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 آمًخت فکرتبٍ وبم آن کٍ جبن را 
 

 اوشگبٌ علًم پسشکی ي خدمبت بُداشتی درمبوی اصفُبند

 داوشکدٌ پرستبری ي مبمبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس
ّبی رٍاًی حزوتی، ؽٌبختی ٍ ػبعفی  هْبرتّذف ارتمبی جزاحی ثب  -داخلی ّبی ثخؼدر  1عالهت ثشرگغبالى وبرآهَسی 

، فزاگیزاى تحت ًظبرت فزایٌذ پزعتبری در ثبلیي یزیوبرگ ثِثز آؽٌبیی ٍ  ذیتأوثب  درعی. در ایي ٍاحذ گزدد یهفزاگیزاى ارائِ 

 . هفبّین پبیِ پزعتبری ٍ هزالجت هجتٌی ثز ؽَاّذ در ایي وبرآهَسی هَرد تَجِ اعت.پزداسًذ یههزالجت  ثِ ارائِ یٌیاعتبد ثبل
 

 اهداف کلی:

 تبری ثِ ثیوبراىفزایٌذ پزع هذل ارائِ هزالجت ثز اعبط .1

 ّبی پزعتبری وبرآهَسی افَل ٍ هْبرتدر راعتبی ّبی رٍاًی حزوتی  هْبرت تَعؼِ .2

گیزی در هَاجِْ ثب ًیبسّبی فیشیَلَصیه ثیوبر، خَاة ٍ اعتزاحت، اوغیضى، درد، هبیغ  تحلیل ٍ تقوین ّبی هْبرت وبرگیزی ثِ .3

 درهبًی

گیزی در هَاجِْ ثب ًیبسّبی ایوٌی ثیوبر، پیؾگیزی اس ػفًَت، هزالجت اس سخن، دارٍ  ، تحلیل ٍ تقوینآٍری جوغتَاًبیی در  ارتمبی .4

 دادى ٍ...

 ّبی رٍاًی حزوتی هٌذرج در الي ثَن یی در اًجبم هْبرتآؽٌبیی ٍ وغت تَاًب .5

 ای حزفٍِ تَعؼِ  ای وغت تَاًبیی در پبیجٌذی ثِ افَل اخالق ٍ ارتجبط حزفِ .6
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 اهداف رفتاری:

 :ّبی سیز دعت یبثٌذ رٍد داًؾجَیبى ثب اًجبم وبرآهَسی ثِ هْبرت اًتظبر هی 

 های شناختی مهارت

 :تَاًبیی وبرثزد داًؼ ًظزی در

 ثیوبرثزرعی ٍ ؽٌبخت ٍ ادارُ درد  -1

 تؼییي هؾىالت خَاة ٍ اعتزاحت ثیوبر  -2

 ّبی هؼبیٌِ فیشیىی ؽىن ثیوبر تفغیز تغییزات ػالئن حیبتی ٍ یبفتِ -3

 ای ٍ رػبیت افَل ایوي در تغذیِ ثیوبر اس راُ لَلِ هؼذُ یب گبعتزٍعتَهی ثزرعی ٍ ؽٌبخت ًیبسّبی تغذیِ  -4

 رعبًی ثِ ثیوبر ضىریشی ٍ اجزای ایوي اوغی ثزًبهِ  -5

 تؼییي ًیبسّبی آهَسؽی ثیوبر  -6

 تؼییي هغیزّبی هٌبعت ثزای اًَاع تشریمبت -7

 تذٍیي ثزًبهِ آهَسؽی هتٌبعت ثب ًیبسّبی آهَسؽی ثیوبر  -8

 هبیؼبت( حجن /افشایؼبّؼو) ّبی اختالالت حجن هبیؼبت تؼییي ػالئن ٍ ًؾبًِ  -9

 /ّیپزوبلوی(ّیپَ ًبتزیوی،ّیپَ/ّیپز) بی اختالالت الىتزٍلیتیّ تؼییي ػالئن ٍ ًؾبًِ  -10

 تفغیز ثزي جذة ٍ دفغ هبیؼبت ثیوبر -11

 ّبی پزعتبری هجتٌی ثز هؾىالت تؼییي ؽذُ در ثزرعی ٍ ؽٌبخت تذٍیي تؾخیـ -12

 تؼییي ثزآیٌذّبی هَرد اًتظبر ٍ تٌظین ثزًبهِ هزالجتی -13

 )ارسؽیبثی(تؼییي هیشاى دعتیبثی ثیوبرثِ ثزآیٌذّبی هَرد اًتظبر  -14

 روانی حرکتی با کمک /تحت نظارت یها مهارت

 گیزی ٍ رعن هٌحٌی ػالئن حیبتی اًذاسُ  -1

 گیزی جذة ٍ دفغ هبیؼبت اًذاسُ  -2

 ثب هبعه عبدُ/عٌذ/وبًَال رعبًی اوغیضى  -3

 گذاری هؼذُ لَلِ  -4

 دارٍ دادى اس عزیك خَراوی -5

 دارٍ دادى اس عزیك لَلِ هؼذُ  -6

 دارٍ دادى اس عزیك تشریك ػضالًی -7

 تشریك سیز جلذیدارٍ دادى اس عزیك  -8

 تؼجیِ راُ ٍریذی ثب آًضیَوت -9

 گیزی خَى ٍریذی ًوًَِ  -10

 TPNتغذیِ ثیوبر اس راُ لَلِ هؼذُ ٍ   -11

 سیزجلذی، ػضالًی، ٍریذی، لَلِ هؼذُ تشریك دارٍ دادى اس عزیك خَراوی،  -12

 ؽغتؾَی سخن تویش ٍ اًجبم پبًغوبى ثِ رٍػ اعتزیل  -13

 وزدى درى، ّوٍَان، تی تیَة اًجبم پبًغوبى سخن دارای درى، ؽغتؾَ ٍ وَتبُ -14

 تٌظین هیشاى ٍ عزػت هبیؼبت ٍریذی  -15

 جزاحیّبی لجل ٍ ثؼذ اس ػول  هزالجت  -16
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 های عاطفی مهارت

 ای رػبیت همزارت ٍ پَؽؼ حزفِ  -1

 ّبی آهَسؽی ٍ هزالجتی رػبیت حمَق ثیوبر در فؼبلیت -2

 هزالجتای در ثزلزاری ارتجبط ثب اػضبی تین درهبى ٍ  رػبیت افَل ارتجبط حزفِ  -3

 هذیزیت سهبى ٍ هغئَلیت پذیزی ثزای یبدگیزی ٍ ارائِ هزالجت -4

 داؽتي ّوذلی ٍ ؽفمت در ارائِ هزالجت ثِ ثیوبراى -5

 داؽتي ػاللِ ٍ اػتوبد ثِ ًفظ ثزای یبدگیزی ٍ ارائِ هزالجت ثِ ثیوبراى -6

 یدرٍى ثخؾثبلیٌی  ّبی ٍ وٌفزاًظ یگزٍّ یداٍعلت ؽذى ٍ ؽزوت فؼبل در ثحج ّب -7

 

 یس:شیوه تدر
 اعتفبدُ خَاّذ ؽذ: سیز پیؾٌْبدی ّبی آهَسؽی رٍػثب تَجِ ثِ ؽزایظ هحیظ یبدگیزی ثبلیٌی 

 ّای آهَسضی پیطٌْادی سیز استفادُ خَاّد ضد: تا تَجِ تِ ضزایط هحیط یادگیزی تالیٌی رٍش

در اجزای پزٍسیجزّایی کِ داًطجَ تزای اٍلیي تار آى را در هحیط یادگیزی تالیٌی ٍاقعی تجزتِ هی کٌد ًیاس است کِ  مشبَدٌ ي ومبیش:
تَسط داًطجَ تا هزتَطِ هدرس تالیٌی اجزای پزٍسیجز/ اقدام را اًجام دّد ٍ داًطجَیاى هطاّدُ کٌٌد. پس اس آى اجزای پزٍسیجز اتتدا 

 ضَد.ًظارت استاد تالیٌی اًجام هی 
در ایي رٍش داًطجَیاى ّوزاُ تا استاد خَد تز تالیي تیواراى حاضز خَاٌّد ضد ٍ تزًاهِ  :Bed Side Teaching)تدریس بر ببلیه بیمبر )

قل حداهزاقثتی/ پزٍسیجز را در تالیي تیوار تا ًظارت استاد اجزا هی کٌٌد. تا تَجِ تِ ضزایط کٍَید، تزگشاری آهَسش تز تالیي تیوار تا حضَر 
 تعداد داًطجَ ٍ تا در ًظز گزفتي )رعایت پزٍتکل ّای تْداضتی( ضزایط ٍ فضای کافی در اتاق تیواراى ٍ هحیط یادگیزی تزًاهِ ریشی ضَد.

 
1) یَتزی، آهَسش کاهپزیتصاٍاستفادُ اس فیلن ٍ )  استفادُ اس رساًِ ّای آهَسضی فعبلیتُبی یبدگیری خًدراَبر:

CAI،)  یهجاس یتْایٍاقع  ٍ
، هطالعِ هستقل ٍ غیزُ. اساتید هی تَاًٌد اس تکٌَلَصی ّای آهَسضی در تزکیة تا دٍرُ تالیٌی يیآًال یتْایفعال (،تز ٍب یهثتٌ یرٍضْا

  استفادُ ًوایٌد تا داًطجَیاى هْارتْا ٍ داًص پیص ًیاس تزای هزٍر ٍ یادگیزی هْارتْای جدید را کسة ًوایٌد.

 

 ی: ىیببل یَب کىفراوس

 ،یٌیتال صیپ یّا . در کٌفزاًسضًَد یاًجام ه یٌیتال یزیادگی یّا تیکِ قثل اس فعالهثاحثِ ّای گزٍّی  ی:ىیببل شیپ یَب کىفراوس       
ٍ  ارائِ هی کٌٌد یٌیرٍش تال یّا جٌثِ گزیٍ د واراًطاىیهزاقثت اس تی، ًحَُ ٌیتال یزیادگی یّا تیدرتارُ فعال ییّا پزسص اىیداًطجَ

  هی گزدًد.  یٌیتال یّا تیفعال اجزای آهادُ اىیداًطجَتِ اضتزاک هی گذارًد ٍ  اىیاستاد ٍ ّوتا تا را هطکالت
هزاقثت  لیتحل یتزا یتیهَقع یٌیپس تال یّا . کٌفزاًسگزدد یتزگشار ه یٌیتال یزیادگی یّا تیفعال اىیدر پا ی:ىیپس ببل یَب کىفراوس    
 اىیّوتا یتزرس یتزا تَاى یرا ه یٌیپس تال یّا . کٌفزاًسکٌد یه لیرا تسْ یاًتقاد زٍ تفک فزاّن هی کٌٌددیگز اقداهات  تزرسیٍ  واریاس ت
 ًیش تکارگزفت ٍ در آى داًطجَیاى تجارب تالیٌی را تِ اضتزاک هی گذارًد. گزیکدی ًقد عولکزدٍ 

( هؾتزن) بىیداًؾجَاعبتیذ هی تَاًٌذ ثزای ّز رٍس/ ّفتِ وبرآهَسی یه هَضَع هجتٌی ثز اّذاف وبرآهَسی ثزای هغبلؼِ ّوِ  *

 ًوبیذ وِ لبثل ارائِ در وٌفزاًظ ّبی ثبلیٌی جْت تجبدل تجبرة ثبلیٌی داًؾجَیبى ًیش خَاّذ ثَد. يییتؼ
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 ابسار مورد نیاز تدریس:

 جالتم ،کتابمحیط بالینی، 

 

 :دانشجو ارزشیابی نحوه

 ومرٌ 1 *آزمًن يريدی کتبی

 ومرٌ 2 ای اخالق ي ارتببط حرفٍ

 ومرٌ 10 ارزشیببی طًل ديرٌ )مىطبك بب فعبلیت َبی یبدگیری ارائٍ شدٌ در الگ بًک(

 ومرٌ 3 آزمًن کتبی پبیبن ديرٌ

 ومرٌ DOPS 4**آزمًن

 ومرٌ 20 ومرٌ کل 

 

ثخؼ ؽًَذ. ایي  ٍاردؽَد. داًؾجَیبى السم اعت ثب هغبلؼِ  ًؾجَ آسهَى ٍرٍد ثِ ثخؼ گزفتِ هیرٍس اٍل وبرآهَسی اس دا *

 ًوزُ ارسؽیبثی وبرآهَسی را ثِ خَد اختقبؿ خَاّذ داد. 20ًوزُ اس ول  1آسهَى 
*

 .ًوزُ( 2تشریمبت  -ًوزُ  2هی ثبؽذ )پبًغوبى پبًغوبى ٍ تشریمبت ثبلیٌی  هْبرت 2 ؽبهل DOPS آسهَى 

 

 های دوره کارآموزی قوانین و سیاست

 دلیمِ در ثخؼ حضَر یبثٌذ. 7:30عبػت  رأطداًؾجَیبى هَظف ٍ هتؼْذ خَاٌّذ ثَد وِ ثِ هَلغ  -1 

 را رػبیت ًوبیٌذ. پَنداًؾجَ هَظف اعت ولیِ همزرات هٌذرج در الي  -2

 در ثخؼ حضَر فؼبل داؽتِ ثبؽٌذ. 13:00 یوبرآهَسداًؾجَیبى هَظف ٍ هتؼْذ خَاٌّذ ثَد تب پبیبى عبػت هَظف  -

ؽًَذ، هوبًؼت ثِ ػول  ٍارد هحیظ وبرآهَسی هی زیتأخدلیمِ  10اعتبد درط هجبس اعت اس حضَر داًؾجَیبًی وِ ثب ثیؼ اس  -3

 آٍرد ٍ ثزای ایؾبى غیجت هجبس هحغَة ًوبیذ.

رفتبر ٍ پَؽؼ  ًبهِ يییآاجزایی  بهًِ َُیؽ داًؾجَیبى هَظف ّغتٌذ لجل اس ؽزٍع وبرآهَسی ضَاثظ ٍ همزرات آهَسؽی، -5

را هغبلؼِ ًوَدُ ٍ در توبم هذت  یا حزفِّبی ػلَم پشؽىی وؾَر ٍ وذّبی اخالق  ّب ٍ داًؾىذُ ای داًؾجَیبى داًؾگبُ حزفِ

 ّب را رػبیت ًوبیٌذ. وبرآهَسی آى

 ثیؼ اس دٍ رٍس ثب احتغبة ًوزُ ففز ثزای داًؾجَ ّوزاُ خَاّذ ثَد. زهجبسیغغیجت -6

 خَاّذ ؽذ. وغز 20اس ًوزُ داًؾجَ ثز هجٌبی  ًوزُ 2)ووتز اس یه دّن ٍاحذ(  زهجبسیغثِ اسای ّز غیجت -7

 .ثبؽذ یهٍاحذ( داًؾجَ هَظف ثِ ججزاى وبرآهَسی ثِ هیشاى ثزاثز ثب عَل هذت غیجت  دّن هیووتز اس هجبس )ثِ اساء ّز غیجت -8
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