
 

 بسمه تعالی  

 
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی    
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 : مشخصات درس   

 32 تعداد دانشجو پرستاری  گروه آموزشی  

 2 تعداد واحد  2کاراموزی سالمند  عنوان درس 

 30/11/1400 دوره  تاریخ شروع ارشناسی پرستاری ک تحصیلی   شته و ر مقطع

 22/3/1400 دوره     تاریخ پایان 140 -  1401دوم  مسالین نیمسال تحصیلی  

هر    یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه   جلسات روز و ساعت  فاطمه محمودآبادی  مدرس/مدرسین درس 
 12:30تا    7:30هفته ساعت  

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 - دروس پیش نیاز  فاطمه محمودآبادی 

روش برگزاری  
 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 

 محل برگزاری حضوری
  ارستانبیم  و جراحی  بخش داخلی

 امام رضا )ع( 

 

 شرح کلی درس:   

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید. 

 می فراهم داخلی و جراحی  های بخش در ران بزرگسال در سنین مختلف و سالمندان بیما با عملی تجارب کسب جهت مختلف های موقعیت کارآموزی، از دوره این طی

 .نماید ارائه را بیمار شرایط با مناسب  پرستاری مراقبت و آورده بعمل خانواده و بیمار با ارتباط در را مسئله حل و خالق تفکر های مهارت بتواند دانشجو تا شود،
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 عه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید. با مراج

 
  یری مناسب، بکارگ مات یاتخاذ تصم ، یبند تیالو  ت یرعا ان،یمددجو  ی ازهاین ی بررس ی چگونگ  ، یداخل   یمربوط به بخش ها یو عمل  یعلم   یو روش ها  میبا مفاه ییآشنا

 ی مار یاز ب ی ناش ه ینواز صدمات ثا ی ریشگیو پ ماران یدانش و مهارت الزم جهت مراقبت از ب
 

 

 

 روش تدریس:   

 روش تدریس را بر اساس موضوع، نوع مهارت/پروسیجر، زمان، مکان، منابع و امکانات و نحوه مشارکت فراگیران مشخص کنید.

 سایر موارد: ... 

 

 ◼ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ◼ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ◼ روش تدریس بحث گروهی 

 ◼ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                                ◼ ش و پاسخ روش تدریس پرس

 ☐ روش تدریس اکتشافی  ◼ روش تدریس نمایشی 
 ◼ روش تدریس در کنار تخت بیمار   ☐ روش تدریس مبتنی بر مورد  

   ☐ های کوچکروش تدریس در گروه
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید.  -هیل فرآیند یاددهیبه منظور تس

     
 سایر موارد: ...       
 

 ☐ ماکت  ◼ پاورپوینت 
 ◼ کتاب  ☐ جزوه 

 ☐ مانکن  ☐ بیمار شبیه سازی شده 
 ◼         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   

 ◼ تصویر  ☐ پوستر  

 ◼ بیمار واقعی  ◼         لوازم واقعی  
 ☐ فایل صوتی  ◼       فیلم آموزشی      
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 : در عرصه ها و فرصت های آموزشی تکالیف و مسئولیت های فراگیران   

ارائه ژورنال  )و...( و یا فرصت آموزش بالینی    ضمن تعیین نوع عرصه آموزش بالینی )بخش، اورژانس، درمانگاه، اتاق عمل، مرکز مهارت های بالینی، کشیک عصر و شب

 دارند.فرصت های آموزش بالینی  و  عرصه  در هایی چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که  لطفا ( کالب، گزارش صبحگاهی، کنفرانس، سمینار و ...

 شیفت عصر در بخش داخلی یا جراحی   عرصه آموزش بالینی:        

 ورود  بدو در بخش پرستاران و شیفتمسئول  به خود معرفی ▪

 عصر  شیفت به صبح شیفت از بخش تحویل زمان در حضور ▪

 مربی  اطالع بدون بالینی کار هرگونه انجام عدم ▪

 
 کنفرانس  فرصت های آموزش بالینی:       

 و هم گروهیان  ی مرب  شنهاداتیپ انیانتخاب موضوع مورد عالقه از م •

 ی مرب شده توسط   یمطلب از منابع معرف  هیته •

 ی شده جهت به اشتراک گذار یمناسب از مطالب جمع آور لیفا  هیته •

 آماده شدن جهت کنفرانس در موعد مقرر  •

 ی و با تسلط کاف وا یو ش   ایگو ی انیارائه موضوع کنفراس با ب •

 ان یشده مرتبط با موضوع کنفرانس با هم کالس  ی مطالب جمع آور ی به اشتراک گذار •

 
 

 

 نحوه ارزیابی فراگیران:  
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 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی بب -
 

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهایی دانشجو مشخص کنید که نمره نه -
 

 نمره/درصد  عناوین  ردیف

%10 رعایت قوانین و مقررات   1  

%20 ارائه کنفرانس 2  

%20 ارائه طرح مراقبت پرستاری بر مبنای فرایند پرستاری  3  

حیح الگ بوک و ارزیابی روزانه بر اساس آن تکمیل ص 4  20%  

5 
بر   ی مبتن ست یدوره بر اساس چک ل  انی پا  یابیارز

   DOPS روش
30%  

 

 ☐ سئواالت چند گزینه ای  ☐                            سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ
 ☐ غلط -سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ◼ کار عملی  ◼ سئواالت شفاهی 

 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ ر کردنی سئواالت جو
 ☐ پورتفولیو  ◼ الگ بوک

 ◼    (    DOPSمشاهده مستقیم فعالیت های عملی/پروسیجرها ) ☐           ( OSCEآزمون بالینی ساختاریافته عینی ) 
   ☐       ( Mini-CEXبالینی ) عملکرد  مدتِ کوتاه آزمون
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 سیاست ها و قوانین:    

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 بوک الگ  در شده تعریف نمونه مطابق ای حرفه پوشش اصول  کامل  رعایت •

 پرستاری دانشجویان  سایر  و پرسنل برای بودن الگو نقش  اجرای راستای در اخالقی موازین  رعایت •

 بیمارستان  پرستاری مسئولین و مربوطه مدرس هماهنگی با  بالینی محیط در  منظم  حضور جهت ریزی برنامه •

 در زمان مشخص شده    مربی سوی از محوله وظایف و تکالیف انجام •
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 س موضوع درس و یا مهارت و پروسیجری که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.  جدول زیر را بر اسا

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن   عنوان جلسه  جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین  ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

1 

و  تجهیزات و بخش  فیزیکی فضای با آشنایی
 کلیات کار در بالین 

های مختلف بخش، دستگاه های موجود در  قسمت
بخش، وسایل تشخیصی و درمانی و نحوه استفاده از  

و کلیات کار در بالین آشنا  آنان در موقعیت های مختلف
 گردد.

 

o حیطه ( نماید تشریح را  ها آن کاربرد و  بخش  مختلف های قسمت 

 .)شناختی
o حیطه( دهد توضیح وی خانواده و  بیمار به را بخش فیزیکی فضای 

 .)شناختی
o حیطه( کند  استفاده درستی به بیمار  داروی تهیه برای دارویی استوک از 

 .)حرکتی روانی
o حرکتی روانی حیطه( کند استفاده درستی به دارویی یخچال از(. 
o استفاده  درستی به نیاز با  متناسب بخش در  موجود وسایل و  ها  دستگاه  از 

 .)حرکتی روانی طه حی( کند

o دهد.  حیزباله را بتواند توض  کیتفک حینحوه صح 

o دستها را   لیدست و مراحل شستن استر یشست وشو تیموقع پنج
 بتواند نام ببرد.

o  

 فاطمه محمودآبادی 

2 

 و بیمار با مناسب  درمانی ارتباط برقراری

 وی خانواده
 کودک و کودک با خانواده  مناسب درمانی ارتباط بتواند

 .نماید برقرار وی با سن مطابق

o شناختی حیطه( نماید تبیین  را بیمار  هر با  مناسب ارتباط نحوه(. 

o شناختی حیطه( نماید رعایت را  ارتباطی  نکات  بیمار  با ارتباط  زمان در(. 
o شود مند  عالقه وی خانواده و  بیمار  با مناسب درمانی ارتباط برقراری به 

 .)عاطفی حیطه(

o عاطفی حیطه( کند برقرار بیمار  انوادهخ با مناسب درمانی ارتباط(. 

 فاطمه محمودآبادی 

3 

 آشنا گردد بیمار سازی آماده و انجام پروسیجر  با اصول پروسیجرها انجام سازی بیمار برای آماده

o روانی  تخت قرار گیرد )حیطه روی صحیح صورت به   بیمار- 
 حرکتی( 

o یطهرعایت اصول ایمنی خود و بیمار برای انجام پروسیجر )ح 

 حرکتی( -روانی 

 فاطمه محمودآبادی 
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o دهد انجام وی سن با متناسب را بیمار روانی سازی آماده اقدامات 

 .)عاطفی حیطه(

o حیطه( دهد انجام درستی به را بیمار فیزیکی سازی آماده اقدامات 

 .)حرکتی روانی

 
4 

 غیر درمانی و درمانی، تشخیصی اقدامات انجام

 نیاز مورد

 اقدامات درمانی، انجام صولا و  صحیح نحوهبا 

 شرایط  در بیمار نیاز درمانی مورد غیر و تشخیصی

 آشنا گردد. مختلف

o وی سن  با  متناسب و  مناسب وسیله انتخاب با را بیمار حیاتی عالئم 

 حرکتی(  روانی حیطه( دهد انجام

o دهد  انجام موقع به و  صحیح صورت به  را مایع درمانی و داروهای بیمار 

 .)کتیحر روانی حیطه(

o انجام  صحیح اصول رعایت با و  مستقل  طور به را الزم های پروسیجر 

 (حرکتی روانی حیطه( دهد

 

 فاطمه محمودآبادی 

5 

 کنترل عفونت  اصول رعایت
 در و  بخش در زمان حضور در عفونت کنترل اصول

 صورت آلوده در و  شود آشنا پروسیجر انجام هر هنگام

 بداند  را  نیاز مورد اقدام  شدن

o اختصاصی صورت  به را  پروسیجر هر انجام  جهت عفونت کنترل اصول 

 .)حرکتی روانی حیطه( دهد انجام

o هندواش/هندراب( نیاز  مورد نوع به  توجه با را  دست بهداشت رعایت( 

 .)حرکتی روانی حیطه( دهد انجام

o شناختی حیطه( دهد آموزش بیمار  به را  عمومی بهداشت رعایت(. 

o حیطه( دهد آموزش وی همراه و  و به بیمار بداند  را  زباله  تفکیک اصول 

 .)شناختی

 فاطمه محمودآبادی 
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 مهم موارد و استخراج خوانی  پرونده
 و پرونده تشخیص اوراق خوانی، پرونده با روش

 آشنا بیمار پرونده در اختصارات تخصصی

 گردد

o شناختی حیطه ( دهد  تشخیص را آن کاربرد و  بیمار پرونده اوراق(. 

o  شناختی حیطه( نمایید تحلیل و  تشریح ار  پزشک دستورات(. 

o حیطه( دهد تشخیص را پرونده  در رایج تخصصی اختصارات معنی 

 .)شناختی

o دهد تشخیص را طبیعی غیر مقادیر و  کرده بررسی را بیمار  آزمایشات 

 .)شناختی حیطه(

 فاطمه محمودآبادی 

7 

 محور  خانواده مراقبت
 و ها دادن آموزش محور،  خانواده مراقبت با اصول
 و درمان در همکاری خانواده جهت سازی توانمند

 گردد  آشنا بیمار مراقبت از

o از پس و  بستری حین  در بیمار از مراقبت با  ارتباط در  آموزشی  نیازهای 

 .)حرکتی روانی حیطه( کند شناسایی را وی ترخیص

o و در   بخش استخراج کند ویرا از آرش یماریمناسب با ب  یپمفلت آموزش
 (یحرکت  یروان  طهیح)  ار قرار دهداختیار بیم

 فاطمه محمودآبادی 
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o بیمار و همراهش  را متناسب با سطح درک  از یمورد ن یموارد آموزش
 (یشناخت  طهیح)آموزش دهد  
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 در پرونده الزم موارد ثبت
 در الزم ثبت موارد صحیح محل و  صحیح نحوهبا 

 .گردد آشنا پرونده

o شناختی حیطه( دهد تشخیص را آنان از  استفاده  موارد و  پرونده اوراق(. 

o و محل ثبت هر مورد را به صورت جداگانه انجام   یسیاصول گزارش نو
 (یحرکت یروان طهیح) دهد 

o کند اجرا درستی به را پرونده در شده ثبت اشتباه موارد تصحیح اصول 

 .)حرکتی روانی حیطه(

o حیطه( نماید توجه پرونده اوراق در  بیمار  مشخصات نویسی باال به 

 .)اطفیع

o نماید پر درستی به  را آن و  داده تشخیص را بیمار اولیه ارزیابی برگه 

 .)حرکتی روانی حیطه(

o نماید پر درستی به را آن و  داده تشخیص  را بیمار ترخیص آموزش  برگه 

 .)حرکتی روانی حیطه(

 

 

 منابع درس: 

 ت مقاله مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحا

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب   

1 . Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing: Lippincott Williams & Wilkins; 

2013 
 1398م مهسا شریفی نودهی، نشر بشری، چاپ اول مترجاصول و مهارت های پرستاری تیلور )واحد عملی(، . 2

3 .  

4 .  

5 .  

6 .   
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