 خوب

)٧٥(%  

 متوسط

)٥(%  

 ضعیف

)٢٥(%  

     . در ساعات مقرر در بخش حضور داشت ١

     .شئونات اسالمي را رعايت میكرد ٢

     .ا خالق و مقررات پرستاري را رعايت مي نمود ٣

     .ارتباط مناسب و در خور شايسته  با مربي داشت ٤

     .ھمكاري خوبي با ديگر دانشجويان در كارھاي گروھي داشت  ٥

     .ھمكاري الزم رابا ديگر اعضاي تیم درمان و پرسنل بخش داشت ٦

     . به خوبي قادر به برقراري ارتباط با بیمار بود ٧

     .نمود ارزيابي و بررسي را بخش در بستري بیمار ٨

     .تعیین نمود بستري بیماران در را بالفعل و بالقوهپرستاري  تشخیصھاي ٩

     .از مددجويان پرستاري كرد مراقبتي بر طبق طرح ١٠

     .بیمار خود اشراف كامل  داشت به آزمايشات تشخیصي  ١١

     .  برنامه خود مراقبتي در بیماران ديابتي رابه خوبي توضیح داد ١٢

     . مداخالت پرستاري را بر اساس تشخیص بیماران تنظیم و اجراء كرد ١٣

گزارش پرستاري را بر طبق چھار چوب تعريف شده در پرونده بیمار  ١٤

 . یادداشت نمود

    

     .  اطالعات دارويي خوبي در زمینه بیمار خود داشت  ١٥

     .در بحث ھاي گروھي شركت و از فرصت ھاي يادگیري استفاده مي كرد ١٦

.لطفاً چنانچه نظر و یا پیشنهادي  دارید بیان نمایید  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

  
 

 : امضاء مربي :                                                                                امضاء دانشجو
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  شگاه علوم پزشکی زنجاندان

  دانشکده پرستاري و مامایی

  1393طرح درس بالینی 

  پرستاري                              8دانشجویان ترم : کارشناسی                                                          فرا گیران: جراحی                       مقطع –دروس داخلی :پیش نیاز 

  چشم و گوش حلق بینی  بیمارستان   ولیعصر                         –بخش اعصاب : مکان کارورزي                                    بینی-حلق–چشم و گوش –اعصاب :واحد کارورزي 

چشم و –اعصاب  ین واحد به منظور  ارتقاء توانایی و مهارت دانشجویان براي مراقبت موثر از بیماران مبتال به اختالالت ا: ھدف کلی
از پیشگیري تا نوتوانی بر اساس فرآیند پرستاري و با تاکید بر آموزش ارائه می گردد به عالوه دانشجویان بایستی با بینی - قلح–گوش 

  .ر خالق و حل مسئله در تامین نیازهاي مختلف بیماران تالش نمایند استفاده از مهارتهاي تفک

  :كھ ازدانشجو انتظار مي رود پس از پایان کارآموزی : اھداف رفتاري 

  .ارتباط موثر با بیمار و اطرافیان بیمار برقرار نماید - 1

  .به بررسی مشکالت جسمی و روحی بیمار بپردازند- 2

  .ي مددجویان  انجام دهدمعاینات سیستم عصبی را برا - 3

  .اهمیت آزمایشات تشخیصی مورد استفاده در اختالالت عصبی را به مددجو بشناساند-4 

  . مراقبت هاي پرستاري را در چهار چوب فرآیند پرستاري انجام دهد - 5

  . موارد کاربرد داروهاي تجویز شده را براي بیمار بیان نماید - 6

  . فیزیو تراپی اندام ها را  براي بیمار  برنا مه ریزي نماید - 7

  .   آزمون هاي تشخیصی جهت سنجش بینایی و ارزیابی اختالالت بینایی را   انجام دهد- 8

  .طرح مراقبت پرستاري براي  مبتالیان  به اختالالت بینایی  را تدوین و تنظیم نماید  - 6

  .فاده در بخش چشم را بشناسداثرات درمانی داروهاي مورد است - 7

  .قطرات چشمی مورد استفاده در بخش چشم را  تهیه نماید - 8

  . مراقبت هاي قبل و بعد از اعمال جراحی چشم را  اجراء نماید - 9 

  .  آموزش هاي بعد از ترخیص را براي بیماران توضیح دهد- 10

  . آزمون هاي تشخیصی اختالالت شنوایی را انجام دهد - 11
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  . اقبت هاي  قبل و بعد از عمل جراحی را  انجام دهدمر - 12

  . نیاز هاي آموزشی بیماران را در حین ترخیص  مرتفع نماید - 13

  

 .برنامه مراقبت پرستاري براي  بیماران تانسیلکتومی را تدوین و اجراء نماید - 14

  )  نیاز هاي آموزشیتعریف بیماري ،اقدامات تشخیصی،مداخالت پرستاري و (اطالعات در زمینه پرونده بیماران    - 2

  )بخش  3نمره در 6(ارائه کنفرانس و مقاالت تحقیقی مرتبط با موضوع کنفرانس  -- 1

)  تعریف بیماري ،اقدامات تشخیصی،مداخالت پرستاري و نیاز هاي آموزشی(کار بالینی و اطالعات در زمینه پرونده بیماران   - 2
  )نمره13(

 ژورنال هاي پرستاري موجود در کتابخانه و سایت هاي اینترنتی- 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

15

16

فعالیت دانشجویان 

1 -

3 -

نحوه ارزشیابی  

3 -

منابع

1 -



٢٧ 
 

  
  

  تعالي  بسمه
 

   زنجان  استان  درماني  بھداشتي  وخدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه
  ومامايي  پرستاري  دانشكده

  ) ٣(جراحي -فرم ارزشیابي بالیني  دانشجویان در كارورزي داخلي

 

:                    نام دانشجو :                    نام بخش:                            نام مربي  

جبران :            نیمسال :            تعداد روزھاي غیبت موجھ و غیر موجھ :           تاریخ شروع و اتمام كارآموزي 

بلي             خیر    :      كسر كارآموزي  
 بسیارخوب عناوین ردیف

)١(  

 خوب

)٧٥(%  

 متوسط

)٥(%  

 ضعیف

)٢٥(%  

     . در ساعات مقرر در بخش حضور داشت ١

     .شئونات اسالمي را رعايت میكرد ٢

     .ا خالق و مقررات پرستاري را رعايت مي نمود ٣

     .ارتباط مناسب و در خور شايسته  با مربي داشت ٤

     .ھمكاري خوبي با ديگر دانشجويان در كارھاي گروھي داشت  ٥

     .ھمكاري الزم رابا ديگر اعضاي تیم درمان و پرسنل بخش داشت ٦

     . به خوبي قادر به برقراري ارتباط با بیمار بود ٧

     .نمود ارزيابي و بررسي را بخش در بستري بیمار ٨

     .تعیین نمود بستري بیماران در را بالفعل و بالقوهپرستاري  تشخیصھاي ٩

     .از مددجويان پرستاري كرد مراقبتي بر طبق طرح ١٠

     .بیمار خود اشراف كامل  داشت به آزمايشات تشخیصي  ١١

     .  داد انجام رابه خوبي  مبتالیان به اختالالت عصبی در  فیزیو تراپی برنامه  ١٢

     . مداخالت پرستاري را بر اساس تشخیص بیماران تنظیم و اجراء كرد ١٣

گزارش پرستاري را بر طبق چھار چوب تعريف شده در پرونده بیمار  ١٤

 . یادداشت نمود

    

     .  اطالعات دارويي خوبي در زمینه بیمار خود داشت  ١٥

     .در بحث ھاي گروھي شركت و از فرصت ھاي يادگیري استفاده مي كرد ١٦

.لطفاً چنانچه نظر و یا پیشنهادي  دارید بیان نمایید  
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
  

 
 : امضاء مربي :                                                                                امضاء دانشجو
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  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  دانشکده پرستاري و مامایی

  1393طرح درس بالینی 

  پرستاري                              5دانشجویان ترم: کارشناسی                         فرا گیران: جراحی                       مقطع –دروس داخلی :پیش نیاز 

  وش حلق بینی  بیمارستان   ولیعصر                         بخش هاي چشم و گ: مکان کارورزي                                                              بینی-حلق–چشم و گوش  :واحد کارورزي 

بینی از -حلق–ین واحد به منظور  ارتقاء توانایی و مهارت دانشجویان براي مراقبت موثر از بیماران مبتال به اختالالت چشم و گوش ا: ھدف کلی
تفکر خالق و حل پیشگیري تا نوتوانی بر اساس فرآیند پرستاري و با تاکید بر آموزش ارائه می گردد به عالوه دانشجویان بایستی با استفاده از مهارتهاي 

  .مسئله در تامین نیازهاي مختلف بیماران تالش نمایند 

  :كھ ازدانشجو انتظار مي رود پس از پایان کارآموزی : اھداف رفتاري 

  .ارتباط موثر با بیمار و اطرافیان بیمار برقرار نماید - 1

  .به بررسی مشکالت جسمی و روحی بیمار بپردازند- 2

  .سیستم تنفسی فوقانی را بررسی کند - 3

  .سیستم شنوایی را مورد بررسی قرار دهد- 4

  .چشم مددجو را بررسی نماید - 5

  . در چهار چوب فرآیند پرستاري انجام دهد مراقبت هاي پرستاري را- 6

  .   آزمون هاي تشخیصی جهت سنجش بینایی و ارزیابی اختالالت بینایی را   انجام دهد - 6

  .طرح مراقبت پرستاري براي  مبتالیان  به اختالالت بینایی  را تدوین و تنظیم نماید  - 6

  .شناسداثرات درمانی داروهاي مورد استفاده در بخش چشم را ب - 7

  .قطرات چشمی مورد استفاده در بخش چشم را  تهیه نماید - 8

  . مراقبت هاي قبل و بعد از اعمال جراحی چشم را  اجراء نماید - 9 

  .اقدامات پرستاري در فوریتهاي چشم را انجام دهد- 10

  .  آموزش هاي بعد از ترخیص را براي بیماران توضیح دهد- 11

  . شنوایی را انجام دهد آزمون هاي تشخیصی اختالالت - 12
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  . مراقبت هاي  قبل و بعد از عمل جراحی را  انجام دهد - 13

  . نیاز هاي آموزشی بیماران را در حین ترخیص  مرتفع نماید - 14

  

  مراقبتهاي مربوط به اعمال جراحی بینی را انجام دهد- 

 .نماید برنامه مراقبت پرستاري براي  بیماران تانسیلکتومی را تدوین و اجراء - 16

  )  تعریف بیماري ،اقدامات تشخیصی،مداخالت پرستاري و نیاز هاي آموزشی(اطالعات در زمینه پرونده بیماران    - 2

  )نمره در هر بخش  3(ارائه کنفرانس و مقاالت تحقیقی مرتبط با موضوع کنفرانس  -- 1

)  تعریف بیماري ،اقدامات تشخیصی،مداخالت پرستاري و نیاز هاي آموزشی(مینه پرونده بیماران  کار بالینی و اطالعات در ز - 2
  )نمره13(

  .ژورنال هاي پرستاري موجود در کتابخانه و سایت هاي اینترنتی- 2
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  تعالي  بسمه
  

  زنجان  استان  درماني  بھداشتي  وخدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه
  ومامايي  پرستاري  دانشكده

 ١٣٩٣ بالیني   درس  طرح

  )٢(جراحي-داخلي:  واحد كارآموزي  
 شناسي پیوستھكار: مقطع   فوریتھای پزشکی دانشجویان : فراگیران   جراحي -تئوري داخلي: پیش نیاز 

    : مدت كارآموزي واحد ١: تعداد واحد  :  كارآموزيزمان 
 بیمارستان ولیعصر : محل كارآموزي  اورژانس  داخلي :بخش كارآموزي 

 

 مژگان السادات اقوامی: مربی 

  :ھدف كلي 

  . این واحد بھ منظور  برخورد صحیح دانشجویان  بر اساس فرآیند پرستاري در مواقع بحراني  با تاكید بر آموزش و پیشگیري ارائھ  میگردد

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  :پس از گذراندن این واحد عملي ازدانشجویان انتظار مي رود كھ قادر باشند : اھداف رفتاري 

  .مراحل تشكیل پرونده در اورژانس را بدانند. -١

  .مراحل  ادمیت بیماران را بداند و بھ تنھایي حداقل یك بیمار را ادمیت كند -٢

  .شند آشنا یي كامل  با انواع داروھا ودستورالعمل اجرایي آنھا داشتھ با -٣

  .را دانستھ وحداقل  یك نوار قلب از بیمار بھ طرز صحیح  بگیرد EKGنحوه كار با دستگاه  -٤

  ریوي را توضیح داده و مراقبت از یك بیمار را در طول كارآموزي  عمٌال اجراء نماید–نحوه برخورد با بیماران دچار حمالت قلبي  -٥

  .مسمومیت  را توضیح داده و مراقبت از یك بیماررا در طي كارآموزي اجراء نمایدنحوه برخورد با بیماران داراي انواع  -٦

  نحوه برخورد با بیمار داراي مشكل حاد شكمي را بیان نماید  -٧

  شرح دھد طریقھ معاینھ ارگان ھاي بدن رابا توجھ بھ موارد موجوددر بخش اورژانس   -٨

  نمایداصول صحیح گزارش نویسي را بداندو رعایت . -١٠

  :فعالیت دانشجویان 

  حضور بھ موقع در محیط كارآموزي  -١

  اجراء صحیح مراقبت ھاي پرستاري  -٢

  شركت فعال در بحث ھاي گروھي داخل بخش بھ منظور مرور مطالب -٣

  معاینھ بالیني بیماران  -٤

  :نحوه ارزشیابي 
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  %)٧٠(در فرم ارزشیابي    ارزشیابي برطبق معیارھاي تعیین شده -١

                                        %)٣٠(      شركت فعال در بحث ھاي گروھي -٢

 ----------------------------------------------------------------------------------------  

  %١٠٠                                                                          جمع

  :  منابع

  )الكمن-فیبس-برونر(جراحي پرستاري در فوریت  -تابھاي مرجع داخليك-١

  معاینھ بالیني باربارابیتس -٢

  ریوي -كتاب ھاي پرستاري در احیاء قلبي -٣

 . ژورنال ھاي پرستاري مراقبت در بحران  موجود در كتابخانھ و سایت ھاي اینترنتي-٤
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  زنجان  دانشگاه علوم پزشکی
  پرستاري و مامایی دانشکده 

   

دوم فوریتهاي دانشجویان ترم : مخاطبان)                                                        تنفس)    (1(فوریتهاي داخلی  :عنوان درس  
   پزشکی  

اصول فنون و مراقبتها                                                           :   نیاز درس  پیش                                                                                                1: تعداد واحد  
  اقوامی   :مدرس                                                                      14- 16دوشنبه   :  زمان ارائه درس 

  
  
  

  :هدف کلی
اصول کلی مراقبتهاي پـیش بیمارسـتانی در بیماریهـاي     ا آناتومی و فیزیولوژي و بیماریهاي سیستم تنفس وآشنا نمودن مخاطبان ب

  تنفسی 
   : اهداف مرحله اي

 آشنا یی  دانشجویان با آناتومی دستگاه تنفس -1
  آشنا یی  دانشجویان بافیزیولوژي دستگاه تنفس -2
  و تست هاي عملکر دریه و پالی اکسیمتري دستگاه تنفس  معاینه آشنایی دانشجویان با روشهاي  -3
  فوقانی بیماریهاي دستگاه  تنفس باآشنایی  -4
  تحتانی آشنایی بابیماریهاي دستگاه  تنفس  -5
  غلی با بیماري آسم و بیماریهاي شآشنایی   - 6
  انسدادي تنفسی آشنایی بابیماریهاي  -7
   

  : اهداف مرحله اي 
  آشنا یی  دانشجویان با آناتومی دستگاه تنفس -1

  درپایان دانشجو قادر باشد 
  .راشرح دهد...) بینی ، حلق ، حنجره و(آناتومی سیستم فوقانی دستگاه تنفس  – 1-1
  .را توضیح دهد...)برنش ، برونشیول ، ریه ها ، آلوئولها و(آناتومی سیستم تحتانی دستگاه تنفس    –  2-1
  آشنا یی  دانشجویان بافیزیولوژي دستگاه تنفس -2

  دریایان دانشجو قادرباشد
  اساس فیزیولوژي تنفس راشرح دهد - 1-2
  تنفس داخلی وخارجی راتوضیح دهد  - 2-2
  .تنفس راشرح دهدسیستم کنترل کننده  - 3-2
  چگونگی تنظیم تعادل اسید وباز راشرح دهد - 4-2
  .ارتباط بین تهویه وپرفیوژن راتوضیح دهد - 5-2
  حجم هاوظرفیت  ریوي راتوضیح دهد -2- 6
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  ،تستهاي عملکرد ریه و پالس اکسیمتري  دستگاه تنفس  معایناتآشنایی دانشجویان با  -  3
  دریایان دانشجو قادرباشد

  .بررسی دستگاه تنفس رانام برده وتوضیح دهداي روش ه -1-3 
  تستهاي عملکرد ریه را نام ببرد  - 2-3
  پالس اکسیمتري راشرح دهد 3-3
  فوقانی آشنایی با بیماریهاي دستگاه  تنفس  -4

  دریایان دانشجو قادرباشد
  تقیسم بندي بیماریهاي دستگاه تنفس راشرح دهد - 1-4

  

  آشنا شود فوقانی بابیماریهاي شایع دستگاه تنفس  -4-
  بیماریهاي دستگاه تنفس فوقانی رانام ببرد  - 3-4
  را توضیح دهد بیماریهاي دستگاه تنفس فوقانی علل، عالئم وچگونگی  - 4-4
  امتحان میان ترم -5
  دستگاه تنفس تحتانی آشنایی بابیماریهاي  - 6

  دریایان دانشجو قادرباشد
  م بندي بیماریهاي دستگاه تنفس راشرح دهدتقیس -1-6
  رانام ببرد  دستگاه تنفس تحتانی انواع بیماریهاي  -2-6
  را توضیح دهد بیماریهاي دستگاه تنفس تحتانی علل، عالئم وچگونگی  -3-6
  با بیماري آسم و انواع آن و بیماریهاي شغلی آشنایی   - 7

  دریایان دانشجو قادرباشد
  آسم  وانواع آن راشرح دهد  - 1-7
  علل، عالئم وچگونگی ارزیابی بیماران آسمی را توضیح دهد - 2-7
  چگونگی درمان و مراقبتهاي اورژانس دربیماران مبتال به آسم راشرح دهد  - 3-7
  داروهاي شایع وچگونگی کاربرد آنها را بیماران آسمی راتوضیح دهد - 4-7
  ببرد  انواع بیماریهاي شغلی را نام - 5-7
  علل بیماري هاي شغلی را شرح دهد – 7- 6
  سیستم تنفس انسدادي آشنایی بابیماریهاي -8

  دریایان دانشجو قادرباشد
  دستگاه تنفس رانام ببرد انسدادي انواع بیماریهاي   - 1-8
  دهد  بیماریهاي انسدادي راشرح  تعریف ،علل ، عالئم وچگونگی - 2-8
  توضیح دهد تشخیص بیماریهاي انسدادي را  3-8
  
  :نابع براي مطالعه م
انتشارات . گروه مترجمین .  اورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی میانی. بلدسو،برایان ؛پورتر، رابرت ؛چري ،ریچارد  – 1

  1384: سیمین دخت ،تهران 
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انتشارات .گروه مترجمین . اورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی پایه. مسیتوویچ ، جوزف؛هفن ، برنت ؛ کارن، کیت  – 2
    1384: سیمین دخت ، تهران 

 .١٣٨٩.سالمی :تھران جامعھ نگر . ترجمھ مرضیھ شبان وشادان پدرام رازی :)و دیگران ....(اسملتزر .سوزان س /تنفس  -3
 

  یادگیري  –شیوه هاي یاددهی 
  و پاسخ ، بحث گروهی  سخنرانی همراه با پرسش

   
  رسانه هاي آموزشی 

  پروژکتور ، دستگاه اسالید ، موالژ ویدیو
  

 سنجش و ارزشیابی
   

  ساعت   تاریخ   نمره   روش 
  14- 16دوشنبه    5جلسه   5  آزمون میان دوره 
    طبق برنامه امتحانات  15  آزمون پایان ترم 

  
  : مقررات درس و انتظارات از دانشجو   

از دانشجویان عزیز انتظار میرودکه با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداري   
  هر چه بیشتر به نکات ذیل توجه نمایند 

لی بامدرس به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب کامل بحث ها را مطالعه نمایند و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوا  -  1
  مربوطه مطرح نمایند 

  ) ی تأثیر دارد بغیبت درکالس در ارزشیا(به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید   -  2
  در بحث هاي گروهی کالس شرکت فعال داشته باشید – 3
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  جدول زمانبندي برنامه 

  14- 16دوشنبه  :  روز وساعت کالس           
       

  جلسه 
  وسیله  روش تدریس  مدرس  موضوع هر جلسه  

  وایت برد ویدیوپروژکتور   سخنرانی ، بحث گروهی  اقوامی   آناتومی دستگاه تنفس  1
  وایت برد ویدیوپروژکتور   سخنرانی ، بحث گروهی اقوامی   فیزیولوژي دستگاه تنفس  2
  وایت برد ویدیوپروژکتور   سخنرانی ، بحث گروهی اقوامی   روشهاي تشخیصی بیماریهاي دستگاه تنفسودستگاه تنفس معاینات   3
  وایت برد ویدیوپروژکتور   سخنرانی ، بحث گروهی اقوامی   فوقانیبیماریهاي دستگاه  تنفس    4
       امتحان میان ترم  5
  وایت برد ویدیوپروژکتور   سخنرانی ، بحث گروهی اقوامی   تحتانی یماریهاي دستگاه  تنفس  ب  6
  وایت برد ویدیوپروژکتور   سخنرانی ، بحث گروهی اقوامی   بیماري آسم و بیماري هاي شغلی   7
  وایت برد ویدیوپروژکتور   سخنرانی ، بحث گروهی اقوامی   بیماریهاي انسدادي راه هوایی   8
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تعالي باسمه  
  زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

دانشکده     1393 ماماییپرستاري و  
اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودي طرح درس   

  
  رشته کارشناسی اتاق عمل دانشجویان: فراگیران          اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودي: نام د رس   

  
  2-4دوشنبه : روز و ساعت تدریس                       روش احیاء قلبی ریوي : پیش نیاز
   
  سادات اقوامیمژگان ال: مدرس 

  : هدف کلی 
  

 آشنایی با ریکاوري و مراقبت هاي آن  – 1
  :اهداف جزیی -4
 از دانشجوات انتظار می رود -5
با انجام مراقبتهاي پس از اعمال جراحی وبیهوشی در اتاق ریکاوري ، عوارض بیهوشی در مرحله ریکاوري،مراقبت از   -6

سیستم تنفسی وقلبی وعروقی وعصبی ، روش هاي کنترل درد ،کنترل سطح هوشیاري،روش نمره دهی براي ترخیص 
 ومعیارهاي ترخیص بیمار از ریکاوري آشنا  شوند 

  
شبوه  اهداف ویژه رفتاري هدف کلی جلسه

 تدریس
آشنایی با محیط و تجهیزات و داروهاي مورد استفاده در  1

 واحد ریکاوري  
 استاندارد طراحی فضاي فیزیکی واحد ریکاوري را بیان نماید 

 تجهیزات ضروري در ریکاوري را نام ببرید. 

  عملکرد تجهیزات ریکاوري را شرح دهید 
  اتاق بهبودي را نام ببریدداروهاي ضروري در ترالی کد 

 تجهیزات الزم در مجاورت هر تخت را نام ببرید 
 استاندارد تخت و نیروي پرستاري را بیان نماید . 

ســـخنرانی بـــا 
استفاده از اسالید 
در برنامــــــه  
Power Point 

 مسئولیت متخصص بیهوشی را بیان نماید  استاندارد هاي مدون انجمن بیهوشی   2
  استاندارد هاي تدوین شده انجمن بیهوشی را بیان نماید 

 
 مراحل بعد از بیهوشی را نام ببرید  مراقبت هاي رایج و مشترك در ریکاوري   3

  توجهات الزم در مراحل مختلف واحد مراقبتهاي بعد از بیهوشی را بیان نماید  
 

5و4 مراقبت هاي ویژه در ریکاوري بر مبنا نوع عمل جراحی   
  

  مشکالت بعد از جراحی هاي گوش و حلق و بینی را شرح دهد 
  مشکالت بعد از جراحی هاي فک و صورت را دسته بندي نماید 
  مشکالت بعد از جراحی هاي تیروئید را توضیح دهد 
  مشکالت بعد از جراحی هاي چشم را بیان نماید 
  مشکالت بعد از جراحی هاي عروقی را شرح دهد 
  مشکالت بعد از جراحی هاي قلب باز را توضیح دهد 
  مشکالت بعد از جراحی هاي  قفسه سینه را بیان نماید 
  مشکالت بعد از جراحی هاي اطفال را توضیح دهد 
  مشکالت بعد از جراحی هاي مغز و اعصاب را شرح دهد 

 

7و6  عوارض پس از بیهوشی در ریکاوري  
 

  بعد از بیهوشی در ریکاووري را نام ببریدشایعترین و خطرناك ترین عوارض 
 فاکتور هاي موثر بر بروز تهوع و استفراغ را دسته بندي نماید 
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10و9  میزان حجم مایعات داخل و خارج سلولی را مقایسه نماید   مایعات  و الکترولیت ها 
 دهیدراتاسیون را شرح دهد 
  عالئم و دالیل بروز اسیدوز و آلکالوز تنفسی و متابولیک را با یکدیگر مقایسه نماید 
 عالئم هایپوو هیپر  کالمی  را بیان نماید 
 عالئم هایپوو هیپر کلسمی  را بیان نماید 
 عالئم هایپوو هیپر فسفاتمی   را بیان نماید 
  اختالالت تعادل اسید و باز را توضیح دهد 
  تستABGرفتن آن را توضیح دهد  و نحوه گ 

  

  
 

: ارزشیابي دانشجو شیوه    

       علل بروز انسداد راه هـوایی در ریکـاوري و روش هـاي مراقبتـی و درمـانی
 مربوطه را دسته بندي نماید

 علل بروز عوارض قلبی عروقی را توضیح دهد دالیل بروز هذیان را بیان نماید 
 علل بروز نارسایی کبدي را توضیح دهد 
 شایعترین عوارض بعد از بیهوشی اسپاینال را نام ببرید 
 شایعترین عوارض بعد از بیهوشی اپیدورال  را نام ببرید 
  

 فیزیولوژي دستگاه تنفس را توضیح دهد  تنفس و اکسیژن رسانی به بیمار   8
 را توضیح دهد انواع حجم هاي ریوي را بیان نماید انواع هیپوکسی 
 روش هاي مختلف اکسیژن درمانی را نام ببرد 
 عملکرد دستگاه ونتیالتور را شرح دهد 
 انواع مدهاي تنفسی را با یکدیگر مقایسه نماید  

 

   امتحان میان ترم 11
  شوك را تعریف کند   آشنایی با شوك  12

 مراحل پیشرفت  شوك را توضیح دهد 
  انواع شوك را با یکدیگر مقایسه نماید 
 عالئم شوك را بیان نماید 
 روش هاي مختلف در درمان شوك را توضیح دهد 

 

و13
14 

 اهداف و خطرات مایع درمانی را شرح دهد  مایع درمانی و فرآورده هاي خونی  
 انواع سرم ها و کاربرد آن ها را با هم مقایسه نماید 
 نکات مراقبتی در بیماران با خط وریدي را شرح دهد 
  روش هاي دستیابی به ورید مرکزي را نمایش دهد 
  انواع فرآورده هاي خونی را به تفکیک شرح دهد 
 یان نماید عوارض تجویز فرآورده هاي خونی را ب 

 

 واژه درد را بیان نماید  درد   15
 انواع درد را دسته بندي کند 
 تئوري هاي درد را شرح دهد 
 انواع اختالالت درد جسمانی را نام ببرد 
 اشکال درد فیزیولوژیکی را بیان نماید 
 علل شایع بروز درد را شرح دهد 
 مقیاس هی سنجش درد را بشناسد 
  تسکین درد را بیان نمایداقدامات دارویی و غیر دارویی 
  

 

  ترخیص بیمار از ریکاوري  16



٣٨ 
 

  30        ترم  میانامتحان %  
  60        ازمون پایان ترم%   

  10  شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب% 
 
 منابع درس

  ، مراقبت هاي عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی، پروانه بیشه بانبرونر، سودارث  .1
 1371. جهاد دانشگاهی خوزستان. کاربرد مهارتهاي پرستاري در اتاق عمل و اتاق بهبودي. مشکساران، مهبن  .2

 1380. اصول بیهوشی و مراقبت هاي ویژه ، بهداشت و درمان اصفهان. نقیبی، خسرو و همکاران .3

 1376. عیانترجمه دکتر محمد حقیقی ، دکتر محمد . معلم. اصول بیهوشی. استولتینگ. ك . رابرت .4

 1384. بشري. مهارتهاي بالینی در اتاق عمل از تئوري تا عمل. مجیدي، سیدعلی .5

 1382. جامعه نگر. صمد، راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل . لطفی، مژگان و انتظار .6

آلیس ترجمه . درسنامه پرستاري برونر و سودارت مفاهیم و مراقبت پرستاري اتاق عمل. برندا جی. اسملترز، سوزان س .7
 1380. ارجمند . جلد چهارم. خاجیان

 1368. کبري قاضی سعید. ترجمه محمد شمس زاده امیري. عصر جدید. مقدمه اي بر  بیهوشی . دریپس، روبرت .8

9. Berry & Kohn's Operating Room Technique, Publisher Mosby, ISBN 0323019803. 

10. Surgical Technology for the Surgical Technologist, Publisher Delmar Learning, ISBN 0766806626 
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  اورژانس هاي محیطیطرح درس 
  

 واحد  1 : واحد درسی  میزان

  فوریت هاي پزشکی  3ترم دانشجویان : رده دانشجویی
  92 - 93: سال تحصیلی 

 علی آقاجانلو: نام مدرس 

  علمی دانشکده پرستاري و مامایی زنجانعضو هیات  -کارشناس ارشد آموزش پرستاري داخلی جراحی 
  

   :درس  شرح
  .آشنا می شونداورژانس هاي محیطی و اقدامات مراقبتی بیماران دانشجویان در این واحد با 

  
  

  :روش آموزش
  بحث گروهی -پرسش و پاسخ –سخنرانی 

  
  :آموزشی  کمک  وسایل

  برد  پروژکتور، پاورپوینت، وایت
  

  : تکالیف دانشجویان
  

  : تکالیف دانشجویان
 .  مطرح شده  مطالب  به  توجه و  کالس در منظمحضور .1

 مشارکت فعال در پرسش و پاسخ و بحث گروهی .2

  انجام تکالیف محوله .3
  

  :ارزشیابی  نحوه
 1و فعالیت و شرکت در پرسش و پاسخ    کالس درمنظم و به موقع  حضور .1

 4میان ترم امتحان  .2
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  15 ترم  پایان  امتحان .3

  سواالت چهار گزینه اي و سواالت تشریحی کوتاه پاسخ :برگزاري امتحانات و فرمت آزمون ها روش

  
  

  .…تقویم کالسی 
  عنوان  جلسه
 معرفی درس، سوختگی  اول

  برق انیاز جر یناش يها بیآس  دوم
 هیپوترمی  سوم

  یخ زدگی و هیپرترمی  چهارم
  غرق شدگی  پنجم
 فشار رییاز تغ یناش يها يماریب  ششم

  گزیدگی  هفتم
  تماس با مواد خطرناك  هشتم
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 خدا نام به

  )اعصاب( 4جراحی داخلی پرستاري عرصه در کارآموزي درس طرح
 92 - 93 دوم  نیمسال                        4 جراحی – داخلی پرستاري تئوري :نیاز پیش 

 روز 8: کارآموزي زمان مدت                                                 پیوسته کارشناسی : مقطع

بخش داخلی  - حضرت ولیعصر بیمارستان :کارآموزي محل                               پرستاري  8 ترم دانشجویان :فراگیران
 اعصاب

  آقاجانلو: مدرس
 :درس کلی هدف 

   پرستاري فرآیند اساس بر پرستاري مراقبتهاي ارائه در یان پرستاريدانشجو و استقالل عملی مهارت افزایش
 :درس اختصاصی اهداف

 .نماید بررسیبه طور کامل  را اعصاب داخلی اختالالت به مبتال بیمار .1

 .نماید استفاده اعصاب اختالالت به مبتال بیمار از مراقبت در پرستاري فرآیند از گام به گام طور به .2

 . فرآیند پرستاري بیمار خود را در بالین وي به طور کامل به سایر دانشجویان پرزنت کند .3

 .نماید گزارش صحیح طور به را شده انجام مراقبتهاي .4

 .در مورد داروها و عوارض آنها به بیمار خود آموزش دهد .5

 .نماید ارائه را از خود مراقبت عملی آموزش اعصاب اختالالت به مبتال بیماران به .6

 :تدریس روشهاي
 تکالیف انجام بیمار، بالین در عملی مراقبت ارائه

 :دانشجویان تکالیف 
 به موقع در بخش حضور .1

 درمان پرسنل و بیمار با مناسب ارتباط برقراري .2

 بر اساس فرآیند اعصاب اختالالت به مبتال بیمار از عملی مراقبت .3

 دادن داروهاي بیماران به نحو صحیح .4

 کامل نویسی گزارش .5

  
  



٤٢ 
 

 دانشجویان آموزشی برنامه
 روز

 کارآموزي

 آموزشی برنامه

   و تحویل بیماران امکانات و وسایل ،روتین بخش مقررات، و قوانین ،بخش با آشنایی  اول
   انجام مراقبت بر اساس فرآیند پرستاري آموزش  دوم
  انجام مراقبت از بیماران بر اساس فرآیند پرستاري  و رفع اشکال  سوم

  آموزش عملی مراقبت از بیماران بر اساس فرآیند پرستاري    چهارم
  ارزشیابی+آموزش عملی مراقبت از بیماران داخلی اعصاب بر اساس فرآیند پرستاري    پنجم
  ارزشیابی+آموزش عملی گاواژ بیماران +انجام کارهاي قبل  ششم
  ارزشیابی+آموزش عملی فیزیوتراپی بیماران +انجام کارهاي قبل  هفتم
  ارائه فرآیند پرستاري بیماران در بالین وي  هشتم

 :ارزشیابی
  :گیرد می انجام زیر روش به دانشجویان ارزشیابی

 نمره 2رعایت نظم و انظباط در کارورزي     .1

 نمره 13انجام مراقبت عملی از بیماران بر اساس فرآیند    .2

 نمره 5ارائه فرآیند پرستاري بیماران در بالین وي و بحث گروهی   .3
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 بسمه تعالی
زنجان و خدمات بهداشتی درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی  

  دانشکده پرستاري و مامایی
  92 - 93: نیمسال دوم                   طرح درس واحد کارآموزي تنفس  

  واحد 5/0: تعداد واحد            فن پرستاري  : نام درس 
 روز 5: کارآموزي زمان مدت               کاردانی                                        : مقطع

  ) 3بخش داخلی ) (عج(بیمارستان ولیعصر : محل کارآموزي
  فوریت هاي پزشکی 3دانشجویان ترم : مشخصات فراگیران

  آقاجانلو: مربی
   :درس  شرح

مربوط به سیستم تنفس و مراقبت هاي پرستاري مربوط به آنها آشنا می دانشجویان در این واحد با انواع بیماریهاي 
  .شوند

   :هدف کلی
  آشنایی با بیماریها و انجام مراقبت هاي پرستاري مربوط به سیستم تنفس

  :اهداف جزئی
 .روش هاي تشخیص بیماریهاي مربوط به سیستم تنفس را توضیح دهند .1

 .را به طور عملی در بالین انجام دهند روش هاي غیر تهاجمی درمان بیماري هاي تنفس .2

مراقبت هاي مربوط به بیماري هاي مزمن انسدادي ریه، بیماري آسم، بیماري پنومونی، بیماري آمبولی ریه  .3
 .را به طور صحیح و عملی براي بیماران انجام دهند

  .دداروهاي مربوط به سیستم تنفس را نام ببرند و موارد مصرف و عوارض آنها را ذکر کنن .4
  :روش آموزش

  بحث گروهی -پرسش و پاسخ –روش موردي 
  

  :وظایف دانشجو
  حضور به موقع و منظم در بخش و شرکت فعال در مباحث

  انجام اقدامات مناسب پرستاري بر اساس تشخیص هاي بیماران
  مطالعه بیماري ها و مباحث مطرح شده

  :ارزشیابی
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  نمره 2نظم و انظباط      
  نمره 2 حضور فعال در مباحث   

  نمره 4ارائه کنفرانس هاي تعیین شده     
  نمره 12انجام اقدامات پرستاري و بالینی در بخش    

  برنامه کارآموزي
  روز اول

  ساعت  فعالیت آموزشی
  8 – 10/8  معارفه مربی و دانشجویان

 10/8 – 40/8  آشنا کردن دانشجویان با اهداف کارآموزي، روش ارزشیابی و تکالیف 

  40/8 - 9  در مورد نحوه گرفتن شرح حال و تاریخچه سالمتیتوضیح 
  9 – 10  توضیح و بازدید از بخش

  10 – 30/10  استراحت
  30/10 - 12  تمرین گرفتن تاریخچه و معاینات بالینی

  
  روز دوم

  ساعت  فعالیت آموزشی
  8 – 9  گرفتن تاریخچه و معاینات بالینی

  9 – 10  انجام اقدامات پرستاري براي بیماران
  10 – 30/10  استراحت

  30/10 -30/11  )اکسیژن تراپی+روش هاي تشخیص (ارائه کنفرانس 
  30/11 -30/12  نوشتن گزارش و تحویل بیماران

  
  روز سوم

  ساعت  فعالیت آموزشی
  8 – 9  گرفتن تاریخچه و معاینات بالینی

  9 – 10  انجام اقدامات پرستاري براي بیماران
  10 – 30/10  استراحت

  30/10 -30/11  )بیماري هاي مزمن انسدادي ریه و بیماري آسم(ارائه کنفرانس 
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  30/11 -30/12  نوشتن گزارش و تحویل بیماران
  

  روز چهارم
  ساعت  فعالیت آموزشی

  8 – 9  گرفتن تاریخچه و معاینات بالینی
  9 – 10  انجام اقدامات پرستاري براي بیماران

  10 – 30/10  استراحت
  30/10 -30/11  )بیماري پنومونی(کنفرانس ارائه 

  30/11 -30/12  نوشتن گزارش و تحویل بیماران
  

  روز پنجم
  ساعت  فعالیت آموزشی

  8 – 9  گرفتن تاریخچه و معاینات بالینی
  9 – 10  انجام اقدامات پرستاري براي بیماران

  10 – 30/10  استراحت
  30/10 -30/11  )بیماري آمبولی ریه(ارائه کنفرانس 

30/11 -30/12 نوشتن گزارش و تحویل بیماران  
 خدا نام به

  )اعصاب( 4جراحی داخلی پرستاري عرصه در کارآموزي درس طرح
 92 -93 دوم  نیمسال                        4 جراحی – داخلی پرستاري تئوري :نیاز پیش 

 روز 8: کارآموزي زمان مدت                                                 پیوسته کارشناسی : مقطع

بخش  - حضرت ولیعصر بیمارستان :کارآموزي محل                               پرستاري  8 ترم دانشجویان :فراگیران
 داخلی اعصاب

  آقاجانلو: مدرس
 :درس کلی هدف 

   پرستاري فرآیند اساس بر پرستاري مراقبتهاي ارائه در یان پرستاريدانشجو و استقالل عملی مهارت افزایش
 :درس اختصاصی اهداف

 .نماید بررسیبه طور کامل  را اعصاب داخلی اختالالت به مبتال بیمار .7
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 .نماید استفاده اعصاب اختالالت به مبتال بیمار از مراقبت در پرستاري فرآیند از گام به گام طور به .8

 . فرآیند پرستاري بیمار خود را در بالین وي به طور کامل به سایر دانشجویان پرزنت کند .9

 .نماید گزارش صحیح طور به را شده انجام مراقبتهاي .10

 .در مورد داروها و عوارض آنها به بیمار خود آموزش دهد .11

 .نماید ارائه را از خود مراقبت عملی آموزش اعصاب اختالالت به مبتال بیماران به .12

 :تدریس روشهاي

 تکالیف انجام بیمار، بالین در عملی مراقبت ارائه

 :دانشجویان تکالیف 

 به موقع در بخش حضور .6

 درمان پرسنل و بیمار با مناسب ارتباط برقراري .7

 بر اساس فرآیند اعصاب اختالالت به مبتال بیمار از عملی مراقبت .8

 دادن داروهاي بیماران به نحو صحیح .9

 کامل نویسی گزارش .10
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 دانشجویان آموزشی برنامه 

 روز

 کارآموزي

 آموزشی برنامه

   و تحویل بیماران امکانات و وسایل ،روتین بخش مقررات، و قوانین ،بخش با آشنایی  اول
   انجام مراقبت بر اساس فرآیند پرستاري آموزش  دوم
  انجام مراقبت از بیماران بر اساس فرآیند پرستاري  و رفع اشکال  سوم

  آموزش عملی مراقبت از بیماران بر اساس فرآیند پرستاري    چهارم
  ارزشیابی+آموزش عملی مراقبت از بیماران داخلی اعصاب بر اساس فرآیند پرستاري    پنجم
  ارزشیابی+آموزش عملی گاواژ بیماران +انجام کارهاي قبل  ششم
  یابیارزش+آموزش عملی فیزیوتراپی بیماران +انجام کارهاي قبل  هفتم
  ارائه فرآیند پرستاري بیماران در بالین وي  هشتم

 :ارزشیابی
  :گیرد می انجام زیر روش به دانشجویان ارزشیابی

 نمره 2رعایت نظم و انظباط در کارورزي     .4

 نمره 13انجام مراقبت عملی از بیماران بر اساس فرآیند    .5

 نمره 5ارائه فرآیند پرستاري بیماران در بالین وي و بحث گروهی   .6
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان
  دانشکده پرستاري و مامایی

  
  92 -93: نیمسال دوم                 کارآموزي فن پرستاري       طرح درس 
  واحد 1: تعداد واحد        فن پرستاري  : نام درس 

 روز 10: کارآموزي زمان مدت                                پیوسته کارشناسی : مقطع

  موسوي زنجان... بخش جراحی مردان بیمارستان آیت ا: محل کارآموزي
  دانشجویان ترم دوم کارشناسی پرستاري: مشخصات فراگیران

  آقاجانلو :مربی
  

  : هدف کلی 
  . آشنایی دانشجویان با اصول و فنون و مراقبت هاي پرستاري مربوطه

  : اهداف جزیی
  : دانشجویان در پایان کارآموزي قادر باشند

  
  . یک ارتباط مناسب با مددجویان برقرار کنند

  . با استفاده از مصاحبه و تکنیک هاي معاینه، یک تاریخچه سالمتی کامل از مددجویان بگیرند
  با اجزاء بیمارستان و بخشهاي مربوطه و ارتباط آنها با یکدیگر آشنا شوند

  .در بیمارستان و بخش مربوطه آشنا شوندبا تجهیزات موجود 
  .با اجزاء پرونده و مدارك پزشکی بیماران آشنا شوند

  .دقیقه چک کند 10عالئم حیاتی بیماران را با استفاده از گوشی و فشار سنج در عرض 
  .عالئم حیاتی غیر طبیعی بیماران را براساس وضعیت بیمار تفسیر کند

  .مخصوص به روش صحیح چارت کندعالئم حیاتی بیماران را در برگ 
  .اصول کلی اکسیژن تراپی را به طور کامل توضیح دهد

  .روش هاي مختلف اکسیژن تراپی را شرح دهد
  .خطرات اکسیژن تراپی را براي بیمار شرح دهد
  .وسایل و تجهیزات اکسیژن تراپی را آماده کند

  .به یک بیمار نیازمند اکسیژن به روش صحیح اکسیژن وصل کند
  .براي بیمار داراي تب به روش مناسب پاشویه انجام دهد
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  بیمار را به نحو مناسب ادمیت کرده و با بخش آشنا کند
  .مراقبت پرستاري انجام دهد NG-tubeاز بیمار داراي 

  .میزان جذب و دفع بیماران را به صورت دقیق در برگ مخصوص چارت کند
 

  .دهد پنج اصل مهم تجویز دارو را به طور کامل شرح
  .داروهاي خوراکی بیمار را بر اساس پنج اصل اجرا کند

  .داروهاي تزریقی بیمار را به روش کامالً استریل آماده کند
  .داروهاي تزریقی بیمار را به روش کامالً استریل اجرا کند

  .سرم هاي تزریقی بیمار را به روش کامالً استریل آماده کند
  .مالً استریل اجرا کندسرم هاي تزریقی بیمار را به روش کا

  .تعداد قطرات سرم هاي بیمار را به روش کامالً دقیق محاسبه کند
  .پانسمان بیمار را به روش کامالً استریل با بتادین تعویض کند

  .تعویض کند NSپانسمان بیمار را به روش کامالً استریل با سرم 
  .از بیمار به روش کامالً استریل نمونه خون بگیرد

  .به روش استریل و صحیح ساکشن کندبیمار را 
  .مراقبت هاي پرستاري مربوطه از سوند ادراري را به طور کامل و درست انجام دهد

  .مراقبت هاي پرستاري مربوطه از سوند معده را به طور کامل و درست انجام دهد
  

  :برنامه آموزشی
  روز اول

  ساعت  فعالیت آموزشی
  8 – 10/8  معارفه مربی و دانشجویان

 10/8 – 40/8  آشنا کردن دانشجویان با اهداف کارآموزي، روش ارزشیابی و تکالیف 

  40/8 - 9  توضیح در مورد نحوه گرفتن شرح حال و تاریخچه سالمتی
  9 – 10  توضیح و بازدید از بخش

  10 – 30/10  استراحت
  30/10 - 12  توضیح و بررسی پرونده هاي بیمار

  
  روز دوم
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  ساعت  فعالیت آموزشی
  V/S    9 – 8کنترل و چارت 
  I/O   10 – 9کنترل و چارت 

  10 – 30/10  استراحت
  30/10 - 11  توضیح و انجام پاشویه 

  V/S   12 - 11کنترل و چارت 
 
 
 

  روز سوم    
  ساعت  فعالیت آموزشی

  V/S   30/8-8کنترل و چارت 
  30/8 – 10 انجام مراقبت هاي روزهاي قبل+  NSانجام پانسمان با بتادین و 

  10 – 30/10  استراحت
  30/10 - 11  داروهاي خوراکی
  11 -  30/11  تغذیه با سوند معده

  V/S   12 – 30/11کنترل و چارت 
  

  روز چهارم
  ساعت  فعالیت آموزشی

  V/S   30/8-8کنترل و چارت 
  30/8 – 10 انجام مراقبت هاي روزهاي قبل+ داروهاي تزریقی 

  10 – 30/10  استراحت
  30/10 - 11  و محاسبه قطرات تعویض سرم

  11 -  30/11  گرفتن نمونه خون
  V/S   12 – 30/11کنترل و چارت 

  
  روز پنجم

  ساعت  فعالیت آموزشی
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  V/S   30/8-8کنترل و چارت 
  30/8 – 10 انجام مراقبت هاي روزهاي قبل+ ساکشن کردن 

  10 – 30/10  استراحت
  30/10 -30/11  گزارش نویسی

  V/S   12 – 30/11کنترل و چارت 
  

  روز ششم
  ساعت  فعالیت آموزشی

  V/S   30/8-8کنترل و چارت 
  30/8 – 10 انجام مراقبت هاي روزهاي قبل+ مراقبت از سوند ادراري

  10 – 30/10  استراحت
  30/10 -30/11  مراقبت از سوند معده

  V/S   12 – 30/11کنترل و چارت 
  

  :ارزشیابی
  

  اختصاصیارزشیابی عموي و ارزشیابی 

 نمره 2(ارزشیابی عمومی(  
  

  هرگز  به ندرت  گاهی  همیشه  معیار ارزشیابی
          رعایت شئونات اسالمی

          مناسب بودن لباس و یونیفرم
          رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران و پرسنل

          داشتن گوشی و چراغ قوه
          انجام وظایف محوله

          وقت شناسی
          افزایش سطح علمی تالش در جهت

          انتقاد پذیري
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          کوشش در جهت رفع نقاط ضعف
          داشتن دقت و سرعت در انجام کارها

  ارزشیابی اختصاصی
     نمره 2شرکت فعال در مباحث مربوطه 

              نمره 4ارائه تکالیف محول شده 

 12انجام کارهاي عملی بخش           
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  شگاه علوم پزشکی زنجان ندا
  

  و مامایی دانشکده پستاري

  
( Course Plan) درس طرح  

  
  نشانھ شناسی و معاینات بدنی

  
  ١٣٩١- ١٣٩٢نیم سال اول 

  
  دانشجویان رشتھ فوریت ھای پزشکی: گروه فراگیر

  
  ...اتاق پراتیک و بیمارستان  :محل برگزاری

  
  عملی  واحد ٠.٥:تعداد واحد

فقط ارسال پیام کوتاه در (٠٩١٩٩٨٠٤٢٧٣:، تلفنBahrami_n@ zums.ac.ir،  نژادنسرین بھرامی : مدرس

  )ساعات اداری

  :ھدف دوره 

توانایی در ارزیابی وضعیت سالمت جھت تشخیص بیماری و مشکالت مرتبط برای کلیھ حرفھ ھای بھداشتی و درمانی   

بانی بررسی  وضعیت سالمت بیمار از طریق اخذ ھدف از این در س آشنا کردن دانشجویان با مفاھیم و م. اساسی است

  . شرحال، معاینات  بدنی و انجام توام آن  در ارزیابی بیمار بویژه در شرایط پیش بیمارستانی است

  

  :در پایان دوره از دانشجویان انتظار می رود

 بطور نمایشی با ھمکال سھای خود و ھمچنین بیمار نشان دھد اصول برقراری ارتباط با مددجو.  

 انجام دھد ی بستری در بخشمددجویک  و  ماکتگاه تنفس را بدرستی بر روی تمعاینھ دس. 

  را بروی ماکت و یک مددجوی بستری در بخش انجام دھد معاینھ دستگاه قلب و عروق.    

  انجام دھدرا بر روی ماکت و مدد جوی بستری معاینھ شکم را. 

 . اعصاب جمجمھ ای ، وضعیت روانی و تکلم، سیستم حرکتی ،سیستم حسی، معاینھ جامع سیستم عصبی شامل

 .را بر روی یک ھمکالسی یا مدد جوی بستری در بخش ا نجام دھد معاینھ رفلکس ھا ، ھماھنگی

  حداقل بر روی دو ھمکالسی انجام معاینھ سیستم عضالنی اسکلتی شامل معاینھ اندام ھای فوقانی و تحتانی را

 .دھد

 معاینھ سر و گردن را حداقل بر روی دو  ھمکالسی انجام  نماید. 

  ھمکالسی انجام دھد ٢کامل چشم را بر  روی  حداقل  معاینھ . 

 معاینھ گوش را بر روی ماکت و حد اقل یک ھمکالسی نشان دھد. 
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  سی ھای خود انجام دھدنفر از ھمکال ٢معاینھ  دھان و حلق را حد اقل بر روی. 

 
 

 حداقل یک شرح حال متمرکز با رعایت تکنیک ھای شرح حال و معاینات بدنی  در گروه ارائھ دھد. 

  با رعایت تکنیک ھای شرح حال و معاینات بدنی  بھ عنوان تکلیف ارائھ دھدشرح حال جامع  حداقل یک. 

،  تمرینات عملی در  ، استفاده از مولتی مدیاRole Playing)( ایفای نقش، پاسخ و پرسش و سخنرانی : تدریس روش
  مرکز مھارت ھای بالینی و بخش ھای  بیمارستان 

  
 

 : دانشجو تکالیف و وظایف
 . یابد حضور مرکز مھار ت ھای بالینی بیمارستان ،  و بخش  پراتیک، در بطور و ساعت رأس بایست می دانشجو
  شرکت درسی مباحث در و شده حاضر کالس در قبلی آمادگی با و شده معرفی منابع ھمطالع با بایست می دانشجو

 . باشد ھداشت فعال
  )نمره کل ٢٠(: ارزشیابی

 
 بخش موقع ھب حضور %١٠ 
 ارائھ گزارش ھای روزانھ از تمرینات عملی %٢٠ 

 
  ارائھ یک گزارش  یک بررسی جامع %١٠ 
 (امتحان پایان ترم% ٦٠  

 
  : اصلی منابع
 مترجمین  میانی بیمارستانی پیش طبی ھای اورژانس" . ریچارد جری ، رابرت پورتر ، جرایان سو بلد  ،

 ١٣٨٥سیمین دخت ، : ابوذری و ھمکاران، تھران
 

 " ٢٠٠٧ بارابیتیز بار حال شرح گرفتن ھای روش و بالینی معاینات".اسزیالژی ج ،پیتر بیکلی اس لین  
  
 ١٣٨٢، دانشگاه تربیت مدرس :تھران . ستارانمعاینۀ فیزیکی برای پر.احمدی و محمدی. 

  موضوع  جلسھ

اتاق پراتیک (  معاینھ پوستارتباط با مددجو ، مروری روی اجزاء شرحال ، گرفتن عالئم حیاتی ،    اول

  )دانشکده

  )اتاق پراتیک دانشکده( معاینات سر و گردن، دھان و حلق  دوم

  )اتاق پراتیک دانشکده( معاینات چشم، گوش   سوم

  )اتاق پراتیک دانشکده( دستگاه تنفس ،قلب و عروق  چھارم

  )اتاق پراتیک دانشکده( اسکلتی   عضالنیو معاینھ دستگاه عصبی   پنجم

  یخش اعصاب بیمارستان ولی عصرتمرینات عملی  ب  ششم

  )بیمارستان ولی عصر)( دستگاه گوارش، سیستم ادراری( بخش داخلی تمرینات عملی   ھفتم
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  )بیمارستان ولی عصر( بخش تنفستمرینات عملی   ھشتم

  )بیمارستان ولی عصر( نھاییتمرینات عملی کل سیستم ھا و ارائھ گزارش   نھم

  )اتاق پراتیک دانشکده(  امتحان عملی  دھم

شگاه علوم پزشکی زنجان ندا  
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 دانشکده پستاری و مامایی
 

Course Plan) درس  طرح 
 

 نشانھ شناسی و معاینات بدنی
 
١٣٩٢- ١٣٩٣نیم سال اول   

 
  

  دانشجویان رشتھ ھوشبری      :   گروه فراگیر
  

  )واحد عملی ٠.٥واحد تئوری، ١.٥( واحد ٢:      تعداد واحد
  
  ٢- ٤ ھا چھار شنبھ:               زمان 
  

  :   محل برگزاری کالس
   

ارسال پیام کوتاه در فقط (٠٩١٩٩٨٠٤٢٧٣:، تلفنBahrami_n@ zums.ac.ir،  نسرین بھرامی نژاد: مدرس

  )ساعات اداری

  

  :ھدف دوره 

انجام معاینات بالینی ، وسایل  روشبا اصول معاینھ بالینی، گرفتن شرح حال ،  دانشجویان ھدف از این درس آشنا کردن

  .الزم برای معاینھ فیزیکی ، و ثبت دقیق داده ھای حاصل از معاینات فیزیکی است

  

  :انتظار می روددر پایان دوره از دانشجو 

 توصیف نماید را مددجو با ارتباط برقراری چگونگی.  

 شناسایی نماید را  مددجو آرامش بھ کننده کمک تکنیک ھای. 

 روش ھای رایج برای تشخیص  بیماری ھا را توضیح  دھد. 

 فرایند مصاحبھ مطلوب را شرح دھند. 

 دھد توضیح را جامع  حال شرح اھداف و ساختار . 

 اطالعاتSubjective را از اطالعاتObjective تمایز دھند. 

  تفاوت بینSign & Symptom را بیان کند. 
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 مرور سیستمھای قسمتھای مختلف بدن را تشریح کند. 

 کند بیان را آنھا کاربرد و بدنی معاینات نیاز مورد وسایل . 

 شناسایی نماید  را بالینی معاینھ در اصلی تکنیک ھای. 

  آمادگی الزم برای شروع معاینھ بالینی را در بیماران شرح دھندفرایند ایجاد. 

 اجزاء برانداز کلی(General Survey)    را ....شامل سطح ھوشیاری ، وضعیت بیمار در حین معاینھ

 .توضیح دھد

 عالئم حیاتی را تعریف کرده و اجزاء آن را نام ببرد. 

     ار ب اده کردن بیم ری فشار خون،روش انتخاب کاف مناسب،        در اندازه گیری فشار خون روش  آم دازه گی رای ان

 .تکنیک اندازه گیری فشار خون، سطح طبیعی و غیر طبیعی فشارخون را تشریح نماید

 تکنیک اندازه گیری نبض،ریتم طبیعی،کیفیت نبض ، موارد طبیعی و غیر طبیعی نبض را شرح دھد. 

 داد و ریتم تنفس شرح دھدروش بررسی و موارد طبیعی و غیر طبیعی را در بررسی تع.  

 روش بررسی، انواع ، و موارد طبیعی و غیر طبیعی را دراندازه گیری درجھ حرارت شرح دھد .  

 فرایند اندازه گیریBMI و تفسیر آن را توضیح دھد. 

 عالیم و نشانھ ھای مربوط بھ اختالالت پوست را تشریح کند. 

 معاینھ فیزیکی پوست و ناخن را انجام دھد. 

  و نشانھ ھای شایع اختالالت سیستم تنفسی را بیان کندعالیم.  

 تکنیک ھای معاینھ قفسھ سینھ و ریھ ھا را شرح دھند. 

 معاینھ فیزیکی سیستم تنفسی را بدرستی  انجام دھد.  

      بانھ و ادم ھ ای ش اھمیت نشانھ ھای درد قفسھ سینھ، تپش قلب، کم آمدن نفس، تنگی نفس، ارتوپنھ، تنگی نفس حمل

 .تاریخچھ سالمت قلب و عروق شرح دھندرا در 

 تکنیک ھای معاینھ ورید ژوگوالر، نبض کاروتید و قلب را توضیح دھند. 

 را بدرستی انجام دھد معاینھ فیزیکی قلب وعروق محیطی.  

 عالیم و نشانھ ھای شایع  اختالالت سروگردن را بیان نماید. 
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 اوی و پوست سررا انجام دھدمعاینھ فیزیکی سرو گردن شامل بررسی تیروئید، غدد لنف. 

 عالیم و نشانھ ھای اختالالت چشم و گوش را بیان نماید. 

 تکنیک ھای معاینھ چشم و گوش تشریح نماید. 

 معاینھ چشم و گوش را بدرستی انجام دھد. 

 عالیم و نشانھ ھای شایع  اختال الت دھان، حلق و بینی را بیان نماید. 

 راتشریح نماید تکنیک ھای معاینھ دھان، حلق و بینی. 

 معاینھ معاینھ دھان، حلق و بینی  را بدرستی انجام دھد. 

            ،ر طبیعی ی، حس غی ومی، کرخت ل سردرد، سرگیجھ ، ضعف عم اھمیت نشانھ ھای  شایع سیستم عصبی از قبی

کاھش سطح ھوشیاری ، غش، تشنج، لرزش یا حرکات غیر ارادی را در تاریخچھ سالمت سیستم عصبی تشریح     

 .کند

 ی، و             معا عیت روان ی ،وض تم حس ی، سیس تم حرکت ھ ای، سیس اب جمجم امل  اعص بی ش تم عص امع سیس ھ ج ین

  .ھماھنگی و تعادل را توضیح دھد

  اعصاب جمجمھ ای ، وضعیت روانی و تکلم، سیستم حرکتی ،سیستم حسی، معاینھ جامع سیستم عصبی شامل

 .را ا نجام دھد معاینھ رفلکس ھا ، ھماھنگی

 اسکلتی را بیان نماید-الت  سیستم عضالنیعالیم شایع اختال. 

 تکنیک معاینھ جامع اندام ھای فوقانی ، تحتانی و ستون فقرات را تشریح نماید. 

 معاینھ سیستم عضالنی اسکلتی شامل معاینھ اندام ھای فوقانی ، تحتانی  و ستون فقرا ت را انجام دھد.   

 تعیین کند سطح ھوشیاری را در بیماران  بر اساس مقیاس گالسکو. 

 عالیم شایع اختالالت  گوارش  را بیان نماید. 

 فتق ھای شکمی و توده ھای جدارشکم را توضیح  دھد ،معاینھ فیزیکی شکم شامل ارزیابی آسیت. 

 معاینھ فیزیکی شکم رابا استفاده از تکنیک مشاھده، سمع، دق و لمس انجام دھد.  

  توضیح دھد تناسلی را-ادراریعالیم و نشانھ ھای اختال الت سیستم. 

 تکنیک معاینھ مثانھ، کلیھ و سیسنم تناسلی را شرح دھد. 

 معاینھ مثانھ وبررسی حساسیت کلیھ ھا را انجام دھد. 
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 نکات اساسی در ثبت یافتھ ھا را توضیح دھند.  

 اطالعاتی کھ در ھمھ گزارشات باید وجود داشتھ باشند را نام ببرد. 

 ش دھی را تشریح کنندخط مشی قانونی برای گزار. 

 اطالعات گرفتھ شده از بیمار را بدرستی ثبت نماید. 

 شرح حال بیمار کھ توسط تیم بھداشتی در پرونده ثبت شده را باز خوانی نموده و مورد استفاده قرار دھد. 

   Role Playing پاسخ،، ایفای نقش و پرسش و سخنرانی : تدریس روش

 
  : دانشجو تکالیف و وظایف

 
 یابد حضوربیمارستان  و، اتاق پراتیک   کالس در منظم بطور و ساعت رأس بایست می دانشجو . 
 درسی مباحث در و شده حاضر کالس در قبلی آمادگی با و شده معرفی منابع مطالعھ با بایست می دانشجو  

  . باشد داشتھ فعال شرکت
 

  )نمره عملی   ٥نمره  تئوری،  ١٥(نمره کل   ٢٠ : ارزشیابی
 

 بیمارستان   ،اتاق پراتیک، و مرکز مھارت ھای بالینی  کالس در مشارکت فعال , موقع بھ حضور %١٠
 مشارکت فعال دربحث ھای کالسی

 امتحان میان ترم% ٢٠  
 تئوری و عملی( امتحان پایان ترم% ٥٠( 
  کار عملی( رائھ گزارش روزانھ از معاینات % ٢٠(  

 
   منابع

  
١. *** Bickley, L.S., & Hoekelman, R.A (٢٠٠٩) Bates guide to physical examination and 

history taking ١٠th Ed. Philadelphia. J.B. Lippincott Company  
٢. Swartz, M.H (٢٠٠٦) Textbook of Physical Diagnosis ٥th Ed. New York. Saunders, 

Elsevier 
  

  
 ١٣٨١: اندیشھ رفیع، اچاپ اول، تھران" بالینی برای پرستارانبررسي ومعاینات "ورعي شکوه  بصام پور شیوا سادات،

غیرتیان محمد مھدی،معتقد مھیار، چاپ اول، اندیشھ ) ٢٠٠٧" ( معاینات بالینی وروش گرفتن شرح حال"بیتز باربارا 
 ١٣٨٦تھران،  .رفیع

نصور، اعالء مریم، نیکبخت نصر آبادی علیرضا، دادبخش م" ھندبوک پرستاری بررسی وضعیت سالمت"وبر ژانت 
  ١٣٨٥.  نشرجامعھ نگر، چاپ اول، تھران 

 .١٣٨٢، دانشگاه تربیت مدرس: تھران . معاینۀ فیزیکی برای پرستاران.، محمدی عیسی فضل الھ احمدی ،
  

  : سایر منابع
ت         ود اس ھ  موج دیی در کتابخان ا ارزش وی دیا ھای ب ھ م د    . الزم است کھ دانشجویان توجھ داشتھ باشند ک دانشجویان می توانن

  .ویدئو ھای موجود را از کتابخانھ امانت گرفتھ وبا ھماھنگی مسئول سایت کامپیوتر در ساعات اداری آنھا را تماشا نمایند
  :نام ویدئو ھای موجود

  معاینات بالینی 
)١,٢VSD ( Physical  Diagnosis.Rom-Medical CD  
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   رشتھ ھوشبری -دنینشانھ شناسی و معاینات بجلسات درس  

  موضوع  تاریخ  جلسھ

  اھمیت نشانھ شناسی ومعاینات بدنی ،تعیین رفتار ورودی - ،معارفھ -    ١

  معرفی روش ھای تشخیصی بیماری ھا -

  ارتباط، تکنیک ھای  ،ارتباط با مددجو-

  ساختار واھداف شرح حال  - -    ٢

  )شامل مشاھده،لمس،سمع،دق(تکنیکھای معاینھ  –

  بررسی عالیم حیاتی،  کاربرد وسایل مورد نیاز معاینات،معاینھ پوست     ٣

شامل پلک ھا، ( معاینھ چشم)  غدد لنفاوی ،تراشھ،  ورید ھای ژگوالر( معاینھ  سر و گردن    ٤

  )ملتحمھ ،مردمک، میدان بینایی 

حلق  معاینھ لبھا، مخاط و(دھان..)  گوش خارجی، حدت شنوایی،صدمات گوش( معاینھ گوش    ٥

   ، و بینی)

معاینھ قدام و خلف سینھ با استفاده از تکنیک ھای مشاھده، لمس،  دق ( معاینھ سیستم تنفسی     ٦

  )،سمع

شامل صداھای قلبی،ارزیابی خونرسانی بافت ھای محیطی،  (معاینھ سیستم قلب و عروق    ٧

  ان ترم، برگزاری امتحان می) PMIارزیابی شریان ھای محیطی،بررسی ورید ژگوالر،

مشاھده،  لمس ، دامنھ حرکتی (معاینھ دستگاه عضالنی شامل معرفی  روش معاینھ مفاصل     ٨

Range of motionارزیابی اندام ھای فو قانی ، )، دامنھ حرکت در برابر مقاومت ،

  ).نبض ھای محیطی و ادم   (تحتانی  و ستون فقرات، ارزیابی سیستم عروقی اندام ھا

اعصاب وضعیت روانی و تکلم، سیستم حرکتی ،سیستم حسی، ( معاینھ دستگاه عصبی     ٩

  جمجمھ ای ، معاینھ رفلکس ھا ، ھماھنگی

  ...)شکم، کبد(معاینھ سیستم گوارش    ١٠

١١  

١٢  

  

تفاوت ھای آناتومیک، معاینھ سر و گردن ،قفسھ ( معاینھ فیزیکی شیر خواران و کودکان  

  اسکلتی و عصبی -سیستم  عضالنیسینھ،قلب و عروق،شکم، 

  طریقھ نوشتن خالصھ شرح حال، و گزارش حاصل از معاینات فیزیکی     ١٣
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  )واحد عملی( رشتھ ھوشبری -نشانھ شناسی و معاینات بدنیجلسات درس  

  اتاق پراتیک دانشکده پرستاری: محل کالس

  

  جلسھ

  

  تاریخ

  

  موضوع

  

  اول

ارتباط با مددجو ، مروری روی اجزاء شرحال ، گرفتن عالئم حیاتی ،معاینات سر و    

  گردن

  ،معاینات چشم، گوش، دھان و حلقکاربرد وسایل مورد نیاز معاینات،معاینھ پوست     دوم

  معاینھ دستگاه قلب و عروق و تنفس    سوم 

  و اسکلتی    عضالنیو   معاینھ دستگاه معاینھ دستگاه عصبی    چھارم

  و عضالنی اسکلتی و شکم و سیستم ادراری معاینھ دستگاه عصبیادامھ      پنجم

  ارائھ گزارش و امتحان عملی     ششم
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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
 

ستاری و ماماییردانشکده پ  
 

( Course Plan) درس طرح 
 

  حياجر خليدا يھاريبیما و ژيفیزیوپاتولو
تنفس   

 
١٣٩٢- ١٣٩٣ مودنیم سال   

  
  ماماییدانشجویان کارشناسی : گروه فراگیر

  
  ساعت 10 :تعداد واحد

   )10- 12(ها  چهارشنبه: زمان 
    دکتر نسرین بهرامی نژاد: مدرس

    Bahrami_n@ zums.ac.ir       Email address: 
  ) فقط ارسال پیام کوتاه در ساعات اداري(09199804273:تلفن 

  
  :شرح درس

این درس به دانشجویان کمک می کند تا با بیماري هاي عمده  سیستم تنفسی، علل و نحوه 
تشخیص آنها آشنا شود و با استفاده از این آگاهی ها بارداري هاي همراه با اینگونه بیماري ها را 

  .تشخیص دهد

  :هداف کلی 

  :دانشجویان در این دوره باید 

  .وضعیت و حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماري را بشناسند -

  .اثرات بیماریهاي تنفسی بر بارداري و زایمان و بعد از زایمان و بالعکس را فراگیرند -

یت هاي حرفه اي و رعایت احتیاجات زن باردار مبتال به بیماري تنفسیرا شناسایی کرده و براساس مسئولیت ها و محدود -
  .اصول اخالقی در اجراي مراقبتهاي مربوطه براساس اولویت، تصمیم مناسب اتخاذ کنند

  : رود می انتظار دانشجویان از دوره  پایان در : ویژه دافھا
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  .ساختمان و عملکرد دستگاه تنفس و پارامترهاي مورد بررسی در این سیستم را شرح دهند-1

  .سیستم تنفسی را شرح دهندروش هاي بررسی -2

  .را شرح دهند) پنومونی، سل، آبسه، برونشکتازي(پاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان مبتالیان به بیماریهاي عفونی تنفسی  -3

  .را توضیح دهند) ، آسمCOPD(پاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان مبتالیان به بیماریهاي انسدادي مجاري ریه  -4

  .را شرح دهند  RDS عالئم و درمان مبتالیان به بیماریهايپاتوفیزیولوژي ،   -5

  .آمبولی ریه را توضیح دهند  پاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان مبتالیان به بیماري -6
  .را بیان نمایند شغلی شایع و یجرا يهاريبیماپاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان مبتالیان به  -7
 
 
 
 
 
  .مبتالیان به سرطان ریه را شرح دهند پاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان -8

  سخنرانی، پرسش و پاسخ : اي تدریسھشیوه 
  و ویدئو پروژکتور)  Power pointاستفاده از برنامه (کامپیوتر: امکانات آموزشی

  
 : دانشجو تکالیف و وظایف
 . یابد حضور درس کالس در منظم بطور و ساعت رأس بایست می دانشجو

 درسی مباحث در و شده حاضر کالس در قبلی آمادگی با و شده معرفی منابع مطالعه با بایست می دانشجو

  شرکت

  . باشد داشته فعال
  

  )نمره کل 20(: ارزشیابی
 
 مشارکت فعال در بحث هاي کالسی  و کالس در موقع به حضور 10% .1

  تکالیف ارائه شده در کالس  10% .2

 شرکت در امتحان پایان ترم% 80 .3

  :شده توسط وزارت بهداشتمنابع معرفی   -  
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  مبانی طب سیسیل،هاریسون، ویلیامز آخرین چاپ
دانشجویان )دستگاه  تنفس ( حیاجر خلیدا يهاريبیما و ژيفیزیوپاتولو: جلسات درس 

   1392-1393 دومکارشناسی مامایی نیمسال 
  

  موضوع  تاریخ  جلسه
  درس  حطر معرفی    اول

   درس حطر تکلیا با شناییآ
   تنفسی هستگاد یابیارز و شناسی نشانه لصوا یهر ژيفیزیولو و ناتومیآ بر وريمر

   يیور تختالا ينشانهها و عالیم با شناییآ 
  

  ي یور يها ريبیما تشخیصی يتستها با شناییآ    دوم
  )پنومونی، سل ( یهرشایع عفونی و یج ي راهاريشنایی با ب یماآ
  

  و آسم یهر ادينسدا مزمن يهاريبیما    سوم
   تنفسی سیسترد رمسند با شناییآ
  

  چهارم 
  

   و شغلی شایع و یجرا يهاريبیما با شناییآ  
  تنفسی هستگاد بدخیم

   یهر قیوعر تختالالا با شناییآ    پنجم
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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 

 دانشکده پستاري و مامایی
 

( Course Plan) درس طرح 
 

ريپرستات مدیریت خدمال صوا  
 

1392-1393سال دوم نیم   
  

  )کارشناسی( دانشجویان رشته  پرستاري: گروه فراگیر
  )ينظر(واحد  2:  حداد واتعد

  )2-4(دوشنبه :  زمان 
                     دکتر بهرامی نژاد: مدرس

   Bahrami_n@ zums.ac.ir       Email address: 
  ) فقط ارسال پیام کوتاه در ساعات اداري(09199804273:تلفن 

  درس کلی ف هد
ه هنددئه ارامختلف ي سرپرستی عرصه هاد آن در بررکاري و پرستات یند مدیریت خدماآفرل و صو، انش دانشجو با دن داشنا نموآ

  سالمیاریت مبانی مدیل و صوابا تاکید بر ، جامعه اده و خانود ، به فرري پرستاي قبت هاامر
  شرح درس

شت ابهدي سیستم هاي در هبرو رنقش مدیریت ي یفااي انشجو برري داپرستات یند مدیریت خدماآفرل و صوزش اموآبا درس ین در ا
در نشجو قادابدین ترتیب .د سالمی تاکید می شوي اهااي و ارزش حرفه رات مقرق و خالاستا بر راین در ا. دمی شوده ماآمانی در

عامل تغییر ان به عنوري پرستات مینه مدیریت خدمادر زنش دابا کسب و مد سرپرستی کند رآکاو به نحو موثر را بت ها قاهد شد مراخو
ده از ستفاابر وه به عال. داردبرم گاري جهت توسعه حرفه پرستاو در فعالیت نماید ري پرستات کیفیت خدماد بهبوو جهت پایش ، در 

  .دتاکید می شوري پرستات مدیریت خدماق در تفکر خالي هارت مها
  اهداف اختصاصی درس

  :در پایان دوره از دانشجویان انتظار می رود
  
  .نظران این حرفه تعریف کنندمدیریت را از دیدگاه صاحب. 1
  .بندي نمایندهاي مدیریتی طبقهسیر تحول مدیریت را براساس پیدایش نظریه. 2
  .ریتی را بیان نمایندنکات اصلی  و معایب هر یک از تئوري هاي مدی-3
  .را توصیف نمایند) ) ع(دیدگاه حضرت علی ( هاي مدیر را از دیدگاه اسالمویژگی -4
  .را توضیح بدهند) صدر، آسان شدن کار، رسایی سخن، معاون و همکار شایسته، الهی بودن هدفشرح(اصول مدیریت اسالمی . 5
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  .اهمیت مدیریت و نقش مدیر را تبیین نمایند. 6
  .ها و اصول کلّی هر کدام از وظایف مدیران را بیان نمایندویژگی. 7
  .هاي مختلف را نام ببرندهاي مورد نیاز و ضروري مدیران ردهمهارت.8
  .مراحل فرآیند مدیریت را با مراحل فرآیند پرستاري مقایسه کنند. 9
  
  

  .مدیریت را با استفاده از نگرش سیستمیک توضیح بدهند. 10
  .بندي نمایندبیمارستان ها را براساس تقسیمات موجود طبقه. 11
  .ي بیمارستان و نقش کلّی هریک را توضیح بدهنددهندهواحدهاي تشکیل. 12
  .فرآیند برنامه ریزي را تعریف کنند.13

  .اصول و مراحل فرآیند برنامه ریزي را بیان نمایند.14 
  .استراتژیک و تاکتیکال  را بیان نمایندانواع برنامه ریزي با تاکید بر برنامه هاي .16
  .وجوه تمایز  انواع برنامه ریزي را بیان نمایند.18
  .تعریف سازمان دهی  را شرح دهند. 19
طبقه بندي و تقسیم وظائف و روش هاي مختلف آن در ارائه مراقبت در عرصه هاي مختلف بهداشتی (اصول و فرآیند سازمان دهی . 20

  .مایندرا بیان ن) درمانی -
  .مفاهیم  قدرت، اختیار و مسئولیت، تمرکز و عدم تمرکز، صف و ستاد را شرح دهند.21
  .گیري در شرایط مختلف اطمینان را فهرست کنندتصمیم. 22
  .بندي نمایندبیماران را براساس نوع مراقبت پرستاري مورد نیاز طبقه. 23
  .و معایب هر کدام را تشریح نمایند روشهاي تقسیم کار در پرستاري را نام برده، مزایا. 24
  .مراحل تأمین نیروي انسانی را نام ببرند. 25
  .مدیر را با رهبر مقایسه کنند. 26
  .را تعریف کنند) بندو بار یا آزاد منشانهمستبدانه، دموکراسی، مشارکتی، بی(هاي رهبري شیوه. 27
  .هاي رهبري فهرست کنندستاري را براساس آموختهدهی به پرستاران توسط مدیران پرروشهاي مختلف انگیزه. 28
  .ها و عملکردهاي ویژه سوپروایزر آموزشی را تبیین نمایندصالحیت. 29
  ها و عملکردهاي ویژه سوپروایزربالینی را توصیف نمایندصالحیت. 30
  را توصیف نمایند)مترون( ها و عملکردهاي ویژه مدیرخدمات پرستاري صالحیت.31
  . ها و عملکردهاي ویژه سرپرستار را توضیح دهدصالحیت.32
  .را نام ببرند) مدیران آموزشی(روشهاي مختلف نیازسنجی آموزشی توسط مدیران بهسازي نیروي انسانی . 33
  .چگونگی کاربرد فرآیند کنترل و نظارت را توسط مدیران پرستاري تبیین نمایند. 34
  .کاربرد هر کدام را توضیح بدهندضمن شناخت ابزارهاي ارزشیابی عملکرد، . 35
  .هاي یک نظام ارزشیابی صحیح عملکرد را تبیین نمایندویژگی. 36
  مراحل بودجه بندي را تبیین نماید.37
  .بندي را فهرست نماینداصول بودجه. 38
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  .بندي تشریح نمایندمسئولیت مدیران پرستاري را در فرآیند بودجه. 39
  .هاي بالینی تبیین نماینددر مواقع بروز بحران در محیط تدابیر مدیران پرستاري را. 40
  .هاي مختلف پرستاري عنوان گردد را تبیین نمایندنویسی مدیران ردهآنچه که باید در گزارش. 41
  .تواند اقدامات انضباطی به دنبال داشته باشد را فهرست نمایندتخلّفاتی که در پرستاري می. 42
  .قراري انضباط مؤثر توسط مدیران پرستاري را توضیح بدهنداقدامات الزم براي بر. 43
  

  سخنرانی، پرسش و پاسخ : اي تدریسھشیوه 
  و ویدئو پروژکتور)  Power pointاستفاده از برنامه (کامپیوتر: امکانات آموزشی

  : دانشجو تکالیف و وظایف
 

 . یابد حضور درس کالس در منظم بطور و ساعت رأس بایست می دانشجو

  شرکت درسی مباحث در و شده حاضر کالس در قبلی آمادگی با و شده معرفی منابع مطالعه با بایست می دانشجو
  . باشد داشته فعال

  
  : ارزشیابی

 
 10% مشارکت فعال در بحث هاي کالسی و کالس در موقع به حضور 
 15  % ارائه کنفراس گروهی 

 10 %تکالیف  و سواالت ارائه شده در کالس 
 15 %هفته هشتم( امتحان میان ترم(  
 50 %امتحان یایان ترم 

 
  :استفاده آموزشی مورد مواد و منابع

  :منابع معرفی شده توسط وزارت بهداشت
  .بعثت: ان تهر.پ اولچا) . ع(علی م ماي اهبرل رپنج سادر سالمی امدیریت از تحلیلی ).  1364( ، غالمرضا ، .سمنانی ف ، شرا

  .نشگاهید داجها: ان تهر.پ دومچا. سالمیامدیریت ). 1373. ( اي گنجه ، کبر اعلی ، .ايفجه ، اسید علی 
  .ت تبلیغان مازسا: انتهر. دوم یش ایرو.سالمی ابر مدیریت ش نگر). 1378.( ضا، رمغانی ي داتقو
  .سالمی ه آزاد انشگادا:ان تهر.دومیش ایرو.مبانی مدیریتل و صوا).  1370. (جاسبی، ...اعبد
  .مولفین: انتهر.علم مدیریتن و مازنظریه جدید سا). 1371(ل جال،مقدسی،.ضللفابور،اقپودصا

  .مولف:ان تهر.پ دومچا.سالمیابر مدیریت اي یباچه د). 1370.( مجیدر،شیدپور
  .یدوارمر:ان تهر).ا گرم نظاش نگر( نسانی امدیریت منابع ). 1373.( ناصر، میر سپاسی

  .انتهره نشگادا: ان تهر.پ اولچان ماو درشت ابهدي یزربرنامه و مدیریت ). 1368. ( فرشته، مجلسی،سعیدزاده، صف ،آبهمن ر،نیکپو
  .میر کبیرا: ان تهر. دومیش ایر،وسالمیامدیریت در نسانی ت امناسبا). 1365.( دمحموش،سیاهپو
  .نشگاهیدداجها: ان تهر.دومیش ایرو.مساله ایدگااز دعمومی سیستم ها ري تئو). 1365.( دمحموش،سیاهپو

  .لتیدومدیریت زش موآمرکز : ان تهر. پ دومچا. مدیریت ن و مازسار ، کادر نشناسی روا).  1370.( دمحمو، اعتچی س
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: ان تهر.پ اولچا.نیارمنوس ترجمه عبا.لتیدوغیر و لتی ي دوهان مازسااي تژیک براستري ایزربرنامه ). 1376.(ن امجان ، یسوابر
  .لتیدومدیریت زش موآمرکز

پ چا.ترجمه محمد صائبی.يتژاسترایند آفرو تژیک استرامدیریت ). 1372.( ت امبر،راجیمز : يهنرگ، مینزبر: کویین ،ین اجیمز بر
  .لتیدومدیریت زش موآمرکز:ان تهر.دوم
  .بیطالباعلی بن م المااسه رمد: قم .میش سوایرو. م سالدراهی ن دفرماو مدیریت ). 1376.( ناصرازي،شیررم مکا

  .1365.پ اولچا.سالمیامدیریت . هشتی شهید ب...... ایت آ
  

  :منابع بیشتر
  سالمی–امعه نگر ج: ان تهر. .اصول مدیریت خدمات پرستاري).1389.(مسعودي اصل ، ایروان

  
  نشر و تبلیغ بشري: ان تهر .و مامایی مدیریت پرستاري )1387.(یعقوبیان ، محبوبه

  
Marriner-Tomey, A. Guide Nursing Management and leadership. 6rd edition. St Louis: 

Mosby.2000. 
Howkins, E. & Thornton, C. Managing and leading innovation in health care. 1rd edition. 

London: Baillier Tindall. 2002. 

  1391-1392جلسات درس مدیریت پرستاري  دانشجویان رشته پرستاري  نیمسال دوم 
  موضوع  جلسه وتاریخ

معارفه  و توضیح  طرح درس ،تعریف مدیریت از دیدگاه صاحبنظران، تعریف تعریف مفاهیمی مثل   اول
  سازمان، مدیر، هدف، اثربخشی و کارآیی

با ذکر نکات اصلی ) کالسیک، نئوکالسیک،تئوري سیستم ها(مروري بر تاریخچه مدیریت و مکاتب اصلی  دوم
  -و معایب هر یک از تئوري ها

گیري، سازماندهی، ریزي و تصمیمبرنامه: از دیدگاه دانشنمدان ایرانی و اسالمی، وظایف مدیرانمدیریت   سوم
  کنترل و نظارت، هدایت و رهبري

  نقش فرآیند مدیریت در اجراي فرآیند پرستاري،تعریف مدیریت پرستاري  چهارم 
  )راکـیفنّـی، انسـانی، اد(هاي مختلف هاي مورد نیاز و ضروري مدیران ردهمهارت

واحد اداري، رادیولوژي، حسابداري، آزمایشگاه، : واحدهاي بیمارستان و کارکرد هر کدام،انواع بیمارستان  پنجم
وزارت، ) 1: تشکیالت مدیریت پرستاري. ،معرّفی واحد پرستاري و مدیریت آن. 4،...پذیرش و ترخیص و 

 )یریت استرس، و مدیریت زمان مد( بیمارستانها ارائه کنفرانس دانشجویی ) 3دانشگاهها، ) 2

  تعریف فرآیند برنامه ریزي، اصول و مراحل فرآیند برنامه ریزي    ششم
  انواع برنامه ریزي با تاکید بر برنامه هاي استراتژیک و تاکتیکال و وجوه تمایز آنها  هفتم
روش هاي مختلف آن طبقه بندي و تقسیم وظائف و (تعریف سازمان دهی ، اصول و فرآیند سازمان دهی   هشتم

  )درمانی -در ارائه مراقبت در عرصه هاي مختلف بهداشتی 
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   -مفاهیم مختلف سازمان دهی، نقش، قدرت، اختیار و مسئولیت، تمرکز و عدم تمرکز، صف و ستاد  نهم
  تعریف هدایت و رهبري، فرایند هدایت و رهبري

مفاهیم و فرایند کنترل عملکرد ،، شیوه هاي رهبري و کاربرد آن در هدایت فعالیت هاي خدمات پرستاري   دهم
  در مدیریت خدمات پرستاري 

  
روش هاي برآورد نیروي انسانی در سیستم هاي ارائه دهنده مراقبت پرستاري،تعریف کارگزینی ،روش   یازدهم

  مدیریت خدمات پرستاريمراحل بودجه بندي در ،هاي جذب کارکنان
  روشهاي نیازسنجـی آموزشی ،برنامه ریزي برنامه هاي بهسازي پرسنل(بهسازي پرستاران  دوازدهم

  روشهاي ارزشیابی برنامه هاي آموزشی،آموزشهاي توجیهی، آموزش ضمن خدمت و اهمیت آن -
  )عملکردهاي سوپروایزر آموزشی

  قوانین و مقررات  کاربرد آن در خدمات پرستاري با تاکید بر اخالقیات   سیزدهم
  ارائه کنفرانس دانشجویی پویایی گروه واصول و کاربرد آن در مدیریت 

  اصول گزارش نویسی و ثبت در پرونده،گزارش وقایع و مسئولیت هاي قانونی پرستار  چهاردهم
  )تضاد مدیریت تغییر، مدیریت( ارائه کنفرانس دانشجویی

، فرهنگ و )ع(مدیریت مراقبت پرستاري در منزل، مدیریت  از دیدگاه امام علی (ارائه کنفرانس دانشجویی   پانزدهم
  )نقش آن درمدیریت 

  در بروز مواقع بحران  در محیط هاي بالینی مدیران پرستاري تعریف بحران ، تدابیر مدیران   شانزدهم
  ارائه کنفرانس دانشجویی مدیریت بحران،بحران براي پیشگیري ازتدابیـر مدیران 

  
الزم به ذکر است که عنوان انتحابی گروه آقاي مردانی به پویایی گروه و اصول و کاربرد آن در مدیریت تغییر 

  .یافت
تغییر )) ع(با تاکید بر مدیریت  از دیدگاه امام علی (وهمچنین عنوان گروه آقاي ملکی نیز به مدیریت اسالمی و

  .یافت
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  شگاه علوم پزشکی زنجان ندا
  

  دانشکده پستاری و مامایی
  

Course Plan) (درس  طرح  
  

  نشانھ شناسی و معاینات بدنی
  

  ١٣٩١- ١٣٩٢نیم سال اول 
 

  دانشجویان رشتھ فوریت ھای پشکی: گروه فراگیر
  

  )عملی٠.٥نظری و ١.٥( واحد٢ :تعداد واحد
  
  ٨-١٠، چھار شنبھ ھا ٢-  ٤ھا شنبھ : زمان 
  

  :محل برگزاری کالس
   

فقط ارسال پیام کوتاه در (٠٩١٩٩٨٠٤٢٧٣:، تلفنBahrami_n@ zums.ac.ir،  نسرین بھرامی نژاد: مدرس

  )ساعات اداری

  :ھدف دوره 

توانایی در ارزیابی وضعیت سالمت جھت تشخیص بیماری و مشکالت مرتبط برای کلیھ حرفھ ھای بھداشتی و درمانی   

ھدف از این در س آشنا کردن دانشجویان با مفاھیم و مبانی بررسی  وضعیت سالمت بیمار از طریق اخذ . اساسی است

  . ر بویژه در شرایط پیش بیمارستانی استشرحال، معاینات  بدنی و انجام توام آن  در ارزیابی بیما

  

  :در پایان دوره از دانشجویان انتظار می رود

 توصیف نماید را مددجو با ارتباط برقراری چگونگی.  

 اصول برقراری ارتباط با مددجو درموقعیتھای فوری را شرح دھد.  

 شناسایی نماید را  مددجو آرامش بھ کننده کمک تکنیک ھای. 

  جھت ارتباط با مددجویان دارای شرایط ویژه، را توضیح دھدمھارت ھای الزم.  

 روش ھای ارزیابی عالیم حیاتی و اھمیت  کنترل عالیم حیاتی در شرایط فوری را بیان نماید.  

 دھد توضیح را حال شرح اھداف و ساختار . 

 کند بیان را آنھا کاربرد و بدنی معاینات نیاز مورد وسایل . 

 شناسایی نماید  را بالینی معاینھ در اصلی تکنیک ھای. 
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  را توضیح دھد) شامل پوست و ناخن(تکنیک ھای معاینھ  بافت پوششی.  

 دھد توضیح مثال ذکر با را شایع  پوستی ضایعات .  

 تکنیک ھای معاینھ سر و گردن را شناسایی نماید.  

 اصول معاینھ چشم  ،  را توضیح دھد.  

 اختالالت  شایع چشم را توصیف نماید.  

 اصول معاینھ گوش را توضیح دھد.  

 شایع ترین اختالالت گوش را بیان نماید.  

 انواع سینوس ھا را شناسایی نموده و روش معاینھ آنھا را شرح دھد.  

 دھد نشان را لنفاوی ھای گره ھای محل  .  

 را شناسایی نماید لنفاوی ھای گره روش معاینھ.  

 دھد توضیح را تیروئید معاینھ ھای روش  .  

  ھای معاینھ دھان و حلق را بیان کندروش.  

 روش معاینھ  بینی راتوضیح دھد.  

 اصول معاینھ شکم را توصیف نماید.  

 اصول معاینھ دستگاه  عصبی را بیان کند.  

  اسکلتی راشناسایی نماید -اصول معاینھ دستگاه عضالنی.  

 اصول معاینھ دستگاه تنفسی را شرح دھد .  

 ا توضیح دھداصول معاینھ دستگاه قلب و عروق ر.  

 کند مقایسھ کودکان با را بزرگساالن فیزیکی معاینھ.  

 چگونگی ثبت نتایج حاصل از معاینات بالینی را شرح دھد.  

 دھد توضیح را حادثھ صحنھ مددجودر ارزیابی . 
 

 دھد توضیح را اولیھ ارزیابی . 

 دھد شرح را ترومائی بیمار سریع ارزیابی .  
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 کند بیان را مداوم ارزیابی اھمیت . 

  ،پاسخ و پرسش و سخنرانی : تدریس روش
  
 

 : دانشجو تکالیف و وظایف
 . یابد حضور درس کالس در منظم بطور و ساعت رأس بایست می دانشجو
  شرکت درسی مباحث در و شده حاضر کالس در قبلی آمادگی با و شده معرفی منابع ھمطالع با بایست می دانشجو

 . باشد ھداشت فعال
  )نمره کل ٢٠(: ارزشیابی

 
 بحث ھای کالسیرمشارکت فعال د و کالس در موقع ھب حضور %١٥  
 امتحان میان ترم% ٢٥  
 امتحان پایان ترم% ٦٠  

 
  : اصلی منابع

  
 مترجمین  میانی بیمارستانی پیش طبی ھای اورژانس" . ریچارد جری ، رابرت پورتر ، جرایان سو بلد  ،

 ١٣٨٥سیمین دخت ، : ابوذری و ھمکاران، تھران
 گروه مترجمین، ". پایھ  بیمارستانی پیش طبی ھای اورژانس" .میسوویچ جوزف، ھفن  برنت ، کارن کبت ،

 ١٣٨٥سیمین دخت ، : تھران
 

 " ٢٠٠٧ بارابیتیز بار حال شرح گرفتن ھای روش و بالینی معاینات".اسزیالژی ج ،پیتر بیکلی اس لین  
  
 ١٣٨٢، دانشگاه تربیت مدرس :تھران . معاینۀ فیزیکی برای پرستاران.احمدی و محمدی. 

  
  : سایر منابع

ت         ود اس ھ  موج دیی در کتابخان ا ارزش وی دیا ھای ب ھ م د    . الزم است کھ دانشجویان توجھ داشتھ باشند ک دانشجویان می توانن
  .تماشا نمایند ویدئو ھای موجود را از کتابخانھ امانت گرفتھ وبا ھماھنگی مسئول سایت کامپیوتر در ساعات اداری آنھا را

  :نام ویدئو ھای موجود
  معاینات بالینی 

)١,٢VSD ( Physical  Diagnosis.Rom-Medical CD  
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  فوریت ھای پزشکی  -نشانھ شناسی و معاینات بدنیجلسات درس  

  موضوع  تاریخ  جلسه

  تعیین رفتار ورودي - معارفه     اول

  ،میت نشانه شناسی ومعاینات بدنیھا -

  :مصاحبه   

اي فوري، تکنیک هاي  کمک کننده ھارتباط با مددجو درموقعیت ارتباط با مددجو 

     به آرامش مددجو

  داف شرح حال ھساختار وامروري  بر  -    دوم

  مروري بر سیستم ها  -

  کاربرد وسایل مورد نیاز معاینات-

   ،بررسی عالیم حیاتی ،)شامل مشاهده،لمس،سمع،دق(اي معاینه ھتکنیک –

غدد لنفاوي ،تراشه،  ( معاینه  سر و گردن ، معاینه پوست بررسی ظاهر عمومی ،    سوم

  )شامل پلک ها، ملتحمه ،مردمک، میدان بینایی ( معاینه چشم)  ورید هاي ژگوالر

معاینه لبها، (دهان..)  گوش خارجی، حدت شنوایی،صدمات گوش( معاینه گوش    چهارم

  ، و بینی)مخاط و حلق 

معاینه قدام و خلف سینه با استفاده از تکنیک هاي مشاهده، ( معاینه سیستم تنفسی     پنجم

  ...)لمس،  دق ،سمع

اي قلبی،ارزیابی خونرسانی بافت هاي ھشامل صدا (معاینه سیستم قلب و عروق    ششم

، برگزاري ) PMIمحیطی، ارزیابی شریان هاي محیطی،بررسی ورید ژگوالر،
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  امتحان میان ترم

اعصاب وضعیت روانی و تکلم، سیستم حرکتی ،سیستم حسی، ( معاینه دستگاه عصبی     هفتم

  ) جمجمه اي ، معاینه رفلکس ها ، هماهنگی

مشاهده،  لمس ، دامنه (معاینه دستگاه عضالنی شامل معرفی  روش معاینه مفاصل 

، ارزیابی اندام هاي )، دامنه حرکت در برابر مقاومتRange of motionحرکتی 

نبض هاي (انی ، تحتانی  و ستون فقرات، ارزیابی سیستم عروقی اندام هافو ق

  .)محیطی و ادم   

  
اعصاب وضعیت روانی و تکلم، سیستم حرکتی ،سیستم حسی، ( معاینه دستگاه عصبی     هشتم

  جمجمه اي ، معاینه رفلکس ها ، هماهنگی

مشاهده،  لمس ، دامنه (معاینه دستگاه عضالنی شامل معرفی  روش معاینه مفاصل 

، ارزیابی اندام هاي )، دامنه حرکت در برابر مقاومتRange of motionحرکتی 

نبض هاي (فو قانی ، تحتانی  و ستون فقرات، ارزیابی سیستم عروقی اندام ها

  .)محیطی و ادم   

  

  ...)م، کبدشک(معاینه سیستم گوارش    نهم

تفاوت هاي آناتومیک، معاینه سر و گردن ( معاینه فیزیکی شیر خواران و کودکان    دهم

  اسکلتی و عصبی -،قفسه سینه،قلب و عروق،شکم، سیستم  عضالنی

،بررسی متمرکز،بررسی دقیق و بررسی صحنه ،ارزیابی اولیه( ارزیابی بیمار     یازدهم

  )مستمر

،بررسی متمرکز،بررسی دقیق و بررسی صحنه ،ارزیابی اولیه( ارزیابی بیمار     دوازدهم



٧٥ 
 

  ، )مستمر

،بررسی متمرکز،بررسی دقیق و بررسی صحنه ،ارزیابی اولیه( ارزیابی بیمار     سیزدهم

  ، گزارش نویسی)مستمر

  

 
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
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ستاري و ماماییردانشکده پ  
 

( Course Plan) درس طرح 
 

  حیاجر خلیدا يهاريبیما و ژيفیزیوپاتولو
تنفس   

 
1392-1393 مودنیم سال   

 
  ماماییدانشجویان کارشناسی : گروه فراگیر

  
  ساعت 10 :تعداد واحد

   )10-12(ها  چهارشنبه: زمان 
    دکتر نسرین بهرامی نژاد: مدرس

    Bahrami_n@ zums.ac.ir       Email address: 
  ) فقط ارسال پیام کوتاه در ساعات اداري(09199804273:تلفن 

  
  :شرح درس

این درس به دانشجویان کمک می کند تا با بیماري هاي عمده  سیستم تنفسی، علل و نحوه تشخیص آنها آشنا شود و 
  .با استفاده از این آگاهی ها بارداري هاي همراه با اینگونه بیماري ها را تشخیص دهد

  :هداف کلی 

  :دانشجویان در این دوره باید 

  .وضعیت و حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماري را بشناسند -

  .اثرات بیماریهاي تنفسی بر بارداري و زایمان و بعد از زایمان و بالعکس را فراگیرند -

محدودیت هاي حرفه اي و رعایت اصول اخالقی احتیاجات زن باردار مبتال به بیماري تنفسیرا شناسایی کرده و براساس مسئولیت ها و  -
  .در اجراي مراقبتهاي مربوطه براساس اولویت، تصمیم مناسب اتخاذ کنند

  : رود می انتظار دانشجویان از دوره  پایان در : ویژه دافھا
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  .ساختمان و عملکرد دستگاه تنفس و پارامترهاي مورد بررسی در این سیستم را شرح دهند- 1

  .سی سیستم تنفسی را شرح دهندروش هاي برر- 2

  .را شرح دهند) پنومونی، سل، آبسه، برونشکتازي(پاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان مبتالیان به بیماریهاي عفونی تنفسی  -3

  .را توضیح دهند) ، آسمCOPD(پاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان مبتالیان به بیماریهاي انسدادي مجاري ریه  -4

  .را شرح دهند  RDS ، عالئم و درمان مبتالیان به بیماریهاي پاتوفیزیولوژي -5

  .آمبولی ریه را توضیح دهند پاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان مبتالیان به بیماري -6
  .را بیان نمایند شغلی شایع و یجرا يهاريبیماپاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان مبتالیان به  -7

  
  .بتالیان به سرطان ریه را شرح دهندپاتوفیزیولوژي ، عالئم و درمان م -

  سخنرانی، پرسش و پاسخ : اي تدریسھشیوه 
  و ویدئو پروژکتور)  Power pointاستفاده از برنامه (کامپیوتر: امکانات آموزشی

  
 : دانشجو تکالیف و وظایف

 . یابد حضور درس کالس در منظم بطور و ساعت رأس بایست می دانشجو

 درسی مباحث در و شده حاضر کالس در قبلی آمادگی با و شده معرفی منابع مطالعه با بایست می دانشجو

  شرکت

  . باشد داشته فعال
  

  )نمره کل 20(: ارزشیابی
 
 مشارکت فعال در بحث هاي کالسی  و کالس در موقع به حضور 10% .4

  تکالیف ارائه شده در کالس  10% .5

 شرکت در امتحان پایان ترم% 80 .6

  :شده توسط وزارت بهداشتمنابع معرفی   - 
  مبانی طب سیسیل،هاریسون، ویلیامز آخرین چاپ

دانشجویان کارشناسی مامایی )دستگاه  تنفس ( حیاجر خلیدا يهاريبیما و ژيفیزیوپاتولو: جلسات درس 
   1392-1393 دومنیمسال 

  
  موضوع  تاریخ  جلسه

  درس  حطر معرفی    اول
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   درس حطر تکلیا با شناییآ
   تنفسی هستگاد یابیارز و شناسی نشانه لصوا یهر ژيفیزیولو و ناتومیآ بر وريمر

   يیور تختالا ينشانهها و عالیم با شناییآ 
  

  ي یور يها ريبیما تشخیصی يتستها با شناییآ    دوم
  )پنومونی، سل ( یهرشایع عفونی و یج ي راهاريشنایی با ب یماآ
  

  و آسم یهر ادينسدا مزمن يهاريبیما    سوم
   تنفسی سیسترد رمسند با شناییآ
  

  چهارم 
  

   و شغلی شایع و یجرا يهاريبیما با شناییآ  
  تنفسی هستگاد بدخیم

   یهر قیوعر تختالالا با شناییآ    پنجم
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  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  دانشکده پیراپزشکی

   درسقالب نگارش طرح 
   
دانشجویان کاردانی فوریتھای : مخاطبان                                  جابجایی و حمل مصدوم : عنوان درس  

  پزشکی ترم سوم                                                   
تشریح و فیزیولوژي ، شكستگي ھا و :  درس  پیش نیاز  )       عملی   –نظری ( واحد  ٢: تعداد و نوع واحد   

                                        دررفتگي ھا
                                                     آزاد  : ساعت مشاوره                                      ١٦- ١٤شنبھ ھا :  زمان ارائھ درس   
  حمید صالحی: مدرس  

  
  :ھدف کلی

بھ صورت نظری و عملی  مختلفدر شرایط جابجایی و حمل مصدوم آشنا سازی دانشجویان با عملیات  
.  
  

  :اھداف کلی جلسات 
  :آشنایی دانشجویان با

  
  اهمیت تاریخچه حمل بیمار و درجات و وظایف تکنیسین فوریتهاي پزشکی حین انتقال -1
  اصول کلی چگونگی حمل بیمار و عوارض ناشی از جابجایی نادرست -2
  به مصدوم و انواع متدهاي کشیدن وياصول ایمنی دسترسی  -3
  ..........) آتش سوزي ، نشت گاز (روش حمل بیمار در شرایط خاص  -4
 )تصادفات(روش خارج کردن بیمار در عملیات اضطراري  -5
  روش هاي انتقال بیمار در عملیات غیر اضطراي  -6
  روش هاي انتقال بیمار از تخت به کات آمبوالنس -7
  ار و نحوه استفاده از آنهاا انواع برانک -8
  )بازدید از اورژانس هوایی(روش حمل بیمار با هیلکوپتر  -9

 
  اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی جلسات

  
  آشنایی با اهمیت تاریخچه حمل بیمار و درجات و وظایف تکنیسین فوریتهاي پزشکی حین انتقال -1
  .و تفاوت آنها را توضیح دهد جابجایی و حمل بیمار را در گذشته و حال -1 -1
  .را شرح دهد EMTدرجات مختلف  -1- 2
  .وظایف اصلی تکنیسین فوریت هاي پزشکی را در ارتباط با انتقال بیمار توضیح دهد  -1- 3
  .نحوه برقراري ارتباط مناسب تکنیسین فوریت هاي پزشکی را با بیمار و همراهان وي توضیح دهد -4-1
  چگونگی حمل بیمار و عوارض ناشی از جابجایی نادرست آشنایی با اصول کلی -2
 (Non urgent)و غیر اضطراري  (Urgent)، اضطراري  (Emergency)اصول جابجایی بیمار در موارد اورژانس  -2 - 1

  .را توضیح دهد
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  .توزیع وزن اشیاء بر روي نقاط مختلف بدن را شرح دهد -2- 2
  .را بیان کند (Power Lifting)روش بلند کردن قدرتی  -2- 3
  .را بیان کند (Diamond carry)روش حمل دیاموند  -4-2
  .را بیان کند (one hand carry)روش حمل یک دستی  -5-2
  .جهت ها و دستورات را در هنگام حمل بیمار شرح دهد -6-2

  
  

  .عوارض ناشی از جابجایی نادرست را شرح دهد -2-
 به مصدوم و انواع متدهاي کشیدن ويآشنایی با اصول ایمنی دسترسی  -3

  .روشهاي دسترسی به مصدوم را توضیح دهد -3 - 1
  .اصول و مکانیک اولیه بدن در هنگام کشیدن بیمار را شرح دهد -3- 2
  .کشیدن بیمار با دو تکنیسین را بیان کند -3- 3
  .بیان کند....) لباس ، پتو ، دست (کشش توسط انواع وسیله ها را  -4-3

 .را بیان کند..........) آتش سوزي ، نشت گاز (نایی با روش حمل بیمار در شرایط خاص آش -4

  .تکنیک یک نفره براي خروج بیمار دچار کاهش هوشیاري از اتومبیل را شرح دهد -4 - 1
  .حمل و کشش به روش ماموران آتش نشانی را بیان کند -4- 2

 )تصادفات(ضطراري آشنایی با روش خارج کردن بیمار در عملیات ا -5

  .را شرح دهد (Rapid Extrication Technique)روش خارج کردن سریع  -5 - 1
  .موارد استفاده از تکنیک خروج سریع را بیان کند -5- 2
  .وسایل مورد لزوم و مراحل کاربرد روش خارج کردن سریع را بیان کند -5- 3

 اضطرايآشنایی با روش هاي انتقال بیمار در عملیات غیر  -6

  .روش بلند کردن مستقیم از روي زمین را توضیح دهد -6 - 1
  .روش بلند کردن با استفاده از اندام هاي فوقانی و تحتانی را شرح دهد -6- 2

  آشنایی با روش هاي انتقال بیمار از تخت به کات آمبوالنس -7
  .روش حمل مستقیم را توضیح دهد -1-7
  .پتو را شرح دهدروش انتقال توسط ملحفه یا  -2-7
  .روش انتقال توسط تخته پشتی و برانکاراسکوپ را شرح دهد -3-7
  .روش انتقال از صندلی به ویلچر را توضیح دهد -4-7
  آشنایی با انواع برانکار و نحوه استفاده از آنها -8
  .برانکار چرخ دار آمبوالنس و انواع کات آمبوالنس را شرح دهد -1-8
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  .کار به داخل آمبوالنس را توضیح دهدنحوه انتقال بران -2-8
  .را توضیح دهد (portable/folding)تاشونده  -ویژگی برانکارهاي پرتابل -3-8
  .ویژگی برانکارهاي قابل انعطاف را شرح دهد -4-8
  .ویژگی انواع تخته هاي پشتی بلند و کوتاه را شرح دهد -5-8
  .را شرح دهد (stair chair)دلی راه پله ویژگی هاي برانکار سبدي و برانکار اسکوپ و صن -6-8

 )بازدید از اورژانس هوایی(آشنایی با روش حمل بیمار با هیلکوپتر  -9

  .راهکارهاي عملی انتقال هوایی را توضیح دهد -1-9
  .راهکارهاي پزشکی انتقال هوایی را توضیح دهد -2-9

 :منابع براي مطالعه 

  اورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی پایه . کارن ، کیت . میستوویچ ، جزف ، هفن ، برنت  – 1
  
  
  
  اورژانس هاي طبی پیش بیمارستانی میانی . چري ، ریچارد . پورتر ، رابرت . بلد سو،برایان  –

  - Bowwman , warren .D.David .lt jone .outdoor Emergency care : 
comprehensive prehospital care for nonvrnban seting   thed .Boston : jones 
and Bartlet . co 2005 
  - Phillip LEet all . Emergency for hazardous matericals expousvre , stlouis 
, Elsevier . Mosby . com . 2005 

  1385نشر آیندگان : تهران . چاپ اول . کوهنوردي از ابتدا تا امداد و نجات . درخشان ، حسین  – 5
  1381.انتشارات رهپویان . قم . چاپ سوم . کمکهاي اولیه و امداد . توفیقی ، فرشید  – 6
انتشارات مهر : تهران . جات در سیالب جستجو و ن. توفیقی ، فرشید . فرساد ، حمید ، محمدي یگانه ، شاهین  – 7

  1383.سهیل 
  1383.فن آوران : تهران . چاپ دوم . مهندسی حریق . گلمحمدي ، رستم  – 8
نخل : تهران . چاپ دوم . جستجو و نجات در ساختمانهاي فرو ریخته . آوار برداري . مزید آبادي ، شهریار  – 9

1383  
 

  :یادگیري -شیوه هاي یاد دهی
 )مرکز مهارت هاي بالینی(همراه با پرسش و پاسخ ، بحث و کار عملی دانشجویان  سخنرانی -

  :رسانه هاي آموزش 
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برانکـار ، تختـه   (، ویدیو پروژکتور ، کـامپیوتر ، وسـایل حمـل و جابجـایی بیمـار      ) اورهد(تخته ، شفاف نما 
  ......)پشتی کوتاه و بلند 

  
  :زمان و مکان ارائه درس 

  دانشکده پیراپزشکی 14کالس شماره  14-16روزهاي شنبه ساعت 
  

  :سنجش و ارزشیابـی 
  

  ساعت  تاریخ  نمره  روش
      1  کوئیز تئوري
      1  کوئیز عملی

      4  آزمون میان دوره تئوري 
      2  آزمون میان دوره عملی

      8  آزمون پایان دوره تئوري
      3  آزمون پایان دوره عملی

      1  آزمایشگاه عملیمشارکت فعال در بحث و : موارد دیگر 
  .از محتواي قبل از آزمون میان دوره خواهد بود% 30محتواي آزمون پایان دوره شامل حداقل : توجه 

  مقررات درس و انتظارات از دانشجویان 
          از عزیزان دانشجو انتظار می رود با توجه به اهمیـت درس و تنـوع مطالـب و محـدودیت زمـانی بـه منظـور بهـره

 :برداري بیشتر 

به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب تکمیلی بحث ها را مطالعه و با حضور در آزمایشگاه عملی تمامی آموختـه   .1
 .ها را تمرین نمائید

غیبـت از کـالس تئـوري و    . به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات درس تئوري و عملی اهمیت دهیـد  .2
 .عملی در ارزشیابی تاثیر دارد

  و انجام تمرینات آموزشی فعاالنه شرکت داشته باشیددر بحثهاي کالس 
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  جدول زمانبندي برنامه 
  

  جابجایی و حمل مصدومتقویم درس 
  

شنبه   کالس  تاریخ  مدرس  عنوان  ردیف
  ساعت/ها

  14 -16     20/11/1389  پورمیرزا  تاریخچه حمل بیمار  1
آشنایی با سیستم هاي عملیاتی   2

کمیته هاي (سازمانهاي امداد
  )بیمارستانیبحران 

  14-16     27/11/1389  پورمیرزا

14- 16    4/12/1389 پورمیرزا  امداد در کوه و دره   3  

14- 16    11/12/1389 پورمیرزا  امداد در سیالب و آبگرفتگی   4  
14- 16    18/12/1389 پورمیرزا  امداد در کوالك و بهمن   5  
امداد در ساختمانیهاي بلند ،   6

  آسانسور 
14- 16    25/12/1389 پورمیرزا  

امداد در تونل و معادن ، چاه و   7
  مخازن 

 14-16    17/1/1390 پورمیرزا

 14-16    24/2/1390 پورمیرزا  آتش ،آتش سوزي واطفاء حریق    8
امداد رسانی در حوادث ناشی از    9

  ...انفجار گاز و 
 14-16    31/2/1390 پورمیرزا

14- 16    7/2/1390 پورمیرزا  اصول آوار برداري   10  
امداد در حوادث برق خانگی و   11

  صنعتی 
 14-16    14/2/1390 پورمیرزا

امداد در حوادث صنعتی   12
  کشاورزي 

 14-16    21/2/1389 پورمیرزا

  برنامه کالسهاي عملی  
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تاریخ روز هاي شنبه   مدرسین  عنوان برنامه عملی  ردیف
  14-16ازساعت 

  26/2/90و19/2/90  پورمیرزا  روش هاي نقل و انتقال   1
بیحرکت سازي بیمار در صدمات نخاعی   2

  و جابجایی و حمل
 2/3/90و 12/2/90و 5/2/90  پورمیرزا

   9/3/90و
آشناي با هلی کوپتر امدادي ونقل   3

  وانتقال هوایی
  29/1/1390  پورمیرزا
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  بسمه تعالی

  زنجان و خدمات بهداشتی درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی

  پرستاري و ماماییدانشکده 

  طرح درس مراقبت از بیمار در بخش پرتو شناسی  

  واحد 2 : واحد درسی  میزان

  تشریح و فیزیولوژي: پیشنیاز 
   ترم چهار رادیولوژي:   دانشجویی  رده

  حمید صالحی:   مدرس  نام

   :درس  شرح 
از بیمار در شـرایط مختلـف   مفاهیم نظري و عملی مراقبتهاي مقدماتی و پیشرفته آشنایی دانشجو با 

موجود در بخش پرتو شناسی ،شناخت روش هاي اندازه گیري عالئـم حیـاتی ،آشـنایی بـا روش     
  .هاي احیاء قلبی 

  : اهداف کلی
 آشنایی با روشهاي مراقبت در شرایط مختلف در بخش پرتوشناسی

  : این اهداف شامل آشنایی دانشجو با مفاهیم ذیل می باشد: هدف مرحله اي
 بررسی عالئم حیاتی  -1
 عملیات احیاء  -2
 آشنایی با داروهاي اورژانس و کاربردهاي آنها  -3
 کمک هاي اولیه در سوختگی  -4
 شکستگی ها و دررفتگی ها  -5
 اصول کلی مراقبت هاي اولیه در زخم ها  -6
 آشنایی با انواع مواد کنتراست زا وروشهاي درمان واکنش نسبت به آنها -7
 کنترل مجاري هوایی  -8
   یقاتانواع تزر - 9

  
  :اهداف ویژه رفتاري دانشجو باید بتواند
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عالئم حیاتی مصدوم را بر روي همکالسان خود      -
  .نشان دهد

نحوه اندازه گیري فشار خون را شرح و روي      -
  .همکالسی خود نشان دهد

  عملیات حیات بخش در ایست قلبی تنفسی 
  

  .عالئم و نشانه هاي حمله قلبی را بیان نماید      -
  .انواع تنفس مصنوعی و تکنیک آن را بیان نماید   -
  .چگونگی باز کردن راه هوایی را شرح دهد -
  .نحوه چک کردن تنفس مصدوم را بیان نماید    -
در مصدوم بیهوش را  Circulationنحوه بررسی     -

  .بنویسد
نحوه ماساژ قلبی و موارد استفاده از آن را شرح    -

  .دهد
  داروهاي اورژانس -

انواع داروها در احیاء را نام ببرد و دوز دارو را  -
  .محاسبه نماید

  سوانح و سوختگیاقدامات فوري در برخورد با 
کمک هاي اولیه در انواع سوختگی ها را             -

  .شرح دهد
  .چگونگی تعیین درجه سوختگی را بنویسد      -

  Splintشکستگی ها ، دررفتگی ها ، پانسمان ، بانداژ و 
  عالئم و نشانه هاي شکستگی را بیان نماید    -
  .انواع شکستگی ها را نام ببرد     -
اصول کلی تشخیص شکستگی و      -

  .دررفتگی را شرح دهد
کمکهاي اولیه در انواع شکستگی ها را بیان    -

  .نماید
در انواع شکستگی ها و  Splintنحوه استفاده از     -

  .دررفتگی ها را بنویسد
  .انواع بانداژها را نام ببرد     -

  اصول کلی کمکهاي اولیه در زخم ها -
  .بیان نمایدانواع زخم ها را       -
  .اصول کلی مراقبت از زخم را شرح دهد    -

  .پیشگیري از عفونت زخم ها را بیان نماید  -
روش هاي مختلف بند آوردن خونریزي شدید را بیان  -

  .نماید
اصول کلی پانسمان و بانداژ در زخم ها را شرح     -

  .دهد
آشنایی با انواع مواد کنتراست زا وروشهاي درمان واکـنش   -

  ت به آنهانسب
 کنترل مجاري هوایی -

  
  
  
  
  
  
  انواع تزریقات -



٨٧ 
 

  
  :روش آموزش

  ارائه سخنرانی و پرسش و پاسخ با دانشجویان، 
 :آموزشی  کمک  وسایل

  ماکت، وایت برد، ماژیک وایت برد، کامپیوتر و ویدئوپروژکتور 
  : تکالیف دانشجویان

 . به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب تکمیلی بحث را مطالعه فرمایید 

 .به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات درس اهمیت دهید 

 . شرکت در بحث هاي کالسی و انجام تکالیف آموزشی الزامی است 

لسه غیبت از کالس در ارزشیابی موثر است در صورت غیبت بیش از حد مجاز به ازاء هر ج  
 . از کل نمره کسر خواهد شد 0/ 25غیبت

  :ارزشیابی  نحوه

  تاریخ  نمره  روش
  طبق برنامه آموزش  20  )تئوري(آزمون پایان دوره

  طبق برنامه   20  امتحان عملی 
  

  : منابع
 .1379کمک هاي اولیه در سطح پیشرفته ،انتشارات دهخدا،زمستان .امیري  منیژه . 1

پرستاري فوریت ها و حوادث غیر مترقبه بر اساس جدیدترین سر فصل واحد درسی پرستاري . غفاري فاطمه . 2
 . 1385تحفه ،:نشر و تبلیغ بشري : تهران/ بحران ،فوریتها و حوادش غیر مترقبه 

  – 1384:تهران سالمی :مراقیت هاي پرستاري ویژه . اسدي نو قابی  احمد علی . 3
 بر گرفته از انجمن قلب آمریکا ،نشر بشري CPRکتاب جامع . محمدي عبدالرضا ،رمیم  طیب. 4
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

  دانشکده پرستاري و مامایی
  ) کارورزي( طرح درس بالینی پرستاري بیماریهاي روانی

  زینب قهرمانی: ناممدرس
  واحد 1: تعداد واحد

  
  )2، 1(بهداشت روان پرستاري : پیش نیاز

  
در این دوره . تاکید این دوره بر روي فرد به عنوان  یک انسان با تمام ویژگیهایش می باشد: شرح دوره
کارگیري مفاهیم فرا گرفته شده، یک ارتباط درمانی را با مددجو ه است که دانشجو با ب آنسعی بر 

نماید که به تدریج با خود و محیط اطرافش آنگونه که هست آشنا و خود ک کموي تجربه نموده و به 
  .را سازگار نماید 

  
با بیماران مبتال به اختالالت روانی ارتباط دانشجویان پس از اتمام این دوره قادر باشند تا : هدف کلی

  .صحیح برقرار نموده و نیازهاي فیزیولوژیک و روانی آنها را تامین نمایند
  

  :از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره : اهداف ویژه
  .در زمینه روانی آنها اطالعات را جمع آوري کند به شیوه ي اصولی با بیماران مصاحبه کند و -1
  .ضمن برقراري ارتباط با بیمار از تکنیکهاي ارتباطی به شکل موثر استفاده کند -2
هاي پرستاري را بر اساس اولویت هاي هرم مازلو  خیصبا توجه به اطالعات به دست آمده تش -3

  .مطرح کند
  .بر اساس هر تشخیص اقدامات مناسب را انجام دهد -4
  .با دقت و توجه به پروتکل بخش دارو درمانی را اجرا نماید -5
  .را به مرحله اجرا گذارد ECTمراقبتهاي پرستاري قبل، حین و بعد از  -6
  .کاملی را از بیماران در پرونده آنها ثبت کندگزارش پرستاري دقیق و  -7
  

  .گزارش موردي توسط مربی و دانشجو وبحث گروهی  برنامه ریزي بالینی توسط مربی،: روش تدریس
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  :تکالیف دانشجو

  حضور فعال در کارآموزیها
 رعایت نظم و مقررات کارآموزیها

 ارائه تکالیف در موعد مقرر

 فی در مورد بیماریهاي روانیبرخورداري از دانش نظري پایه کا

  
  

  ) روز اول آشنایی و روز دهم امتحان برگزار میگردد(برنامه روزانه کنفرانسها در بخش براي کارورزان  
مروز کلی مباحث مصاحبه و  معاینه وضعیت روان، ارتباط، تشخیصهاي پرستاري و و   روز دوم

  بخشی از داروهاي روان که توسط مربی مشخص گردیده است
  داروهاي روانپزشکی و نکات پرستاري در استفاده از این داروها   روز سوم

اختالالت خلقی و پرستاري از این اختالالت و بخشی از داروهاي روان که توسط   روز چهارم
  مربی مشخص گردیده است

اختالالت اسکیزوفرنی و سایکوز و پرستاري از این اختالالت و بخشی از داروهاي   روز پنجم
  .ن که توسط مربی مشخص گردیده است روا

اختالالت اضطرابی و پرستاري از این اختالالت و بخشی از داروهاي روان که توسط   روز ششم
 .مربی مشخص گردیده است 

اختالالت سوء  مصرف مواد و پرستاري از این اختالالت و بخشی از داروهاي روان   روز هفتم
  .که توسط مربی مشخص گردیده است 

اختالالت شخصیت و پرستاري از این اختالالت و بخشی از داروهاي روان که توسط   ز هشتم رو
  .مربی مشخص گردیده است 

اي و پرستاري از این اختالالت و بخشی از داروهاي روان اختالالت شبه جسمی تجزیه  روز نهم 
  .که توسط مربی مشخص گردیده است 

   
  :نحوه ارزشیابی

  1طبق چک لیست شماره     ٪5رفتاري دانشجو                     معیارهاي اخالقی و  -1
 2طبق چک لیست شماره     ٪60کار تخصصی و مهارتی                                     -2
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 ٪10تکالیف دانشجو                                               -3

 ٪25)                   کتبی و شفاهی (امتحان پایان دوره  -4

  
  :منابع فارسی 

. نشر سالمی. تهران. 1بهداشت روان . شاهسوند، اسمعیل. نوغانی، فاطمه. محتشمی، جمیله -1
1388. 

موسسه ي انتشاراتی . تهران -2بهداشت روان . روان پرستاري. واقعی، سعید. کوشان، محسن -2
 .1382.اندیشه ي رفیع

. تهران. جمه ي قراچه داغی، مهديتر. از حال بد به حال خوب؛ شناخت درمانی. برنز، دیوید -3
 .چگونه با ارتباط بهتر روابط بهتر ایجاد کنیم: بخش چهارم. 1387. 21چاپ . نشر آسیم

. تهران. تشخیصهاي پرستاري  در پرستاري روانی، ترجمه اقدس دواچی. سی -تاونسند، مري -4
 .1384. انتشارات شهراب
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  تان زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اس
  دانشکده پرستاري و مامایی

  پرستاري بیماریهاي روانی و کاروزي کارآموزيارزشیابی عمومی :  )1(چک لیست شماره 

  :سال تحصیلی:                                                   نام و نام خانوادگی
  :ترم تحصیلی        :                                                   تاریخ شروع

  :محل کارآموزي:                                                 تاریخ پایان کارآموزي

  خیر  بله  موارد ارزشیابی عمومی
      .ساعت اعالم شده ورود و خروج  و استراحت را رعایت می کند -1
      .نمایدموازین اسالمی و مقررات دانشکده را در پوشش خود رعایت می  -2
      .موازین بهداشت فردي را رعایت می کند -3
      .جهت نظافت واحد بیمار نظارت الزم را انجام می دهد -4
      .مراقبتهاي بهداشتی اولیه بیمار را پیگیري می کند -5
      .وظایف محوله را طبق اولویت برنامه ریزي می کند -6
      .کنددر جهت انجام وظایف وقت خود را تنظیم می  -7
      .وظایف خود را با دقت و با رعایت اصول صحیح و عملی انجام می دهد -8
      .خطرات احتمالی را پیش بینی می کند -9

      .در انجام فعالیتهاي گروهی هماهنگی و همکاري الزم را دارد - 10
      .نظرات مدیران و کارکنان پرستاري را مورد توجه قرار می دهد - 11
      .لزوم با مربی مشورت می کنددر مواقع  - 12
      .اصول اخالقی را در برقراري ارتباط با مربی و پرسنل و دانشجو رعایت می کند - 13
      .اصول ارتباطی را با بیمار رعایت می کند - 14
      .انتقادات را از مربیان و مدیران پرستاري می پذیرد - 15
      .می کند در موقعیتهاي اضطراري احساسات خود را کنترل - 16
      .هر وسیله را پس از استفاده تمیز و در جاي خود قرار می دهد - 17
      .براي انجام کارها سریعا تصمیم گیري می کند - 18
      .در موقع لزوم به درستی تصمیم می گیرد - 19
      .از سرعت عمل اصولی و تکنیکی برخوردار است - 20

  1:نمره از
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پرستاري بیماریهاي روانی و کاروزي کارآموزيمهارتی و تخصصی ارزشیابی :  )2(چک لیست شماره   

:سال تحصیلی:                                                   نام و نام خانوادگی  
:ترم تحصیلی:                                                           تاریخ شروع  

:محل کارآموزي                                                : تاریخ پایان کارآموزي  

 همیشه اکثرا معموال ندرتا هیچگاه موارد ارزشابی مهارتی و تخصصی
)به منظور جمع آوري اطالعات(مصاحبه روانی -1  

آگاه کردن بیمار، معرفی خود به : مصاحبه را بر اساس شرایط و معیار زیر انجام می دهد
ایجاد محیط مناسب و خلوت، استفاده از مشاهده و تکنیکهاي ارتباطی و توجه به بیمار، 

.نکات کلیدي و با اهمیت  

     

:ارتباط و ارتباط درمانی  -2  
:در این زمینه موارد زیر را رعایت می کند  

سالم و احوالپرسی، معرفی خود،  استفاده از تکنیک پذیرش بیمار، تماس چشمی، 
رعایت فضاي شخصی، تقویت همکاري بیمار، گوش کردن فعال،  احترام به بیمار،

و خالصه سازي) با احتیاط(برگرداندن احساسات، آشکار سازي، لمس   

     

فرایند پرستاري -3  
:موارد زیر را مد نظر دارد  

جمع آوري اطالعات، سازماندهی اطالعات، تنظیم تشخیصهاي پرستاري، تنظیم و 
ه ریزي و اجراي اقدامات پرستاري، ارزیابی فرایند و تنظیم اولویت بندي اهداف، برنام

 مجدد آن، ثبت گزارش دقیق

     

در برخورد با بیماران پرخاشگر، داراي هذیان و توهم، داراي افکار خودکشی و -4
:شرایط زیر را فراهم می کند... مضطرب و  

با او، شرکت با بیمار محیط مناسب، ایمنی الزم، آگاه کردن بیمار، پذیرش بیمار، ماندن 
 در فعالیت مناسب، استفاده و آموزش تکنیک هاي مناسب

     

در دارو درمانی و -5 ECT :با شرایط زیر شرکت می کند   
چک کارت با کاردکس، حضور در موقع دارو دادن، کنترل عوارض، آموزش به بیمار، 
بودن بیمار جهت   NPOاطالع عوارض به بخش، رعایت  ECT ماندن در کنار بیمار ،
 ، اطمینان بخشی به بیمار ECTدر زمان انجام رویه، پایش بیمار بعد از 

     

نیقهرما: تهیه و تنظیم                                                                                                            12نمره از   
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  بسمه تعالی

  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان دانشگاه
  دانشکده پرستاري و مامایی

 
سطرح در  

 
  )3(پرستاري قلب و عروق از واحد پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی :نام درس

  )ساعت 20( واحد  25/1 : میزان واحد درسی
  )3(پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی  :پیشنیاز

  4دانشجویان کارشناسی پرستاري ترم  :رده دانشجویی
  )عضو هیئت علمی گروه پرستاري( مهین روحانی :نام مدرس

  92- 93دوم : نیمسال
  

  :شرح درس
. بیماریهاي قلب و عروق از شایعترین بیماریهاي جوامع مختلف بوده و با میزان مرگ و میر باالیی نیز همراه است

اي قلب و عروق از پیشگیري تا نوتوانی با تاکید بر آموزش در طی این درس دانشجویان شایعترین بیماریه
مددجو و خانواده، کاربرد یافته هاي علمی در مراقبت از مددجویان و برآورده کردن احتیاجات کامل مددجو از 

  .نظر جسمی، روانی، اجتماعی و مذهبی را آموزش خواهند دید
 

آموزش دانشجویان در مورد عوامل خطر، اتیولوژي، عالئم، درمان و مراقبتهاي پرستاري از  :هدف کلی
  مددجویان مبتال به بیماریهاي قلبی و عروقی 

 
  :اهداف ویژه

  :در پایان دوره از دانشجویان انتظار می رود
  .خالصه اي از آناتومی و فیزیولوژي قلب و عروق را توضیح دهند )1
راکلینیکی مربوط به بیماریهاي قلب و عروق، مقادیر طبیعی و مراقبتهاي پرستاري تستهاي کلینیکی و پا )2

 .خاص هر تست را لیست نمایند
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، مراقبتهاي پرستاري و )طبی و یا جراحی( عوامل خطر، اتیولوژي، عالئم، نحوه تشخیص، درمان )3
 :عوارض بیماریهاي زیر را توضیح دهند

  )انفارکتوس میوکاردآنژین صدري و ( بیماریهاي ایسکمیک قلب -
 بیماریهاي دریچه اي قلب -

 نارسایی  احتقانی قلب -

 )آندوکاردیت، میوکاردیت، پریکاردیت و کاردیومیوپاتی(بیماریهاي عفونی و ساختمانی قلب  -

آترواسکلروز، التهاب و آنوریسم آئورت، ترومبوز، آمبولی شریانی، بیماري (بیماریهاي عروق محیطی  -
( و اختالالت لنفاوي شامل) ت وریدي، نارسایی سیاهرگها و زخمهاي واریسیبورگر، رینود، اختالال
 ).لنفانژیت و ادم لنفاوي

 
  : تکالیف دانشجو

  حضور مرتب و منظم در کالس و رعایت مقرارت مربوطه )1
 شرکت فعال در پرسش و پاسخ مباحث درسی )2

 ترجمه یک مقاله مرتبط با مباحث درسی )3

 شرکت در امتحان پایان ترم  )4
  

  :نحوه ارزشیابی
  نمره 1حضور مرتب و رعایت مقررات                                      ) 1
  نمره 1شرکت در بحثهاي درسی                                               ) 2
  نمره 1ترجمه مقاله                                                               ) 3
  نمره                                         17پایان ترم                                                         امتحان) 4

  
  جدول زمانبندي جلسات

  
جلسه دوم         معارفه، مروري بر آناتومی و فیزیولوژي قلب و عروق، شرح حال ومعاینه فیزیکی     جلسه اول   

  پاراکلینیکی و مراقبتهاي پرستاري مربوطه تستهاي کلینیکی و
  جلسه سوم        بیماریهاي ایسکمیک قلب، عوامل خطر و آنژین صدري    
  انفارکتوس میوکارد جلسه چهارم        

  نارسایی احتقانی  قلب وتب روماتیسمی جلسه پنجم      
  ) AI- AS- MR- MS(بیماریهاي دریچه اي  جلسه ششم     
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  آندوکاردیت، میوکاردیت، پریکاردیت و کاردیومیوپاتی  جلسه هفتم     
  آترواسکلروز، آئورتیت، آنوریسم آئورت   جلسه هشتم   
  بورگر، رینود، ترومبوز و آمبولی شریانی  جلسه نهم      
                نفاوي  نارسایی سیاهرگها و زخمهاي واریسی، اختالالت لنفاوي شامل لنفانژیت و ادم ل  جلسه دهم     

        
 

  :رفرانس
  
 پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی مبحث قلب و عروق برونر سودارث  - 1

 پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی مبحث قلب بلک و هوکس - 2

 بیماریهاي داخلی مبحث قلب هاریسون
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  بسمھ تعالی
  بھداشتی درمانی زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

  دانشکده پرستاری و مامایی
 

 طرح درس
 

  خونشناسی و انتقال خون :نام درس

  واحد  2:  میزان واحد درسی
  : پیشنیاز

  اتاق عمل  دانشجویان کارشناسی : رده دانشجویی
 )عضو هیئت علمی گروه پرستاري( مهین روحانی : نام مدرس

  92- 93دوم : نیمسال
  

خون بخش مهمی از مراقبتهاي پزشکی پیشرفته است که اگر بطور صحیح از آن استفاده انتقال : شرح درس
شود، می تواند نجات بخش حیات باشد و سطح سالمتی را ارتقا بخشد ولی به سبب انتقال عوامل عفونی از 

س در طی این در. طریق خون و فرآورده هاي آن، خطرات بالقوه انتقال خون توجه ویژه اي را می طلبد
  .دانشجویان با خون بعنوان یک ارگان زنده و انتقال آن بعنوان یک دارو آشنا می شوند

  
  آشنایی با خون و محتویات آن و موارد مربوط به انتقال خون: هدف کلی

  
  :اهداف ویژه

  :در پایان دوره از دانشجویان انتظار می رود
 .آناتومی و فیزیولوژي سیستم هماتولوژیک را توضیح دهند )1

  .حل مختلف خونسازي را توضیح دهندمرا )2
 .انواع سلولهاي خونی را به تفکیک نام ببرند )3

 .کم خونی را تعریف کرده و انواع آنرا توضیح دهند )4

 .پولی گلبولی و لوسمی را تعریف نمایند )5

 .الکترولیتهاي سرم و تغییرات آنرا شرح دهند )6

 .اسیدیتیه خون و تغییرات اسید و باز را شرح دهند )7
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 .را شرح دهند  Rhو سیستم   ABOونی گروههاي خ )8

 .چگونگی تهیه خون و فرآورده هاي آنرا شرح دهند )9

 .چگونگی جمع آوري خون و شرایط داوطلبان اهدا خون را توضیح دهند) 10

  .آزمونهاي کومبز مستقیم و غیر مستقیم را توضیح دهند) 11
  .شرایط ذخیره سازي خون و فرآورده هاي خونی را شرح دهند) 12
  .و بیماریهاي انعقادي را شرح دهند   Hemostasisهموستازیز ) 13
  .فاکتورهاي انعقادي موجود در خون را نام برده و چگونگی استفاده از آنها را شرح دهند) 14
  .مراقبتهاي قبل، حین و بعد از تزریق خون را برشمارند) 15
  .عوارض مختلف تزریق خون را لیست نموده و توضیح دهند) 16
  .بیماریهاي قابل انتقال از طریق تزریق خون را برشمارند )17
  محلولهاي تزریق وریدي را با ذکر مشخصات و اندیکاسیون مصرف هر یک) 18

  .نام ببرند
  . موارد و چگونگی استفاده از خون در جراحی را شرح دهند) 19

  .تزریق خون اتولوگ را تعریف نموده و موارد استفاده آنرا شرح دهند)  20  
  
   

  : تکالیف دانشجو
  حضور مرتب و منظم در کالس و رعایت مقرارت مربوطه )5
 شرکت فعال در پرسش و پاسخ مباحث درسی )6

 شرکت در امتحان پایان ترم  )7

 تهیه و ترجمه یک مقاله مرتبط با مباحث درسی یا تهیه گزارش از مرکز انتقال خون زنجان )8

  
  :نحوه ارزشیابی

  نمره 1                                    حضور مرتب و رعایت مقررات  ) 1
  نمره 1شرکت در بحثهاي درسی                                               ) 2
  نمره 2تهیه مقاله یا گزارش                                                     ) 3
  نمره                                           16امتحان                                                                     ) 4
 
  

  جدول زمانبندي جلسات
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  معارفه، مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم هماتولوژیک       جلسه اول     

  آن جلسه دوم           آنمی و انواع
  جلسه سوم           پولی گلبولی و لوسمی

 Rhو سیستم   ABOجلسه چهارم        سیستم گروه خونی 

  هموستازي و فاکتورهاي انعقادي    جلسه پنجم      
  بیماریهاي انعقادي و استفاده از فاکتورهاي انعقادي   جلسه ششم           

  جمع آوري خون از داوطلبین و شرایط اهدا خون        جلسه هفتم       
  آزمونهاي کومبس مستقیم و غیرمستقیم      جلسه هشتم   

  خون و فرآورده هاي مختلف آن         جلسه نهم       
  شرایط نگهداري خون در بانک خون و نقل و انتقال آن         جلسه دهم    
  ارض آنترانسفیوژن و عو         جلسه یازدهم

 جلسه دوازدهم      استفاده از خون در جراحی     

  جلسه سیزدهم        بیماریهاي منتقله از طریق انتقال خون
  جلسه چهاردهم       الکترولیتهاي سرم و تغییرات آن

    اسید و باز و تغییرات آن جلسه پانزدهم        
           محلولهاي داخل وریدي      جلسه شانزدهم      

  
  :منابع

  کاربرد بالینی خون و فرآورده هاي خونی       احمد قره باغیان
 خون شناسی بالینی                                   هنري دیوید سون

 بانک خون و تجویز فرآوردهاي خونی           علی گرانسر

 اصول آزمایشگاهی بانک خون                    علوم پزشکی شیراز

 طب داخلی بیماریهاي خون                        هاریسون 

  پرستاري بیماریهاي خون                            برونر
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  بسمھ تعالی
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی و آموزش پزشکی زنجان
  دانشکده پرستاری و مامایی

   
  طرح درس بالینی

  قلب کارآموزی: نام درس
  ساعت ٣٥:میزان واحد درسی

  )٢(پرستاری بیماریھای داخلی و جراحی  :پیشنیاز
 ٤دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم  :رده دانشجویی

  ٩٢- ٩٣دوم : نیمسال
  مھین روحانی :نام مدرس

Email: Roohani@zums.ac.ir 
  
  

می باشد کھ دانشجویان در طی  ٣کارآموزی قلب، یکی از دروس بالینی بیماریھای داخلی و جراحی  :شرح درس

این کارآموزی آموختھ ھای تئوریک خود در رابطھ با بیماریھای قلب و عروق و مراقبتھای پرستاری این بیماریھا 

  .بشکل کاربردی و عملی بکار می گیرند

ی دریچھ ای آشنایی با انواع بیماریھای قلبی و دستھ بندی آنھا بشکل بیماریھای کرونری قلب، بیماریھا: ھدف کلی

  .قلب و بیماریھای عضلھ قلب و امکانات پاراکلینیک جھت تشخیص ھریک از این بیماریھا

  

  :اھداف جزیی
  در پایان دوره دانشجو باید قادر باشد

  .از پارامترھای مناسب برای بررسی و تعیین وضعیت قلبی و عروقی بیمار استفاده نماید )١

 .اران عوامل خطر بیماریھای قلبی را نیز شناسایی نمایدھنگام گرفتن شرح حال و معاینھ فیزیکی بیم )٢

  .اقدامات پرستاری مربوط بھ آزمونھای مختلف تشخیصی بیماریھای قلبی عروقی را بکار گیرد )٣

 .از دستگاه الکتروکاردیوگراف برای ثبت فعالیت الکتریکی قلب بیماران بدرستی استفاده نماید )٤

ل و بعد از انجام کاتتریزاسیون، آنژیوگرافی و تعبیھ پیس میکر موقت آمادگیھا و مراقبتھای پرستاری الزم قب )٥

 .و دائم را در بالین بیمار انجام دھد

آمادگیھا و مراقبتھای پرستاری الزم قبل و بعد از انجام  تست ورزش، اکوکاردیوگرافی ترانس سپتال و  )٦

ینگ پیس میکررا در بالین بیمار انجام ترانس ازوفاژیال، ھولتر مانیتورینگ فشارخون و ریتم قلبی و پراگرام

 .دھد
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 .عالیم بالینی آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد را شرح دھد )٧

 .مراقبتھای پرستاری برای بیماران مبتال بھ آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد را بکار گیرد )٨

ار مربوطھ آموزش ریسک فاکتورھای مربوط بھ ھر بیمار را شناساس کرده و در جھت تعدیل آنھا بھ بیم )٩

 .ھای الزم  را ارارائھ دھد

 .الگوی افزایش آنزیمھای قلبی در جریان انفارکتوس میوکارد را شرح داده و ترسیم نماید )١٠

عوارض انفارکتوس میوکارد را لیست نموده و در جھت پیشگیری از بروز آنھا برنامھ مراقبتی و درمانی  )١١

 .تدوین نماید

  

 

 

 

 
با توجھ بھ فیزیوپاتولوژی، تظاھرات بالینی، برتامھ درمانی و مراقبت ھای پرستاری انواع نارسایی قلبی را  )١٢

 .شرح دھد

انواع بیماریھای دریچھ ای قلب را افتراق داده و پاتوفیزیولوژی، تظاھرات بالینی، برنامھ درمانی و  )١٣

 .مراقبتھای پرستاری ھر یک را شرح دھد

 .یست نموده و مراقبتھای پرستاری الزم را شرح دھدانواع کاردیومیوپاتی را بر اساس اتیولوژی ل )١٤

 .انواع بیماریھای عفونی قلب را لیست نموده و مراقبتھای پرستاری و روشھای پیشگیری را توضیح دھد )١٥

اھمیت درمان پروفیالکسی آنتی بیوتیک در مبتالیان بھ آندوکاردیت روماتیسمی و عفونی، میوکاردیت،  )١٦

 .را برای بیماران شرح دھد پروالپس و تنگی دریچھ میترال

 .عوامل خطر پرفشاری خون را در بیماران مبتال تعیین و در جھت تعدیل آنھا بھ بیماران آموزش دھد )١٧

 .را بر اساس وضعیت بیمار تفسیر نماید.... نتایج آزمایشگاھی از قبیل قندخون، چربیھای خون و  )١٨

 غییر سبک زندگی  را شرح دھدروشھای درمان پرفشاری خون از قبیل درمانھای دارویی و ت )١٩

برنامھ آموزشی حین ترخیص با توجھ بھ شرایط بالینی ھر بیمار تدوین کرده و برای بیمار مورد نظر  )٢٠

 .آموزش دھد

  .بخشھای مختلف دستگاه  دفیبریالتور را نام برده و در مواقع لزوم از آن استفاده نماید )٢١

 

 

 

 

  تکالیف دانشجو
 آموزیحضور بموقع و فعال در بخش کار )١
 شرکت در بحثھای گروھی تعیین شده )٢
 معرفی حداقل سھ مورد از بیماران با تفسیر نتایج کلینیکی و پاراکلینیکی و پرونده )٣
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  نحوه رزشیابی

  %٣٠معیارھای اخالقی و رفتاری                                       )١
 %٤٠معیارھای تخصصی و مھارتی                                    )٢
 %٢٠شرکت در بحث گروھی                                            )٣
  %١٠امتحان پایان دوره                                                    )٤

  
  

 :رفرانس
  
  پرستاری بیماریھای داخلی و جراحی مبحث قلب و عروق برونر سودارث  -١
 ھوکسپرستاری بیماریھای داخلی و جراحی مبحث قلب بلک و  -٢
 بیماریھای داخلی مبحث قلب ھاریسون -٣
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  بسمھ تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی زنجان

  دانشکده پرستاری و مامایی
 

 طرح درس
 
 

  ) 1(فیزیوپاتولوژي و بیماري هاي داخلی  :نام درس

  )ساعت 18(واحد  125/1:  میزان واحد درسی
  نشانه شناسی و معاینات فیزیکی :پیشنیاز

  کارشناسی مامایی دانشجویان: رده دانشجویی

 )عضو ھیئت علمی گروه پرستاری(مھین روحانی  :نام مدرس
  ٩٢-٩٣دوم : نیمسال

Email: Roohani@zums.ac.ir 
  

  :شرح درس
در طی این . بیماریهاي قلب و عروق از شایعترین بیماریهاي جوامع مختلف بوده و با میزان مرگ و میر باالیی نیز همراه است      

درس دانشجویان شایعترین بیماریهاي قلب و عروقی، از پیشگیري تا نوتوانی با تاکید بر آموزش مددجو و خانواده، کاربرد یافته 
یان و برآورده کردن احتیاجات کامل مددجو از نظر جسمی، روانی، اجتماعی و مذهبی بویژه در هاي علمی در مراقبت از مددجو

  .باردار را آموزش خواهند دید مادران
 

آموزش دانشجویان در مورد عوامل خطر، اتیولوژی، عالئم، درمان و مراقبتھای پرستاری از مددجویان  :ھدف کلی
ش ھای تشخیص و اداره انواع بیماری ھای قلبی و روند آنھا در طی دوران و رو مبتال بھ بیماریھای قلبی و عروقی 

  .بارداری، زایمان و پس از زایمان
 

  :اھداف ویژه
  :دانشجویان انتظار می رود در پایان دوره از

  .خالصه اي از آناتومی و فیزیولوژي قلب و عروق را توضیح دهند )4
بیماریهاي قلب و عروق، مقادیر طبیعی و مراقبتهاي خاص هر تست را لیست تستهاي کلینیکی و پاراکلینیکی مربوط به  )5

 .نمایند

تغییرات قلب و عروق، حجم و فشارخون در بارداري، بارداري با اختالالت قلب و بعد از جراحی قلب، مصرف آنتی  )6
 ..........کوآگوالنت و دیگر داروها در بارداري و

، مراقبتها، عوارض و پیشگیري در حاملگی و )طبی و یا جراحی(خیص، درمان عوامل خطر، اتیولوژي، عالئم، نحوه تش )7
 :غیرحاملگی بیماریهاي زیر را توضیح دهند

 و بیماریهاي دریچه اي قلب) آندوکاردیت، میوکاردیت و پریکاردیت(تب روماتیسمی، بیماري هاي عفونی قلب  -

 بیماري هاي مادرزادي قلب -

 هایپرتنشن و شوك -

 کاردیومیوپاتی نارسایی قلب و  -
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 )آنژین صدري و انفارکتوس میوکارد(بیماریهاي ایسکمیک قلب  -

 پولموناري هایپرتنشن و کورپولمونار -
 

 
  : تکالیف دانشجو

  حضور مرتب و منظم در کالس و رعایت مقرارت مربوطھ )٩
 شرکت فعال در پرسش و پاسخ مباحث درسی )١٠
 شرکت در امتحان پایان ترم  )١١

  
  :نحوه ارزشیابی

  نمره 1رعایت مقررات                                      و  مرتبحضور ) ١
  نمره 1شرکت در بحثهاي درسی                                               ) 2
        نمره                                   ١٨                                                        امتحان پایان ترم) 4

  
  
 

  جدول زمانبندی جلسات
  
  اول             معارفه، مروري بر آناتومی و فیزیولوژي قلب و عروق، شرح حال و معاینه فیزیکیجلسھ 

  جلسه دوم             تستهاي کلینیکی و پاراکلینیکی و مراقبتهاي مربوطه
  بارداري، بارداري بعد از جراحی قلبجلسه سوم            تغییرات قلب و عروق، حجم و فشارخون در 

  جلسه چهارم         تب روماتیسمی، بیماري هاي عفونی قلب و بیماریهاي دریچه اي قلب  
  جلسه پنجم           بیماري هاي مادرزادي قلب 

 جلسه ششم          هایپرتنشن و شوك، پولموناري هایپرتنشن و کورپولمونار

  قلب و کاردیومیوپاتی جلسه هفتم           نارسایی
  جلسه هشتم         بیماري هاي ایسکمیک قلب، عوامل خطر و آنژین صدري انفارکتوس میوکارد

          ECGجلسه نهم           الکتروفیزیولوژي قلب و تفسیر 
  
  
  
  

  عبانم
  پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی مبحث قلب و عروق برونر سودارث 

 اخلی و جراحی مبحث قلب بلک و هوکسپرستاري بیماریهاي د

 بیماریهاي داخلی مبحث قلب هاریسون

 بارداري و زایمان ویلیامز 
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تعالی بسمھ  

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 دانشکده پزستاری مامایی زنجان

  س رطرح د

  مفھوم تعادل و اختالل در مایع و الکترولیت ھای بدن : نام درس

  پرستاری ٢دانشجویان ترم 

  کارشنای ارشد داخلی جراحی, سھیال ربیع :مدرس

  تغذیھ و تغذیھ درمانی, انگل شناسی, میکروب شناسی, فیزیولوژی, تشریح :پیش نیاز

  )ساعت ١٢(           واحد ٧/٠ :میزان واحد

  جلسھ ٦ :تعداد جلسات

   ١۶-١۴:٣٠دوشنبھ ساعت  :ساعت تشکیل کالس

  :شرح درس

فھوم تعادل و اختالل در مایع و الکترولیت ھای بدن بھ دانشجو کمک می شود تا با تلفیق در این درس  باتدریس م

آموختھ ھای خود با علوم پایھ بتواند از نظریھ ھا و مفاھیم پرستاری  ضمن بھ کاری گیری فرآیند پرستاری در 

بھ منظور ارتقاء تامین و حفظ مددجویان استفاده کند و بر تقویت مھارت ھای تفکر خالق در کاربرد فرآیندرستاری 

  . سالمت بیماران تاکید می شود

  :ھدف کلی

آشنایی دانشجویان با اختالل مایعات و الکترولیت ھا و اختالالت اسید و باز و بکار گیری فرآیند پرستاری و مراقبت  

  ھای آن

  :اھداف ویژه

  :در پایان این دوره فراگیر باید

 .و انتقال فعال رابا ھم مقایسھ  کندمفاھیم اسمز، انتشار، فیلتراسیون  .١

 .عوامل موثر بر اسمواللیتی  خون و ادرار را شرح  دھند .٢

 عوامل ھمئوستات و نقش آنھا را در مورد تنظیم حجم و ترکیب مایعات بدن شرح دھد .٣

 .عوامل موثر بر تنظیم مایعات و الکترولیت ھا را تعیین نماید .٤

 .ھایپر کالمی تشخیص دھداختالل حجم مایعات را بھ صورت ھایپو و  .٥

 .اختالالت و تبادل الکترو لیت ھا را تشخیص دھد .٦

 .اختالالت ناشی از تعادل اسید و باز را تشخیص دھد .٧

 .راھھای درمانی آنھا را شرح دھد .٨

مراقبت پرستاری و نحوه پسشگیری از اختالالت مایع و الکترو لیت ھا را بر اساس فرآسند پرستاریشرح  .٩
 .دھد

 .مانی و عوارض ناشی از تزریقات وریدی و مراقبت آنھا را شرح دھدانواع سرم در .١٠
  



١٠٥ 
 

  
  
  
  
  

, عوامل موثر بر اسمواللیتی  خون و ادرار, انتشار، فیلتراسیون و انتقال فعال, مفاھیم اسمز:جلسھ اول

  ھایپو ولمی, عوامل موثر بر تنظیم مایعات و الکترولیت ھا, عوامل ھمئوستات و نقش آنھا

  و بررسی بافتھ ھا و مداخالت و درمان و مراقبتآنھا, ھایپو ناترمی, ھایپر ناترمی, پرولمیھای :جلسھ دوم

  و بررسی بافتھ ھا و مداخالت و درمان و مراقبتآنھا, ھایپر کالمی، ھایپو کالمی :ھ سومجلس

  منیزیم و فسفر و عالیم و نشخیص و درمان و مراقبت, عدم تعادل کلسیم: چھارم جلسھ

  م تعادل کلراید و اختالالت اسید و باز و بررسی بافتھ ھا و مداخالت و درمان و مراقبتآنھاعد:جلسھ پنجم

مداخالت پرستاری در رابطھ با بیماران در یافت , در مان با مایعات وریدی و انواع مایعات  :چلسھ ششم

  کننده درمان ھای داخل وریدی

  :وظایف دانشجو

  حضور بھ موقع در کالس

  کالسحضور فعال در 

  شرکت در مباحث کالسی

  ارائھ کنفرانس

  

  :ارزشیابی

  نمره ١: حضور فعال در کالس

نمره ٢: ارائھ کنفرانس و تحقیق و ترجمھ   

نمره ١٧امتحان پایان ترم   

: منابع ١. Brunner & Suddarth’s, Textbook of Medical-Surgical Nursing, ١٢th edition, 

٢٠١٢. 
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تعالی بسمھ  

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  دانشکده پزستاری مامایی زنجان

  س رطرح د

  آشنایی با اتاق عمل: نام درس

  پرستاری٤دانشجویان ترم 

  کارشنای ارشد داخلی جراحی, سھیال ربیع :مدرس

  ( )داخلی جراحی  :پیش نیاز

  )ساعت ٨( واحد           ٥/٠: میزان واحد

  جلسھ٤: تعداد جلسات

   ١٦-١٤:٣٠دوشنبھ ھا ساعت : ساعت تشکیل کالس

  :شرح درس

در این درس  باتدریس مفھوم اتاق عمل  بھ دانشجو کمک می شود تا با تلفیق آموختھ ھای خود با علوم پایھ بتواند از 

ت ھای نظریھ ھا و مفاھیم پرستاری  ضمن بھ کاری گیری فرآیند پرستاری در مددجویان استفاده کند و بر تقویت مھار

  . تفکر خالق در کاربرد فرآیندرستاری بھ منظور ارتقاء تامین و حفظ سالمت بیماران تاکید می شود

  :ھدف کلی

آشنایی دانشجویان با اتاق عمل و مقررات آن و استریلیزاسیون و بکار گیری فرآیند پرستاری و مراقبت ھای قبل و  

  بعد از عمل

  :اھداف ویژه

  :باید در پایان این دوره فراگیر

 .روش کار در اتاق عمل را شرح دھد .١

 .وظایف پرستار اتاق عمل را شرح دھد .٢

 .انواع عمل ھای جراحی را بر حسب ضرورت و خطر زایی اولویت بندی نماید .٣

 .اتاق عمل استاندارد مانند روشنایی تھویھ، حرارت و قوانین آن را شرح دھد .٤

 انواع مناطق اتاق عمل را توضیح دھد .٥

 .و اعضای استریل و آنستریل را شرح دھدتکنیک آسپتیک  .٦

 .وظایف پرستار سیار را توضیح دھد .٧

 .وظایف پرستار اسکراب را توضیح دھد  .٨

٩. CSR و وسایل و انوواع روش ھای استریلیزاسیون را شرح دھد. 

 .انواع پوزیشن ھا و کاربرد آن ھا را شرح دھد .١٠

 .مراقبت ھای قبل، حین و بعد از عمل را شرح دھد .١١

 ای جراحی و  کاربرد ھر یک را شرح دھدانواع نخھ .١٢
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 .کاربرد دستگاه دیاترمی و تورنیکھ را شرح دھد .١٣

  

روش کار در اتاق عمل، وظایف پرستار اتاق عمل،انواع عمل ھای جراحی،اتاق عمل استاندارد مانند : جلسھ اول

  اعضای استریل و آنستریلروشنایی تھویھ، حرارت و قوانین آن، انواع مناطق اتاق عمل و تکنیک آسپتیک و 

  و وسایل و انوواع روش ھای استریلیزاسیون  CSRوظایف پرستار سیار، وظایف پرستار اسکراب ، : جلسھ دوم

  انواع پوزیشن ھا و کاربرد آن ھا و مراقبت ھای قبل، حین و بعد از عمل : جلسھ سوم

 دیاترمی و تورنیکھ انواع نخھای جراحی و  کاربرد آن ھا، کاربرد دستگاه : جلسھ چھارم

  
  

  
  :ارزشیابی

  حضور فعال در کالس
  امتحان پایان ترم 

  ارائھ کنفرانس و تحقیق

 ,١٢th edition ,Brunner & Suddarth’s, Textbook of Medical-Surgical Nursing .:منابع

٢٠١٢. 

١. Surgical Technology for the Surgical Technologist, publisher Delmar 

Lerning. ISBN٢٠٠٤ .٠٧٦٦٨٠٦٦٢. 

  .١٣٨٨.چاپ دوم. شابک. اصول و فنون پرستاری و استریلیزاسیون. اکبرزاده، رویا. زردشت، رقیھ .٢
  روش کار در اتاق عمل. زردشت، رقیھ .٣
  .١٣٨٢. یسالم نشر.  شابک.عمل اتاقی پرستار جامعی راھنما. صمد انتظار،. مژگان ،یلطف .٤

 مشھد،ی پزشک علوم دانشگاه انتشارات. عمل اتاق در کار روش. فاطمھ ،یاسد. اعظم پور، اصغر فاضل .٥
 .١٣٨٥. ١٠٧ شماره

 .١٣٧٣ ،یبشر ،یدھکرد مقاره قاسم دکتر ترجمھ) مراقبت و روش( عمل اتاق دری پرستار. یج نس،یبر .٦

  ١٣٨٤ ،یبشر انتشارات عمل، اتاق در کاری نیبالی ھا مھارت. یعل ،یدیمج .٧
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"بسمھ تعالي"   

زنجاندانشگاه علوم پزشكي   

 دانشكده پرستاري و مامایي 

 

 طرح درس بالیني اتاق عمل

  

  كارآموزي در عرصھ اتاق عمل  :عنوان درس

  :مشخصات درس

  واحد ٤: تعداد واحد

  كارورزي در بیمارستانھاي آموزشي وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشكي زنجان شامل: پیش نیاز

- CSR   

 تكنیك سركولري -

 مراقبت در اتاق بھبودياصول  -

      ١۴تا  ٧:۵۵روز  از ساعت٣٣:   مدت كارورزي

  اتاق عمل ٧دانشجویان ترم  : فراگیران

  )عج ( اتاق عمل بیمارستان آموزشي حضرت ولي عصر: محل كارورزي

  سھیال ربیع عضو ھیات علمی دانشکده پرستاری و مامای زنجان: مربی 

  :شرح درس 

اید قادر باشد مطالب فراگرفتھ در دروس نظري را تمرین نموده و با توجھ بھ اندوختھ ھاي دانشجو در طول این دوره ب

ا و           اق عمل ست ھ ك تكنسین ات وان ی ھ عن علمي و عملي خود بعد از پایان دوره بھ مھارت الزم رسیده و قادر باشد ب

  .ي ایفا نمایدوسایل الزم جراحي را آماده و نقش سركولر و اسكراب و اداره اتاق عمل را بخوب

تر  :    ھدف كلي آشنایي با روش كار در اتاق عمل و كسب مھارت ھاي الزم جھت انجام كار در اتاق عمل و ھرچھ بیش

  .جامعھ نگر كردن بر نامھ ھاي آموزشي در كارورزي عرصھ

  :دانشجودر انتھاي این دوره قادر باشد: اھداف جزئي

 .بنددقوانین مربوط بھ مناطق اتاق عمل را بكار  .١

 .بعنوان سركولر مھارت مورد نظر قبل از عمل جراحي را دارا باشد .٢

 .بعنوان سركولر مھارت مورد نظر در حین عمل جراحي را دارا باشد .٣

  .بعنوان سركولر مھارت مورد نظر پساز عمل جراحي را دارا باشد .٤

 .بیمار را با اصول صحیح پرپ نماید  .٥

 .نجام جراحي دارا باشدبھ عنوان اسكراب مھارت الزم را قبل از ا .٦

  .بھ عنوان اسكراب مھارت الزم را در حین جراحي دارا باشد .٧

 .بھ عنوان اسكراب مھارت الزم رابعد از انجام جراحي دارا باشد .٨

 .از نظر بھداشتي وضع ظاھر خوبي ر دارا باشد .٩



١٠٩ 
 

 .وقت شناس باشد .١٠

 .در كار خود مسئولیت پذیري الزم را داشتھ باشد .١١

 .الزم را داشتھ باشددر وظایف محولھ دقت  .١٢

 .با مربي و ھمكاران ارتباط خوبي داشتھ باشد .١٣

 .رفتار، كردار، احساسات و انتقاد پذیري موثر را داشتھ باشد .١٤

 .در حفظ وسایل كوشا و صرفھ جو باشد .١٥

 .در انجام امور حضور ذھن و سرعن عمل داشتھ باشد .١٦

 

 

:دانشجو در اتاق عمل) ویژه( اھداف اختصاصي   

 .را رعایت مي نماید) آزاد، نیمھ محدود، محدود( بھ مناطق اتاق عمل قوانین مربوط  .١

 .چراغ سیالتیك، تخت را قبل و در حین عمل و مواقع مورد نیاز تنظیم مي نماید .٢

 .كار كرد ھمھ وسایل الزم در اتاق عمل را از نظر كار كرد بررسي مي كند .٣

 .آماده مي نماید) ھا ست ھا، پگ، محلول( وسایل مربوط بھ عمل جراحي ھر عمل را  .٤

 .بیمار را بھ ھمراه پرونده از پرستار بخش تحویل مي گیرد .٥

 .بیمار و پرونده را از نظر آمادگي جراحي بررسي مي نماید .٦

 .بیمار را در وضعیت مناسب جراحي در روي تخت عمل قرار میدھد .٧

 .وسایل پرپ را آماده مي نماید .٨

 .موضع عمل را بھ روش صحیح ضدعفوني میكند .٩

 .تحویل میدھد CSRاز پایان كار وسایل پرپ را بھ  پس .١٠

 .تمامي وسایل مورد نیاز جھت عمل جراحي مورد نظر را بدون كم و كسر آماده مي كند .١١

 .پگ و ست و سایر وسایل استریل را بطرز صحیح باز مي كند .١٢

 .در پوشیدن گان بھ تیم استریل كمك میكند .١٣

 .انجام میدھدشمارش گاز و وسایل استریل را بھ درستي  .١٤

 .را وصل كرده و چراغ را تنظیم مي نماید... ساكشن ، كوتر و  .١٥

 تكنیك استریل در حین عمل را رعایت مي كند .١٦

 .بھ جراح و اسكراب در پانسمان ناحیھ عمل كمك مي نماید .١٧

 .بھ انتقال بیمار از تخت بھ اتاق بھبودي كمك مي نماید .١٨

 .بھ پرستار بخش تحویل میدھدنمونھ بیوپسي و آزمایشات و پرونده بیمار را  .١٩

 .اتاق عمل را براي جراحي بعدي آماده مي سازد .٢٠

 ماسك و كاله و مقنعھ را مرتب مي كند .٢١

 .دست ھا را بھ روش صحیح مي شوید .٢٢

 .دست ھا را بھ روش صحیح خشك مي كند .٢٣

 .گان را بھ روش صحیح میپوشد .٢٤



١١٠ 
 

 .دستكش را بھ روش صحیح مي پوشد .٢٥

 .میكند میز عمل را بھ طریق صحیح آماده .٢٦

 .با نظارت سركولر شمارش گاز ھا و وسایل را انجام مي دھد .٢٧

 .وسایل پرپ نھایي را آماده مي نماید .٢٨

 .بیمار كمك مي كند) دراپھ كردن( در پوشاندن .٢٩

 .آناتومي عضو و محل جراحي را توضیح میدھد .٣٠

 .وسایل مورد نیاز جراح را بھ طور صحیح و بھ موقع در اختیار وي قرار مي دھد .٣١

 .ي مربوط بھ ھر عمل جراحي را میشنادست ھا .٣٢

 .وسایل ست ھا را بھ درستي نام مي برد .٣٣

 .تیغھ بیستوري را با دستھ بھ طرز صحیح در اختیار جراح قرار میدھد .٣٤

 .سوزن را پس از قرار دادن بر روي سوزنگیر بھ روش صحیح در اختیار جراح قرار میدھد .٣٥

 .بھ روش صحیح ناحیھ عمل را خشك مكند .٣٦

 .ا گره مناسب مي زندمحل برش ر .٣٧

 .كوتاه كردن نخ ھاي مختلف را بھ طور صحیح انجام میدھد .٣٨

 .نكات ایمني را جھت كاھش خطرات رعایت مي كند .٣٩

 .درن و ناحیھ عمل را از نظر خونریزي كنترل میكند .٤٠

 

  :ارزشیابي عمومي

 .موازین اسالمي را در پوشش بھ طور كامل رعایت میكند .١

 .یونیفرم مناسب مي پوشد .٢

 .یونیفرم تمیز و اطو کرده می باشد .٣

 .موازین بھداشت فردي را رعایت مي كند .٤

 .آراستگي و سادگي ظاھر را رعایت مي كند .٥

 .ساعات اعالم شده ورود و خروج را رعایت میكند .٦

 .ساعات صرف استراحت را رعایت میكند .٧

 .جھت انجام وظایف محولھ وقت خود را تنظیم میكند .٨

 .ارائھ میدھدتكالیف مربوطھ را بھ موقع  .٩

ھ ریزي        .١٠ ت برنام ق اولوی ر طب ھ را ب نسبت بھ وظایف محولھ احساس مسئولیت میكند وظایف محول

 .مي كند

 .مسئولیت راپذیرفتھ و قادر بھ انجام آن میباشد .١١

 .وظایف محولھ را با دقت انجام میدھد .١٢

 .در انجام محولھ، اصول صحیح را رعایت میكند .١٣

 .خطرات احتمالي را پیش بیني مي كند .١٤

 .با خوشرویي و احترام با ھمھ برخورد میكند .١٥



١١١ 
 

 .در انجام فعالیت ھاي گروھي ھماھنگي و ھمكاري الزم را دارد .١٦

 .در مواقع لزوم مشورت مي نماید .١٧

 .انتقادات را مؤدبانھ مي پذیرد .١٨

 . سعي در رفع مشكالت خود دارد .١٩

 .صدیق بوده و حسن سلوك و انعطاف پذیري دارد .٢٠

 .اسات خود را كنترل مي نمایددر موقعیت ھاي اضطراري احس .٢١

 .با كاركرد صحیح وسایل آشنایي دارد .٢٢

 .از وسایل و تجھیزات بخش بھ نحوه صحیح استفاده مي نماید .٢٣

 .ھر وسیلھ را پس از استفاده تمیز و در جاي خود قرار میدھد .٢٤

 .تصمیم مي گیرد" براي انجام كارھا سریعا .٢٥

 .در ماقع لزوم بدرستي تصمیم مي گیرد .٢٦

 .امور كار پشتكار و جدیت دارددر انجام  .٢٧

 . سرعت عمل با اصول و تكنیك صحیح ھمراه است .٢٨

 

 

  :تكالیف دانشجو

  داراي زیر بناي علمي مناسب جھت فراگیري مطالب و مھارت ھاي مورد نظر باشند

  .در كنفرانس ھا و بحث ھاي بالیني شركت فعال داشتھ باشند

  .ي در پایان كاروزي ویل مربي دھددو گزارش كار سركولري و دو گزارش كار اسكراب 

  .در امتحان بالیني پایان واحد شركت نماید

  

  :نحوه ارزشیلبي

  

  % ٢٧ارزشیابي عمومي                      

  % ٤٠ارزشیابي اختصاصي                  

  % ٣٣تكالیف                                     

  

  

  : تكالیف شامل

  

  نمره ٨       :      گزارش كارروزانھ

  نمره ٧:                         كنفرانس

  نمره ١٠:                   امتحان پایاني

  نمره ٨:          آمادگي علمی روزانھ



١١٢ 
 

  

  : معیار ھاي كنفرانس 

  

 استفاده از رفرنس ھاي متنوع  .١

 استفاده از رفرنس ھاي جدید  .٢

 كامل بودن محتوا .٣

 نحوه بیان محتوا  .٤

 ش و پاسخاستفاده از پرس .٥

 استفاده از وسایل سمعي بصري .٦

 آمادگي  بھ موقع .٧

 

 

   



١١٣ 
 

 

 

 آشنایی با بیماریھای داخلی و جراحی: نام  درس

  

  فیزیو پاتولوژی: پیش نیاز
  ساعت ٨:زمان:        تعداد واحد .٨

  نظری: نوع واحد .٩

  ٣٠/١٤لغایت  ٣٠/٢جلسھ از ساھت  ٦بھ مدت  ١٨/١/٩٣ھفتھ دوم ترم از تاریخ  ٦: شروع کالس ھا .١٠
  سھیال ربیع کارشناس ارشد پرستاری ، داخلی جراحی: مدرس .١١

  اشنایی با بیماریھای چشم، گوش و حلق و بینی: ھدف کلی .١٢

در این درس دانشجو ضمن فراگیری مفاھیم کلی در ارتباط با بیماریھای شایع چشم، گوش و حلق و : شرح درس .١٣
درمانی و جراحیھا و -دستگاھھا، اقدامات تشخیصی بینی و تاثیر آن بر عملکرد بدن و تاثیر آنھا بر عملکرد سایر

  .عوارض شایع آن آشنا شده و تدابیر الزم در مراقبت از بیماران در مراحل قبل و بعد از جراحی را فرا می گیرد

  :اھداف جزئی .١٤

  .آناتومی ساختار چشم را توضیح دھد .١٥

  .انواع راھھای تشخیصی را با کاربرد آن توضیح دھد .١٦

  .شرح دھدبیماری گلوکوم را  .١٧
  .اتیولوژی بیماری گلو کوم را شرح دھد .١٨

  .انواع بیماری گلوکوم را از ھم تشخیص دھد .١٩

  .راھھای تشخیصی آن را شرح دھد .٢٠
  .انواع راھھای درمانی را نام برده و توضیح دھد .٢١

  .بیماری کاتاراکت را شرح دھد .٢٢

  .اتیولوژی بیماری کاتاراکت را شرح دھد .٢٣

  .راھھای تشخیصی آن را شرح دھد .٢٤
  .انواع راھھای درمانی را نام برده و توضیح دھد .٢٥

  .بیماری کونژکتیویت را شرح دھد .٢٦

  .انواع آن را توضیح دھد .٢٧

  .راھھای درمان و مراقبت پرستاری آن را شرح دھد .٢٨

  آناتومی و فیزیولوژی گوش را شرح دھد .٢٩

  .انواع راھھای تشخیصی  را با کاربرد آن توضیح دھد .٣٠

  .و تشخیص دھد انواع اوتیت ھا را با ھم مقایسھ .٣١
  .راھھای درمان ھریک را شرح دھد .٣٢

  .مراقبت پرستاری آن را توضیح دھد .٣٣

  .سینوزیت و انواع آن را شرح دھد .٣٤
  .راھھای درمان آن را توضیح دھد .٣٥

  .مراقبت پرستاری و تداخالت آن را اولویت بندی نمده و شرح دھد .٣٦



١١٤ 
 

  .انواع گلو دردھای چرکی را ھمراه با اتیولوژی آن توضیح دھد .٣٧

  .درمان و مراقبت پرستاری آن را توضیح دھد .٣٨
  .آدنوتیدیت و تانسیلیت را شرح دھد .٣٩

  .راھھای درمان ھر یک را شرح دھد .٤٠

  .درمان و مراقبت پرستاری آن را توضیح دھد.اندیکاسیون ھای جراحی آن را شرح دھد .٤١

٤٢.   

  Brain stormingسخنرانی پیشرفتھ، پرسش و پاسخ و : روش تدریس .٤٣

  ، وایت برد، عکساسالید: کمک آموزشی  .٤٤

  :ارزشیابی .٤٥

  ارزشیابی نھایی .٤٦

  ارزشیابی مرحلھ ای .٤٧

 حضور فعال در کالس .48

49.  

آناتومی چشم، ارزشیابی تشخیصی و معاینات چشم گلوکوم و انواع آن ، مراقبت و :  18/1/93جلسه اول  .50

 درملن، 

کریوسیستیت ، کاتاراکت و انواع آن و مراقبت و درمان،  شاالزیون ، گل مژه ، دا: 26/1/93جلسه دوم] .51

  کونژکتیویت و درمان و مداخالت پرستاري

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي گوش، معاینات گوش و اوتیت ، سینوزیت و راههاي در : 2/2/93جلسه سوم .52

  مان و مراقبت پرستاري

  رنیت، فارنژیت، آدنوئیدیت و تانسیلیت و راههاي درمان و مراقبت آن ها: 8/2/93جلسه چهارم .53

  آشنایی با بیماریهاي داخلی و جراحی :نام  درس .54

  فیزیو پاتولوژي: پیش نیاز .55

  ساعت 8:زمان:        تعداد واحد .56

  نظري: نوع واحد .57

  30/14لغایت  30/2جلسه از ساهت  6به مدت  18/1/93هفته دوم ترم از تاریخ  6: شروع کالس ها .58

  سهیال ربیع کارشناس ارشد پرستاري ، داخلی جراحی: مدرس .59

  اشنایی با بیماریهاي چشم، گوش و حلق و بینی: هدف کلی .60

در این درس دانشجو ضمن فراگیري مفاهیم کلی در ارتباط با بیماریهاي شایع چشم، گوش و : شرح درس .61

درمانی و -حلق و بینی و تاثیر آن بر عملکرد بدن و تاثیر آنها بر عملکرد سایر دستگاهها، اقدامات تشخیصی



١١٥ 
 

ا شده و تدابیر الزم در مراقبت از بیماران در مراحل قبل و بعد از جراحی جراحیها و عوارض شایع آن آشن

  .را فرا می گیرد
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  بسمعھ تعالی

  درمانی زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 

  دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح درس

  )٢(تروما ي  :نام درس

  )٥/٢( : میزان واحد درسی

  واحد ٥/٠عملي  –واحد  ٢نظري  :نوع واحد

  ساعت عملي١٧ساعت تئوري و  ٣٢

  )١(تروما ي  :پیشنیاز

  ٣دانشجویان فوریتھا ي ترم  :رده دانشجویی

  پرستاری گرایش داخلی چراحیکارشناس ارشد , سھیال ربیع  :نام مدرس

    ١٤:٣٠شنبھ ھا از ساعت  ٩٢/١١/١٩: زمان تشکیل کالس ھا

  :شرح درس

از آنجایي كھ یكي از علت ھاي  شایع مرگ و میر در كشور و ما ناشي از تروما و حوادث جاده اي و بالیا مي باشد لذا، 

این درس شامل تروماي نسج نرم، خونریزي،  .تروما از واحد ھاي مھم در رشتھ فوریتھاي پزشكي بھ شمار مي رود

در این واحد درسي بھ دانشجو در . جاري مي باشدفتناسلي و صدمات ان-انواع شوك ھا، تروماي شكم ، لگن، ادراري

 مھارت ھاي وتھ ھاي فعلي با آموختھ ھاي قبلي ھمچنین ضمن آمیختن آموخ. تفھیم و یادگیري مطالب كمك مي شود 

كید بر ارزیابي در محل حادثھ ومراقبت مداوم و انتقال صحیح ، انتقال سریع وتصمیم گیري صحیح و تفكر خالق  با تا

   .در بیماران ترومایي انجام دھد بموقع و كنترل شرایط حاد

  

آشنا نمودن دانشجویان با انواع تروما، آماده سازي دانشجو جھت مدیریت تروما، خونریزي، شوك و مھارت  :ھدف کلی

  یت تروما در مرحلھ پیش بیمارستانيھاي مدیر

  

  :اھداف ویژه

  :در پایان دوره از دانشجویان انتظار می رود

  .دتوضیح دھ آناتومی و فیزیولوژی پوست را )١

 .را توضیح دھد) كوفتگي، ھماتوم، لھ شدگي، سندرم كمپارتمان(انواع آسیب ھاي بستھ  )٢

 .دمراقبت و درمان فوري از انواع آسیب ھاي بستھ را شرح دھ )٣

 .انواع آسیب ھاي بستھ را با ھم مقایسھ نماید )٤

 .مراقبت مخصوص از آسیب ھاي بستھ را  را روي ماكت بطور مستقل انجام دھد  )٥
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 .را توضیح دھد) خراشیدگي، پارگي، كنده شدن، آمپوتانسیون، سوراخ شدگي( انواع آسیب ھاي باز )٦

 .ھدمراقبت ھاي خاص ھر یك از آسیب ھاي باز را بطور كامل شرح د )٧

 مراقبت از آمپوتانسیون و اندام باقیمانده و نحوه انتقال آن را كامال شرح دھد )٨

 .انواع آسیب ھاي باز را با ھم روي ماكت مقایسھ و تشخیص دھد )٩

 .نحوه انتقال و مراقبت مداوم در حین انتقال رادر آسیب ھاي باز و بستھ شرح دھد )١٠

 .ضیح دھدآناتومي و فیزیولوژي بافت ھا، رگ ھا و خون را تو )١١

 .انواع خونریزي شریاني، وریدي و مویرگي را از ھم تشخیص و اقدام مناسب آن را توضیح دھد )١٢

 انواع خونریزي داخلي و خونریزي خارجي را توضیح دھد )١٣

 عالیم خونریزي داخلي و خونریزي خارجي را بطور كامل شرح دھد )١٤

 .در مان و مراقبت در خونریزي خارجي را كامال شرح دھد )١٥

 .مناسب در بیمار فرضی دارای خونریزی را انجام دھداقدام  )١٦

 .بکار بندد BSIروشھای مناسب کنترل خونریزی را در بیمار مورد نظر با تکنیک استریل و رعایت  )١٧

آتل بادي، ھموستات ھا، لباس ضد شوك : استفاده صحیح و بجا از روشھاي ویژه لوازم كنترل خونریزي مانند )١٨

 .و تورنیكھ را شرح دھد

 .بت و نحوه انتفال صحیح و ارزیابي مداوم حین انتقال را در بیمار با خونریزي داخلي شرح دھدمراق )١٩

 .انواع شوك و عوامل ایجاد كننده آنھا را شرح دھد )٢٠

مراحل مختلف شوك را در بیمار با توجھ بھ بررسي و ارزیابي عالیم بالیني بیمار فرضي شناسایي و درمان  )٢١

 .نماید

 .واع شوك ھا ، و عوامل ایجاد كننده آنھا را شرح دھدتشخیص ھاي افتراقي ان )٢٢

 .درمان انواع شوك را در مرحلھ پیش بیمارستاني توضیح دھد )٢٣

 .آناتومي و فیزیو لوژي احشاء و امعاء  لگن را شرح دھد )٢٤

 .انواع تروماي شكم و لگن را شرح دھد )٢٥

روده ھا، آسیب كلیھ ھا، آسیب مثانھ و بیرون زدن ( انواع آسیب ھا و تروماي اندام توپر و توخالي شكم و لگن  )٢٦

 .را شرح دھد) ...

 .عالیم و تشخیص افتراقي ھریك از آسیب ھاي لگن و شكم  را شرح دھد )٢٧

 .اقدام مناسب در بیمار تروماي شكم  را روي بیمار فرضي و ماكت اجرا نماید )٢٨

 .انواع تروماي دستگاه تناسلي مردان و زنان را توضیح دھد )٢٩

 .ماي اندام تناسلي مردان و زنان را شرح دھدعالیم ناشي از ترو )٣٠

 .اقدامات مناسب را در تروماي اندام تناسلي شرح دھد )٣١

 .انواع صدمات انفجار و صدمات ناشي از موج  و مراقبت ھاي مربوط بھ آنھا را با ھم مقایسھ و شرح دھد )٣٢
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  جدول زمانبندی جلسات

  پوست و آنواع آسیب ھای آناتومی و فیزیولوژمروری بر , ارائھ طرح دریسمعارفھ،   :جلسھ اول

خراشیدگي، ( آسیب ھاي باز )كوفتگي، ھماتوم، لھ شدگي، سندرم كمپارتمان(انواع آسیب ھاي بستھ  :   جلسھ دوم

  و) پارگي، كنده شدن، آمپوتانسیون، سوراخ شدگي

  انتقال و كنترل شرایط حاد و ارزیابي مداوممراقبت و  : سومجلسھ 

  آناتومي و فیزیولوژي خون، رگھا و انواع خونریزي ھا :چھارمجلسھ 

  كنترل، مراقبت و انتقال آسیب ھاي خوني، پاسخ ھاي فیزیولوژیك، ارزیابي، عالیم :جلسھ پنجمم

  درمان انواع خونریزي ھا و انتقال و ارزیابي مداوم  :جلسھ ششم

  انواع شوك ھا و پاتو فیزیو لوژي و عالیمم :جلسھ ھفتم 

  و رفع اشكال امتحان میان ترم :ھ ھشتم جلس

  مراحل شوك و عالیم و اقدامات و انتقال و ارزیابي مداوم :جلسھ نھم

  آتل بادي، ھموستات ھا، لباس ضد شوك و تورنیكھ: نحوه استفاده صحیح از لوازم و روشھاي ویژه :جلسھ دھم

  ي و معاینھ فیزیكيمروري برآناتومي و فیزیو لوژي لگن و شكم و ارزیاب :جلسھ یازدھم

  انواع آسیب ھاي باز و بستھ شكم در اعضاي تو خال و توپر :جلسھ دوازدھم

  عالیم، ارزیابي، اقدام مناسب و انتقال و اریابي مداوم در آسیب ھاي باز و بستھ شكم :جلسھ سیزدھم

  انواع آسیب ھاي نافذ و غیر نافذ و در شكم و ارزیابي و مراقبت :جلسھ چھاردھم

  انواع تروماي ادراري و تناسلي و ارزیابي و اقدام مناسب :انزدھمجلسھ پ

  جاري و مراقبت از خود و مددجو در شرایط خاصفصدمات ان :جلسھ شانزدھم

  :ساعت ١٧واحد عملي بھ مدت 

  نمایش فیلم و عكس و اسالید

  مداوم و معاینات بالینيتمرین و ممارست در اتاق پراتیك با تمركز بر مراقبت و انتقال و ارزیابي : جلسھ اول

  گزارش ھاي مطالعات موردي و تصمیم گیري روي مطالعات خاص

  پوشیدن و استفاده از انواع آتل ھاي بادي و لباس ضد شوك :جلسھ دوم

  اجراي انواع روش ھاي كنترل خونریزي در تروما باز نسج :جلسھ سوم

  برخورد با انواع آسیب ھای باز شکمی ولگنی: جلسھ چھارم

  تمرین و رفع اشکال :پنجم جلسھ

  اقدامات در پنوموتوراکس فشاری، توراکوسنتز :جلسھ ششم

  اقدامات در قفسھ سینھ شناور، خونری از گردن و اقدامات الزم :جلسھ ھفتم

  رفع اشکال و تمرین :جلسھ ھشتم

شرفتھ، بارش افكار، و اسالید، عكس، نمایش فیلم، مطالعھ موردي، نفش بازي، پرسش و پاسخ، سخنراني پی :روش تدریس

 بورد وایت:   مواد و رسانھ ھاي آموزشي و Hand out  &    power pointكسب مھارت عملي
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     :واحد نظری و عملی نحوه ارزشیابي

  نمره ٢شركت و حضور فعال در كالس                                                      نمره ٢: كنفرانس و ارائھ كار كالسي

امتحان  نمره ٨امتحان پایان ترم                                                          نمره  ٤ و آمادگی کالسی امتحان میان ترم

  نمره ٤عملی 
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 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی زنجان

 
 دانشکده پرستاری و مامایی

 
 طرح درس آموزشی

 
نوزادان و اورژانسھا:دورهنام   

 
:پیش نیاز  

 
واحد ١:تعداد واحد  

 
 

 
 

 ھدف کلی
 

 آشنایی دانشجو با مشکالت دوره نوزادی در موقعیت ھای اورژانس جھت مراقبت از آنھا
 
 

 اھداف جزئئ
 

: انتظار می رود دانشجو در پایان این دوره قادر باشد  
 

معاینه فیزیکی نوزاد را به تفصیل شرح دھد-١  
 

عالیم سندرم زجر تنفسی در نوزاد را نام برده و اصول مراقبت از نوزاد مبتال به -٢
 آسپیراسیون مکونیوم را توضیح دھد

 
مراحل احیاء نوزاد را به تفصیل شرح دھد-٣  

 
انواع ھایپر بیلیروبینمی نوزادی را توضیح دھد-٤  

 
برنامه مراقبتی برای نوزاد مبتال به ایکتر تدوین کند-٥  

 
ناسازگاریھای خونی در نوزاد را شرح دھد-٦  

 
معیار ھای شناسایی نوزادان نارس و دیررس را بیان کرده و مراقبت از نوزادان نارس را -٧

 توضیح دھد
 

تظاھرات بالینی بیماریھا در دوره نوزادی را نام ببرد-٨  
 

 
پاتوفیزیولوژی نوزادان مادران دیابتی را شرح دھد-٩  

 
الکترولیتی در نوزاد را بیان کند عالیم اختالالت-١٠  

 
مشکالت حاملگیھای چند قلویی را توضیح دھد-١١  

 
سندرم پاسخ التھابی سیستمیک در نوزادان را تعریف  و عالیم آن را بیان کند-١٢  
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:فھرست رئوس مطالب  

 
 

 جلسه               عنوان
 
 

 اول          معارفه،شرح درس،معاینه فیزیکی نوزاد
 

الی تولد، وسندرم زجر تنفسی،چوکینگ،آسفیکسی ح(اختالالت تنفسی     دوم    
)اسپیراسیون مکونیوم  

 
 سوم      احیاء نوزاد

 
، کرنیکتروس، )فیزیولوژیک،پاتولوژیک،زردی شیر مادر(چھارم      ھایپر بیلیروبینمی نوزاد

 ناسازگاریھای خونی
 

   LBWپنجم      نوزاد نارس،دیررس  
 
 

در دوره نوزادی،نوزادان مادران دیابتی اتظاھرات بالینی بیماریھششم       
 
 

 ھفتم      اختالالت الکترولیتی ،اختالالت متابولیکی
 
 

 ھشتم    عفونت در نوزادان،حاملگیھای چند قلو
 
 
 
 
 

:روش تدریس  
 

 سخنرانی،پرسش و پاسخ
 
 
 

:وسایل کمک آموزشی  
 

 وایت برد،ماژیک،کامپیوتر
 
 
 

:دانشجویانتکالیف   
 

 حضور به موقع در کالس
 

 شرکت فعال در مباحث کالس
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:نحوه ارزشیابی  

 
 

%١٥حضور به موقع و مشارکت فعال در کالس                             
 

%٢٥امتحان میان ترم                                                            
 

%٦٠                                          امتحان پایان ترم                  
 

%١٠٠جمع                                                                         
 

 
 
 

:منابع  
 

. تھران..... ، انتشارات }مترجمین متنوع{بیماری ھای نوزادان ، ترجمه   .نلسون-١
 .}جدیدترین تاریخ موجود در کتابخانه{

        
 
پرستاری و بھداشت مادران و . ذوالفقاری میترا، نوقابی اسدی احمد علی-٢

 .}جدیدترین تاریخ موجود در کتابخانه{. انتشارات بشری . نوزادان
جدیدترین تاریخ {. انتشارات بشری. NICUپرستاری . شیخ بھا الدین زاده عفت-٣

 .}موجود در کتابخانه
. پرستاری بھداشت مادر و نوزاد) ١٣٧٩( صالح زھی ھدایت اله و ھمکاران-٤

 انتشارات گلبان
نوزاد طبیعی و آسیب پذير، انتشارات نور ) ١٣٧٩(فاطمه عاليي کرھرودی -٥

 دانش، تھران
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 بسمھ تعالی

٢طرحدرسکارآموزیدرعرصھپرستاریکودکان  

پرستاری  ٨ دانشجویانترم: گروھھدف     )                               ٢(کارآموزیپرستاریکودکان:  عنواندرس  

بخشکودکان –آیت اهللا موسویبیمارستان:   واحدمحالجرا ٥/١:  تعدادواحد  

:تعداد غیبتخانم عباسی                                                                     :مربی  

 ھدفکلی

جویانتابااستفادھازدروستئوریآموختھشده،عمًالدربالینبیمار،بتوانندضمنتعاملمناسبباکودکوخانوادھوی،افزایشمھارتدانش
 بررسیوبرنامھمراقبتیازکودکبیماربعمآلوردھوبھخانوادھدرراستایارتقاءسالمتیومراقبتازکودکآموزشدھند

 اھداف ویژھکارآموزی

.دانشجو قادر بھ حفظ اصول ایمني براي كودك بستري باشد   

.دانشجو قادر بھ رعایت اصول احتیاطات ھمھ جانبھ كنترل عفونت در بخش باشد   

.دانشجو قادر بھ گرفتن شرح حال از  کودک یا خانواده كودك  بستري باشد   

.دانشجو قادر بھ شناسایي، رشد و تكامل كودك بستري باشد   

.طبیعي مربوط بھ كودك بستري باشددانشجو قادر بھ شناسایي یافتھ ھاي آزمایشگاھي غیر طبیعي از    

.دانشجو قادر باشد پانسمان را بھ شیوه صحیح و علمي مطابق با كتب مرجع پرستاري انجام دھد   

.دانشجو بتواند بیمار را جھت عمل آماده نماید   

.دانشجو قادر باشد اقدامات اولیھ در ھنگام بروز تشنج براي كودك انجام دھد   

.اقدامات اولیھ در ھنگام بروز دیسترس تنفسي براي كودك انجام دھد دانشجو قادر باشد   

 . تھیھنمایدORSدانشجو قادر باشد محلول 

.دانشجو قادر بھ آموزش والدین در زمینھ مراقبت از كودك بستري باشد   

.دانشجو قادر بھ اندازه گیري و ثبت  جذب و دفع كودك بستري باشد   

.یري و ثبت  عالئم حیاتي كودك بستري باشددانشجو قادر بھ اندازه گ   

.دانشجوقادرباشدازدستگاھنبوالیزربھنحوصحیحاستفادھنماید   

.دانشجو قادر بھ انجام اكسیژن تراپي مطابق با اصول علمي براي كودك بستري در بخش باشد   

.دانشجو قادر بھ انجام ساكشن مطابق با اصول علمي براي كودك بستري در بخش باشد   

.دانشجو قادر باشد سرم و الكترولیت مربوط بھ آن را مطابق دستورالعمل علمي تھیھ نماید   

.دانشجو قادر بھ انجام مراقبت پرستاري از كودك مبتال بھ عفونت سیستم عصبي باشد   

.دانشجو قادر بھ انجام مراقبت پرستاري از كودك مبتال بھ عفونت سیستم تنفسي باشد   

.بھ انجام مراقبت پرستاري از كودك مبتال بھ عفونت سیستم گوارشي باشددانشجو قادر    

.دانشجو بتواند الكترولیت و سرم دریافتي كودك بستري را بھ دقت كنترل و ثبت نماید   

.دانشجو بتواند با رعایت اصول صحیح و علمي دارو بدھد   
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.اطالع دھددانشجو بتواند ھرگونھ تغییر وضعیت كودك را شناسایي و    

.دانشجو قادر باشد از كودك بعد از انجام پونكسیون مایع نخاعي مراقبت بعمل آورد   

.دانشجو قادر بھ ثبت گزارش پرستاري طبق قوانین گزارش نویسي براي كودك بستري باشد   

رابھنحومطلوبانجامدھد)  نمونھمدفوع – نمونھادرارتمیزواستریل(  دانشجو قادر باشد تھیھنمونھھایمختلف   

با استفاده از سرمھاي قندي  درصد ١٢.٥،٧.٥، ١٠دانشجو قادر بھ تھیھ سرم ھاي قندي با غلظت ھاي مختلف  

.باشد قندی و محلولھاي ھایبرتونیك% ٥  

 

  

  موارد ارزشیابی
خیلـــی 

  خوب

  

  خوب

  

  متوسط

  
  ضعیف

  
  مالحظات

            مهارت هاي ارتباطی و عمومی

  )بهداشت فردي وحجاب (وضعیت ظاهر 

  

          

            رعایت فرم مناسب

            ) ورود و خروج بموقع در بخش(وقت شناسی 

            )بیمار -پرسنل -مربی(ارتباط صحیح و مناسب با دیگران 

            انجام به موقع وظایف محوله 

            دقت در انجام وظایف محوله 

            الویت بندي در انجام وظایف محوله 

            انتقادپذیري و تالش براي اصالح رفتار 

  تخصصی موارد ارزشیابی
خیلـــی 

  خوب

  

  خوب

  

  متوسط

  
  ضعیف

  
  مالحظات

            کنترل و بررسی کاردکس

            پروندهکنترل و بررسی 

            کودك رشد و تکاملبررسی و معاینه فیزیکی توانایی 
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            توانایی افتراق یافته هاي آزمایشگاهی غیرطبیعی از طبیعی 

 -سنداژ معـده پانسمان، (توانایی انجام پروسجرهاي خاص 

  ...) پاشنه پاخونگیري از -اکسیژن تراپی

          

حوادث  -پیشگیري از عفونت(توانایی انجام اقدامات ایمنی 

  ...) و

          

بستري در بخش و رفـع نیازهـاي    کودكتوانایی مراقبت از 

  جسمانی آنان 

          

            و ثبت آن V/Sتوانایی کنترل دقیق 

            جذب و دفع مایعات و ثبت آنتوانایی کنترل 

            درمانیتوانایی کاربرد شیوه هاي صحیح دارو 

            )سرم و خون(مایع درمانی کنترل کاربرد شیوه هاي صحیح 

            نوزادتوانایی بررسی و گزارش تغییر حاالت 

ــه   توانــایی آمــوزش حــین بســتري و پــس از تــرخیص ب

  خانوادهکودك

          

            توانایی کار با تجهیزات بخش 

            کنفرانس ها/ راندها/ شرکت فعال در بحث گروهی

توانایی گزارش نویسی اصولی از مراقبتهاي پرستاري بعمل 

  آمده

          

  .ارزشیابی دانشجو بر اساس اهداف ویژه فوق بصورت مشاهده در طی کارآموزي و بر اساس موارد ذیل خواهد بود

  

  نمره  65            :ارزشیابی تخصصی. 1

  نمره 15                     :مهارتهاي ارتباطی و عمومی. 2

   ...)فعالیت آموزشی مرتبط با بخش کودکان در قالب بحث گروهی،کنفرانس،پمفلت و (تکلیفارائه . 3

  نمره  10      

  نمره 10شرکت در کنفرانسهاي روزانه                           .4



١٢٧ 
 

  

 2موجه  الزم به یادآوري می باشد غیبت بیش از دو روز منجر به حذف واحد خواهد شد  و به ازاي هر غیبت غیر(

 )شده کسر خواهد گردید نمره از کل نمره کسب
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  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

  دانشکده پرستاري و مامایی
  طرح درس آموزشی

  پزشکی در گروههاي خاصفوریت هاي  :نام دوره

  2و1داخلی  فوریت هاي: پیش نیاز
  واحد2:تعداد واحد

  
  :هدف کلی

  دانشجو با فوریت هاي مختلف در گروههاي خاص نوزادان و کودکان جهت مراقبت انها آشنایی 
  یئاهداف جز

   :دانشجو در پایان این دوره قادر باشدانتظار می رود 
 فوائد استفاده از شیر مادر راتوضیح دهد -1

اصول کلی خصوصیات آناتومیک ،فیزیولوژیک ،اجتماعی و روانی در کودکان و نوزادان رابیان کرده  و  -2
 .بررسی وضعیت سالمت انان در موقعیت هاي اورژانس را شرح دهد

 .مراقبت هاي فوري در انواع مشکالت تنفسی درنوزادان و کودکان را بیان کند -3

اقدامات مناسب در انواع تشنج ها، تغییر در وضعیت هوشیاري،مسمومیت ها،تب،شوك،غرق شدگی و  -4
 دسندرم مرگ ناگهانی نوزادان  را شرح ده

 .هنگام صدمات در نوزادان و کودکان را بیان کنددر  مراقبت هاي فوري  -5

لوله داخل تراشه،ذستگاه تنفس (مراقبت هاي فوري از کودکان داراي نیاز هاي خاص -6
به تفصیل را  )مصنوعی خانگی،داشتن مسیر ورید مرکزي ،آسم،بونشیت و ایست قلبی

 .شرح دهد

 را شرح دهد از بیماریهاي عفونی کودکان مراقبت هاي فوري در اورژانس هاي ناشی -7

 .را بیان کند هاي فوري در هنگام مواجهه با کودك آزاري مراقبت -8
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  :روش تدریس

 ، ارائه کنفرانس توسط دانشجویانسخنرانی، پرسش و پاسخ

  :وسایل کمک آموزشی
  ، ویژیوالیزروایت برد، ماژیک، کامپیوتر

  تکالیف دانشجویان
  حضور به موقع در کالس -

  شرکت فعال در مباحث کالس -

  ارائه کنفرانس  -

  
  :ارزشیابی نحوه

  :منابع
. سیمین دخت: تهران. ترجمه گروه مترجمین. اورژانسهاي طبی پیش بیمارستانی. بک روندا -1

1386  
نشـر جامعـه نگـر      :تهران. ترجمه سونیا آرزومانیانس. درسنامه پرستاري کودکان: ل . ونگ، د-2

  1387ونشر سالمی ،

  1380تهران،انتشلرات بشري ،. ترجمه سونیا آرزومانیانس. ونگ،پرستاري کودکان-ویلی-3

  %10  فعال در کالس مشارکتموقع وه حضور ب -1

  %10  ارائه کنفرانس  -2

  %20  امتحان میان ترم -3

  %60  امتحان پایان ترم -4

  %100  جمع

  عنوان                                               جلسه
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  معارفه، شرح درس، فوائد استفاده از شیر مادر  اول

،فیزیولوژیک ،اجتماعی و روانی در کودکان و نوزادان و اصول کلی خصوصیات آناتومیک   دوم
 بررسی وضعیت سالمت انان در موقعیت هاي اورژانس

نحوه باز کردن (بررسی و مراقبت هاي فوري در انواع مشکالت تنفسی درنوزادان و کودکان  سوم
هوایی،نحوه صحیح ساکشن کردن ترشحات ناي،بینی و دهان در شرایط مختلف  هرا

اصول اکسیژن دهی،روش صحیح لوله گذاري تراشه،تنفس مصنوعی در کودکان و نوزادان،
  مراقبت هاي فوري در انسداد راه هوایی توسط جسم خارجی و انسداد مکانیکی راه هوایی

 مسمومیتیر در وضعیت هوشیاري،تغیتشنجها،مراقبت فوري در انواع   چهارم
  ،غرق شدگی و سندرم مرگ ناگهانی نوزادانشوكها،تب،

الگوي اسیب،تصادفات و (مراقبت هاي فوري هنگام صدمات در نوزادان و کودکان  پنجم
  امتحان میان ترم)+سوختگی

لوله داخل تراشه،ذستگاه تنفس (مراقبت هاي فوري از کودکان داراي نیاز هاي خاص  ششم
  )ونشیت و ایست قلبیر،بآسمعی خانگی،داشتن مسیر ورید مرکزي ،مصنو

و  مننژیت(مراقبت هاي فوري در اورژانس هاي ناشی از بیماریهاي عفونی کودکان  هفتم
  )در کودکان و نوزادان گاستروآنتریت

  )روانی،جنسی و اهمال فیزیکی(مراقبتهاي فوري در هنگام مواجهه با کودك آزاري  هشتم
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 بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی زنجان
  دانشکده پرستاري و مامایی

  
واحد عملی2: تعداد واحد                                       کارآموزي درعرصه بهداشت                   : نام درس  

92- 93نیمسال دوم تحصیلی سال   
پرستاري مقطع کارشناسی پیوسته 8ترم انشجویان د :گروه هدف  

دروس تئوري پرستاري بهداشت جامعه و کارآموزي بهداشت جامعه: پیش نیاز  
معصومه مقدم، سودابه مهدي زاده :مربیان  

 هدف کلی درس:
هدف از کارورزي در عرصه بهداشت جامعه، کسب مهارتهاي الزم در جهت ارائه مراقبتهاي بهداشتی در سطح 

، مدارس، اماکن عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه )بازدید منزل(جامعه روستایی، به صورت بررسی خانواده
در طول این کارورزي دانشجو ضمن حضور . اي با تکیه بر اصول علمی و در چهارچوب فرایند پرستاري می باشد

، واحد الذکر، در مراکز بهداشتی شهري در عرصه مراکز بهداشتی روستایی و خانه بهداشت در روستا و موارد فوق
و برخی واحدهاي صنعتی جهت بررسی وضعیت بهداشت محیط و بهداشت حرفه اي  بهداشت محیط بیمارستان

  .مهارتهاي الزم را در ارائه مراقبتهاي بهداشتی کسب خواهد کرد) تصفیه آب و فاضالب(
 هدف اختصاصی درس:

  :بررسی روستا) الف
، مشخصات ، نظام سازمانی و خدمات قابل ارائه در این مراکز)نحوه تشکیل جامعه( با تاریخچه روستا - 1

، تعداد خانوار، نوع خانواده، وضعیت تاهل، )تعداد، تراکم، ترکیب سنی، ترکیب جنسی، نژاد(جمعیتی
 .آشنا شده و گزارشی از آن ارائه دهد شاخص هاي بهداشتی

و سنت هاي مردم روستا را بررسی نموده و  ب، ارزشها، فرهنگ، اعتقادات، مذهآداب و رسوم، عادات - 2
 .را با موازین بهداشتی بررسی کند موارد انطباق و یا عدم انطباق آن

 وضعیت حمل و نقل، وضعیت مسکن، وجود فضاي باز و سبز ارائه دهد حدود جغرافیایی،گزارشی از  - 3

 گزارشی از وضعیت آب وهوایی روستا ارائه دهد - 4

ارائه خدمات مانند بیمارستان، درمانگاه، خانه بهداشت، مشاوره، مراکز اورژانس، گزارشی از وضعیت  - 5
، تعداد، فضا، بودجه، سیستم )آتش نشانی، پلیس(داروخانه، مراکز خدمات سرپایی، خدمات حفاظتی

 .گزارش دهی، در دسترس بودن تسهیالت، تعداد پرسنل بهداشتی ارائه دهد

مهارتی، خدماتی، کشاورزي، تولیدي، -فنی(گرو ههاي شغلیگزارشی از وضعیت اشتغال، انواع  -6
 ، وضعیت صنایع، درآمد، کمک هاي مردمی، درصد زنان سرپرست خانوار ارائه دهد)آموزشی

 ارائه دهد) فرمانداري، شهرداري، شوراي روستایی(گزارشی از نحوه اداره جامعه  -7
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پوستر، (و نیز ارتباطات غیر رسمی...) ست وروزنامه، رادیو، تلویزیون، تلفن، پ(وضعیت ارتباطات رسمی  - 8
 .را بررسی نماید) روزنامه دیواري، آموزش در مدرسه، میزان دریافت اطالعات توسط مردم

 .گزارشی از وضعیت تحصیالت و درصد افراد باسواد و کم سواد، بیسواد، زبان و گویش افراد ارائه دهد - 9

 .را بررسی نماید وضعیت تسهیالت و امکانات رفاهی و فرهنگی روستا - 10

 .نسبت به ارائه به موقع تکالیف و گزارشهاي تعیین شده اقدام نماید - 11

  :خانه بهداشت) ب
 .با شرح وظایف بهورزان آشنا شده و گزارشی از آن ارائه نماید - 1

 .با بهورزان همکاري نماید - 2

 .ونده هاي بهداشتی خانوار آشنا شده و تکیل نمایدبا پر - 3

 .دهدان و کودکان و سایر مددجویان ارائه مراقبتهاي الزم را به مادر - 4

 .ضمن بررسی وضعیت بیماري در روستا گزارشی از آن ارائه کند - 5

در کارآموزي بهداشت مراکز بهداشتی و درمانگاه شهري را جهت  نقشها و وظایف آموخته شده -6
 .مددجویان مراجعه کننده به مرکز بهداشت روستایی و خانه بهداشت انجام دهد

ایجاد عادات مناسب بهداشتی و اصالح عادات غیر بهداشتی را با همکاري بهورز بررسی و در چگونگی  -7
  .حد امکان اقدام نماید

  :محیط مدارس) ج
 .گزارشی در خصوص نوع و تعداد مدارس، تعداد پرسنل، تعداد دانش آموزان، وجود کتابخانه  ارائه دهد - 1

 .دهدمعاینات دوره اي دانش آموزان و اهمیت آنرا شرح  - 2

 .شناسایی نماید... مشکالت بهداشتی دانش آموزان را در ابعاد جسمی، روانی، آموزشی و  - 3

با توجه با استانداردها، وضعیت بهداشت محیط، فیزیکی مدرسه و مشکالت را طی گزارش کتبی  - 4
 .تشخیص دهد

ارائه  يمطابق فرایند پرستار راه حلهاي ممکن براي حل مشکالت بهداشتی محیط فیزیکی مدرسه را - 5
 .نماید

مراکز بهداشتی مرتبط با بهداشت مدراس را شناخته و دانش آموزان را جهت حل مشکالت و معاینات  -6
 .دقیق تر به مراکز فوق معرفی نماید

اده و نیز وضعیت مطابق با برنامه آموزشی مدارس در روستا، آموزش هاي الزم را به دانش آموزان ارائه د -7
   .دبهداشت فردي را بررسی نمای

 .ارائه نماید مطابق فرایند پرستاري راه حلهاي ممکن براي حل مشکالت بهداشتی دانش آموزان را - 8

  :بازدید منزل و بهداشت مسکن ) د
ایجاد آمادگی و کسب مهارت در دانشجویان پرستاري جهت انجام خدمات بهداشتی در خانواده و : هدف 

جوامع و گروههاي آسیب پذیر ، بررسی و تشخیص مشکالت بهداشتی آنها در چهارچوب گام هاي 
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 فرآیند پرستاري بهداشت جامعه ، تشکیل پرونده هاي خانوار، پی گیري مددجویان و در صورت لزوم
درمانی –ارجاع آنها به مراکز بهداشتی   

  .... ) خانواده ، جامعه و ( کند با مددجو ارتباط صحیح برقرار - 1
  را توضیح دهداز تشکیل پرونده بهداشتی براي خانواده ها  هدف - 2
   تکمیل نماید با رعایت اصول صحیح را پرونده بهداشتی جهت خانوار - 3
   نسبت به انجام آن اقدام نمایدضمن آگاهی از اصول بازدید منزل - 4
  فردي و محیطی بپردازد بهداشت مشکالتبررسی بازدید به  3طی انجام حداقل  - 5
در جهت حفظ و ارتقاء سالمت مددجو براساس را  ...)فردي، محیطی و(صحیح بهداشتی برنامه -6

 کند تدوین و اجرافرآیند پرستاري در خانواده ها 

 –به مراکز بهداشتی  را  مددجویانو  را پیگیري کرده ده هامشکالت بهداشتی موجود در خانوا -7
 دهد ارجاع درمانی

یابی ارز ، بهدر جهت حل مسائل بهداشتی خانواده ها فردي و گروهی الزم آموزش هايبعد از ارائه  - 8
  اقدام نمایدبهداشتی اجرا شده  برنامه هاي

( روستاي تحت پوشش خانه بهداشت  ، بهداشت حرفه اي و بهداشت آببهداشت محیط) ه
  ):ارزشیابی روستا

تحت پوشش مراکز بهداشتی  حرفه اي و بهداشت آب  ،قادر ساختن دانشجو به بررسی بهداشت محیط:  فهد
درمانی ، تشخیص مشکالت ، ارائه راه حل هاي عملی و ارائه آموزش بهداشت  –  

فهرست را  مشکالت داده و تشخیص  بر اساس محور هاي ارائه شده روستا را مشکالت بهداشتی - 1
  ندک

طرح ها و راه حل هاي عملی سپس  سایی کردهبررسی و شنارا  مشکالت بهداشتی و محیط روستا - 2
  دهد ارائه بر اساس امکانات و مطابق با فرآیند پرستاري را براي حل مشکالت

را بررسی و ...) لوله کشی، چاه، قنات و (روستاوضعیت تامین، گندزدایی و دسترسی به آب شرب  - 3
 .گزارشی از آن ارائه نماید

 .راه حلهاي ممکن جهت اصالح و بهبود وضعیت بهداشتی آب روستا را بیان نموده و پیگیري کند - 4

گزارشی مکتوب ...) مغازه، نانوایی، اماکن مذهبی، توزیع مواد غذایی و (ضمن بازدید از اماکن عمومی - 5
 .کرده و در صورت وجود مشکل پیگیري شود ار آن تهیه

و ضمن ارائه را مورد بررسی قرار داده  مواد غذایی تهیه، نگهداري و توزیعمراکز وضعیت بهداشتی  -6
 .ارائه نماید مطابق فرایند پرستاري آموزشهاي الزم راه حل هاي اصالحی ممکن را

زارش، موارد و مشکالت مربوطه را بازدید به عمل آورده و ضمن تهیه گ روستایی از مراکز صنعتی -7
  مطابق فرایند پرستاري ارائه نمایدو تعیین و راه حلهاي ممکن را

  :واحد بهداشت محیط بیمارستانها) و
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قادر ساختن دانشجو به بررسی بهداشت محیط بیمارستانها ، تشخیص مشکالت ، ارائه طرحهاي عملی : هدف کلی
  و آموزش بهداشت

کشت ماهیانه از قسمت هاي مختلف اتاق عمل ( آشنایی با فعالیت هاي بهداشت محیط بیمارستان  -١
، بخش هاي بیمارستان و کارکنان ، کلرزنی ، کلرسنجی ، نظارت بر کاربرد مواد ضد عفونی و پاك 

 ) کننده ، روشهاي مبارزه با حشرات و جوندگان 

 ئد جامد بیمارستان کنترل سیستم جمع آوري،انتقال و دفع مواد زا -٢
 بررسی شبکه آبرسانی و دفع فاضالب بیمارستان  -٣
 ثبت گزارشات موارد مشکل دار  -٤

 
   :بهداشت حرفه اي) ز

ایجاد آمادگی در دانشجو نسبت به انجام فعالیت ها و خدمات بهداشتی در کارخانه ، بکارگیري : هدف 
روشهاي پیشگیري و تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان در چهار چوب گام هاي فرایند پرستاري و در صورت 

درمانی  –لزوم ارجاع به مراکز بهداشتی   
  .دهد تشخیصهاي صنعتی را ط مشکالت و مسائل بهداشتی کارکنان و محی -١
ارائه  طرح هاي صحیح جهت رفع مسائل و مشکالت بهداشتی کارخانه بر اساس فرآیند از کتبی گزارش -٢

 دهد

 .راائه نماید مختلف واحدهاي صنعتیاز سیستم تصفیه خانه آب و فاضالب  یگزارش دقیق و کامل -٣

  
  

  :مراکز پاراکلینیک)ح
 .آشنا شوند DICمراکز مبارزه با سل، دخانیات، دیابت و مرکز  با فعالیت هاي -١

  
  تکالیف دانشجو

 حضور بموقع و فعال در بخش هاي کارآموزي -١

 برگزاري کالس آموزش بهداشت در روستا و مدارس -٢

 گزارش وضعیت بهداشتی و فرایند پرستاري در جامعه روستایی  -٣

 انجام بازدید منزل و ارائه گزارش مکتوب آن -٤

 هاي عملی در خانه بهداشت فعالیت -٥

 گزارش مراکز پاراکلینیک -٦

 گزارش بازدید از تصفیه خانه آب و فاضالب و کارخانه ها -٧

  گزارش بهداشت محیط بیمارستان  -٨
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  نحوه ارزشیابی
  کارورزي روستا) الف

 نمره ٦گزارش وضعیت بهداشتی و فرایند پرستاري درجامعه روستایی           )5

 نمره ٥/٣برگزاري کالس آموزش بهداشت در روستا                                        )6

 نمره ٤ارائه گزارش آن           و نوشتن فرآیند پرستاريانجام بازدید منزل و  )7

 نمره ٥/١فعالیت هاي عملی در خانه بهداشت                                                  )8

  نمره ٥ معیارهاي اخالقی و رفتاري                                                              )9
 

  مراکز پارکلینیک و بازدیدها) ب
 نمره ٤گزارش مراکز پاراکلینیک                                                             )10

 نمره ٤انه ها                  گزارش بازدید از تصفیه خانه آب،فاضالب و کارخ )11

 نمره ٣گزارش بهداشت محیط بیمارستان                                               )12

 نمره ٤برگزاري کالس آموزش بهداشت براي دانش آموزان                      )13

 نمره ٥معیارهاي اخالقی و رفتاري                                                           )14

  
  نکات مهم:

:دانشجویان محترم خواهشمند است به موارد ذیل دقت فرمایید  
. تکالیف این واحد درسی ، یک هفته پس از پایان کارورزي تحویل گرفته خواهد شد-   
در غیر این صورت مشکالتش . انجام تکالیف را شروع کرده و آنها را به بعد موکول ننماییداز روز اول با جدیت  - 

.متوجه خود دانشجو خواهد شد  
خواهشمند است در محیط هاي کارورزي مطابق عرف، شرع و قوانین آموزشی  ظاهر شوید و مراقب باشید  - 

.مشکلی براي خود یا آموزش ایجاد ننمایید  
کسر  یا سهل انگاري و پرداختن به اموري غیر از تکالیف مقرر در محیط کارورزي ، منجر به و هر گونه بی نظمی - 

.دکسب نمره صفر از این درس خواهد ش نمره و حتی  

نمره از نمره  ٢ استفاده از موبایل در محیط هاي کارورزي ممنوع بوده و در صورت استفاده از آن توسط دانشجو - 
.ار نمره صفر براي آن دانشجو منظور خواهد شدکل کسر شده و در صورت تکر  

.در صورت غیبت غیرموجه در کارآموزي مطابق با قوانین آموزش برخورد خواهد شد  -   

.در صورت غیبت بیش از حد مجاز مطابق با قوانین آموزش واحد کارورزي براي دانشجو حذف خواهد شد -   
دانشجویان در کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه عمومی برگه ارزشیابی  

:تاریخ                                                                          :                                       نام و نام خانوادگی دانشجو  
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 مواردي که دانشجو مورد ارزشیابی قرار می گیرد

شه 
همی

 

راً 
اکث

 

ی 
گاه

 

رت
ند

 ب

حظا
مال  ت

  وضع ظاهري و برقراري ارتباط مطابق با شئونات اسالمی
 مناسب بودن لباس با توجه به معیارهاي اسالمی .1

 رعایت معیارهاي اسالمی در رفتار و ارتباط با مددجویان .2
 رعایت اصول اخالقی و ارتباط صحیح با کارکنان مرکز .3

 عدم آرایش ظاهري .4
 عدم استفاده از زیورآالت .5

  انتقاد پذیري
 )مددجویان و اساتید(برخورد منطقی دانشجو با انتقادات  .6

 کوشش دانشجو در جهت رفع نقاط ضعف .7
  اصول اخالقی در انجام کارهاي محوله

 داشتن احساس مسئولیت و وقت شناسی در انجام کارهاي محوله .8
 راز داري در مورد مددجویان و سایر افراد .9

 رتباط با مددجویان و سایر افرادرعایت ارزش هاي اخالقی به هنگام ا .10
 داشتن همکاري و هماهنگی الزم و مناسب با گروهها .11

 داشتن همکاري با مسئولین و پرسنل واحدهاي کارآموزي .12
  انجام وظایف محوله

 دقت کافی در انجام کارهاي محوله .13
 سرعت کافی در انجام کارهاي محوله .14

 رعایت اصول علمی در انجام کارهاي محوله .15
 اولویت در رابطه با انجام کارهاي محولهرعایت  .16
 داشتن اعتماد به نفس در انجام کارهاي محوله .17

 در تنظیم وقت و زمانمدیریت  .18

  وقت شناسی
 می کند رعایتساعات اعالم شده ورود و خروج را  .19

  .ساعات استراحت را رعایت می کند .20
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  تعالی  بسمه
  زنجان  استان  درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه

  ومامایی  پرستاري  دانشکده
 
 

  

 
 
 

     ) 1( پرستاري کودکان   : درس نام
  واحد  2 : درسیداحو میزان

  ) 1(پرستاري بهداشت مادران و نوزادان  :پیشنیاز
   پرستاري  کارشناسی  دانشجویان :  نشجوییدا رده
   پرستاري  گروه  علمی  هیات عضو - افشین جومهناز  :  مدرس  نام
 
  

 :درس  شرح

این واحد درسی حاوي اصول مراقبت خانواده محور، مفاهیم رشد و تکامل، نیازها و مشکالت      
طی این درس بر تکامل و مداخالت مناسب . بهداشتی کودکان در دوره هاي سنی مختلف است

تقاء سالمت و پیشگیري از بروز مشـکالت بهداشـتی   پرستار با کودك و خانواده جهت حفظ و ار
بعالوه در تدریس این درس آشنایی دانشجو با نظریه ها و جنبه هاي فرهنگـی  . تأکید می شود

اجتماعی مؤثر بر سالمت کودك و استفاده از مهارتهاي تفکر انتقادي و حل مشکل در مراقبت از 
 .  کودك و خانواده مدنظر می باشد

 
  

 :  کلی  هدف

 

 طـرح درس
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با فرآیند رشد و تکامل و نیازهـاي کـودك و خـانواده بـه منظـور انجـام         دانشجویان  آشنایی
مداخالت الزم جهت ارتقاء سالمت کـودك و خـانواده درچـارچوب مراقبـت خـانواده محـور و       

 . فرآیند پرستاري منطبق بر جنبه هاي قانونی و اخالقی مراقبت از کودك
 

 :  ویژه  اهداف

  : انتظار می رود که دانشجویان بتوانند پس از پایان کالس
 

 .ـ تحوالت بهداشتی و نقش پرستار کودك را شرح دهند1

  .تأثیر خانواده و اجتماع و فرهنگ و مذهب را بر سالمت کودك مورد بحث قرار دهند ـ2
  .مفاهیم رشد و تکامل و نظریه هاي آنرا توضیح دهند -3
  .قرار دهندبازي و نقش آن را بر تکامل کودك مورد بحث  -4
  .بررسی فیزیکی نوزاد و کودك را توضیح دهند -5
  .رشد و تکامل مراحل مختلف را از شیر خوارگی تا نوجوانی بیان نماید -6
  .مراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به اختالالت تغذیه اي را شرح دهند -7
  .دمراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به اختالالت پوستی را مورد بحث قرار دهن -8
  .مراقبتهاي پرستاري از بیماریهاي عفونی شایع در اطفال را شرح دهند -9

  .مشکالت بهداشتی دوران سن مدرسه و نوجوانی را توضیح دهند - 10
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 :  تدریس  روش

 کنفرانسهاي کالسی   -بحث گروهی -پرسش و پاسخ -ارائه مطالب به صورت سخنرانی
 

 :  آموزشی  کمک  وسایل

  ویدئو پروژکتور  -ویژیوالیزر –ماکت  –برد   وایت -اوپک  – اورهد
 

 :دانشجو )وظایف (   تکالیف

     گروهی  ارائه کنفرانس ها و بحث هاي ـ1
   حضور فعال در جلسات کالس ـ2
  عدم غیبت غیر موجه  ـ3
 

   ارزشیابی  نحوه
در زمان هـاي مشـخص شـده در جـدول زمانبنـدي        ) چهار کوئیز ( ـآزمون هاي مراحله اي 1

 ) نمره  %2  ( 10

 )نمره  1%  ( 5عدم غیبت غیرمجاز و حضور فعال دانشجو   ـ2
 )نمره  17%  ( 85  ترم  میان  امتحان ـ3

کنفـرانس  نمـره بـه   % 15درصورت تعیین کنفرانس کالسی و ارائه آن توسط دانشجو  :تبصره
  .محاسبه خواهد شد% ) 70( نمره  14اخصاص داده می شود و نمره پایان ترم از 

 

 :  منابع مورد استفاده براي دانشجویان

 -مهناز سـنجري  -سونیا آرزو مانیانس -)براساس سرفصل دروس ( درسنامه پرستاري کودکان  -دانا -ونگ    
 1390ویراست نهم  -ي نشر سالمیتهران انتشارات جامعه نگر با همکار -مهناز شوقی

  :منابع فارسی و انگلیسی مطالب ارائه شده در کالس
مهنـاز   -سـونیا آرزو مانیـانس   -)براسـاس سرفصـل دروس   ( درسـنامه پرسـتاري کودکـان     -دانا -ونگ     -1

  .1390ویراست نهم -تهران انتشارات جامعه نگر با همکاري نشر سالمی -مهناز شوقی -سنجري
  . 1381چاپ اول  -تهران انتشارات بشري  -سونیا آرزو مانیانس -پرستاري کودکان  -وانگ ویلی و -2
  . 1380چاپ ششم  -تهران انتشارات الغدیر  -سونیا آرزو مانیانس -پرستاري کودکان  -آر . دروتی -مارلو -3
  . 1378ر دانش تهران انتشارات مؤسسه فرهنگی نو -کودك سالم  -گروه کودکان دانشگاه شهید بهشتی -4
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  .1373جهاد دانشگاهی  -همدان -رشد و تکامل کودك -توکل محسن -5
موسسـه انتشـاراتی علـوم    –دکتربهنام ثبوتی وهمکاران ویرایش ششم  – 2011مبانی طب کودکان  -نلسون -6

  1389-کامپیوترباهمکاري آرتین طب 
1- wong"  s Essentials of Pediatric Nursing.8Thed.C2011. 

2- Mosby" s Dictionary(Mrdical,Nusing & Allied Heulth) 4Thed.C1994. 

3- Betz,Sowden,Mosby"  s Pediatric Nursing Rewenee 4Thed.C2000.    
 
 
 
 
 

   جلسات  زمانبندي  جدول
  

    جلسه
تـأثیر   -فلسـفه پرسـتاي اطفـال    -سالمتی کـودك  -حقوق کودك از دیدگاه اسالم  اول

  …فرهنگ و  -خانواده
  مفاهیم و نظریه ها -و تکامل اطفال رشد  دوم

  بررسی فیزیکی نوزاد  سوم
  )کوئیز اول ( بررسی فیزیکی کودك و اختالالت آناتومی و فیزیولوژیکی   چهارم
  رشد و تکامل شیرخوارگی  پنجم

  ادامه رشد و تکامل شیرخوارگی  ششم
  مشکالت بهداشتی دوره شیرخوارگی  هفتم

  )کوئیز دوم ( رشد و تکامل نوپایی   هشتم
  ادامه رشد و تکامل نوپایی  نهم

  رشد و تکامل خردسالی  دهم

  مشکالت بهداشتی نوپایی و خردسالی  یازدهم
  )کوئیز سوم ( ادامه مشکالت بهداشتی نوپایی و خردسالی   دوازدهم

  رشد و تکامل سن مدرسه  سیزدهم
  ادامه رشد و تکامل سن مدرسه  چهاردهم
  نوجوانیرشد و تکامل   پانزدهم
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  بسمه تعالی
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان
  دانشکده پرستاري و مامایی

  

  طرح درس
  
  
  

  کودکان و بیماریهاي مربوطه :نام درس 
  

  واحد 2 :میزان واحد درسی 
  نظري :نوع واحد 

  نوزادان  :پیشنیاز
  

  کارشناسی  ماماییدانشجویان  :رده دانشجویی 

  عضو هیئت علمی گروه پرستاري اطفال _مهناز افشین جو :نام مدرس 

  
  

این واحد درسی حاوي اصول مراقبت خانواده محور ، مفـاهیم رشـد و تکامـل ، نیازهـا و      :شرح درس 
طی ایـن درس بـر تکامـل ومـداخالت     . بهداشتی کودکان در دورههاي سنی مختلف است مشکالت

مناسب با کودك و خانواده جهت حفظ و ارتقاء سالمت و پیشگیري از بروز مشکالت بهداشتی تاکید 
شایان ذکر است که در تدریس بر اختالالت مربوط به سیستمهاي مختلف بدن و اخـتالف  . می شود

  . در کودکان و بزرگساالن تاکید می شود عالئم  و مراقبتها
  

کمک به دانشجو جهت شناخت حاالت  کودك در سالمتی و بیماري و تشـخیص نیازهـا و     :هدف کلی
همچنـین تشـخیص و شـناخت ناهنجاریهـاي اطفـال و      . تصمیم مناسب در انتخاب اولویتها می باشد

  .شگیري در مورد سالمت کودك مهارت آموزش به مادر و خانواده و رعایت اصول بهداشتی وپی
  

  :پس از پایان کالس انتظار می رود که دانشجو بتواند   :اهداف ویژه 
  .مفاهیم رشدوتکامل و مسائل روانی اجتماعی کودك را شرح دهند -1
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 .بررسی فیزیکی کودك و معاینه بالینی آنرا توضیح دهند - 2

 .رد بحث قراردهندبررسی و مراقبت از نوزادان مبتال به مشکالت متابولیک را مو - 3

 .بررسی و مراقبت از کودك مبتال به مشکالت عفونی را شرح دهند - 4

 .بررسی و مراقبت از کودك مبتال به اختالالت قلبی را بیان نمایند - 5

 .بررسی و مراقبت از کودك مبتال به اختالالت گوارشی را مورد بحث قرار دهند - 6

 .توضیح دهند بررسی و مراقبت از کودك مبتال به اختالالت خونی را -7

 .بررسی و مراقبت از کودك مبتال به اختالالت سیستم تنفسی را بیان نمایند -8

 .مفاهیم بدخیمی در کودکان را شرح دهند - 9
 

 –بحـث گروهـی    -پرسـش و پاسـخ   –ارائه مطالب بصورت سـخنرانی   :روش تدریس 
  کنفرانسهاي کالسی

 power -ویـدو پروژکتـور   –ویژیو الیـزر   -ماکت –وایت بورد  :وسایل کمک آموزشی 
point  

  :دانشجو ) وظایف ( تکالیف 
  ارائه کنفرانسهاي و بحثهاي گروهی  -1
 حضور فعال درجلسا ت کالس -2

  عدم غیبت غیر موجه -3
  : نحوه ارزشیابی 

در زمانهاي مشخص شده در جدول زمانبنـدي  ) کوئیز 4( آزمونهاي مرحله ایی  -1
  )نمره %2(10

 )نمره 1% (5انشجو عدم غیبت غیر مجاز و حضور فعال د -2

 )نمره  17% ( 85امتحان پایان ترم  -3

نمـره بـه   % 15درصورت تعیین کنفرانس کالسی و ارائه آن توسـط دانشـجو   : تبصره 
محاسـبه خواهـد   %) 70(نمـره   14کنفرانس اختصاص داده می شود ونمره پایان ترم از

  .شد
  :منابع مورد استفاده براي دانشجویان 
  : صفحات مشخص شده ازکتابهاي 
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–درســنامه پرســتاریکودکان براســاس سرفصــل دروس    –دانــا –ونــگ  -1

ــونیاارزومانیاس  ــنجري–س ــوقی-مهنازس ــه  -مهنازش ــارات جامع ــران انتش ته
 ١٣٩٠-ویراست نھم –نگرباهمکاري نشرسالمی 

موسسـه انتشـاراتی   –دکتربهنام ثبوتی وهمکاران –مبانی طب کودکان -نلسون -2
 1389-ویرایش ششم –باهمکاري آرتین طب علوم کامپیوتر

تهران انتشـارات موسسـه   –کودك سالم –گروه کودکان دانشگاه شهیدبهشتی  -3
 1378فرهنگی نوردانش 

تهران انتشارات بشري  –سونیا ارزو مانیانس  –پرستاري کودکان  -ویلی و وانگ  -4
 . 1381چاپ اول   -

  :منابع فارسی و انگلیسی مطالب ارائه شده در کالس 
–سـونیاارزومانیاس  –درسنامه پرسـتاري کودکـان براسـاس سرفصـل دروس     –دانا –ونگ -1

  ١٣٩٠-ویراست نھم  –تهران انتشارات جامعه نگرباهمکاري نشرسالمی -مهنازشوقی-مهنازسنجري
موسسـه انتشـاراتی علـوم    –دکتربهنـام ثبـوتی وهمکـاران     -مبانی طـب کودکـان   -نلسون -2

  1389-ویرایش ششم –کامپیوترباهمکاري آرتین طب 
تهـران انتشـارات موسسـه فرهنگـی     –کـودك سـالم   –گروه کودکان دانشگاه شهیدبهشتی  -3

  1378نوردانش 
چاپ  -تهران انتشارات القدیر –سونیا ارزو مانیانس  –پرستاري کودکان  -آر.دوروتی  -مارلو -4

  . 1380ششم 
چـاپ اول    -تهران انتشارات بشري  –سونیا ارزو مانیانس  –پرستاري کودکان  –ویلی و وانگ  -5

1381 . 

1- wong "s Essentials of pediatric nursing  . 8Thed.C2011. 

2- Mosby"s Dictionary(medical' nursing &Allied Health)4Thed.C1994. 

3- Betz ' Sowden ' Mosby"s Pediatric Nursing Rewenee 4Thed.C2000. 
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  ت بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدما

  دانشکده پرستاري و ماماي

  

                                                    ي
                                                     
                                                     

           

 

    بیماریهاي نوزادان: نام درس

  واحد 2:  میزان واحد درسی 

  -:   پیشنیاز

  مامایی   شناسیکار: رده دانشجویی

  عضو هیئت علمی گروه پرستاري مهناز افشین جو: نام مدرس 

  :شرح واحد
این درس اطالعاتی را در رابطه با مراحل مختلف رشدي اطفال و نوزادان و مشکالت عمده آنها ارائه                    

می دهد و همچنین مراقبتهاي خاص تغذیه اي و بهداشتی و درمانی را در مراحل مختلف حین و پس از زایمان 
کننده نوزاد آشنا می سازد تا در برخورد در بیمارستان  بیان کرده و آنها را با بیماریهاي اولیه و حوادث تهدید

  .یا جامعه با تکیه بر مهارتهاي خود مراقبتهاي خاص را ارائه دهند
  

 طرح درس تئوري
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 :هدف كلي

هــدف كلــي از تــدریس ایــن درس آمــادگي داشــنت             

عي و            حد طبی حنراف از  تهاي ا شخیص زودرس حال هت ت شجو ج دان

یتها از پیشگريي تا توان     تصمیم گريي مناسب در انتخاب اولو    

تهاي                 به مراقب ستیابي  هت د مادران، ج به  ید  با تأك شي  خب

به                 ما  یك ما نوان  به ع خود را  قش  تا ن ست  شيت ا یه هبدا اول

 . عهده گريد

 : اهداف ویژه

 :پس از پایان كالس انتظار مي رود كه دانشجو بتواند

  .الیني آن را شرح دھدرشد و تكامل مراحل مختلف زندگي و شرح حال نوزاد و معاینھ ب .١

  .مفاھیم نوزاد طبیعي و نارس و نوزادان پرخطر را توضیح دھد .٢

  .مراقبتھاي الزم از نوزادان نیازمند بھ احیاء و اكسیژن درماني را مورد بحث قرار دھد .٣

  .شرح تعیین آپگار نوزاد را بیان نماید .٤

  .مراقبتھاي الزم از نوزاد مبتال بھ مشكالت تنفسي را شرح دھد .٥

  .قبتھاي الزم از نوزاد مبتال بھ مشكالت سیستم عصبي را توضیح دھدمرا .٦

  .مراقبتھاي الزم از نوزاد بھ مشكالت خوني را بیان نماید .٧

  .مراقبتھاي الزم از نوزاد مبتال بھ عفونتھاي نوزادي را شرح دھد .٨

  .انواع زرد نوزادي و مراقبتھاي آنرا مورد بحث قرار دھد .٩

  .مبتال بھ اختالالت تناسلي را توضیح دھدمراقبتھاي الزم از نوزاد  .١٠

  .مراقبتھاي الزم در رابطھ با اختالالت تغذیھ در شیرخوار و تغذیھ وریدي را بیان نماید .١١
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  :روش تدریس

  کنفرانسهاي کالسی  -بحث گروهی -پرسش و پاسخ -ارائه مطالب به صورت سخنرانی      

   

  :وسایل کمک آموزشی

   WORD   ،POWER POINT، ماکت -وایت برد -اوپک -اورهد     

  

  :دانشجو) وظایف( تکالیف 
  در صورت لزوم ارائھ كنفرانس ھاي گروھي در زمان مشخص شده از طرف مدرس  -١

  حضور فعال در جلسات كالس -٢

  عدم غیبت غیرموجھ -٣

 

ــیابي ــوه ارزشـــــــــــــــــــ :                                                     حنـــــــــــــــــــ

 امتیاز

  )                                         نمره  ١٧% (٧٥امتحان پایان ترم                                                           .١

  )                     نمره ٢% ( ١٠كوینز در زمانھاي مشخص شده در جدول زمان بندي        چھار .٢

  )نمره ١% ( ٥غیبت غیر موجھ و حضور فعال دانشجو                        عدم  .٣

  % ١٥خواھد شد و ) نمره ١٥% ( ٧٥در صورت ارائھ كنفرانس در صورت لزوم نمره پایان ترم  .٤

  .                                                   جھت كنفرانس كالس در نظر گرفتھ مي شود) نمره  ٣(
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  :بعمنا 

  منبع مورد اسفاده دانشجو   -

  ٢٠١١خالصھ نلسون نوزادان  -

 جزوات ارائھ شده در كالس -

  

  :منابع فارسي

 ٢٠١١ -انتشارات سبحان –ترجمھ محمودنوری شادکام -نوزادان -نلسون .١

ون  .٢ ان   –نلس ب كودك اني ط اران    -مب وتی وھمک ام ثب اری   –دکتربھن وم کامپیوترباھمک اراتی عل موسسھانتش

  ١٣٨٩-ش ششم ویرای–آرتینطب 

  ١٣٨١انتشارات بشري  -سونیا آرزو مانیانس -پرستاري كودكان -وانگ -ویلي .٣

  ١٣٧٨انتشارات مؤسسھ فرھنگي نوردانش  -تھران -كودك سالم -گروه كودكان دانشگاه شھیدبھشتي .٤

  ١٣٧٩-ششمچاپ  -انتشارات   الغدیر -تھران  -سونیا آرزو مانیانس  -پرستاري كودكان -امار.دروتي  -مارلو .٥

  ١٣٧٣ھمدان  –جھاد  دانشگاھي  -ھمدان -رشد و تكامل كودك -توكل محسن .٦

  ١٣٨٢ -انتشارات خسروي -امین شمس اختري -بیماریھاي نوزادان -نلسون .٧

 ١٣٨١ –انتشارات نوردانش  -پرستاري نوزادان -ام ھاني -گرجي .٨

 -مھنازسنجری–مھنازشوقی –درسنامھ پرستاری کودکان –ونگ , .٩

 ١٣٨٧-نشرجامعھ نگر –تھران 

دباقررحمتی  -٢٠٠٦مبانی طب کودکان –نلسون .١٠ رجم  (–محم تار (محمدفرانوش  -)مت ارات اندیشھ   )ویراس انتش

  ١٣٨٥رفیع 

 

  :منابع انگلیسي

  

١- Morllow. Lillicm and Redding Helen. Text Book of Pediatric philadelphia. 

W.B.Sonuders.Company ١٩٨٨ 

٢- Wong. Donnal. Whaley. Xwonys. Nursing care of Infant and children. ٨ ed. St 

Lonis Mosb. Company ٢٠١١ 

٣- Betz. Sowden. Mosby.s. Pediatric Nursing. Rewenee Forth ed. St. Lonis.Mosby 

Company ٢٠٠٠. 
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  »جدول زمانبندي جلسات « 

  

  مباحث  جلسھ

  و امتحان بالینیرشد و تکامل مراحل مختلف و شرح نوزاد   اول

  نوزاد طبیعی، نارس و تشخیص حاملگی و نوزاد پرخطر   دوم

  ، احیاء، آپگارنوزادآسفیکسی  سوم

  ، کوئیز اول ... ) آترزي مري، فتق دیافراگمی (هنجاریهاي مادرزادي خطرناك نا  چھارم

  به اعصاب و اعضاي مختلف صدمات مهم  پنجم

  فیزیکی، اختالالت تنفسیمراقبتهاي اتاق زایمان، معاینه   ششم

  هپنادامه اختالالت تنفسی، آ  ھفتم

  ، کوئیز دوم  بیماریهاي خونی  ھشتم

  زردي نوزادان  نھم

  اختالالت انعقادي  دھم

  اختالالت گوارشی  یازدھم

   سوم ، کوئیز کمبود ویتامین ها  دوزدھم

  یپوگلسیمیهنوزاد مادران دیابتی و   سیزدھم

  متابولیکاختالالت   چھاردھم

  بیماریهاي عفونی در نوزادان  پانزدھم

  چهارم ،کوئیز  نورولوژي نوزادان  شانزدھم
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  جدول زمانبندي جلسات
  

  عناوین آموزشی  جلسات
  نکات و اصول پیشنهادي اسالم –مسائل روانی اجتماعی کودك تا بلوغ  -رشدو تکامل  اول
  شرح حال کودك و معاینه بالینی آن  دوم
  فنیل کتون اوري  -هایپوتیروئیدي –گاالکتوزومی  –اختالل ویتامینها و مواد معدنی   سوم

  )سرخجه کوئیز اول –رزئوال  –اوریون  –مخملک  –آبله مرغان  –آنسفالیت  –مننژیت   چهارم
  بیماریهاي انگلی روده  –بیماریهاي کبدي  –در کودکان   HIV  پنجم
  مگاکولون  –سلیاك  -استنوز هایپر تروفیک پیلور –آترزي مري   ششم
  اسهال و استفراغ –فیبروز کیستیک  –انواژیناسیون   هفتم

آسپیراسیون جسم خارجی  –سندرومهاي کروپ و انسداد راه هوایی درشیرخواران وکودکان  –پنومونی   هشتم
  )کوئیز دوم (

  بیماریهاي مادرزادي قلب    نهم
  بیماري کاوازاکی  –ادامه بیماریهاي مادرزادي قلب   دهم

  دیابت –مسمومیت هاي کودکان   یازدهم
  )کوئیز سوم ( آرتریت روماتوئید جوانان  –تب روماتیسمی  –استئومیلیت   دوازدهم
  دررفتگی مفصل ران –پاي چماقی  –هرمافرودیسم   سیزدهم

  تومور ویلمز  -تومورهاي مغزي و استخوانی  چهاردهم
  )  ITPهموفیلی ، بتا تاالسمی ، لوسمی ،(اختالالت خونی   پانزدهم
  )کوئیز چهارم ( ادامه اختالالت خونی   شانزدهم
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  طرح درس
  

  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان
 دانشکده پرستاري و مامایی

  92-  93سال تحصیلی  دوم نیمسال                              
  

   اورژانس تروما : نام درس 
  واحد 8: تعداد واحد
  کارآموزي: نوع واحد 

  سوسن تلخابی مقدم :  مربی 
  موسوي...اورژانس تروماي بیمارستان حضرت آیت ا بخش: محل کارآموزي

  کاردانی فوریت هاي پزشکی) 3(دانشجویان ترم : صات فراگیرانمشخ
  سه شنبه تا پنجشنبه : روزهاي کارآموزي
   13الی  7/ 55  :ساعت کارآموزي
  3/1393/ 24 - 1392/   1/  19:  تاریخ کارآموزي 

  : هدف کلی 
  تریاژدراورژانس تروما وتجهیزات اورژانس و مراقبت هاآشنایی دانشجویان با 
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  :  اهداف جزیی
 دانشجویان در پایان کارآموزي قادر باشند :  

  .وگزارش گیري سریع از او باشد  EMSقادر به تحویل بیمار از  )1
 .باشدEMS قادر به انجام تریاژ بیماران مراجعه کننده به اورژانس یا تحویلی از  )2

 .در کمترین زمان ممکن وکدگذاري بیمار باشد GCSقادر به بررسی  )3

دستورات دارویی واقدامات    HISبیمار را به نحو مناسب ادمیت کرده وبدرستی شناسایی بیمار و  )4
 ..وپاراکلینیکی ومراقبتی را انجام دهد  

قادر باشند بطور کامل داروهاي ترالی اورژانس را معرفی کرده وراه و روش مصرف آنها راتوضیح  )5
  . دهند 

 . قادر به برقراري یک یا دوراه وریدي مناسب با توجه به شرایط بیمار باشد )6

  .حیح در موقیپعیت خاص وتزریق خون وفرآورده هایش باشد قادر به انجام مایع درمانی ص )7
 .عالئم حیاتی غیر طبیعی بیماران را براساس وضعیت بیمار تفسیروگزارش کند )8

 .قادر به بررسی وتشخیص عالئم شوك واقدام الزم در صورت ضرورت باشد  )9

 .ی باشد قادر شناسایی وانتخاب صحیح لوله تراشه وراه هوایی مناسب وجاگذاري راه هوای )10

 .قادر به پوزیشن دادن به بیمار براي باز کردن راه هوایی با توجه به شرایط بیمار باشد  )11

 . در بیمار واعالم کد در صورت لزوم باشد ABCقادر به بررسی  )12

 .وحقوق بیمار را بدند CPRاصول انجام وروشهاي صحیح انجام  )13

 .در صورت لزوم باشد  C.P.Rقادر به شرکت در  )14

 .ماساژ قلبی را بداندروش صحیح   )15

 .را بداند VFو  VTالگوریتم مواجهه با آسیستول و  )16

 .را بشناسد ودوزهاي صحیح مصرف آنها را بداند   CPRداروهاي مهم وپرکاربرد در    )17

 .وتفاوت هاي آن با موقعیت عادي را بلد باشد   CPRنحوه صحیح تجویز دارو در   )18

 قسمتهاي دستگاه دفیبریالتور باشد  قادر به روشن کردن واستفاده صحیح از همه  )19

 .نحوه صحیح شارژ وتخلیه  انرژي ومراقبتهاي آن را بداند   )20

  .قادر به روشن کردن وست کردن ووصل کردن بیمار به دستگاه ونتیالتور باشد   )21
 .بیمار را به روش استریل و صحیح ساکشن کند  )22

 قادر به انجام مراقبتهاي فوریتی در خونریزي فعال  باشد   )23

 باشد   H.Tقادر به انجام مراقبتهاي فوریتی پرستاري در   )24
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 باشد   M.Iقادر به انجام مراقبتهاي فوریتی پرستاري در   )25

 باشد   M.P.Tقادر به انجام مراقبتهاي فوریتی پرستاري در   )26

 قادر به انجام مراقبتهاي فوریتی پرستاري در هموتوراکس وپنوموتوراکس باشد   )27

 بتهاي فوریتی پرستاري در سوختگی  باشد قادر به انجام مراق  )28

 .قادر به تعیین درجه ومحاسبه سطح سوختگی بادشد  )29

 قادر به محابه میزان مایع مورد نیاز براي شروع مایع درمانی بیمار باشد )30

 قادر به انجام مراقبتهاي فوریتی پرستاري در مورد پانسمان وبخیه باشد   )31

  .روش هاي مختلف اکسیژن تراپی را بلد باشد  )32
  .به یک بیمار نیازمند اکسیژن به روش صحیح اکسیژن وصل کند  )33
 . در صورت ضرورت باشد  N.G.Tقادر به جایگذاري  .  )34

  مراقبت هاي پرستاري مربوطه از سوند معده را به طور کامل و درست انجام دهد  )35
 .ت باشد قادر به جایگذاري سند فولی در صورت ضرور  )36

  .مراقبت هاي پرستاري مربوطه از سوند فولی را به طور کامل و درست انجام دهد  )37
  باشد...در بیماران سوختگی ترومایی و   I&Oقادر به کنترل دقیق میزان   )38
  باشد)   I.V – I.M –S.C(قادر به اجراي دستورات دارویی خوراکی تزریقی   )39
 .باشد ....) ختگی ، خشک ، مرطوب ، بدسور وسو(قادر به انجام انواع مختلف پانسمان    )40

  قادر به انجام انواع  آتل گیري صحیح واصولی طبق دستور پزشک باشد  )41
 .بگیرد.... ) لخته و-ABG-VBG-CBC , (قادر به گرفتن نمونه خون استریل    )42

  الگوریتم مواجهه با بیمار بیهوش با عالئم حیاتی را بلد باشد   )43
 ري را بلد باشد روش کار با پالس اکسیمت  )44
 رابا جزئیات بلد باشد . ECGروش کار با دستگاه   )45

 .رابا جزئیات بلد باشد  روش کار با دستگاه میکرودراپ  )46

 30شستشوي  -  Hand Rub –شستشوي ساده (روشهاي صحیح بهداشت دست  )47
 .را بلد باشد .... )شستشوي اسکراب و –ثانیه 

 .مکاران بخش ومربی باشدقادر به برقراري ارتباط موثر با بیمار وه )48

 .وتتابولین ومحل ومقدارآن را بلد باشد    dtروش صحیح تلقیح واکسن  )49
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تفکیک زباله  - استفاده از دستکش مناسب  –شستن دستها (روشهاي کنترل عفونت  )50
پرهیز از    - Safety Boxدورریز اشیاء نوك تیز در –هاي عفونی وغیر عفونی 

Recap – بوده ورعایت کندبلد " را کامال......)و. 

 . واقدامات در صورت لزوم آگاه باشد Niddle Stickاز موارد   )51

  ارزشیابی

 ) ارزشیابی عمومی و ارزشیابی اختصاصی(  
 نمره 4(:  ارزشیابی عمومی(  

 
 همیشه معیار ارزشیابی ردیف

5./  

 گاهی
25./  

 هرگز
0 

    رعایت شئونات اسالمی 1

    مناسب بودن لباس و یونیفرم 2

رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران  3
 و پرسنل

   

    انجام وظایف محوله 4

    وقت شناسی 5

تالش براي ارتقاء سطح علمی ورفع ضعف  6
 ها

   

    انتقاد پذیري 7

    داشتن دقت و سرعت در انجام کارها 8

 
 ارزشیابی اختصاصی:  
     نمره 2شرکت فعال در آموزشهاي مربوطه 
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  نمره 4تکالیف تعیین شده                 ارائه 

          نمره 10انجام کارهاي عملی در بخش  
  نمره 20:   جمعا                                                                       

  :توجه 
  . نمره کسر خواهد شد 2:  موجهبه ازاي یکروز غیبت *
  . خواهد شدبه ازاي دو روز غیبت واحد حذف *
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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

 دانشکده پرستاري و مامایی
 

 

 

 

 

 

    همودیالیز طرح درس بالینی کارآموزي

  کارآموزي  دیالیز:  نام درس

  واحد عملی   1.8تعداد واحد 

    1392-  1393نیمه اول سال تحصیلی )اورینتاسیون   ( کاراموزي - عملی: نوع واحد

  سوسن تلخابی مقدم:   مربی

  دانشجو یان ترم هشت مامایی کارشناسی ناپیوسته 

  :شرح واحد

این واحد جزو واحدهاي ویژه و  تخصصی دانشجویان  پرستاري می باشد که به منظور اداره ایده ال  بیماران مبتال 

مختلف قبل وحین وبعد دیالیز و تصمیم  به نارسایی کلیه به صورت حاد یا مزمن  ، تشخیص مشکالت  در مراحل 

  .اشدگیري مناسب در اجراي مراقبت ها و ارائه خدمات بالینی می ب

  :اهداف کلی

  کسب آشنایی و مهارت در بررسی و پذیرش بیمار دیالیزي  .1

  کسب آشنایی و مهارت در آماده سازي دستگاه دیالیز  .2

 .کسب آشنایی از انجام موفقیت آمیز همو دیالیز و گزارش پرستاري استاندارد .3

 طرح درس
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  آشنایی با علل بروز نارسایی کلیه .  .4

  آشنایی با نحوه تشخیص نارسایی کلیه وزمان شروع دیالیز  .  .5

 آشنایی با مراقبتهاي یپیشگیرانه  مربوطه درزنان باردار در حین بارداري ودر حین زایمان .  .6

  :اهداف ویژه
  : در پایان دوره انتظار می رود دانشجو بتواند

  .کلیه وهمینطور  همودیالیز باشددانشجو قادر به ارائه تعریفی جامع از نارسایی حاد ومزمن .  1

  )خصوصا فیستول وشالدون.(ونحوه مراقبتها ي هر کدام باشد   accessآشنا با انواع ..  2

  .و نحوه انتخاب آن در هر بیمار با شرایط منحصر بفرد آن بیمار باشد) Dialiseor(آشنا با انواع صافی ها .  3

  .نتخاب وشرایط استفاده از هر کدام را بداندآشنا با انواع  محلولهاي دیالیز ونحوه ا.. 4

  .قادر به ست کردن دستگاه دیالیز وانجام مراحل پرایم باشد. . 5

  .آشنا با هپارین ونحوه مصرف آن در این بیماران به روشهاي مختلف باشد.    6

نترل عالئم حیاتی وکنترل توزین وک.(آشنا به نحوه پذیرش بیمار دیالیزي وانجام مراقبتهاي قبل از دیالیز باشد.  7

  )آزمایشات قبلی 

  .داروها وزمان ونحوه استفاده آنها باشد  dialiseableآشنا به داروهاي ویژه بخش دیالیز خصوصا انواع .  8

آشنا به نحوه تجویز انواع سرمهاي درمانی ومکمل غذایی در ضمن دیالیز وعوارض احتمالی ونحوه برخورد با .  9

  .باشد این شرایط

هایپو تانسیون و آمبولی هوا وهمولیز ( آشنا به تشخیص و روشهاي برخورد با شرایط اورژانسی براي بیمار .  10

  .باشد...)وکالتینگ و

  .و نحوه  و شرایط استفاده از آن باشد  Eprexآشنا به داروي .  11

توزین و ارزیابی میزان دستیابی به قطع خون بیمار و عالئم حیاتی و(قادر به انجام مراقبتهاي بعد از دیالیز .  12

  .باشد.....)اهداف و

  .باشد dialyse sheetقادر به ثبت صحیح گزارش پرستاري وتکمیل فرم .  13
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حتما در تمام مراحل کار ( الزم بذکر است دانشجو باید رعایت بهداشت شخصی خود وبیمار را بعمل آورد.  14

شستن دستها قبل )دستکشهاي مخصوص  استفاده کند.ولباس وماسک  والبته در بدو ورود به بخش باید از کفش 

  .وبعد از کار با بیمار وضد عفونی دستها قبل از خروج از بخش جزو مالکهاي ارزیابی دانشجو می باشد

  .قادر به بیان علل بروز نارسایی ونحوه تشخیص نارسایی وزمان شروع دیالیز در نارسایی کلیه باشد .  15

  .ه بیان مراقبتهاي  پیشکیرانه از نارسایی کلیه در بارداري ودرحین زایمان باشد قادر ب.  16

  :روش آموزش

  نمایش عملی توسط مربی در بخش بر روي بیماران  همودیالیزي  و توضیحات الزم بالینی

  استفاده از پنفیلت هاي آموزشی آماده شده توسط مربی 

  استفاده از فیلم هاي آموزشی در صورت لزوم

  )عجج (بخش همودیالیز بیمارستان حضرت ولی عصر : رصه یادگیريع

  :تکالیف دانشجو

  حضور فعال در  بخش همودیالیز ومهمتر از همه ارتباط درمانی با بیمار داشته باشد

  شرکت فعال در بحث هاي گروهی وتوجه کامل جهت استفاده صحیح از وقت کارآموزي

  ......)ست کردن و (مربی   مشاهده  وآشنایی با مهارت  مورد انتظار

  نحوه ارزشیابی

  %10فعال حضور 

  %10رعایت شئو نات اسالمی 

  %30پرسش و پاسخ 

  %50امتحان عملی وتئوري   

  :منابع 

:  تهران ].  دیالیز-  CCU - ICU[ ژهیو يپرستار ي؛   مراقبتها واساداتیش بصامپور، - 1

    1392،  یسالم
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و  I. C. U - C. C. U يدر بخشها ژهیو يپرستار يمقدم، معصومه ؛مراقبتها يذاکر    - 2

   1391، عیرف شهیاند:تهران . زیالید

 ICU, CCU يدربخش ها ژهیو يپرستار يمحمدرضا ؛کتاب جامع مراقبتها ،يعسگر  - 3

 1392،  يبشر:  تهران : زیالیو د

نوردانش  :  تهران .زیالید.ICU .CCUدر ژهیو يروان مفرد ،مالحت ؛اصول مراقبها کین - 4

 ،1391 

 2012کلیه برونر سودارث ، بیماري هاي  - 5
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  هوشبري 4کارآموزان دانشجویان ترم                       1روش بیهوشی : عنوان طرح درس 

  )شنبهو چهار شنبهسه (روز هفته 2واحد کارآموزي  4: تعداد واحد 

  علی ایمانی: استاد مربوطه             )ع(اتاق عمل بیمارستان ولیعصر: مکان کارآموزي

   :اهداف اصلی

، چشم و جراحی هاي عمومی و کسب توانمندي الزم در مراقبت  ENTفراگیري روشهاي بیهوشی در بیماران 

  .از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی و بیحسی ناحیه اي

  

  :اهداف فرعی

  .بیمار تحت بیهوشیکنترل صحیح عالیم حیاتی و میزان ساچوراسیون در  .1

  .آشنایی با برخی از بیماریهاي شایع همراه .2

استفاده عملی مشاهده و، چشم و جراحی هاي عمومی؛ ENTروش بیهوشی بیماران مبتال به مشکالت  .3

   .توسط مربی از وسایل و امکانات مورد استفاده در بیهوشی عموي

 .اي منطقه ايآشنایی و مشاهده وسایل و امکانات مورد اسفاده در بیهوشی ه .4

  .در آماده سازي تجهیزات و انجام بیحسی هاي منطقه اي با متخصص بیهوشی همکاري نماید .5

نحوه اداره عوارض احتمالی همچون اکستوبه شدن لوله تراشه، عدم پاسخ بیمار به بیحسی هاي منطقه  .6

  ...اي، افت فشارو
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  .همراه با مربی در بیماران مورد نیاز (NGT)روده اي  -لوله معدي مشاهده و یادگیري نحوه انجام

  

  

  

  .همرا با مربی انجام موثر و مطلوب ساکشن قبل، حین و بعد از جراحی .7

  .انجام موثر گرفتن الین وریدي با نظارت مربی مربوطه .8

  .در بیمارانو اورال  LMA انجام موثر اینتوباسیون  .9

هاي پس از اکستوبه تا قبل از  اطالعات کافی در مورد چگونگی پایان بیهوشی عمومی و مراقبت .10

  .تحویل به ریکاوري

 .مناسب و موثر بیماران در ریکاروياداره  .11

 .روش آماده سازي روانی پیش از عمل را بداند .12
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