داًطکذُ پیراپسضکی کرهبًطبُ
طرح درس
ػٌَاى درس :اصَل ٍ فٌَى هْاست ّای بالیٌی

هخبطببى :داًطجَیاى تشم اٍل کاسضٌاسی پیَستِ اتاق ػول

تؼذاد ٍاحذً( 0/5 :ظشی)

سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:یکطٌبِ ّا 13-14

زهبى ارائِ درس:یکطٌبِ ّا ساػت 14-16

هذرس :خاًن ًگیي الستی کاسضٌاس اسضذ اتاق ػول

درٍس پیص ًیبز یب ّوسهبىً :ذاسد

سبل تحصیلیً :یوسال اٍل 1399-1400

ّذف کلی دٍرُ :آضٌایی با اصَل ٍ فٌَى هْاست ّای بالیٌی جْت آهادُ ساصی بیواس بشای جشاحی.
ضرح درس:دس ایي دسس داًطجَ با ًیاصّا ٍ آهادگی ّای بیواس لبل اص ػول آضٌا ضذُ ٍ چگًَگی اًجام آًْا سا بصَست ًظشی
هی آهَصد.

اّذاف کلی جلسبت:
 .1هفَْم سالهتی -بیواسی
 .2ػالئن حیاتی (اصؽالحات هشتبػ با ػالئن حیاتیٍ ،سای ل ٍ تجْیضات الصم ،اصَل ثبت ٍ کٌتشل ػالئن حیاتیّ ،وَدیٌاهیک،
هاًیتَس کشدى)
 .3تضسیمات (اصؽالحاتٍ ،سایل ٍ تجْیضات الصم ،اًَاع سٍش ّای تضسیمات ،ػَاسض ٍ هالحظات)
 .4لَلِ گزاسی هجشای ادساس (کاسبشد ،تَجْات ،هشاحل کاس ،کٌتشل بشٍى دُ ادساسی)
 .5لَلِ گزاسی هؼذُ (کاسبشد ،تجْیضات ،هشاحل کاس ٍ هالحظات)
 .6پاًسواى (کاسبشد ،تجْیضات ،هشاحل کاس ٍ هالحظات)
 .7اًوا
 .8هسایل اخاللی دس استباغ با هشگ ٍ هشالبت اص جسذ

اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:
ّذف کلی جلسِ اٍل :آضٌایی با هفَْم سالهتی -بیواسی
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اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:
در پبیبى ایي جلسِ ،داًطجَ قبدر ببضذ:
.1هفَْم سالهتی ٍ بیواسی سا ضشح دّذ.
 .2ؼیف سالهتی  -بیواسی سا تَظیح دّذ.
 .3ػَاهل هَثش بش سالهتی سا بیاى کٌذ.
 .4هذل ّای سالهتی سا ًام ببشد ٍ آًْا سا با یکذیگش همایسِ کٌذ.
 .5سؽَح پیطگیشی کٌٌذُ دس سالهتی سا با ّن همایسِ کٌذ.

ّذف کلی جلسِ دٍم :آضٌایی با ػالئن حیاتی
اّذاف ٍیژُ جلسِ دٍم:
در پبیبى ایي جلسِ ،داًطجَ قبدر ببضذ:
 .1پٌج جضءاصلیؼالئوحیاتیشابْؽَسکاهلٌاهببشد.
 .2اصؽالحاتوشبَؼبْؼالئوحیاتیشابْتفکیکتؼشیفکٌذ.
 .3اًذیکاسیَى ّایاًذاصّگیشیؼالئوحیاتیشابْؽَسصحیحبیاًکٌذ.
 .4ػَاهل هَثش بش تغییشات ػالئن حیاتی سا بِ تفکیک ضشح دّذ.
 .5هحذٍدُ لابل لبَل ػالئن حیاتی سا بؽَس صحیح هطخص ًوایذ.
 .6حالت ّای غیش ؼبیؼی دس ػالئن حیاتی سا بِ دسستی تَظیح دّذ.
 .7سٍش ّای اًذاصُ گیشی ّشیک اص ػالئن حیاتی سا بیاى کٌذ.
ٍ .8سایل ٍ تجْیضات الصم جْت سٌجص ّشیک اص ػالئن حیاتی سا ًام ببشد.

ّذف کلی جلسِ سَم :آضٌایی با تضسیمات
اّذاف ٍیژُ جلسِ سَم:
در پبیبى ایي جلسِ ،داًطجَ قبدر ببضذ:
 .1اصؽالحات هشبَغ بِ داسٍدادى سا بیاى کٌذ.
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 6 .2لاًَى تجَیضداسٍسا ضشح دّذ.
 .3اًَاع سشًگْا ٍسشسَصى ّاسا بِ دسستی ؼبمِ بٌذی ًوایذ.
 .4سػایت تکٌیک استشیل حیي آهادُ ساصی داسٍ سا بِ ؼَس کاهل ضشح دّذ.
 .5اًَاع سٍش ّای تضسیمات (تضسیك ػعالًی،داخل ٍسیذی،داخل جلذی ،صیشجلذی)سا رکش کٌذ.
 .6تضسیك ػعالًی سابِ ؼَسکاهل ضشح دّذ.
 .7تضسیك داخل ٍسیذی سابِ ؼَسکاهل ضشح دّذ.
 .8تضسیك داخل جلذی سا بِ ؼَسکاهل ضشح دّذ.
 .9تضسیك صیشجلذی سا بِ ؼَسکاهل ضشح دّذ.
 .10ػَاسض ٍ هالحظات هشبَغ بِ تضسیمات سا بیاى ًوایذ.

ّذف کلی جلسِ چْبرم:آضٌایی با لَلِ گزاسی هجشای ادساس ٍ آضٌایی با لَلِ گزاسی هؼذُ
اّذاف ٍیژُ جلسِ چْبرم:
در پبیبى ایي جلسِ ،داًطجَ قبدر ببضذ:
 .1ػلل کاسبشد کاتتش هجشای ادساسی سا ضشح دّذ.
ٍ .2سایل الصم جْت اًجام سًَذاط ادساسی سا لیست ًوایذ.
 .3سٍش صحیح اًجام سًَذاط ادساسی سا هشحلِ بِ هشحلِ بیاى ًوایذ.
 .4هالحظات هشبَغ بِ اًجام سًَذاط ادساسی سا ضشح دّذ.
 .5اًَاع کاتتش ّای هجشای ادساسی سا ًام ببشد ٍ آًْا سا با ّن همایسِ کٌذ.
 .6ػَاسض سًَذاط هجشای ادساسی سا رکش کٌذ.
 .7دالیل اًجام لَلِ گزاسی داخل هؼذُ سا بیاى ًوایذ.
ٍ .8سایل الصم جْت اًجام لَلِ گزاسی داخل هؼذُ سا لیست ًوایذ.
 .9سٍش صحیح اًجام پشٍسیجش لَلِ گزاسی داخل هؼذُ سا هشحلِ بِ هشحلِ بیاى ًوایذ.
 .10هالحظات ٍ ػَاسض هشبَغ بِ لَلِ گزاسی داخل هؼذُ سا ضشح دّذ.
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ّذف کلی جلسِ پٌجن :آضٌایی با پاًسواى
اّذاف ٍیژُ جلسِ پٌجن:
در پبیبى ایي جلسِ ،داًطجَ قبدر ببضذ:
 .1اّویت پاًسواى صخن سا بیاى کٌذ.
 .2خصَصیات یک پاًسواى ایذُ آل سا رکش کٌذ.
ٍ .3سایل الصم جْت پاًسواى سا لیست ًوایذ ٍ کاسبشد ّشیک سا تَظیح دّذ.
 .4هشاحل پاًسواى صخن سا دس داخل ٍ خاسج اص اتاق ػول ضشح دّذ.
ً .5حَُ تؼَیط ٍ بشداضت پاًسواى سا تَظیح دّذ.

ّذف کلی جلسِ ضطن :آضٌایی با اًوا (تٌمیِ) ٍ آضٌایی با هسایل اخاللی دس استباغ با هشگ ٍ هشالبت اص جسذ
اّذاف ٍیژُ جلسِ ضطن:
در پبیبى ایي جلسِ ،داًطجَ قبدر ببضذ:
 .1دالیل اًجام اًوا سا ضشح دّذ.
ٍ .2سایل الصم جْت اًوا سا لیست ًوایذ.
 .3سٍش صحیح اًجام اًوا سا هشحلِ بِ هشحلِ بیاى ًوایذ.
 .4هالحظات هشبَغ بِ اًوا سا ضشح دّذ.
 .5هشگ سا تؼشیف ٍ اًَاع آى سا با ّن همایسِ کٌذ.
 .6هشاحل ٍاکٌص بِ هشگ سا تَظیح دّذ.
 .7اصَل هشالبت اص هذدجَی دس حال هشگ سا ضشح دّذ.
 .8هشالبت اص جسذ سا تَظیح دّذ.
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هٌببغ (آخریي چبپ هٌببغ ریل):
1. Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter and Wendy Ostendrof. Clinical Nursing Skills and
Techniques, 8th Edition, 2014, Mosbey Company. ISBN: 9780323083836
2. Carol Taylor and Carol Lillis. Fundamentals of Nursing (Fundamentals of Nursing: The art
& Science of Nursing Care, 2014, SBN-13: 978-1451185614 ISBN-10: 1451185618
 .3ساداتی لیال ،گلچیٌی احساى .اصَل ٍ فٌَى ػولکشد سیاس ،اًتطاسات جاهؼِ ًگش.1397،
ً .4صیشی هشتعی .اصَل ٍ فٌَى هْاستْای بالیٌی ،اًتطاسات جاهؼِ ًگش.1396 ،
 .5پَتش ٍ پشی .تشجوِ گشٍُ هتشجویي داًطگاُ تْشاى .اصَل ٍ فٌَى پشستاسی.
ًَ .6بْاس هٌیش .اصَل ٍ فٌَى پشستاسی

رٍش تذریس:
سخٌشاًی ،پشسص ٍ پاسخ ،بحث گشٍّیً ،وایص فیلن ،آهَصش بش سٍی هاًکي

ٍسبیل آهَزضی:
ٍایت بشد ،فیلن ،اسالیذ ،هاًکي ،لپ تاپ
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ًحَُ ارزضیببی داًطجَ:
سْن از ًورُ کل

تبریخ

سبػت

رٍش

آزهَى
کَئیس

پرسص

51

در بیي جلسبت

51-51

آزهَى پبیبى دٍرُ

آزهَى کتبی

71

طبق برًبهِ اهتحبًبت

حضَر فؼبل در کالس

ارزضیببی استبد

1

تکبلیف داًطجَ

ارزضیببی استبد

1

در بیي جلسبت

51-51

هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:
 .1حعَس بِ هَلغ ٍ هٌظن دس کالس
 .2ضشکت کشدى فؼال دس بحث ّای گشٍّی
 .3هشاجؼِ بِ هٌابغ هؼشفی ضذُ ٍ هؽالؼِ هَظَػات هشبَؼِ
 .4هؽالؼِ خالصِ ّش دسس لبل اص جلسِ بؼذی
 .5اًجام تکالیف هحَلِ آهَصضی
 .6ػذم استفادُ اص تلفي ّوشاُ ٍ خاهَش کشدى آى دس کالس دسس
 .7هؽالؼِ ؼشح دسس

ًبم ٍ اهضبی هذرسً :گیي الستی

تاسیخ تحَیل 1399/6/15 :تاسیخ اسسال:

ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ :فشضتِ جاللًَذی

تاسیخ اسسال:
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ًبم ٍ اهضبی هسئَل  EDOداًطکذُ

جذٍل زهبى بٌذی درس اصَل ٍ فٌَى هْبرت ّبی ببلیٌی
یکطٌبِ ّب سبػت 51-51
جلسِ

تبریخ

1

99/6/16

2

99/6/23

3

99/6/30

4

99/7/6

هَضَع ّر جلسِ
آضٌایی با داًطجَیاى

هذرس
ًگیي الستی

آضٌایی با هفَْم سالهتی -بیواسی
ػالئن حیاتی (اصؽالحات هشتبػ با ػالئن حیاتیٍ ،سایل ٍ تجْیضات الصم ،اصَل

ًگیي الستی

ثبت ٍ کٌتشل ػالئن حیاتیّ ،وَدیٌاهیک ،هاًیتَس کشدى)
تضسیمات (اصؽالحاتٍ ،سایل ٍ تجْیضات الصم ،اًَاع سٍش ّای تضسیمات ،ػَاسض ٍ

ًگیي الستی

هالحظات)
لَلِ گزاسی هجشای ادساس (کاسبشد ،تَجْات ،هشاحل کاس ،کٌتشل بشٍى دُ ادساسی) ٍ

ًگیي الستی

لَلِ گزاسی هؼذُ (کاسبشد ،تجْیضات ،هشاحل کاس ٍ هالحظات)
5

99/7/13

پاًسواى (کاسبشد ،تجْیضات ،هشاحل کاس ٍ هالحظات)

ًگیي الستی
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99/7/20

اًوا ٍ هسایل اخاللی دس استباغ با هشگ ٍ هشالبت اص جسذ

ًگیي الستی

7

ؼبك بشًاهِ

اهتحاى پایاى تشم

ًگیي الستی

اهتحاًات
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