
  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس

 
 
 

 
  (Course Plan)طرح دوره

 1400خرداد -99بهمن :تاريخ ارائه درس 1399-1400:   سال تحصيلي

 خواجويي  رحيمه  : نام مدرس کارداني/ فوريت های پزشکي  :رشتهمقطع/ 

 24 :تعداد دانشجو واحد 2اصول و فنون مراقبت ها / :   )واحد( درسنام 

 سه جل 13ساعت/ 2:   تعداد جلسات / مدت کالس اول:   ترم

 

 منابع درس:

1. Poter, Perry, Fundamental of Nursing: concepts, Process and prac�cet 

h4, ed ST Louis, Mosby CO.2017. 

2. Taylor, Lillis, lemone, The Art and science of Nursing care 4 th. Ed. 

Philadelphia: lippincot CO. 2017. 

 

 شهید  علمی هیئت اعضاي ترجمه. پرستاري بر  جامع نگرشی ار،بیم از مراقبت اصول. دوگاس .3

 2 و 1 جلد 1392 گلبان انتشارات. بهشتی

 مامایی و پرستاري دانشکده مترجمین گروه. پرستاري مفاهیم پرستاري، اصول. کارول تیلور، .4

 1392 . بشري نشر  بهشتی شهید

 

 

 :  امکانات آموزشي

 ، موالژ و ماکت آموزشی کامپیوتر  ،  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور
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 :  مطالب درسکلي رئوس 

 .بیماري – سالمت مفهوم .1

 .نیازها آن برآوردن در پزشکی فوریت کاردان نقش و انسان اساسی نیازهاي . .2

 .درمانی  تیم اعضاي سایر و مددجویان با ارتباط برقراري هاي  روش و اصول .3

 .درد تسکین هاي روش و  درد مفهوم .4

 .آن از مراقبت هاي روش و زخم انواع .5

 اندازه گیري آن  هااي روش و حیاتی عالئم .6

 .استریلیزاسیون و ضدعفونی اصول .7

 .دارو تجویز و کردن آماده روش و اصول .8

 .درمانی اکسیژن از  ده  استفا هاي مهار  و ها  روش .9

 .يادرار  عیالزم در رفع مشکالت شا  ریتداب .10

 

 
 

   :هدف کلي درس

 و  مددجویان به فوري  مراقبت ارائه با مرتبط اساسی مفاهیم با شکیپز  هاي فوریت دانشجوي آشنایی

 مقررات،  قوانین، رعایت  بر تکیه با پایه بالینی هاي دستورالعمل منظوراجراي به الزم هاي توانایی کسب

 اسالمی  احکام بکارگیري و اي حرفه اخالق

 

   روش آموزش:

اسالید و نمایش   , استفاده از مقاالت و پژوهشهاي روز دنیا , برگزاري امتحانات کوتاه بعد از هر جلسه کالسی , استفاده ازآموزش به روش پرسش و پاسخ,  بحث و تبادل نظر گروهی

 فیلم و تصاویر مرتبط . 
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  استفاده از موالژ و امکانات Skill Lab   

 

 اجرای درس: شيوه

آموزش مجازي به روش پرسش و پاسخ,  بحث و تبادل نظر گروهی,   

 فاده از اسالید و نمایش فیلم و تصاویر مرتبط .است

 

 

 

 

 

 

 ی ارزشيابي نحوه

 آزمون کتبي پايان ترم   (1

 آزمون عملي پايان ترم   (2

 حضور فعال در کالس درس   (3

 تکاليف مربوط به درس   (4

 

      نحوه محاسبه نمره کل 

 

 % 10شرکت فعال در کالس ) نظری , عملي (و انجام تکاليف مربوطه   (1

 % 60م آزمون پايان تر  (2
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 %30آزمون عملي پايان ترم (3

 

 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف  حيطه 

 جلسه اول

 تاريخ  

27 /11 /98 

 بیماري، و سالمت مفاهیم

 اساسی  نیازهاي

سخنرانی، بحث گروهی،  
 پرسش و پاسخ 

اسالید پروژکتور ،  

  ،ویدوئو پروژکتور  

 کامپیوتر 

 

 شناختی

داده و الگوهاي مختلف،عوامل    حی را توض  ماريیو ب  یسالمت  میمفاه.1
 را شرح دهد.   ماريیاز ب  ريیشگیپ  و سطوح  یموثر بر سالمت

  تیو اولو  یانسان (هرم مازلو)را شرح داده و چگونگ  یاساس  ازهايی. ن2
 کند.  انیرا ب  تهایفور  نیتکنس   توسط  مارانیب  ازهايیبرآوردن ن

 جلسه دوم 

 خ  تاري

4 /12 /98 

 ارتباط و درد مفهوم

سخنرانی، بحث گروهی،  
 پرسش و پاسخ 

اسالید پروژکتور ،  

  ،ویدوئو پروژکتور  

 کامپیوتر 

 

 بر موثر ارتباط،عوامل برقراري ،روشهاي کرده تعریف را ارتباط شناختی

 توضیح  را ارتباط مراحل و ارتباط

 .دهد

 و درد بر موثر عوامل و درد اجزا کرده، تعریف را درد مفهوم
 .کند بیان را درد تسکین راههاي

 جلسه سوم 

 تاريخ  

11 /12 /98 

 اندازه  هاي روش و حیاتی عالیم 

 گیري 

سخنرانی، بحث گروهی،  

 پرسش و پاسخ 

اسالید پروژکتور ،  

  ،ویدوئو پروژکتور  

 کامپیوتر 

 

 شناختی
 روش و کرده بیان را حیاتی عالیم ناهنجارهاي و  ها هنجار تعریف،

 .دهد شرح  را یک هر گیري اندازه درست

 جلسه چهارم 
اسالید پروژکتور ،  سخنرانی، بحث گروهی،   و ضدعفونی اصول

  ،ویدوئو پروژکتور  
 .بداند  را استریلیزاسیون  و عفونی ضد اصول شناختی
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 تاريخ  

17 /1 /99 

 استریلیزاسیون، 

 دارو  تجویز روش و اصول

 کامپیوتر  پرسش و پاسخ 

 

 جلسه پنجم

 تاريخ  

24 /1 /99 

 رگ  دارو تزریق ، دادن ودار

 سرم تزریق و گیري

سخنرانی، بحث گروهی،  

 پرسش و پاسخ 

اسالید پروژکتور ،  

  ،ویدوئو پروژکتور  

 کامپیوتر 

 

 شناختی
 شیوه و شده آشنا داروها مصرف راههاي و مختلف اشکال با

 . دهد توضیح را کدام هر تجویز

 جلسه ششم 

 تاريخ  

31 /1 /99 

 زخم، زا مراقبت اصول و زخم انواع

 از استفاده نحوه و بانداژ و  پانسمان

 گرم  و سرد کمپرس

سخنرانی، بحث گروهی،  

 پرسش و پاسخ 

اسالید پروژکتور ،  

  ،ویدوئو پروژکتور  

 کامپیوتر 

 

 شناختی

 از مراقبت اصول و شده  آشنا آن ترمیم فرآیند و زخم انواع با

 .کند بیان را زخم

 جلسه هفتم 

 تاريخ  

7 /2 /99 

 از استفاده اي مهارته و روشها

 دادن پوزیشن ، ساکشن و اکسیژن

سخنرانی، بحث گروهی،  

 پرسش و پاسخ 

اسالید پروژکتور ،  

  ،ویدوئو پروژکتور  

 کامپیوتر 

 

 شناختی

 

 جلسه هشتم

 تاريخ  

14 /2 /99 

 اي معده  بینی سوند کردن وارد

 و ادراري مشکالت رفع، معده وشستشوي

 و سونداژ

 مربوطه  مراقبتهاي

گروهی،  سخنرانی، بحث 

 پرسش و پاسخ 

اسالید پروژکتور ،  

  ،ویدوئو پروژکتور  

 ،  کامپیوتر

 

 شناختی

 .بشناسد را ادراري دفع شایع مشکالت رفع در الزم تدابیر
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 جلسه نهم 

 تاريخ  

21 /2 /99 

 تمرین عملی مهارت هاي آموخته شده 

موالژ و ماکت   آموزش با موالژ و ماکت 

 آموزشی 

 

روانی  

 حرکتی

 انجام صحیح طور به را جراحی و طبی روش به دست شستن

 .دهد

 وسایل افزودن و ست کردن باز(استریل محیط یک برقراري

  آسپتیک روش به را )آن به استریل

 .دهد انجام

 هم د جلسه

 تاريخ  

28 /2 /99 

 تمرین عملی مهارت هاي آموخته شده 

موالژ و ماکت   آموزش با موالژ و ماکت 

 آموزشی 

 

روانی  

 حرکتی
  نماید کنترل درست روش و اصول  رعایت  با  یمارب حیاتی عالیم 

 .کند اجرا صحیح روش به را ماسک و  دستکش،گان پوشیدن

 هم يازد جلسه

 تاريخ  

11 /3 /99 

 

 تمرین عملی مهارت هاي آموخته شده 

موالژ و ماکت   آموزش با موالژ و ماکت 

 آموزشی 

 

روانی  

 حرکتی
 کند  آماده بیمار به  تجویز جهت را مختلف داروهاي

 به را )زیرزبانی و خوراکی،استنشاقی(دهانی داروهاي دادن شرو

  کند اجرا بیمار

 روي صحیح روش و علمی اصول رعایت با را مختلف تزریقات

 .کند اجرا مانکن

 هم دوازدجلسه 

 تاريخ  

18 /3 /99 

 

 تمرین عملی مهارت هاي آموخته شده 

موالژ و ماکت   آموزش با موالژ و ماکت 

 آموزشی 

 

روانی  

 حرکتی
 

 رعایت با  را درنها  و زخمها انواع کردن پانسمان و مراقبت

 .اجراکند مانکن روي ، آسپتیک تکنیک

 دهد  قرار مختلف هاي وضعیت در را )مانکن(فرضی بیمار بتواند 

 صورت به را مختلف روشهاي با  تراپی اکسیژن بیمار جهت
 .کند برقرار صحیح
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 هم سيزدجلسه 

 تاريخ  

25 /3 /99 

 

 ت هاي آموخته شده تمرین عملی مهار

موالژ و ماکت   آموزش با موالژ و ماکت 

 آموزشی 

 

روانی  

 حرکتی

 روي را معده شستشوي و معده سوند گذاشتن مختلف مراحل

  .کند اجرا مانکن

 انجام آسپتیک شرایط رعایت و صحیح روش با را ادراري سونداژ

  .دهد

 صحیح بطور را تراکئوستومی و بینی حلقی،  -دهانی  ساکشن
 .دهد مانجا

 


