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 :دوره هدف کلی
شنا  شجویی آ مدد با  یان دان به  فوری  بت  ئه مراق با ارا مرتیط  سی  فاهبم اسا م

جویان وکسب تواناییهای الزم به منظور اجرای دستورالعمل های بالینی پایه با 

 بت قوانین ، مقررات و اخالق حرفه ای و بکارگیری احکام اسالمیتکیه بر رعا

 : نظری کلی جلساتاهداف 

واصول و روشهای برقراری ارتباط با مفهوم سالمت و بیماری آشنایی با   -1

 مددجویان

،شستشوی دست و استفاده از  اصول ضدعفونی و استریلیزاسیونآشنایی با –5

 تجهیزات حفاظت فردی

 اشکال دارویی و اصول آماده کردن دارو باآشنایی  -1

 روش تزریق عضالنی ، زیر جلدی و داخل جلدیاشنایی با  -1

 انواع سرم ها روش تزریق وریدی و آشنایی با  -7

انواع پوزیشن دربیماران و احکام  معدی ، –تعبیه لوله بینی اشنایی با -1

 اسالمی در مراقبت از مددجویان

 نظری کلی جلساتفکیک اهداف اهداف ویژه رفتاری به ت  
 

آشنایی با مفهوم سالمت و بیماری واصول و روشهای برقراری ارتباط  -1

 با مددجویان

 :دانشجو قادر باشد 
 مفهوم سالمت را دریک جمله تعریف کند -1-1

  عوامل موثر بر سالمتی را بیان نماید -1-5

 بیماری را در یک جمله تعریف نماید -1-1

  اد کننده بیماری را نام ببردعوامل ایج  -1-1

 نیازهای اساسی انسان را به ترتیب اهمیت بیان نماید -1-7

 ارتباط درمانی با بیماران را توضیح دهد -1-1

 نکات مهم موانع ارتباط در بیماران را بیان نماید -1-5

نکات مهم ارتباط درمانی در بیماران پرحرف ، مضطرب ، پرخاشگر  را بیان  -1-1

 نماید

 نکات مهم ارتباطی در بیماران نابیناو نا شنوا را بیان نماید -1-5

 نکات مهم ارتباطی در بیماران کودک را بیان نماید -1-10

، شستشوی دست و  آشنایی با اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون -5

 استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

 :دانشجو قادر باشد
 ام ببرد  عوامل موثر بر رشد باکتریها را ن-1-5

 هدف از ضد عفونی کردن را بیان نماید -5-5

 هدف از استریلیزاسیون را بیان نماید-1-5

 تاثیر ضد عفونی کردن و استریلیزاسیون را با هم مقایسه کند -1-5

 انواع روشهای فیزیکی از بین بردن باکتریها را نام ببرد -7-5

 ا نام ببردر انواع روشهای شیمیایی از بین بردن باکتریها -1-5

 انواع محلولهای آنتی سپتیک را نام ببرد -5-5

 انواع مواد ضد عفونی کننده را نام ببرد -1-5

 روش استفاده از الکل در ضد عفونی کردن پوست را بیان نماید -5-5



 را بیان نماید و دستها روش استفاده ازبتا دین در ضد عفونی کردن پوست -10-5

 ستها با آب و صابون را توضییح دهدروش شستشوی بهداشتی د -11-5

 انواع وسایل حفاظتی  در برابر  خون و ترشحات بدن بیماران را نام ببرد -15-5

 روش استفاده از هریک تجهیزات حفاظت فردی را بیان نماید-11-5

 

 آشنایی با اشکال دارویی و اصول آماده کردن دارو  -1

 :دانشجو قادر باشد
 تعریف نمایددارو را در یک جمله -1-1

 اسامی مختلف دارو را نام ببرد -5-1

  فارماکودینامیک را توضییح دهد -1-1

 فارماکوکینتیک را توضییح دهد -1-1

 روشهای جذب دارو به بدن را نام ببرد  -7-1

 محلهای دفع دارو از بدن را نام ببرد -1-1

 اشکال  مختلف دارویی را نام ببرد -5-1

 ا بیان نماید روشهای تجویز دارو ر -1-1

 اصول الزم درهنگام آماده کردن داروها را بیان نماید -5-1

 اشنایی با روش تزریق عضالنی ، زیر جلدی و داخل جلدی -4

 :دانشجو قادر باشد
 تعیین مقدار داروی الزم جهت تزریق را بیان نمایدنحوه  -1-1

 ان نمایدتزریق را بیانواع  نحوه تعیین سرنگ و سر سوزن مناسب جهت  -5-1

 نحوه باز کردن صحیح سرنگ را توضییح دهد -1-1

را بیان عضالنی در سنین مختلف  حداکثر میزان حجم مجاز داروجهت تزریق  -1-1

 نماید 

 نحوه کشیدن دارو از امپول بدرون سرنگ را توضییح دهد -7-1

 نحوه کشیدن دارو از ویال بدرون سرنگ را توضییح دهد -1-1

 جهت تزریق عضالنی را نام ببرد محل های مناسب-5-1

 تکنیک های موثر بر کاهش درد بیمار را بیان نماید -1-1

 یح دهده سازی پوست قبل از تزریق را توضنحوه اماد -5-1

 نحوه تزریق عضالنی را شرح دهد -10-1

 اهمیت عقب کشیدن پیستون سرنگ را در حین آسپیره نمودن بیان نماید -11-1

 ریق دارو در عضله را بیان نمایدمیزان سرعت تز -15-1

 روشهای جلوگیری از خروج دارو از عضله پس از تزریق را شرح دهد -11-1

 تزریق داروها را بیان نماید دلیل استفاده از روش زیر جلدی  -11-1

 محل های مناسب تزریق زیر جلدی را نام ببرد -17-1

 ا بیان نمایدحداکثر حجم مجاز تزریق دارو به روش زیر جلدی ر -11-1

دلیل عدم انجام عمل آسپیره نمودن سرنگ در تزریق زیر جلدی را بیان  -15-1

 نماید

زاویه مناسب ورود سوزن به پوست  افراد الغر و چاق در تزریق زیر جلدی را -15-1

 بیان نماید

 دلیل عدم انجام ماساژ بعد ازتزریق زیر جلدی را بیان نماید -11-1

 روش داخل جلدی  تزریق داروها را بیان نماید دلیل استفاده از -15-1

 محل های مناسب تزریق داخل جلدی را نام ببرد -50-1

 حداکثر حجم مجاز تزریق دارو به روش داخل جلدی را بیان نماید -51-1

 زاویه مناسب ورود سوزن به پوست  در تزریق داخل جلدی را بیان نماید -55-1

 یح دهدسرنگ بعد از تزریق را توضوبهداشتی سر سوزن  دفعنحوه  -51-1
 

 آشنایی با روش تزریق وریدی و انواع سرم ها -7

 :دانشجو قادر باشد
 دلیل استفاده از تزریق وریدی داروها را بیان نماید -1-7

 محل های مناسب تزریق وریدی را نام ببرد -5-7

 نحوه بکار گیری تورنیکت قبل از رگ گیری را شرح دهد -1-7

 انواع تجهیزات الزم جهت رگ گیری را نام ییرد-1-7 

 موارد استعمال آنژیوکت را نام ببرد -7-7

 موارد استعمال اسکالپ وین را نام ببرد -1-7

 مزایا و معایب استفاده از آنژیوکت و اسکالپ وین را با هم مقایسه کند -5-7



ختلف را بیان نحوه تعیین سایز مناسب انژیوکت و اسکالپ وین در سنین م -1-7

 نماید

 نحوه ضد عفونی پوست قبل از تزریق وریدی را بیان نماید -5-7

 زاویه مناسب جهت ورود انژیوکت و اسکالپ وین  به پوست را نام ببرد -10-7

 انژیوکت و اسکالپ وین  به پوست را بیان نماید نحوه ثابت کردن  -11-7

 را بیان نمایدنحوه آماده سازی انواع سرم ها جهت تزریق  -15-7

 نحوه وصل ست سرم به انژیوکت و اسکالپ وین  را توضییح دهد -11-7

 نحوه دفع بهداشتی سر سوزن وسرنگ بعد از تزریق را توضییح دهد  -11-7

 نحوه محاسبه و تنظیم قطرات سرم  را توضییح دهد -17-7

 عوارض تزریق وریدی را بیان نماید -11-7

 را دسته بندی نماید انواع محلولهای تزریقی -15-7

 موارد کاربرد هریک از سرم ها بیان نماید -11-7

انواع پوزیشن  معدی ، –روش تعبیه لوله بینی آشنایی با -6

 دربیماران و احکام اسالمی در مراقبت از مددجویان

 :دانشجو قادر باشد

 معدی در بیمار را بیان نماید –هدف از تعبیه لوله بینی  -1-1

 معدی را لیست نماید –د نیاز جهت تعبیه لوله بینی وسایل مور -5-1

 معدی را بیان نماید –وضعیت مناسب بیمار جهت تعبیه لوله بینی  -1-1

 معدی را بیان نماید –نحوه تعیین اندازه مناسب لوله بینی  -1-1

 معدی به سوراخ بینی و دهان را بیان نماید –نحوه ورود لوله بینی  -7-1

 معدی را ذکر نماید –طمینان از محل مناسب لوله بینی روشهای کسب ا -1-1

 معدی بر روی بینی بیمار را شرح دهد –روش ثابت سازی لوله بینی  -5-1

 انواع پوزیشن های مورد استفاده در بیماران را نام ببرد -1-1

کاربرد هریک از پوزیشن ها را در وضعیتهای بالینی و انجام پروسیجرها  -5-1

 بیان نماید

 قرار دادن بیمار در وضهیتهای خاص را توضییح دهد نحوه -10-1

احکام اسالمی در خصوص نگاه به بدن نامحرم را در حین انجام پروسیجر های  -11-1

 درمانی بیان نماید

احکام اسالمی در خصوص لمس بدن نامحرم را در حین انجام پروسیجر های  -15-1

 درمانی بیان نماید

 خصوص تماس با خون و ترشحات  بدن بیمار بیان نماید احکام اسالمی در -11-1

 احکام اسالمی در خصوص تکریم بیمار را بیان نماید -11-1

 احکام اسالمی در هنگام برخورد با بیمار در حال احتضار را بیان نماید -17-1

 احکام اسالمی در خصوص نحوه برخورد با جسد متوفی را بیان نماید -11-1

 می در خصوص برخورد با جنین مرده را بیان نمایداحکام اسال -15-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع برای مطالعه 

 آخرین چاپ.مفاهیم ، فرایندها و مهارتها . فن پرستاری  .پوتر و پری  1.

 آخرین چاپ. اصول پرستاری . کارول . تیلور . 5

 آخرین چاپ. اصول مراقبت از بیمار. دوگاس . 1

 آخرین چاپ. اصول و فنون مراقبت ها . زهرا . استاجی  .1

آخرین . روشهای پرستاری بالینی.عالیخانی ، مربم. موسوی، ملیحه اسادات . 7

 چاپ

 

  تدریسشیوه های 

 کار عملی در پراتیک.  و پاسخ ، بحث گروهی سخنرانی ، پرسش

  
 آموزشی  وسایل کمک

 لم ، موالژ وایت برد،  ، ویدیوپروژکتور ،  کتاب ، فی

 

 

 

 

 
 

 ارزشیابی
  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

  در طول ترم 1 کوئیز

 11-11 11/1/57 1 آزمون میان دوره 

 زمان امتحان  پایان ترم 11 آزمون پایان ترم 

 و امتحان عملی 

 -

کنفرانس ، ) فعالیتهای کالسی 

 ( تحقیق ، ترجمه 

  در طول ترم 1

 

 : ز دانشجو مقررات درس و انتظارات ا  

از دانشجویان عزیز انتظار میرودکه با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع   

مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات ذیل 

 توجه نمایند 

به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب کامل بحث ها را مطالعه نمایند و در   - 1

اشکال و سوالی در ساعتهای مشاوره بامدرس مربوطه مطرح  صورت وجود هر گونه

 نمایند 

غیبت درکالس در )به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید   - 5

 ( ی تأثیر دارد بارزشیا

 در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشید – 1

 

 



 

 

 

 
                                                                             

 نظریجدول زمانبندی 

  4 :کالس                  16-11  :ساعت         

    

 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 
مفهوم سالمت و بیماری واصول برقراری 

 ارتباط با مددجویان

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی 

وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

2 
اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون ، استفاده 

  یاز تجهیزات حفاظت

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

3 
نادری  اشکال دارویی و اصول آماده کردن دارو

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

ویدیو وایت برد 

 پروژکتور

4 
تزریق عضالنی ، زیر جلدی و داخل اصول 

 جلدی

ری ناد

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

ویدیو وایت برد 

 پروژکتور

5 
اصول تزریق وریدی وآشنایی با انواع سرم 

 ها

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

وایت برد ویدیو 

 پروژکتور

6 
انواع پوزیشن و احکام لوله بینی معدی ،

 در مراقبت از مددجویاناسالمی 

نادری 

 پور

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

ویدیو  وایت برد

 پروژکتور

 

 

 (عملی)  جدول زمانبندی

و  1 کالس  : کالس شماره                     11-11شنبه ها یک:روز و ساعت کالس

 پراتیک 

 

 جلسه

 
 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 
 – شستشوی دست و اصول حفاطت فردی

 معدی -تعبیه لوله بینی 

نادری 

 پور

و  نمایش فیلم

 کار عملی

 -یدیدپروژکتورو

 موالژ

2 
نادری  تزریق عضالنی  

 پور

 موالژ کار عملی 

3 
نادری  تزریق جلدی و زیر جلدی

 پور

 موالژ کار عملی

4 
نادری  تزریق وریدی

 پور

 موالژ کار عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          :        گروه رینام و امضاء مد              :          مدرس ینام ونام خانوادگ

 :دانشکده EDO م و امضاء مسولنا
  

                            : ارسال خیتار             :                            لیتحو خیتار

       : ارسال خیتار

 


