
١

سرفصل دروس کارشناس پرستاري

برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاري

پرستاري: رشته

کارشناسی پیوسته: دوره

دبیرخانه شوراي آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی: دبیرخانه تخصصی 

بر اساس طرح دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاري 25/4/84شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در بیست و هشتمین جلسه مورخ 
( که به تایید دبیرخانه شوراي آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی رسیده است ، برنامه آموزشی این دوره را در چهار فصل 

بشرح پیوست تصویب کرد و مقرر می دارد) مشخصات کلی ، برنامه ، سرفصل دروس و ارزشیابی برنامه 

برنامه آموزشی کارشناسی پیوسته رشته پرستاري از تاریخ تصویب براي کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که -1
.مشخصات زیر را دارند الزم الجرا است 

.دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اداره می شوند–الف 

ه با اجازه رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات موسساتی ک- ب
شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی می باشند

.ند موسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می شوند و باید تابع ضوابط دانشگاهی جمهوري اسالمی ایران باش- ج

رشته پرستاري در همه کلیه دوره هاي آموزشی و برنامه هاي مشابه موسسات در زمینه کارشناسی پیوسته25/4/84از تاریخ -2
منسوخ می شوند و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یاد شده مطابق مقررات می 1دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مذکور در ماده 

.دایر و برنامه جدید را اجرا نمایندتوانند این دوره را 

مشخصات کلی ، برنامه درسی ، سرفصل دروس و ارزشیابی برنامه دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاري در چهار فصل جهت اجرا -3
.ابالغ می شود

جمهوري اسالمی ایران

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی



٢

مشخصات کلی ، برنامه ، سر فصل دروس 

و نحوه ارزشیابی برنامه

آموزش دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاري

مصوب بیست و هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی

25/4/84مورخ 

ر خصوصد25/4/84راي صادره در بیست و هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاري

.برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاري با اکثریت آراء به تصویب رسید-1

.برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاري از تاریخ تصویب قابل اجرا است -2

استمورد تاییداستمورد تایید

دکتر محمد رضا صبريدکتر حسین کشاورز

شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکیدبیر دبیر شوراي آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی

در مورد برنامه آموزشی دروه کارشناسی 25/4/84راي صادره در بیست و هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
.پیوسته رشته پرستاري صحیح است و به مورد اجرا گذاشته شود

دکتر مسعود پزشکیان

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

و رئیس شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی
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فصل اول

مشخصات کلی دوره
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کارشناسی پیوسته پرستاري

تعریف رشته و مقطع تحصیلی-1

در عرصه هاي آن به عنوان عضوي از تیم سالمتپرستاري رشته اي مستقل و شاخه اي از علوم پزشکی است که دانش آموختگان
مختلف مربوطه به ارائه خدمات بهداشتی آموزشی، پژوهشی، مشاوره اي، پیشگیري، مدیریتی و حمایتی، مراقبت هاي درمانی و توانبخشی 

ساس ضوابط علمی و ارزش دوره کارشناسی پیوسته پرستاري اولین مقطع تحصیلی رشته پرستاري است که برنامه آن بر ا. می پردازند
هاي اسالمی تهیه و تدوین شده است آموزش پرستاري در سطح کارشناسی زمینه سازتربیت پرستار حرفه اي است که به عنوان یک 

پرستار عمومی بتواند بررسی و شناخت وضعیت سالمت، ارائه خدمات و هماهنگی مراقبت ها را در عرصه هاي مختلف به فرد خانواده و 
.عهده دار شودجامعه 

تاریخچه رشته و پیشرفت هاي جدید-2

رهبران الهی نیز همواره به عنوان الگو به امر پرستاري به عنوان کار نیک . پرستاري از مددجویان در فطرت و نهاد هر انسانی وجود دارد
در ) ع(بیمار را محشور شدن با حضرت ابراهیم یک شبانه روز پرستاري از) ص(مبادرت می ورزیدند ، در همین راستا است که پیامبر اکرم 

.روز قیامت می داند

در سال . با گشایش اولین آموزشگاه پرستاري در شهر ارومیه توسط مبلغین مذهبی آغاز گردید1294پرستاري علمی در ایران در سال 
ت دوره سه ساله به تربیت پرستار مبادرت آموزشگاه دیگري در تبریز با پذیرش داوطلبان داراي مدرك سوم متوسطه و به صور1295
، تهران ) 1327_، هالل احمر و همدان ) 1320(به ترتیب آموزشگاه هاي پرستاري شرکت نفت آبادان 1338تا 1320در سال هاي . نمود

داشتن مدرك دیپلم از شرایط پذیرش برخی از آموزشگاه ها . تاسیس شدند) 1338(و جرجانی مشهد ) 1333(، نمازي شیراز ) 1328(
.کامل متوسطه بود

طبق اساسنامه آموزشگاه هاي پرستاري مصوب شوراي عالی فرهنگ، مقرر گردید پذیرش داوطلبان کلیه آموزشگاه ها با 1337در سال 
تاري برنامه تحصیلی مدارس عالی پرس. مدرك کامل متوسطه، دوره تحصیل سه سال و ارزش آن معادل لیسانس پرستاري محسوب گردد

در این برنامه . با رعایت معیارهاي شوراي بین المللی پرستاران و سازمان بهداشت جهانی تنظیم و به تصویب شوراي عالی فرهنگ رسید
.عالوه بر دروس اختصاصی و فنی دروس علوم رفتاري و اجتماعی نیز گنجانده شد

به دنبال آن فارغ التحصیالن . یتو عالی پرستاري فیروزگر آغاز گردید اولین دوره آموزش چهار ساله پرستاري با تاسیس انست1344در سال 
با تصویب دوره 1354به طوري که در سال . سایر آموزشگاه ها به منظور کسب مدرك لیسانس ، دوره تکمیلی لیسانس را طی نمودند
در سال . چهار ساله با برنامه متمرکز گردیدندلیسانس پرستاري در وزارت علوم کلیه مراکز آموزش عالی پرستاري موظف به ارائه دوره

با تشکیل شاخه پرستاري ستاد انقالب فرهنگی برنامه ریزي متمرکز پرستاري توسط این شاخه با استفاده از نظرات صاحبنظران 1359
رستاري و مامایی، و ایجاد دانشکده هاي پ1365با تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، در سال . پرستاري صورت گرفت

آموزش پرستاري در جهت فلسفه جامعه گرا، جامعه نگر و 1365به گونه اي که از سال . کیفیت آموزش پرستاري توسعه فراوان یافت 
.جامع نگر گام هاي موثري برداشته است
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برنامه به تصویب شوراي عالی 1374برنامه کارشناسی رشته پرستاري در راستاي آموزش جامعه نگر تدوین و در سال 1373در سال 
پس از تشکیل شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در وزارت بهداشت درمان و . برنامه ریزي وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید

.آموزش پزشکی این برنامه تحت نظارت کامل وزارت متبوع قرار گرفت

ارزش ها و باورها) PHILOSOPHY(فلسفه -3

:اریمما اعتقاد د

فرهنگ اسالمی، معنویت و رعایت اصول اخالقی در همه ابعاد مورد تاکید ما است و باید ضمن . پرستاري جزء الینفک تیم سالمتی است
او داراي جسم، روح، . انسان خلیفه و جانشین خداوند در زمین است. تامین نیازهاي فراگیرندگان زمینه رشد معنویت در آنها فراهم گردد

لذا حق حیات، سالمت و . خود مشارکت نمایدیار است و می تواند در تصمیم گیري هاي مربوط به تامین نیاز هاي سالمتی هوش و اخت
.تصمیم گیري براي او محفوظ است

انسان به دلیل نیروي تفکر و تعقل موجودي توانمند است عدالت خواهی و یادگیري مستمر براي زندگی اجتماعی مطلوب از ویژگی هاي 
.وستا

.هر فرد کلیتی واحد است که به عنوان عضوي از جامعه داراي حقوق و مسئولیت هاي خاصی می باشد

این . هر فرد با محیط خود تعامل دارد که این محیط آمیزه اي از عوامل اجتماعی، فرهنگی است که زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد
.المتی و نیاز به مراقبت هاي پرستاري را فراهم می سازدمحیط زمینه رشد و تعالی فرد، ظهور نیازهاي س

سالمت گویاي ویژگی ها و رفتار هاي فرد است محصول تعامالت فردي و . سالمت حالتی پویا و متاثر از عوامل درونی و بیرونی است
.گروهی و محیطی می باشد

دارند و این مهم با تکیه بر دانش روز و توجه به نیاز هاي جامعه و پرستاران وظیفه تامین، حفظ و ارتقاء سالمت افراد جامعه را بر عهده
کاربرد علم و هنر پرستاري در گرو کسب مهارت هاي شناختی، عاطفی و روانی حرکتی . شرایط جغرافیایی، اقلیمی قابل دستیابی است 

.سر می گرددمی) روانشناسی، جامعه شناسی، فیزیک ( است که از طریق آموزش کاربرد علوم مختلف 

.آموزش فرآیندي دو جانبه است که بر تعامل یاد دهنده و یادگیرنده در جهت دستیابی به اهداف آموزش استوار است 

.آموزش پرستاري باید در جهت رشد فردي و آماده سازي دانشجویان براي یادگیري مادام العمر و تکامل حر فه اي ارائه شود

.ارتقاي توانایی کاربرد تفکر انتقادي در مشکل گشایی و تصمیم گیري استوار است آموزش پرستاري با تاکید بر 

.تاکید بر شرایط اقلیمی و زلزله خیز بودن کشور از موارد ضروري آموزش پرستاري است 

.تاکید بر ارزش هاي اخالقی، معنوي، حرفه اي و قانونی از اجزاء ضروري آموزش پرستاري به شمار می آید

زش باید متنوع بوده و بر اساس نیازها، توانایی ها و تجربیات قبلی فراگیرندگان باشد و با در نظر گرفتن استانداردهاي ملی، روش آمو
.منطقه اي و بین المللی بر اساس تجربیات گذشته، نیازهاي حال و آینده ارائه شود
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.ر آن در برنامه آموزشی از ضروریات است و تاکید ب. کاربرد فرآیند پرستاري از اصول ارائه خدمات پرستاري است

.ارائه خدمات پرستاري جامعه نگر، مقرون به صرفه و اثر بخش است 

خدمات پرستاري در مشارکت با تیم سالمت در بهبود کیفیت زندگی مددجویان موثر است

.قیقات در آموزش دانشجویان ضروري استلذا توجه به تح. بهبود خدمات پرستاري در عرصه مبتنی بر بکارگیري نتایج تحقیقات است

.مشارکت در ارزشیابی و ارتقاء استانداردهاي حرفه اي از وظایف پرستاران است

)MISSION(رسالت -4

رسالت آموزش پرستاري در مقطع کارشناسی تربیت نیروي انسانی آگاه ، متعهد ، خبره و کار آمدي

بهره مندي از دانش روز خدمات مورد نیاز بهداشتی ، مراقبتی و توانبخشی مقرون به صرفه را که با کسب توانائی هاي حرفه اي و . است
این مهم از طریق آموزش ، پژوهش و توسعه . در باالترین سطح استاندارد جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه بتواند ارائه دهد

.دانش پرستاري میسر می باشد

)VISION(دور نما -5

بر اساس این برنامه آموزشی در ده سال آینده همگام با دنیاي در حال تغییر فراگیرندگان این رشته طبق استانداردهاي منطقه اي جهانی 
آموزش خواهند دید ؛ دانش آموختگان این رشته جایگاه خود را در عرصه هاي مختلف ارائه خدمات در کلیه سطوح پیشگیري مشخص و 

ود؛ در سطح ملی پست ها را اشغال نموده ، خدمات اثر بخش و مقرون به صرفه در جهت اعتالي سطح سالمت جامعه و تثبیت خواهند نم
.بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه خواهند داد؛ و در سطح منطقه اي و بین المللی مطرح خواهند بود

)AIMS( هدف کلی-6

تربیت افرادي است که قادر باشند به عنوان عضوي از تیم سالمت به ارائه خدمات هدف کلی آموزش پرستاري در مقطع کارشناسی،
مراقبتی و بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره اي ، مدیریتی و حمایتی و توانبخشی جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سالمت فرد ، خانواده 

.و جامعه بپردازند

ROLE(نقش هاي -7 DEFINITIONS (موختگان رشته پرستاري در نظام سالمتدانش آ

نقش مراقبتی و بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره اي ، مدیریتی و حمایتی ، و توانبخشی می : نقش هاي دانش آموختگان شامل 
.باشند

(TASK ANALYSIS(وظایف حرفه اي دانش آموختگان-8

راقبتی و بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره اي ، مدیریتی و حمایتی ،و وظایف حرفه اي دانش آموختگان با توجه به نقش هاي م
:توانبخشی عبارتند از 



٧

:وظایف مراقبتی و بهداشتی 

طرح و برنامه ریزي مراقبت از بیماران بر اساس فرآیند پرستاري و توجه به نتایج حاصل از کاربرد آن ها

و عمومی) ، دیالیز CCU,ICU(ارائه مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي ویژه 

همکاري با سایر اعضاء تیم سالمت در سطوح مختلف پیشگیري

:وظایف آموزشی 

آموزش نکات بهداشتی و مراقبتی به فرد، خانواده، جامعه

متناسب با نقش ها و وظایف حرفه ايطراحی برنامه آموزش به مددجو ، افراد تحت سرپرستی و خانواده ها در سطوح مختلف پیشگیري

اجراي برنامه آموزش به مددجو افراد تحت سرپرستی و خانواده ها در سطوح مختلف پیشگیري

:وظایف پژوهشی 

در انجام پژوهش در زمینه هاي مختلف مربوط به حرفهمشارکت و همکاري با نظام سالمت

فرد، خانواده و جامعه از طریق همکاري اقدامات پژوهشیاي و بهداشتیبررسی و شناخت نیازهاي مراقبتی، آموزشی و مشاوره 

همکاري با سایر اعضاء تیم سالمت در جهت انتشار به کارگیري نتایج پژوهش

وظایف مشاوره اي

حرفه اي با مددجویان ، مددجویان و خانواده ها به منظور کمک به رفع مشکالت بهداشتی درمانی آنهابرقراري ارتباط

مشاوره و راهنمایی و هدایت مددجویان و خانواده ها درجهت بررسی مشکالت و رفع آنها

هماهنگی و برقراري ارتباط با تیم هاي مراقبت هاي اولیه بهداشتی و سایر اعضاء گروه بهداشتی

وظایف مدیریتی و حمایتی

برنامه ریزي براي کارکنان پرستاري در عرصه هاي خدمات

شکالت مربوط به پرستاريبررسی و شناسایی م

تحلیل اطالعات حاصل از بررسی و شناخت انجام شده و تعیین نیاز ها

عرصه کار و استانداردهاي مراقبتیهمکاري در تدوین و طراحی برنامه بر اساس فلسفه ، رسالت ، اهداف

همکاري در اجراي برنامه تنظیمی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده
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در عرصه ارائه خدمات و ایجاد هماهنگی در نقش ها و فعالیت هاي گروه پرستاري با توجه به تجربیات و معلومات هر یک سازمان دهی 
از اعضاء گروه

همکاري در زمینه برآورد هزینه در واحدهاي مربوطه

نظارت و ارزیابی فعالیت هاي انجام شده توسط گروه پرستاري و نتایج حاصل از آن

ی میزان دستیابی به اهداف مدیریتی و حمایتینظارت و ارزیاب

حرکتی ، –نقش توانبخشی پرستار ، بکارگیري علم و هنر به منظور ارتقاء عمل کرد سازگارانه مددجو در ابعاد جسمی : وظایف توانبخشی 
:اجتماعی و اخالقی با وظایف زیر می باشد–روانی 

مددجوآموزش فعالیت هاي روزمره زندگی بر حسب توانایی

فراهم کردن محیطی مناسب جهت بیان احساسات و نگرانی هاي مددجو و خانواده

حمایت و تشویق مددجو و خانواده در برنامه هاي مراقبتی

کمک به مددجو و خانواده در تطابق با تغییرات ایجاد شده ناشی از موقعیت خاص مددجو

یهماهنگی و همکاري با سایر اعضاء تیم سالمت و توانبخش

به مددجویان در جهت استفاده از حداقل توانمندیهاي خود به منظور خودکفایی و کسب استقاللکمک 

اجرایی برنامهاستراتژي هاي-9

:جهت نیل به اهداف آموزش پرستاري راهبردهاي ذیل الزم است به کار گرفته شوند

پرستاريبکارگیري تفکر خالق ، انتقادي و روش تحقیق در آموزش 

تنظیم اهداف بر اساس اهداف آموزش پرستاري جامعه نگر

تنطیم و ارائه برنامه هاي آموزش منطبق با نیاز هاي ملی و محلی و امکانات موجود

تاکید بر پیشگیري و ارتقاء سطح سالمت فرد ، خانواده و جامعه در تدوین اهداف آموزش

حرفه ايطراحی برنامه آموزش مبتنی بر نقش ها و وظایف

ارائه برنامه هاي آموزشی به صورت تلفیقی از معلم محوري و دانشجو محوري

توجه به روش ها و فنون جدید آموزشی با تاکید بر تفکر خالق و حل مشکل

آموزش و تقویت مهارت هاي بالینی دانشجو از طریق ارائه الگو هاي عملی مراقبتی
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دگیري مستمرآموزش دانشجو در جهت تقویت خودآموزي و یا

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو-10

.به صورت متمرکز و از طریق آزمون سراسري می باشد

رشته هاي مشابه در داخل کشور-11

رشته مشابه پرستاري در ایران وجود ندارد

رشته هاي مشابه در خارج از کشور-12

از آن پس کارشناسی پرستاري در بسیاري از کشور ها از جمله . ت دادنسب19علمی در خارج از کشور را می توان به قرن سابقه پرستاري
.استرالیا ، کانادا ، آمریکا ، فیلیپین ، تالیند ایجاد شد

پرستاري) BSC(شرایط مورد نیاز براي راه اندازي دوره کارشناسی پیوسته -13

شوراي نظارت ، ارزشیابی و گسترش دانشگا ههاي شرایط مورد نیاز براي راه اندازي مقطع کارشناسی پیوسته پرستاري ، بر اساس ضوابط 
.علوم پزشکی کشور است 

)بورسیه مانند( سایر موراد -14

، درمان و آموزش پزشکی ، به صورت عالقمندان به تحصیل در این مقطع از سایر کشورها می توانند مطابق ضوابط وزارت بهداشت
.بورسیه در دانشگا ه هاي ایران پذیرش شوند
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فصل دوم

مشخصات دوره

طول دوره و ساختار آن ·

جداول واحد هاي درسی

رشته پرستاري) BSC(کارشناسی پیوسته : نام دوره 

طول دوره و ساختار آن

طول دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاري مطابق آیین نامه هاي آموزشی مصوب شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی می باشد و 
.، کارآموزي و کارآموزي در عرصه ارائه می شوندعملی ، نظري و عملی–ساختار آن به گونه اي است که دروس به صورت نظري 

تعداد واحد هاي درسی

:واحد و بر اساس سر فصل دروس به شرح زیر است130واحد هاي درسی الزم براي گذراندن دروه کارشناسی پرستاري تعداد کل 

واحد20دروس عمومی

واحد16دروس پایه

واحد12دروس اصلی

واحد46دروس اختصاصی

واحد12کارآموزي

واحد24کارآموزي در عرصه

واحد130جمع کل
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پرستاري) BSC(جداول دروس دوره کارشناسی پیوسته 

دروس عمومی1جدول شماره 

نیازپیشساعات دروستعداد واحدنام درسردیف

جمععملینظري

-68-468دو درس از دروس مبانی نظري اسالم1

-34-234یک درس از دروس اخالق اسالمی2

-34-234یک درس از دروس انقالب اسالمی3

-34-234یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسالمی4

-34-234یک درس از دروس آشنایی با منابع اسالمی5

-51-351ادبیات فارسی6

-51-351زبان انگلیسی عمومی7

-3434-1)1(تربیت بدنی 8

34348-1)2(تربیت بدنی 9

20جمع
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شوراي عالی انقالب 23/4/83مورخ 542گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسالمی مصوب جلسه : تذکر 
.است) جدول زیر ( فرهنگی 

دروس عمومی 
معارف اسالمی

پیش نیازساعتواحدعنوان درسکد درسگرایش

جمععملینظري

مبانی نظري -1
اسالم

011

012

013

014

)مبدا و معاد ( 1اندیشه اسالمی 

)نبوت و معاد(2اندیشه اسالمی 

انسان در اسالم

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

2

2

2

2

34

34

34

34

34

34

34

34

021اخالق اسالمی-2

022

023

024

)با تکیه بر مباحث تربیتی ( فلسفه اخالق

)مبانی و مفاهیم ( اخالق اسالمی 

)اخالق کاربردي ( آیین زندگی 

عرفان عملی اسالم

2

2

2

2

34

34

34

34

34

34

34

34

031انقالب اسالمی-3

032

033

انقالب اسالمی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

)ره(اندیشه سیاسی امام خمینی 

2

2

2

34

34

34

34

34

34

تاریخ و تمدن -4
اسالمی

041

042

043

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

تاریخ امامت

2

2

2

34

34

34

34

34

34

آشنایی با منابع -5
اسالمی

051

052

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البالغه

2

2

34

34

34

34

12408408جمع
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پرستاري) bsc(دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته : 2جدول شماره 

کد دروس پایه
درس

پیش نیازساعتواحدعنوان درس

جمععملینظري

2261743تشریح01

3421759فیزیولوژي02

226174302ایمنولوژي03

2261743بیوشیمی04

2261743میکروب شناسی05

2261743انگل شناسی06

آمارحیاتی مقدماتی و روش تحقیق در 07
پرستاري

2261743

191726اطالعات در پرستاريفناوري 08

16207136343جمع

.به صورت کارگاه ارائه می شود
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پرستاري) bsc(دروس اصلی دوره کارشناسی پیوسته : 3جدول شماره 

دروس 
اصلی

کد 
درس

واحدعنوان درس
ساعت

پیش نیاز
جمععملینظري

2343404درمانیتغذیه و تغذیه 09

23434اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماریها10

23434روانشناسی فردي اجتماعی11

04و02و3515101داروشناسی12

زبان انگلیسی عمومی23434زبان تخصصی13

191726فرآیند یادگیري و اصول آموزش به مددجو14

1219617213جمع

دروس 
اختصاصی

پیش نیازساعتواحدعنوان درسکد درس

جمععملینظري

4513485اصول و مهارت هاي پرستاري15

23434)1(پرستاري بهداشت جامعه 16

23434)2(پرستاري بهداشت جامعه 17

11717)3(پرستاري بهداشت جامعه 18

19172602وضعیت سالمتبررسی19

14و3515112)1(پرستاري بهداشت مادران و نوزادان 20

2343420)2(پرستاري بهداشت مادران و نوزادان 21

پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی 22
)1(

09و06و05و04و02و3515101
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پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی 23
)2(

22و4686812

پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی 24
)3(

4686823

4686824)4(پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی 25

3515125پرستاري ویژه26

پرستاري در بحران ، فوریت ها و حوادث 27
غیر مترقبه

226174325

2343420)1(پرستاري کودکان 28

3515128)2(پرستاري کودکان 29

2343411)1(پرستاري بهداشت روان 30

2343430)2(پرستاري بهداشت روان 31

کلیه دروس اختصاصی23434اصول مدیریت خدمات پرستاري32

4674968817جمع
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پرستاري) bsc(کارشناسی پیوسته دروس اختصاصی دوره : 4جدول شماره 

.ساعت عملی بررسی وضعیت سالمت در محل کارآموزي تمرین شود17

پرستاري) BSC(کارآموزي دوره کارشناسی پیوسته : 5جدول شماره 

پیش نیازساعتواحدعنوان کارآموزيکد درسکارآموزي

151اصول و مهارتهاي پرستاري33

151مادران و نوزادانپرستاري بهداشت 34

151پرستاري بهداشت جامعه35

151)1(پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی 36

2102)2(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی 37

2102)3(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی 38

2102)4(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی39

151پرستاري کودکان40

151پرستاري بهداشت روان41

12612جمع

.کلیه کارآموزي ها همزمان با دروس تخصصی مربوطه ارائه شوند: تذکر 
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پرستاري) BSC(کارآموزي در عرصه دروه کارشناسی پیوسته : 6جدول شماره 

کارآموزي در 
عرصه

پیش نیازساعتواحدعنوان کارآموزيکد درس

5/2128پرستاري بهداشت مادران و نوزادان42

3153پرستاري بهداشت جامعه43

151)1(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی 44

151)2(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی 45

3153)3( پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی46

3153)4(بیماري هاي داخلی و جراحی پرستاري 47

151)1(پرستاري کودکان 48

5/177)2(پرستاري کودکان 49

151پرستاري بهداشت روان50

3153پرستاري ویژه51

2102اصول مدیریت خدمات پرستاري52

پرستاري در بحران ، فوریت ها و حوادث غیر 53
مترقبه

2102

241225جمع

به منظور حسن اجراي برنامه آموزش پرستاري مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی و نیل به اهداف پرستاري جامعه نگر : تذکر 
خانواده به ، در کلیه حیطه هاي کارآموزي و کارآموزي در عرصه توجه خاص به مددجو ،خانواده و جامعه بوده ، بررسی وضعیت مددجو و 

هنگام پذیرش ، پیگیري وضع مددجو و خانواده در طول دوران بستري و به هنگام ترخیص و پیگیري وضع مددجو در خانواده به صورت 
.بازدید منزل، بازدید از کارخانه ، مدرسه و هر جامعه دیگري که مددجو به آن تعلق دارد الزامی است 
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فصل سوم

مشخصات دروس

دروس پایه

دروس اصلی

دروس اختصاصی

کارآموزي

کارآموزي در عرصه

دروس عمومی

01:کد درستشریح : نام درس 

)ساعت 43( 2: تعداد واحد 

عملی–نظري : نوع واحد 

:.........................پیش نیاز 

هدف کلی درس 

آشنایی دانشجو با ساختار تشریحی بدن انسان در وضعیت طبیعی به منظور شناخت عملکرد سیستم هاي بدن و بررسی و شناخت 
اختالالت ناشی از بیماري ها

شرح درس 

.. ورد سلول ها ، بافت ها و سیستم هاي مختلف بدن شرح داده می شود و از اطلسها، موالژ ها و اسکلت و در این درس به تفضیل در م
براي آموزش عملی استفاده می گردد

رئوس مطالب 

)ساعت 26(نظري : الف 
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تعریف ، نام گذاري ، سطوح و محور ها و وضعیت تشریحی بدن: کلیات 

ي بدن شامل پوششی ، بافت هم بندي ، ساختمان بافت همبندي و انوان آن ، بافت غضروفی و بافت تعریف ، انواع بافت ها: بافت ها 
استخوانی

انواع بافت استخوانی و مفاصل ، تقسیم بندي استخوان ها ، استخوانی شدن ، رشد استخوان ، استخوان ها ي : استخوان ها و مفاصل بدن 
، استخوان هاي سر و صورت و ) جناغ ، ستون مهره اي و دنده ها ( ، استخوان هاي تنه اندام باالئی ، استخوان هاي اندام پایینی 

استخوان المی

بافت ماهیچه اي و انواع آن ، تقسیم بندي و نامگذاري ماهیچه ها ، ماهیچه هاي سر و صورت ، ماهیچه هاي : ماهیچه هاي اسکلتی 
ي اندام پایینیگردن و تنه ، ماهیچه هاي اندام باالئی ، ماهیچه ها

، ) شکل ظاهري ، حفرات و دریچه هاي قلب ، عروق ، اعصاب و پرده هاي پوششی آن ( ساختمان قلب :دستگاه گردش خون
ورید هاي عمقی ، ورید هاي سطحی) شریان هاي اصلی تنه ، اندام باالئی ، اندام پایینی ، سر و صورت ( شریانهاي اصلی بدن 

بینی ، حنجره ، ناي ، برونشها ، ریه و پرده جنبساختمان : دستگاه تنفس 

، جنین شناسی ) سلول عصبی و انواع آن ، رشته هاي عصبی ، بافت نورگلیا ( بافت عصبی ) : مرکز ي و محیطی ( دستگاه عصبی 
الیی ، تنه و اندام دستگاه عصبی ، ساختمان نخاع و پرده هاي پوششی آن ، اعصاب نخاعی ، شبکه هاي عصبی ، اعصاب اصلی اندام با

شکل ظاهري ، ( مغز میانی ، بطن سوم ، تاالموس و هیپوتاالموس ، نیمکره هاي مغزي )پیاز نخاع ، پل ، مخچه ( پایینی ، مغز خلفی 
گانه مغزي ، دستگاه عصبی سمپاتیک و 12مایع مغزي و نخاعی ، پرده هاي پوششی مغز ، اعصاب ) ساختمان داخلی ، بطن طرفی 

ماتیکپاراس

، حلق ، مري ، معده ، روده باریک ، ) لبها ، گونه ها ، لثه ها ، زبان ، دندان ها ، غدد بزاقی ( حفره دهان : دستگاه گوارش و ضمائم آن 
روده بزرگ ، کبد ، پانکراس ، مجاري صفراوي و کیسه صفرا ، عروق و اعصاب مربوطه و ساختمان صفاق

عروق و اعصاب مربوطه) پیشابراه مرد و زن ( حالب ، مثانه ، پیشابراه ساختمان کلیه ، : دستگاه ادراري

ساختمان بیضه ، اپی دیدیم ؛ مجراي دفران، کیسه بیضه، مجراي انزالی ، پروستات و پنیس: دستگاه تناسلی مردانه 

ساختمان تخمدان ، لوله رحمی ، رحم، واژن:دستگاه تناسلی زنانه 

، گوش میانی ، گوش داخلیساختمان گوش خارجی : گوش 

ساختمان کره چشم ، عضالت اطراف کره چشم ، دستگاه اشکی و پلک: چشم 

هیپوفیز ، تیروئید ، پاراتیروئید ، غده فوق کلیوي ، پانکراس:غدد درون ریز 

)ساعت 17(عملی : ب

پوستر هاي آموزشینمایش کلیه بافت ها و دستگاه هاي بدن با استفاده از اطلس ها ، موالژ ها و 
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شیوه ارزشیابی دانشجو 

به منظور سنجش یادگیري دانشجو در .... آزمون هاي کوتاه ، میان ترم و پایان ترم با طرح سوال هاي پاسخ نگاري ، چند گزینه اي و
حیطه شناختی

...آزمون عملی با استفاده از تصاویر ، موالژ ها و 

منابع اصلی درس 

اشارت : ، آناتومی عمومی ، تهران ) 1377(ی امامی میبدي ، محمد عل

Gosling,J.A.,Harris,P.F.,Humpherson,J.R.,Whitmorc,L. ,Willan,P.L.T.(1996).Human Anatomy:

color atlas and text(3rded .(.London: Mosby-Wolfe.

McMinn,R.M.H.(1990). Last’s Anatomy: Refional and Applied(8rded.(.

Edinburgh:Churchill Livingstone.

Walson,r.(2000).Anatomy&Physiology fornurses(11thed.).Edinburgh:Baillhere Tindall.

Williams,P.L.,Warwick,R.,Dyson,M.,Bannister,L.(1989).GraysAnatomy.(37th
ed.).Edinburgh:Churchill Livingstone.

Wilson,Kathleen,J.W.(1987).Anatomy and Physiology inHealth and Illness
.Edinburgh:Churchill Livingstone
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02:کد درسفیزیولوژي : نام درس 

)ساعت 59( 3: تعداد واحد 

عملی–نظري : نوع واحد 

:.........................پیش نیاز 

هدف کلی درس 

شناخت عملکرد دستگاه هاي بدن و آشنایی با روش هاي معاینه و ابزار تشخیص به منظور درك نارسائی هاي فیزیولوژیک سیستم بدن 
انسان در مقایسه با حالت سالمت

شرح درس 

بدن شامل قلب و گردش خون ، تنفس ، عصبی ، ادراري ، در این درس به بحث در مورد عملکرد سلول ها و سیستم هاي مختلف
اما از آنجائی که عملکرد . هر سیستم به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد. پرداخته می شود... گوارش ، غدد مترشحه درون ریز و 

.نیز به بحث گذاشته می شوندهماهنگ این سیستم ها متضمن سالمت بدن انسان است مکانیزم هاي کنترل کننده تعادل درونی بدن

رئوس مطالب 

)ساعت 42(نظري : الف 

فیزیولوژي سلولی

ساختمان و عمل سلول ، مایعات بدن، مکانیزم هاي کنترل کننده تعادل درونی بدن ، نقل و انتقال آب و مواد در بخش هاي مایع بدن ، 
انقباض عضالت اسکلتی ، انتقال ایمپالس ها از اعصاب به عضالت پمپ سدیم و پتاسیم ، پتانسیل هاي غشا و پتانسیل هاي عمل ،

اسکلتی ، انقباض و تحرك عضالت صاف

فیزیولوژي خون

، گروه هاي خونی ، هموستاز و انعقاد خون) گلبول قرمز ، سفید و پالکت ها ( بافت خون 

فیزیولوژي قلب و دستگاه گردش خون

یرات فشار در حفره هاي قلب ، بافت گرهی ، تعادل یونی ، کنترل عصبی ، تظاهرات الکتریکی اعمال و حرکات قلب ، فرکانس قلب ، تغی
قلب
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ساختمان عروق ، دینامیک خون و عوامل موثر بر آن، نبض سرخرگی، فشار نبض، جریان خون وریدي و عوامل موثر بر آن، کنترل فشار 
ان خون و تنظیم عصبی گردش خونخون، سیستم لنفاوي و جریان خون مویرگی، کنترل موضعی جری

فیزیولوژي تنفس

مجاري تنفسی، گردش خون ریوي، تعادل گاز ها، انتقال گازها تهویه ریوي و عوامل موثر بر آن، حجم ها و ظرفیت هاي ریوي، عملکرد
در خون، مایعات بدن و سلول ها

فیزیولوژي کلیه ها

) GFR(جذب مجدد و ترشح، نقش فیدبک توبولی گلومرولی در تنظیم خودکار چگونگی تشکیل ادرار گلومرولی، اعمال نفرون ها، 
هورمون هاي موثر بر کار کلیه ها، نقش کلیه ها، در تنظیم اسموالریتی و غلظت سدیم در مایع خارج سلولی، تخلیه ادرار

بازمایعات بدن–تنظیم تعادل اسید 

هانقش دستگاه کلیوي، نقش دستگاه تنفس و نقش تامپون 

فیزیولوژي گوارش

اعمال روده باریک ،اعمال روده بزرگ، ) حرکات معده، تنظیم ترشحات معده، کنترل تخلیه معده ( گوارش دهانی و بلع، گوارش معدي 
فعالیت ترشحی دستگاه گوارش، هضم و جذب در دستگاه معده روده اي، تولید و تخلیه مواد دفعی

غدد درون ریز

بر اهمیت غدد درون ریز و هورمون ها ، هورمون هاي غدد هیپوفیز و نقش کنترل کنندگی هیپوتاالموس، ماهیت هورمون ، مروري 
هورمون هاي غده تیروئید، هورمون هاي غدد فوق کلیوي، هورمون هاي پانکراس هورمون هاي غدد پاراتیروئید

فیزیولوژي دستگاه عصبی

، و )سمپاتیک و پاراسمپاتیک ( حسی، راه هاي حرکتی، دستگاه عصبی خودکار راه هاي ) نخاع و مغز ( عملکرد سیستم عصبی مرکزي 
رفلکس ها

)ساعت 17(عملی : ب

قسمتی از مباحث شامل آشنایی با میکروسکوپ و نحوه کار با الم نئوبار ، شمارش گویچه هاي قرمز، شمارش گویچه هاي سفید، تعیین 
)اندازه گیري زمان انعقاد خون، زمان سیالن، تعیین گروه هاي خونی هماتوکریت و اندازه گیري هموگلوبین خون، 

.با نظر استاد در آزمایشگاه به صورت عملی تدریس می گردد 

شیوه ارزیابی دانشجو

....پرسش و پاسخ در کالس ، آزمون هاي کوتاه ، میان ترم و پایان ترم با طرح سوال هاي پاسخ نگاري ، چند گزینه اي و 
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ملی از طریق نمایش روش هاي آموخته شده در آزمایشگاهآزمون ع

:منابع اصلی درس 

مشهد آستان قدس رضوي. چاپ اول . افشاري صالح ... فیزیولوژي کلیه ، ترجمه اسدا) 1371(وندر آرتور 

.چهر تهران. چاپ دوم . ترجمه فرخ شادان و احمد رستمی . اصول فیزیولوژي تنفس ) . 1377(وست ، جان برنارد 

سماط: فیزیولوژي پزشکی ترجمه احمد رضا نیاورانی ، تهران ) 1379(گایتون آرتور 

چراغ دانش: تهران . چاپ دوازدهم ) . 1381(گرین ، اساس فیزیولوژي بالینی ، ترجمه علی صادقی لویه و فرخ شادان 

Guyton,A.C.,&Hall,J.E.(1996).Texbook of MedicalPhysiology.(9thed.(.

Philadelphia:W.B.Saunders.
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ایمونولوژي:نام درس
03:کد درس

)ساعت43(2:تعداد واحد

عملی-نظري: نوع واحد

فیزیولوژي: پیش نیاز

هدف کلی درس

انشجوي پرستاري با مفهوم ایمنی، واکنش هاي ایمنی بدن، سلول ها و ارگان هاي موثر در ایمنی، نقص هاي ایمنی، چگونگی آشنائی د
سازگاري نسجی و خونی در مکانیسم ها و واکنش هاي مختلف سلولی و هومورال نقش سیستم ایمنی در پیشگیري از بیماري ها و نشانه 

.به سیستم ایمنیشناسی بالینی و آزمایشگاهی مربوط

شرح درس

در این درس دانشجو با مکانیسم هاي دخیل در شکل گیري پاسخ ایمنی بر علیه عوامل بیماریزا، آشنا می شود و ضمن این آشنایی به 
یمن ارزش کنترل دقیق این سیستم در جهت جلوگیري از بروز بیماري هاي مرتبط به اختالالت سیستم ایمنی از جمله بیماري هاي خود ا

از طرف دیگر به درك بهتري از اصول و نحوه تفسیر آزمایشات ایمونولوژیک و سرولوژیک آزمایشگاهی دست خواهد . پی خواهد برد
.یافت

رئوس مطالب

)ساعت26(نظري:الف

ایمونولوژي و سرولوژي-

مقدمات ایمنی شناسی، تعاریف،کاربردهاي ایمنی شناسی در پزشکی

ان و انواع آنهاایمونوگلوبولین ها، ساختم

آنتی ژن، خصوصیات آنتی ژن، انواع آنتی ژن

بافت هاي لنفاوي موثر در ایمنی تکامل سلول هاي ایمنی

، واکنش هاي ایمنی سلولی و هومورالBو Tلنفوسیت هاي 

آنتی بادي- واکنش هاي آنتی ژن 

ایمونوهماتولوژي، گروه هاي خونی، ناسازگاري خونی

)التهاب،سیتولیز،ایمونوادهرنس(کمپلمانسیستم 
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مکانیسم دفاع اختصاصی بدن در مقابل عوامل عفونی و غیر عفونی

)ماکروفاژها و میکروفاژها(سیستم بیگانه خواري

)واکسن ها و واکسیناسیون(ایمونولوژي بیماري هاي عفونی،مصون سازي -

ایمونولوژي مادر و نوزاد

)مادرزادي و اکتسابی(نارسائی هاي سیستم ایمنی 

)ایمنی ذاتی(ایمنی طبیعی 

ایمونوپاتولوژي- 

)I،II،III،IV(افزایش حساسیت ها و انواع آن 

اتو ایمنی

ایمونولوژي تومورها

)ساعت17(عملی:ب

دانشجویان نشان جلسه دو ساعته به شرح زیر در آزمایشگاه به 3با استفاده از اسالید و نمایش تعدادي از آزمایش هاي تشخیصی در -
:داده خواهد شد

)RPRیا VDRL(آزمایشات تشخیص سرولوژیکی سیفلیس 

.CRPآزمایشات تشخیص سرولوژیکی تب مالت و 

RFآزمایشات تشخیص سرولوژیکی تب حصبه و 

تعیین گروه هاي خونی

و کاربرد آنها) Cross match(تست سازگاري خونی 

اربرد آنهاتست هاي کومبس مستقیم و غیر مستقیم و ک

)تست خون حاملگی(BHCGو ASOتست 

شیوه ارزیابی دانشجو

)شامل حضور فیزیکی ، شرکت در بحث ها ، پاسخ به سواالت کوتاه(حضور فعال در کالس درس 

گردآوري و ارئه مطالب مرتبط با موضوعات تدریس شده توسط دانشجو
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آزمون پایان ترم با طرح سوال هاي چند گزینه اي

اصلی درسمنابع 

آستان قدس رضوي:مشهد.چاپ اول.مبانی ایمونولوژي.1376. رضا، فرید حسینی و همکاران

Parslow, T.G, Stites,D.P., Terr , A.I., and Imboden, J.B. (2001).MedicalImmunology, (10th
ed.(.

Traverse, P. ,&Janeway, C.A.(2001).Immunology: The Immune system inhealth and

Disease.

)5thed.(.

Abbas, A.K., Lichtman , A.H., Pober, J.S. (2000&2001 .(Cellular andMolecular Immunology.

)4th&5thed.(.

Rosen, F.S., Geha, R. (2001). Immunology. (3rded.(.

Roitt, I., Brosroff, T.J.,Osborne, B.A. (2000&2003 .(Immunology) .4th&5thed.(.چ
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بیوشیمی : نام درس
04:کد درس

)ساعت43(2: تعداد واحد

عملی-نظري: نوع واحد

----------- :پیش نیاز

هدف کلی درس

دانشجوي پرستاري با واکنش هاي شیمیائی دستگاه هاي بدن انسان، و کسب مهارت در نحوه به کار گیري اصول این علم در آشنایی 
.تشخیص اختالالت فیزیولوژیک بدن انسان و در نتیجه کمک به برقراري مجدد تعادل در وضعیت بیوشیمیائی دستگاه هاي بدن

شرح درس

ت حیاتی بدن و واکنشهاي بیوشیمیائی اندام هاي بدن انسان و مکانیزم هاي تنظیم کننده آنها در این درس ساختمان و خواص ترکیبا
.بدین ترتیب دانشجویان توانایی تفسیر نتایج آزمایش هاي بیوشیمی را به دست خواهند آورد. معرفی می شوند

رئوس مطالب

)ساعت26(نظري : الف

ساختمان و متابولیسم مواد قندي

ائی و متابولیسم اسید هاي آمینه و پروتئین هاساختمان شیمی

ساختمان شیمیائی و متابولیسم چربی ها

آنزیم ها و کوآنزیم ها و نقش آنها در واکنشهاي بدن

نوکلئید ها و اسید هاي نو کلئیک

)ساعت17(عملی :ب

شناسائی قندها

آزمایش شیمیائی ادرار

آشنائی با روش هاي مختلف آزمایشات بیوشیمی خون

شیوه ارزیابی دانشجو 

)شرکت در بحث هاي کالس و پاسخ به سواالت(حضور فعال در کالس درس 



٢٨

آزمون پایان ترم

نتایج آزمایش هاي عملی در هر جلسه و امتحان عملی پایان ترم

منابع اصلی درس

.چهر:تهران. بیوشیمی براي پرستار). 1379.(،احسانی،عبدالوهاب.زمانی، مرتضی

.مرکز نشر دانشگاهی: اصول بیوشیمی،تهران). 1369(،.،زارعیان،خلیل.لبرتدانیال زاده،آ
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میکروب شناسی: نام درس
05:کد درس

)ساعت43(2: تعداد واحد

عملی-نظري: نوع واحد

----------- :پیش نیاز

هدف کلی درس 

موثر در بیماري و سالمتی و شناخت چگونگی ) باکتري ها ، ویروس ها(آشنائی دانشجوي پرستاري با طرز زندگی و تکثیر موجودات زنده 
ي از بیماران در از بین بردن انواع میکروب ها در شرایط گوناگون، به منظور رعایت اصول پیشگیري از انتقال میکروب ها در پرستار

.موقعیت هاي مختلف کاري

شرح درس

در این درس دانشجو با میکروارگانیسم هاي مختلف تولید کننده عفونت هاي انسانی آشنا میشود و با برخورداري از دانش الزم در زمینه 
.پیشگیري و نحوه مقابله با آنها، از بروز عفونت در محیط هاي کاري خود جلوگیري خواهد کرد

وس مطالبرئ

)ساعت26(نظري :الف

)باکتري ها ، ویروسها ، ریکتزیاها، مخمرها و قارچ ها( کلیات میکروبیولوژي 

چگونگی پیدایش باکتري ها ، ساختمان و طبقه بندي باکتري ها ، نقش باکتري ها در تأمین سالمت وایجاد بیماري در انسان

زاروشهاي مختلف استریلیزاسیون باکتري هاي بیماري 

)در ارتباط با ایمنی باکتري ها...... انواع مصونیت ها ، انتی ژن ، ( ایمونولوژي 

کلیات ویروس شناسی ، ویروس هاي بیماري زا و طبقه بندي آنها

)ساعت17(عملی:ب

نمونه برداري ، آشنائی با مواد و روش هاي کشت میکروبی

کشت ، رنگ آمیزي و تشخیص باکتري هاي مهم بیماریزا

وع ارزیابی دانشجوشی

)شرکت در بحث هاي کالس و پاسخ به سوال ها ( حضور فعال در کالس درس 
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......آزمون میان ترم و آزمون پایانی با طرح سوال هاي چند گزینه اي ، کوتاه پاسخ و

منابع اصلی درس 

.حیان:تهران . چاپ اول . ترجمه جمیله نوروزي . میکروبیولوژي جاوتز). 1378.(جاوتز،ارسنت
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انگل : نام درس
06:کد درسشناسی

)ساعت43(2: تعداد واحد

عملی-نظري: نوع واحد

---------- :پیش نیاز

هدف کلی درس 

سیر تکاملی ، بیماري زائی ،تشخیص، درمان ، کنترل و پیشگیري انگل ها و تک یاخته ها و قارچ هاي بیماري زاي آشنائی با مورفولوژي ، 
.انسان در ایران

شرح درس

در این درس با معرفی انگل ها و قارچ هاي بیماري زاي انسانی و راه هاي انتقال آنها ،دانشجو در زمینه پیشگیري و نحوة مقابله با آنها
.الزم را جهت کنترل بیماري هاي انگلی و قارچی در سیستم هاي بهداشتی درمانی به دست خواهد آورددانش 

رئوس مطالب

)ساعت26(نظري : الف

انگل هاي کرمی -

کلیات انگل شناسی ، طبقه بندي

م دئودنال نکاتور آمریکانوس ، آنکیلوستو( کلیات نماتودها، آسکاریس لومبر یکوئیدس ، اکسیور ، تریکو سفال ، کرم هاي قالبدار 
تریکوسترونژیلوس ، استرونژیلوئیدس و اشاره اي در مورد کرم پیوك

کلیات ترماتودها ، فاسیوال هپاتیکا ، دیکرو سولیوم دندریتیکوم ، شیستوزوماهماتوبیوم، کلیات سستود ها،تنیاساژیناتا ، اکی نوکوکوس 
گرانولوزوس،هیمنولپیس نانا

خته اي انگل هاي تک یا-

کلیات تک یاختگان و طبقه بندي آنها ، تک یاختگان روده اي ، آمیب هیس ، ژیاردیا المبلیا ، تک یاخته اي ادراري و تناسلی 
، باالنتدیوم کلی)تریکوموناس واژینالیس (

ور ، لیشکانیا اینفانتوم ، توکسو تک یاختگان خونی و نسجی ، پالسمودیو ویواکس، پالسمودیوم فالسپیاروم ، لیشمانیتروپیکا ، لیشمانیماژ
پالسما گونداي
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قارچ هاي بیماري زا-

قارچ هاي بیماري زاي سطحی ، جلدي،زیر جلدي و مخاطی احشائی

)ساعت17( عملی : ب

تشخیص انگل هاي کرمی ، تک یاخته اي و قارچ هاي بیماري زا از طریق نمایش اسالید و مشاهده الم هاي آموزشی

دانشجوشیوه ارزیابی 

آزمون هاي کوتاه بعد از پایان هر فصل) شرکت در بحث هاي کالس و پاسخ به سوال ها ( حضور فعال در کالس درس 

آزمون پایان ترم

منابع اصلی درس

دانشگاه تهران: تهران . قارچ شناسی پزشکی ) . 1370. ( امامی ، مسعود 

کلمه: تهران. پزشکیانگل شناسی ).1366(دگ، ماریتا . مارکل، ادوارد کی ،

شهر آب: تهران . انگل شناسی پزشکی ترجمه فرهاد همت خواه، کریم همتی ).1380.(براون، هارولد

Brown , H.W. ,&Neva, F.A.(2000).Basic Clinical Parasitology.

Muller, R. ,&Baker , J.R.(1998).Medical parasitolog
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کد روش تحقیق در پرستاريآمار حیاتی مقدماتی و : نام درس
07:درس

)ساعت43(2: تعداد واحد

عملی-نظري: نوع واحد

----------- :پیش نیاز

هدف کلی درس

ي جمع آوري و طبقه بندي داده ها و نمایش آنها با اشنائی دانشجو با آمار ، اهمیت و کاربرد آن در علوم پزشکی و بهداشتی و روش ها
استفاده از جداول و نمودار هاي مناسب و کسب توانایی در برآورد حجم نمونه ، مقایسه شاخص هاي بهداشتی جهانی و به کارگیري 

و نحوه استفاده از نتایج توزین هاي عمومی احتمال در مسایل پزشکی و بهداشتی و آشنایی با روشهاي متداول تحقیق در علوم پزشکی 
.پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي وي جهت همکاري در فعالیت هاي پژوهشی

شرح درس

در این درس با ارائه مطالب علمی در زمینه آمار و فرایند پژوهش از دانشجویان خواسته میشود که از بین مشکالت مربوط به پرستاري ، 
همچنین بر اهمیت و چگونگی . نتخاب روش تحقیق مناسب به صورت گروهی یک طرح پژوهشی ارائه دهندیک مشکل را بر گزیده و با ا

. رعایت نکات اخالقی و به کار گیري نتایج تحقیقات در حیطه هاي مختلف پرستاري و همکاري در انتشار نتایج تحقیقات تاکید می شود
هاي خام را دسته بندي نموده و به صورت جداول و نمودار هاي آماري نمایش عالوه بر آن از دانشجویان خواسته می شود یک سري داده

.دهند و نتایج استخراج شده را با کمک شاخص هاي مرکزي و پراکندگی بیان نمایند

رئوس مطالب

)ساعت26(نظري: الف 

قسمت اول

تعریف آمار و اهمیت آن در علوم پزشکی و بهداشتی

انواع مشاهدات

مایش اطالعات به صورت جدول و نمودارطبقه بندي و ن

مفهوم و محاسبه توضیع تجمعی و کاربرد آن در محاسبه صدك ها و چارك ها

محاسبه شاخص هاي مرکزي شامل میانگین ، میانه و نما
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محاسبه شاخص هاي پراکندگی شامل طول دامنۀ تغییرات ، واریانس ، انحراف معیارها و ضریب تغییرات

قسمت دوم

حتمال ، احتمال حاصل ضرب و حاصل جمع ، توضیع دو جمله اي ، توضیع پواسون ، توضیع نرمال و اهمیت توضیع نرمال در مفهوم ا
مشاهدات پزشکی

محاسبه شاخص هاي مهم بهداشتی و بیان مفهوم امید به زندگی

ساده ، طبقه اي ، خوشه اي و سیستماتیک(جامعه ونمونه ، مفهوم و اهمیت نمونه تصادفی ، روش هاي نمونه برداري مبتنی بر احتمال

)قضیه حد مرکزي (توضیع نمونه اي میانگین و نسبت 
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قسمت سوم

روش علمی پژوهش و مراحل آن

موضوع پژوهش

.اهداف ، فرضیه ، سوال هاي پژوهش

متغیر هاي پژوهش

انواع پژوهش

جامعه ، نمونه و محیط پژوهش

اصول اخالقی در پژوهش

آوري داده هاروشهاي جمع 

به کارگیري نتایج تحقیقات در عمل

انتشار نتایج تحقیقات

)ساعت17(عملی : ب

به کارگیري فرایند پژوهش در تدوین طرح پژوهش گروهی

تمرین مباحث آموزش داده شده آماري به صورت عملی

شیوه ارزیابی دانشجو

ارائه طرح تحقیقاتی گروهی

آزمون میان ترم و پایان ترم

تمرینات عملیارائه

منابع اصلی درس

: روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتی ، جلد اول ، چاپ هفتم تهران ) . بی تا(وارتکس .کاظم ، محمد ، ملک افضلی ، حسین و نها پتیان
.مولفان 

گواهان : تهران . ترجمه حمید حقانی ، روح انگیز جمشیدي. ، اصول آمار زیستی ) 1373(روزنر، برنارد

Burns, N., Grove, S . (2003). Understanding NursingResearch.(3rded.).Philadelphia: W.B.
Saunders.
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Polit, D., Hungler , B., Beck, C.(2001). Essentials of Nursing Research :Methods , Appraisal

,and Utilization.(5thed.)Philadelphia :Lippincott
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08:کد درسفناوري اطالعات در پرستاري: درسنام 

)به صورت کارگاه(واحد 1: تعداد واحد

)ساعت26(نظري: نوع واحد

----------- :پیش نیاز

هدف کلی

:در پایان این درس دانشجویان قادر خواهند بود

مراجع پرستاري )به شکل چاپی یا الکترونیکی(کتابخانه هاي پزشکی و نحوه استفاده از منابع ، کتاب ،نشریات ، پایان نامه هامشخصات -
.را شناخته و توضیح دهند) Thesaurus(در اشکال گوناگون ، روشهاي بازیابی و جستجو در بانک هاي اطالعاتی پرستاري و تزاروس 

.در کتابخانه ،نشریات پرستاري مامایی را بیان کنند) NLM : National Library of Medicine(نظام -

نمایه نامه هاي پرستاري،مدالین،(روش استفاده از ابزارهاي اطالع رسانی پرستاري معرفی شده-

).اشکال چاپی و الکترونیکی را بیان کنند(و فهرستگان را توضیح دهند)CINAHL(سینال 

.اطالعاتی دستی و رایانه اي پرستاري را عمال اجرا نمایندمهارت جستجو در منابع -

.مفاهیم مربوط به اطالع رسانی پرستاري را تعریف کنند-

.کاربرد کامپیوتر در دسترسی به منابع پرستاري را شرح دهند-

.گزارش نویسی و آموزش از طریق کامپیوتر را مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند-

.عات کامپیوتري پرستاري را مورد برسی و نقد قرار دهندسیستم اطال-

شرح درس 

در این کارگاه دانشجویان با ویژگی هاي کتابخانه هاي پزشکی و انواع رده بندي منابع و روش استفاده از کتابخانه هاي پزشکی ابزارهاي 
تی و رایانه اي ، گزارش نویسی و آموزش از طریق اطالع رسانی و پایگاه ها و بانک هاي اطالعاتی پرستاري و مامایی به شکل دس

.کامپیوتر آشنا شده و تمرین خواهند کرد

نحوه تدریس

از دانشجویان انتظار میرود که با مطالعه قبلی و انجام تکالیف در کالس . تدریس به صورت تئوري و عملی و بحث هاي گروهی خواهد بود
.کت فعال داشته باشندحاضر شده و در بحث ها و تمرینات گروهی مشار

رئوس مطالب 
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کتابخانه هاي پزشکی و انواع رده بندي منابع ، روش استفاده از کتابخانه هاي پزشکی

در کتابخانهNLMمراجع مناسب رشته ، تزاروس و نظام 

کاوش و پایگاه هاي اطالعاتی سیستم عامل ویندوز و تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز و کار با کامپیوتر ، معرفی موتورهاي
پرستاري و مامایی ، روش هاي جستجو درمنابع و پایگاه هاي اطالعاتی و اینترنت

نمایه نامه هاي پرستاري ، مدالین ، سینال و روش هاي استفاده از آنها

)Internetو Word( نرم افزار هاي کاربردي

کامپیوتر در پرستاريمفاهیم مربوط به اطالع رسانی پرستاري کاربرد 

گزارش نویسی–ثبت اطالعات بیمار 

آموزش از طریق کامپیوتر

نقد یک پایگاه اطالعاتی

نقد مدیریت نظام اطالعات یک بیمارستان داخل کشور

شیوه ارزیابی دانشجو

نمره40)پنج مورد(تمرینات عملی 

نمره60)دو مورد(تکلیف پایان ترم

درسمنابع اصلی 

.دانشگاه علوم پزشکی قزوین: قزوین . شیوه بهره گیري از مراجع پزشکی ).1378.(یزدان فر ، سیمین

.نشر نوید:شیراز.ترجمه جعفر مهراد. نظام هاي بازیابی اطالعات ).1379.(النکاستر ، ویلفرد

هران دانشگاه علوم پزشکی ایرانت. شیوه بهره گیري از کتابخانه هاي پزشکی ،ترجمه زاهد بیگدلی ).1371.(مورتن،لسلی

.نشر سالم:تهران.اینترنت براي پرستار و ماما) . 1381.(جنتی ، یداله 

. نشر کتابدار:تهران. دستنامه پست الکترونیک و جنبه هاي کاربردي آن ). 1370(محسنی ، حمید ، 

In tcrnational Nursing Index.(1998).The National Library of Medicine,Lippincott, New York.

Cumulative index to Nursing&Allied Health Literature.(2002).CINAHLLInformation System.
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Computers in Nursing/Linda . (1999). The dc , Lippincott , NewYork.
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09:کد درستغذیه و تغذیه درمانی: نام درس

)ساعت34(2: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

بیوشیمی:پیش نیاز

هدف کلی درس 

گسترش دانش دانشجو در زمینه نقش تغذیه در تأمین سالمت فرد در دوره هاي مختلف زندگی به منظور پیشگیري از بروز سوء تغزیه ، و 
و همچنین آشنا کردن دانشجوي پرستاري با انواع رژیم هاي غذائی در دانش مربوط به مصرف مواد غذایی در زندگی روزمرهارتقاء

.درمان بیماري ها و آموزش به بیمار در مورد رعایت رژیم غذائی

شرح درس

سی وضعیت تغذیه اي بزرگساالن و سالمندان ، در این درس اصول تغذیه ،ترکیبات مواد غذایی ، نقش تغذیه در ارتقاء سطح سالمت و برر
.انواع رژیم هاي غذایی در بیماري هاي مختلف و بهداشت مواد غذایی مورد بحث قرار می گیرد

رئوس مطالب

بخش اول

غذاییتعاریف و کلیات مربوط به تغذیه ، مواد غذایی ، طبقه بندي مواد

متابولیسم مواد غذایی و هضم و جذب آنها در بدن

نقش آداب و سنن در تغذیه

روشهاي نگه داري مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

بخش دوم

رژیم غذایی طبیعی

:رژیم هاي غذایی درمانی و انواع آنها شامل

کم کالري-

پر کالري-

پر پروتئین-
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کم چربی-

کم نمک-

مایع شفاف-

نرم-

:انواع رژیم هاي غذایی در بیماري هاي مختلف شامل

اختالالت دستگاه ادراري-

اختالالت گوارشی-

قلب و عروق-

کم خونی ها-

سوختگی-

دیابت-

چاقی-

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمون هاي مرحله اي

آزمون پایانی

منابع اصلی درس

.ترجمه داریوش، کوهی کمال،چاپ اول. پیشگیري و درمان : تغذیه ). 1379(تامپسون ، سینتیا ، 

. دانش غذا ، تغذیه و سالمتی ، ترجمه داریوش کوهی کمالی، تهران فارابی).1376(،کامرون،آلن چی.فاکس، برایان آنتونی

Dudak , S. (2001). Nutrition Essentials for Nursing Practice).4thed.).Philadelphia :

Lippincott.
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10:کد درساصول اپید میولوژي و مبارزه با بیماري ها: نام درس

)ساعت34(2: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

:..........پیش نیاز

هدف کلی درس 

هدف از ارائه این درس انتقال اطالعات الزم در مورد اپیدمیولوژي و پزشکی پیشگیري ، علل ایجاد و چگونگی انتشار بیماري ها در جامعه 
.اري هاي شایع کشور می باشدو ارائه اطالعات اختصاصی در مورد همه گیرشنا سی بیم

شرح درس

مشکالت بهداشتی جامعه در تجزیه و تحلیلاین درس به منظور آشنا کردن دانشجوي پرستاري با اصول همه گیر شناسی و کاربرد آن
مراحل سیر بدین منظور مفاهیمی چون سالمت و بیماري پیشگیري و سطوح آن ، غربالگري ، تغییرات شدت بیماري و. ارائه می گردد

بیماري مدل هاي اپیدمیولوژیک ،برخورد با بیماري ها و شاخص هاي بهداشتی مروري بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک مورد بحث قرار می 
سپس بر اساس این مفاهیم به بررسی اپیدمیولوژیک بیماري هاي عفونی شایع و بیماري هاي غیر واگیر و بیماري هاي مشترك . گیرند

.ن و حیوان پرداخته می شودبین انسا

رئوس مطالب

تعریف و تاریخچه

مفاهیم اپیدمیولوژي

مفهوم سالمت و بیماري ، سیر طبیعی بیماریها ، پیشگیري و سطوح آن

فرآیند عفونت ، منابع عفونت ، روش هاي انتقال ، الگوي ایجاد بیماري( تغییرات شدت بیماري زنجیره عفونت و تغییرات تظاهرات عفونت 
)، اقدامات کنترل و پیشگیري 

)عامل بیماریزا ، میزبان ، محیط( و کاربرد آن در کنترل و پیشگیري بیماري ها ) مدل چند علیتی ( مدل هاي اپیدمیولوژیک 

شاخص ها و میزان هاي بهداشتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژي

منابع اطالعاتی در بهداشت اجتماعی

ت ، حرکات جمعیت و شاخص هاي جمعیتیجنبه هاي اپیدمیولوژي بهداش
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) مطالعات تجربی و مطالعات مشاهده اي ( تحلیلی ) زمان- مکان–شخص ( اپیدمیولوژي توصیفی: روش هاي مطالعات اپیدمیولوژي
مشاهدات گذشته نگر و آینده نگر

غربالگري و نقش آن در کشف بیماري ها و حفظ سالمت مردم

تقال بیماريانواع اپیدمی ها و جنبه هاي ان

)سل، بروسلوز، ماالریا( جنبه هاي اپیدمیولوژیک بیماري هاي عفونی شایع 

جنبه هاي اپیدمیولوژیک بیماري هاي منتقله از راه جنسی

)سرطان ها ، قلبی و عروقی ، تب رماتیسمی ، هپاتیت ( جنبه هاي اپیدمیولوژیک بیمار یهاي غیر واگیر مزمن 

حوادث و سوانح

)تب کریمه و کنگو ، بروسلوز ، هاري ، لیشمانیوز( هاي اپیدمیولوژیک بیمار یهاي مشترك انسان و حیوان جنبه 

شیوه ارزیابی دانشجو

انجام یک پروژه تحقیقاتی

مشارکت در بحث هاي گروهی کالس

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

منابع اصلی درس

*farmer,r,&miller D.(1983).LECTURE notes onEpidemiology and community

Medicine .(2nded ).Oxford:Blackwell.

*Stanhope,M,&Lancaster , j.(2004). Communityand public heath nursing , (6th

ed).st.louis:mosby.

*logan,b.b.&Daw kins , c.e.(1996). Familycenter nursing in the community .(1st

ed.(
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11:کد درسروانشناسی فردي اجتماعی: نام درس

)ساعت34(2: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

:..........پیش نیاز

هدف کلی درس 

اصلی روانشناسی با تاکید بر رفتار هاي فردي و گروهی و ارتباطات اجتماعیآشنایی دانشجو با مفاهیم

شرح درس

دراین درس تعریف و انواع روانشناسی ، هوش ، تفاوت هاي فردي ، یادگیري ، حافظه ، تفکر ، شخصیت ، انگیزش و هیجان ، تعارض و 
رفتار و ) فرهنگ و شخصیت ( الوه به تفصیل در مورد فرهنگ به ع. ناکامی و سازگاري ، احساس و ادراك مورد بحث قرار می گیرد

زیستی رفتار ، کیفیت رفتار، تعریف رفتار ، رفتار مقایسه اي ،مطالعه رفتار انسان ، شخصیت و –پایه هاي عصب ( نگرش، پایه هاي رفتار 
گروه هاي ) ارانه ،رشد رفتار آدمی ،اختالل هاي رفتاري رفتار ها و ارتباطات اجتماعی ،روابط انسانی ، عوامل مختلف در ایجاد رفتار ناسازگ

عشق و دوست داشتن، افزایش جمعیت ، پرخاشگري ، ناهنجاري ها و آسیب هاي اجتماعی ... ) ساختار و عملکرد خانواده و ( اجتماعی
..توضیح داده می شود

رئوس مطالب

معرفی درس و تاریخچه ، تعریف و انواع رواشناسی

مکاتب روانشناسیمفاهیم و 

تفاوت هاي فردي

زیستی رفتار–پایه هاي عصبی 

احساس و ادراك

هوش ، شخصیت

یادگیري ، حافظه ، تفکر

انگیزش ، هیجان و نیازها

تعارض ، ناکامی و سازگاري
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عشق و دوست داشتن

رفتار ، نگرش و فرهنگ

خودآگاهی

ارتباطات بین فردي ، گروهی و اجتماعی

خانواده و افزایش جمعیتساختار عملکرد 

رفتار هاي اجتماعی بدون پرخاشگري–پرخاشگري 

ناهنجار یهاي اجتماعی

شیوه ارزیابی دانشجو

شرکت فعال در بحث هاي کالس

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

منابع اصلی درس

رشد: تهران : روانشناسی عمومی ) 1380(گنجی ، حمزه 

ارسباران: ناسی اجتماعی ، ویرایش دوم تهران روانش) 1375(کریمی ، یوسف 

ویرایش دوم. رشد : زمینه روانشناسی هیلگاردترجمه محمد تقی براهنی تهران) 1378. (آتکینسون ، ریتال ال ، هیلگارد ، ارنست روپیکوت 

8رشد ، چاپ : تهران . ترجمه حسین شکرکن . روانشناسی اجتماعی ) 1373(آردنسون ، الیوت 

نشر شهر آب: روانشناسی اجتماعی براي پرستاران تهران ) . 1381(اقدس و دیگران دواچی ،

بشري: روانشانسی اجتماعی براي پرستار تهران ) 1380(نصیري محمود 

.پیکان: تهران . آفرینش عشق ، ترجمه نیره ایجادي ، جواد شافعی مقدم ). 1381(بردشاو ،جان 

*myers ,d.(1993).social psychology .(4h ed . (newyork: mc grawhill.

*Robert ,l.s&hommer,ll(1998).experimentalpsychology.(6thed.(

*smith e&Mackie , d (2000).socialpsychology ,(2nded) . philiadelphia press
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*reece , b.and brandt,r (1996) effective humanrelation in prganization.

Houghton Mifflin company , new jersey
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12:کد درسداروشناسی: نام درس

)ساعت51(3: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

بیوشیمی ،تشریح و فیزیولوژي:ش نیازپی

هدف کلی درس 

هدف کلی این درس آشنایی با خانواده هاي مختلف دارویی اثرات فارماکولوژیک آنها ، مکانیسم اثر داروها عوارض جانبی دارو ها موارد 
جویز صحیح و روش صحیح تجویز دارو با مقیاس و مقدار صحیح راه ت( مصرف بالینی داروها به منظور کسب مهارت در بکاربردن دارو ها 

همچنین شناخت و یادگیري دقیق توجهات خاص پرستاري در مورد هر خانواده دارویی خاصه در مورد بعضی عوارض دارو . می باشد) 
.ی گیردهاي ویژه به منظور کسب توانایی در به کارگیري الزم در جهت حفاظت از بیمار در مقابل عوارض احتمالی دارو مدنظر قرار م

شرح درس

دراین درس کلمات و مفاهیم فارماکولوژي شامل فارماکودینامیک ،فارماکوکینتیک اشکال مختلف داروئی و نحوه اثر آنها معرفی و مورد 
در هر یک از دسته هاي دارویی ضمن معرفی یک تا چند داروي مهم به نحوه عمل موارد مصرف مهم بالینی و . بحث قرار می گیرند

جانبی آنها پرداخته می شود به عالوه توجهات خاص پرستاري در دادن داروها و آموزش به بیمار و چگونگی به کارگیري تدابیر عوارض 
.الزم پرستاري جهت مقابله با عوارض احتمالی دارو هاي خاص توضیح داده می شود

رئوس مطالب

کلیات فارماکولوژي

فارماکودینامیک

فارماکوکینتیک

و نحوه اثر آنهااشکال داروئی

کلیات سیستم اعصاب خودمختار

داروهاي پاراسپاتومیمتیک و آنتی کلی نرژیک

داروهاي مقلد سمپاتیک

داروهاي سمپاتولیتیک مسددهاي عقده اي و شل کننده هاي عضالنی

داروهاي ضد فشار خون

داروهاي
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داروهاي موثر در درمان آنژین صدري و آریتمی قلبی

رمان نارسایی احتقانی قلبداروهاي موثر در د

ویتامین ها و داروهاي موثر در درمان کم خونی

داروهاي پایین آورنده چربی خون

داروهاي ضد انعقاد خون

اتوکوئید ها

کلیات آندوکرین و کورتیکواستروئید ها

گونادوتروپین ها و هورمون ها ي جنسی

سیلینآنتی بیوتیک هاي بتاالکتام و جانشین شونده هاي پنی 

تتراسیکیلین ، کلرامفنیکل و آمینوگلیکوزیدها

سولفونامید ها و آنتی سپتیک ها

داروهاي ضد سل و جذام و ضد قارچ

داروهاي ضد ویروس

داروهاي ضد سرطان

انسولین و داروهاي ضد دیابت خوراکی

دارو هاي مورد استفاده در گوش و چشم و بینی

یسم استخوانداروهاي موثر بر غده تیروئید و متابول

بیهوش کننده هاي عمومی

بی حس کننده هاي موضعی

داروهاي ضد افسردگی ضد اضطراب و خواب آور

داروهاي ضد صرع و ضد پارکینسون

داروهاي ضد درد مخدر

داروهاي ضد درد غیر مخدر
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شیوه ارزیابی دانشجو

آزمون هاي کوتاه

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

منابع اصلی درس

Freeman clark j queener , s.,karb , v . (2000 . (pharmacologic basis of nursing

practice .(6thed ) . st .Louis : mosby.

Katzung , bg , . et al (2000). Basic and climicalpharmacology .(8thed(

Goodman gilman , t. w , rall , a. s , niecs ,taylor , p . (2001) .the pharmacological basis

of therapeutics . (10 thed.(
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13:کد درسزبان تخصصی: نام درس

)ساعت34(2: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

زبان انگلیسی عمومی:نیازپیش 

هدف کلی درس 

آشنایی دانشجو با متون و منابع علمی و واژه هاي رایج در رشته پرستاري و کسب توانایی درك مفاهیم به منظور بهره گیري از کتب و 
.مجالت علمی پژوهشی پرستاري و ارتقاء سطح دانش حرفه اي 

شرح درس

رتباط با پرستاري در اختیار دانشجویان قرار می گیردتا آنها بتوانند تمرینات واژگانی انجام داده و دراین درس متونی به زبان انگلیسی در ا
به عالوه شناسائی انواع پاراگراف و تنظیم پاراگراف ها به منظور درك مفهوم اصلی مطرح . کاربرد واژه ها را در جمالت مشخص نمایند 

رجمه متون پرستاري به فارسی و شناسایی واژگان و معادل یابی آنها به فارسی نیز در این ت. شده در هر پاراگراف آموزش داده می شود 
.درس گنجانده شده است

رئوس مطالب

در پزشکیمعرفی اختصارات پزشکی و پرستاري متداول ، پسوند ها و پیشوندها ي مصطلح

آموزش نحوه استفاده صحیح از فرهنگ لغات

می مربوط به پرستاري با سرعتی مناسب و همراه با درك مفاهیمآموزش نحوه خواندن متون عل

آموزش اصول ترجمه و خالصه نویسی متون علمی پرستاري

آموزش خالصه کردن فهرست گونه مطالب

شیوه ارزیابی دانشجو

شرکت فعال در بحث هاي کالس

آزمون هاي کوتاه

آزمونهاي پایان ترم

نوشتن و ارائه یک مقاله مروري

اصلی درسمنابع 
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انگلیسی براي دانشجو رشته پرستاري ، چاپ اول ) 1380(کیهانی ، علیرضا برکت ، فخر السادات ، اکبري ، زهرا ، ترابی گودرزي ، رضا 
.انتشارات سمت

مجالت مربوط به پرستاري

Birmingham, j.j. (1990). Medical terminology . A . selflearming tearning text : (2 nd
ed.(
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14:کد درسفرایند یادگیري و اصول آموزش به مددجو: نام درس

)ساعت26(1: تعداد واحد

عملی- نظري : نوع واحد

:...............پیش نیاز

هدف کلی درس 

انواع روش هاي فراگیري ، تدوین و تنظیم فلسفه اهداف کلی و جزئی بر اساس برنامه هاي آشنایی دانشجو با نظریه ها ، مراحل و 
تعلیم و تعلم در امور آموزشی و ارزشیابی فعالیت هاي آموزش پرستاري آشنائی دانشجو با آموزشی ، کاربرد روش هاي نوین و روش

.شی هر یک از آنهاوسایل و مواد سمعی و بصري ، قواعد و محدودیت ها و کاربرد آموز

شرح درس

یکی از نقش هاي پر ثمر و نتیجه بخش پرستاري در تسریع بهبودي و پیشگیري از عوارض ناشی از بیماري و درمان آموزش به مددجو 
آموزشی که این رسالت با شناخت نیاز ها و توانایی ها جسمی روانی و اجتماعی مددجو و با استفاده مناسب از امکانات و تجهیزات است

لذا ضروري است پرستاران از اصول و فنون آموزشی اطالع کافی داشته باشند تا بتوانند به طور صحیح و مطلوب این . میسر خواهد بود 
.مسئولیت خود را به انجام رسانند

رئوس مطالب

مفاهیم آموزش و یادگیري)ساعت9(نظري : الف 

تعریف آموزش

تعریف یادگیري

یادگیريتفاوت بین آموزش و 

)فراگرفتن ، نگهداري، یادآوري ، بازشناسی( ماهیت یادگیري 

)مقدار ، وقت ، دقت ، صحت (مالك هاي یادگیري 

...)پاسخی،معنی دار ،طوطی وار و - عالمتی ،محرك(انواع یادگیري

)آمادگی ، اثر(قوانین یادگیري

)کسل کنندگی ، پیچیدگی (موانع یادگیري 

)یاز هاي یادگیرنده توجه به ن(اصول یادگیري
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طراحی آموزش

)کلی ، رفتاري(اهداف 

)محیط ، فرد آموزش دهنده ( شرایط آموزش 

)پمفلت ، کتابچه آموزشی ، کتاب ، پوستر( منابع 

تعیین نیاز هاي آموزشی مددجویان

بررسی و شناخت مددجویان از نظر جسمی ، روانی و اجتماعی

تشخیص نیازهاي آموزشی مددجویان

نقش ارتباط در آموزش

)گفتگو ، بحث گروهی ، شبیه سازي ، ایفاي نقش ، معرفی موردي ، نمایش( روش هاي آموزش 

)درك بهتر مفاهیم انتزاعی ، یادگیري راحت تر ، صرفه جویی در وقت (نقش مواد و وسائل در امر آموزش 

)د و کتاب ، پمفلت اسالید ، فیلم آموزشی ، ویدیو ، اوره( مواد و رسانه هاي آموزشی 

)تعریف انواع و علت انجام هر یک از انواع ارزشیابی( ارزشیابی 

) ساعت 17(عملی : ب

.طرح آموزش براي بیمار فرضی تدوین نموده و این طرح را به طریقه ایفاي نقش و یا بصورت پروژه عملی در کالس ارائه می شود

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمون میان ترم

پایان ترمآزمون 

انجام عملی آموزش به بیمار در حضور دانشجویان در کالس درس و یا در محیط بیمارستان و بر بالین بیمار

منابع اصلی درس

چگونه طرح درس بنویسیم ؟) 1381(صابریان ، معصومه 

.چاپ اول. روش هاي تدریس و یادگیري در آموزش پرستاري و مامایی ) . 1382(عبدالعلیان، معصومه 

.دانشگاه علوم پزشکی بابل چاپ اول. روش هاي تدریس و یادگیري در آموزش پرستاري )1379(عبدالعلیان معصومه 

سالمی: تهران . اصول آموزش به بیمار ) . 1380(تانیا . مهاجر ایروانی 
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Guilebert , jj . (1987).educational handbook ofhealth personnel . 6thed geneva:

Who.

Harris , s.(1993). Human communications .(3rded.(Manchester: black well.

Cooper, j.m.(1994(
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15:کد درساصول و مهارت هاي پرستاري : نام درس

)ساعت85(4:تعداد واحد

عملی- نظري : نوع واحد

:.............پیش نیاز

هدف کلی درس 

آشنایی دانشجوي پرستاري با مفاهیم اساسی مرتبط با ارائه مراقبت به مددجویان در چارچوب فرآیند پرستاري و کسب توانایی هاي الزم 
.مقررات و اخالق حرفه اي و به کارگیري احکام اسالمیبه منظور اجراي روش هاي بالینی پرستاري با تکیه بر رعایت قوانین ، 

شرح درس

این در س به عنوان درسی پایه ارائه می گردد و هدف از آن است که دانشجوي پرستاري براي مراقبت از مددجویان مبتال به مشکالت 
سی و کسب مهارت در مراقبت از ضمن آشنائی با مفاهیم اسادر این درس سعی بر آن است که دانشجوي پرستاري . سالمتی است

مددجویان بتواند در راستاي ارتقاء تامین و حفظ سالمت آنها از تفکر خالق در به کارگیري فرآیند پرستاري بهره جوید و همواره رعایت 
.قوانین ، مقررات و اخالق حرفه اي و احکام اسالمی را مد نظر قرار دهد

رئوس مطالب

)ساعت 51( نظري: الف

سالمت و بیماريمفهوم 

نیازهاي اساسی انسان

آشنایی با تاریخچه پرستاري ، تعریف حرفه پرستاري

فرآیند پرستاري

کنترل عفونت

تامین امنیت مددجویان

مفهوم تغذیه در مراقبت از مددجویان

مفهوم تعادل مایعات و الکترولیت ها ، دفع مدفوع و ادرار

مفهوم اکسیژن رسانی

استراحتمفهوم خواب و 
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مفهوم نیاز به آسایش درد و تسکین درد

مفهوم نیازهاي بهداشتی

عالیم حیاتی

مفهوم حرکت و بی حرکتی ، عوارض مربوط به بی حرکتی

روند التیام زخم

مراقبت هاي قبل و بعد از عمل جراحی

ترخیص انتقال و پذیرش

گزارش نویسی

آموزش به مددجو

دارو دادن و محاسبات دارویی

اسالمی در مراقبت از مددجویاناحکام

اخالق ، قوانین و مقررات پرستاري

)ساعت 34(عملی: ب

در این بخش مهات هاي پرستاري به تناسب سر فصل دروس نظري در واحد مهارت هاي بالینی توسط مدرسین به طور عملی تدریس 
رئوس مطالب این . انسانی و یا مدل هاي آموزشی داده می شود می گردد و به دانشجویان فرصت تمرین وتکرار با استفاده از مدل هاي 

:بخش عباتند از 

شستشوي دست به روش طبی و جراحی

مرتب کردن واحد مددجو

تغییر وضعیت و جابجایی مددجو

)حمام ، مراقبت از دهان و دندان( مهارت هاي بهداشت فردي 

ثبت و کنترل عالیم حیاتی

پذیرش

انتقال و ترخیص
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د درمانی سرما و گرماکاربر

)لوله معده ، گاسترستومی ( برطرف کردن نیاز هاي تغذیه اي 

برطرف کردن نیازهاي دفع در مددجوي هم جنس از راه طبیعی و کیسه کلستومی

برطرف کردن نیاز هاي دفع ادراري در مددجوي هم جنس از راه طبیعی و سند ادراري

اصول باز کردن وسایل استریل

کش و بیرون آوردن آنپوشیدن دست

مراقبت از مددجوي ایزوله

)سند ،ماسک ( نحوه تامین اکسیژن از طریق مختلف 

ساکشن دهان ، بینی و تراکیاستومی

)پانسمان ، کوتاه کردن درن و خارج کردن آن و کشیدن بخیه ( نحوه مراقبت از زخم 

نحوه انجام انواع بانداژ

، پوستی ، شیاف ، قطره هاي چشمی ، بینی و گوشی ، تزریقات عضالنی وریدي ، زیر جلدي ، داخل خوراکی ( انواع روشهاي دارو درمانی 
)جلدي

انجام محاسابات دارویی

مراقبت از جسد

الزم به ذکر است که در آموزش عملی مهارت هاي پرستاري با استفاده از روش شبیه سازي از دانشجو انتظار می رود که هدف از انجام 
بیان کرده و نحوه برقراري ارتباط با مددجو را نمایش دهد ، به عالوه الزم است محیطمراقبت را

بیمار و وسایل کار را آماده و او را نظر روانی و جسمانی جهت انجام روش هاي مراقبتی خاص آماده نموده و در نهایت نتایج کار را 
.گزارش و ثبت نماید

شیوه ارزیابی دانشجو

نظري

دوره ايآزمون هاي 

آزمون پایان ترم

عملی
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مشاهده نحوه انجام روش هاي پرستاري توسط دانشجو در فرصت هاي تمرین و تکرار

نمایش عملی روش ها در حضور مربی طی آزمون هاي دوره اي

نمایش عملی روش ها در حضور مربی در مرحله آزمون پایانی

منابع اصلی درس

)تجدید نظر چهارم /( آینده سازان –روش هاي پرستاري بالینی تهران شهرآب ) 1382(موسوي ، ملیحه السادات ، عالیخانی ، مریم 

تهران . ترجمه اساتید دانشکده پرستاري و مامایی ایران . اصول و فنون پرستاري پوتر و پري ) 1381(پوتر، پاتریشا آن ، پري ، آن گریفین 
سالمی: 
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16:کد درس)1(پرستاري و بهداشت جامعه: نام درس

)ساعت34(2: تعداد واحد

عملی- نظري : نوع واحد

:.............پیش نیاز

هدف کلی درس 

ه دانشجو تا با به کارگیري اصول خدمات بهداشتی اولیه بتواند در قالب انتقال دانش و اطالعات الزم در زمینه بهداشت جامعه و مبانی آن ب
.فرآیند پرستاري بهداشت جامعه تدابیرمناسب جهت حل مشکالت جامعه ارائه نماید

شرح درس

) 1(جامعه در درس بهداشت. نظر به اینکه تامین سالمت جامعه در گرو ارائه خدمات بهداشتی توسط نیروي انسانی آموزش دیده می باشد
مفاهیم ، نقش ها و فعالیت هاي پرستار بهداشت جامعه و تیم بهداشت ، نظام هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتی در جهان و ایران ، 

، کاربرد فرآیند پرستاري بهداشت جامعه و الویت هاي بهداشتی در ایران 2010براي همه تا سال مراقبت هاي اولیه بهداشتی و بهداشت
و بهداشت مدارس ) epi(ند آموزش بهداشت ، اصول و روش هاي آموزشی بهداشت مادر و کودك ، برنامه گسترش ایمن سازي ، فرآی

.گنجانده شده است 

رئوس مطالب

تاریخچه بهداشت جامعه

مفاهیم ، تاریخچه پرستاري بهداشت جامعه و نقش و فعالیت هاي پرستار بهداشت جامعه در تیم بهداشتی

)تاثیر عوامل فرهنگی و مذهبی در بهداشت جامعه ( ثر بر سالمت و بهداشت عوامل مو

مشکالت ناشی از ازدیاد جمعیت در جهان و ایران–ضوابط و معیار هاي مسائل جمعیتی –سیاست هاي جمعیتی 

تاثیر تنظیم خانواده و فاصله گذاري در سالمت و بقاء مادران و کودکان

رائه خدمات بهداشت و تنظیم خانوادهنحوه ارتباط با مردم براي ا

تاثیر آموزش در برنامه هاي تنظیم خانواده

مهاجرت ، فقر ، بیسوادي و تاثیر آن بر بهداشت جامعه

کاربرد فرآیند پرستاري در بهداشت جامعه 

خدمات بهداشتی در ایران و جهاننظام ها و سازمان هاي عرصه
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سیستم شبکه

)phc(بهداشتیمرافبت هاي اولیه 

فرآیند آموزش بهداشت ،اصول ،روش ها و مدل هاي آموزش بهداشت

اولویت هاي بهداشتی در ایران،مفاهیم آموزش بهداشت،تکنولوژي آموزشی

برنامه گسترش ایمن سازي ،چگونگی اجراي برنامه واکسیناسیون

بهداشت مدارس و نقش هاي پرستار بهداشت مدارس

شیوه ي ارزیابی دانشجو

آزمون پایان ترم

آزمون میان ترم

تهیه و ارائه مقاالت مرتبط با رئوس مطالب

مشارکت در بحث گروهی در طول تدریس

منابع اصلی درس

جهاد : ترجمه ، علی صارمی ، اکبر خمسه ،چاپ اول، تهران:مبانی پزشکی پیشگیري )1366(گري،جان آرسترانگ میوز و فولر ،گاد فري 
دانشگاهی

طهوري: جامعه شناسی پزشکی و بهداشت ،تهران ) 1376(چهرمحسنی، منو

مجالت بهداشت جهان

ژرف:تهران . اصول خدمات بهداشتی) 1373(میر حسینی، غالم رضا

ارجمند: تهران . مراقبت هاي اولیه بهداشتی در عمل ،ترجمه آمنه انوشه و دیگران: پرستاري بهداشت جامعه)1375(مک ، موري آن 

بهداشت جامعه چاپ اول ، تهران نشر نیپرستاري) . 1379(همحمدي ، رخشند

Nies,m.a.Tmcewen,m(2001).community healthnursing:promoting the health of
populations.(3rded).philadelphia:w.b.saunders.

Lundy,k.s.,janes,s.(2001).community health nursing :caring for the public,s health .(1st

ed.).sudbury:jones andbartlett.
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17:کد درس)2(پرستاري و بهداشت جامعه: نام درس

)ساعت34(2: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

:.............پیش نیاز

هدف کلی درس 

دانشجویان جهت فراگیراي مفاهیم خانواده ارائه می شود تا بر این اساس بتوانند به بررسی شناخت ، و این درس با هدف کمک به 
.تشخیص مشکالت بهداشتی پرداخته و مهارت هاي الزم را در حل مسائل و معظالت بهداشتی خانواده به کار گیرند

شرح درس

مفاهیم ) 2(لذا در درس بهداشت جامعه . اي سالمت جامعه می باشدخانواده مهمترین نهاد اجتماعی است و توجه به سالمت آن مبن
و ساختار خانواده ، خانواده از دیدگاه اسالم ، مشاوره قبل از ازدواج ، مراحل تکاملی خانواده و وظایف خانواده در هر یک از ، انواعمربوطه

ري در خانواده و اصول بازدید منزل ، بحران در خانواده و روش هاي این مراحل ، ساختار نقش ، ارتباط و عملکرد خانواده ، فرایند پرستا
.پویایی گروه و اقتصاد بهداشت ارائه می شود،تطابقی با آن، سوء رفتار در خانواده ، خانواده هاي آسیب پذیر ، مفهوم پنداشت از خود 

رئوس مطالب

مفهوم خانواده ، انواع خانواده و ساختار خانواده

الم نسبت به خانوادهدیدگاه اس

مشاوره قبل از ازدواج ، رعایت بهداشت خانواده با تاکید بر مشاوره ژنتیکی

مراحل تکاملی خانواده

وظایف خانواده در هر مرحله تکاملی و نیازهاي بهداشتی هر مرحله و نقش پرستار

ساختار نقش ، ارتبا ط، قدرت وارزش در خانواده و عملکرد خانواده

اري در خانواده و اصول بازدید منزلفرایند پرست

)معلولیت ، اعتیاد ، طالق ( بحران در خانواده و روش هاي تطابق با آن 

خانواده هاي آسیب پذیر و آسیب هاي روانی اجتماعی در جامعه

سوء رفتار در خانواده
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پویایی گروه

اقتصاد بهداشت

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمون پایان ترم

آزمون میان ترم

هیه و ارائه مقاالت مرتبط با رئوس مطالبت

مشارکت در بحث گروهی در طول تدریس

منابع اصلی درس

.نشر نی : تهران . پرستاري بهداشت جامعه ).1379(محمدي ، رخشنده 

بشري: تهران . پرستاري بهداشت خانواده چاپ اول )1375(حسینی

.رشد: تهران . اوره گروهی پویایی گروه و مش) 1372... (شفیع آبادي ، عبدا

Gordis , (1998). Epidemiology . (2 nd ed ) . philaephia :saunders.

Stanhope , m, lancaster , j . (2000) . community&public public health nursing
(5thed) . dt louis :mosby.

Friedman , m.m , bowden , v.r , jones , e. (2003 . (family nursing : resarch , theory&
practice, (5 th ed ) . uppersaddle river : prentice hall.
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18:کد درس)3(پرستاري بهداشت جامعه: نام درس

)ساعت17(1: د واحدتعدا

نظري: نوع واحد

:.............پیش نیاز

هدف کلی درس 

این درس به منظور آشنایی دانشجو با مسائل بهداشت محیط در جامعه و عوامل موثر بر آن ارائه می شود تا با استفاده از دانش و آموخته 
.ي ممکن را با تکیه بر اصول فرآیند پرستاري ارائه دهدهاي بهداشتی بتواند در جهت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه راهکارها

شرح درس

بر این اساس درس بهداشت جامعه . زیر بناي یک جامعه سالم متکی بر رعایت اصول بهداشت محیط و شناخت عوامل موثر بر آن است 
ك ، آلودگی صوتی ، پرتو ها و هوا ، فاضالب و خا. شامل مفاهیم بهداشت محیط ، اکوسیستم و بحران محیط زیست ، بهداشت آب ) 3(

بهداشت اماکن عمومی و مسکن ، بهداشت مواد غذایی و تغذیه ، بهداشت محیط بیمارستان ها ، بهداشت زباله و مواد زائد ، بهداشت شهر 
با آنها ، ناقلین بهداشت حرفه اي ، آسیب هاي فیزیکی و شیمیایی موجود در محیط و روش هاي مقابله ) پروژه شهر سالم ( و روستا 

فیزیکی و کنترل آنها ، بالیاي طبیعی و اقدامات الزم در شرایط اضطراري ، مدیریت خدمات بهداشتی و پژوهش در پرستاري بهداشت می 
.باشد 

رئوس مطالب

مفاهیم بهداشت محیط ، اکوسیستم محیط و بحران محیط زیست

بهداشت آب و فاضالب

و پرتوهاآلودگی هوا ،خاك ، آلودگی صوتی 

بهداشت اماکن عمومی و مسکن

بهداشت تغذیه و مواد غذایی

بهداشت محیط بیمارستانها ، بهداشت زباله و مواد زاید

)پروژه شهر و روستاي سالم ( بهداشت شهر و روستا 

بهداشت حرفه اي

آسیب هاي شمیایی و فیزیکی موجود در محیط و روش هاي مقابله با آن

)مبارزه با جوندگان ، بند پایان و حشرات ( ل آن ناقلین فیزیکی و کنتر
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)سیل ، زلزله ( بالیاي طبیعی و اقدامات الزم در شرایط اضطراري 

مدیریت خدمات بهداشتی

پژوهش در پرستاري بهداشت

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمون پایان ترم

آزمون میان ترم

درستهیه و ارائه مقاالت مرتبط با سر فصل دروس در جلسات 

مشارکت در بحث گروهی در طول تدریس

منابع اصلی درس

.چاپ اول . بهداشت محیط ) . 1380. (بهنودي ، زهرا 

.چهر: اصول و مبانی بهداشت محیط تهران ) . 1382(دل پیشه اسماعیل . حلم سرشت ، پریوش 

Sullivan ,jr ., Krieger ,GR.(2001).ClinicalEnvironmental health and toxic
exposures . (3rded.(
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19:کد درسبررسی وضعیت سالمت: نام درس

)ساعت26(1: تعداد واحد

عملی- نظري : نوع واحد

فیزیولوژي:پیش نیاز

هدف کلی درس 

با بررسی وضعیت سالمت سیستم هاي مختلف بدن از سر تا پا و کاربرد روش ها و مهارت هاي الزم در انجام معاینات آشنایی دانشجو 
.فیزیکی 

شرح درس

در این درس چگونگی انجام مصاحبه با کسب تاریخچه سالمتی و رو شهاي مختلف معاینه فیزیکی در سیستم هاي مختلف بدن آموزش 
ضمن آنکه در انجام بررسی توجه به تفاوت هاي سنی مدنظر . واند بین حاالت سالمت و بیماري تمایز قایل شودداده می شود تا دانشجو بت

.قرار می گیرد

رئوس مطالب

)ساعت 9(نظري : الف 

نحوه برقراري ارتباط و انجام مصاحبه

گرفتن تاریخچه پرستاري

روش هاي معاینه فیزیکی

معاینهآماده سازي محیط و شرایط جهت انجام

وسایل معاینات مختلف

SOAPIEنحوه گزارش نویسی و ثبت اطالعات حاصل از معاینات به روش 

بررسی وضعیت سالمت سیستم هاي مختلف بدن شامل

پوست و ضمائم آن

سرو گردن

چشم

گوش
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دهان

حلق

بینی

غدد لنفاوي

سینه و ریه

قلب و عروق محیطی

اعصاب

شکم

عضالت و سیستم حرکتی

سیستم تناسلیپستان و 

معاینات دوره اي

)پستان ، بیضه ها ( نحوه انجام خودآزمایی ها 

غربالگري

)ساعت 17(عملی : ب

. با استفاده از شیوه شبیه سازي ، فیلم هاي آموزشی و نمایش بر روي مدل انسانی نحوه انجام معاینات به دانشجو آموزش داده می شود 
تدا با انجام معاینه بر روي هم کالسی هاي خود به تمرین آموخته هایش پرداخته و سپس در سپس از دانشجو خواسته می شود که اب

.محیط هاي کارآموزي به بررسی وضعیت سالمت بیماران بپردازد تا بتواند تفاوت بین حالت سالمت و بیماري را تشخیص دهد

شیوه ارزیابی دانشجو

نظري

آزمون هاي کوتاه بین دوره اي

ترمآزمون پایان 

عملی

انجام معاینات فیزیکی یک یا چند سیستم در مددجو و ارائه گزارش مربوطه
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منابع اصلی درس

FULL, j ,&schaller , A. J. (2000). HealthAssessmetnt : A Nursing Approach .(3rded) .

philadelpia :lippincott .

Leasia , M.S ,&Monahan , F.D.(2002) APracticL Guide to Health Assessmetnt .(2ND

ED). Phiadelphia :W.B. saunders .

Potter , P.A&Welitz , P. B. (2003 . (Pocket Guide to Health Assessmetnt .(5thed) ST.

LOUIS :MOSBY.
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20:کد درس)1(پرستاري بهداشت مادران و نوزادان : نام درس

)ساعت51(3: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

دارو شناسی ، فرآیند یادگیري و اصول آموزش به مددجو:پیش نیاز

هدف کلی درس 

سالمت جسمی ، روانی ، ( و جمعی هدف این درس فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به بهبود سالمت زنان به طور فردي 
به عالوه شناخت پویایی فیزیکی ، فیزیولوژیکی و روانی زنان از نوجوانی تا پیري و . از نوجوانی تا کهنسالی است ) اجتماعی و معنوي 

.نحوه سازگاري آنها با این مراحل مدنظر می باشد

حاملگی ، تولد کودك نوزادي ، یائسگی و کهنساالی ، اهیمت آموزش هدف دیگر تاکید بر مسائل مربوط به رشد و تکامل همانند بلوغ 
دیگر تاکید براي پذیرش نقش و پیشگیري از عوارض تاثیر عوامل مذهبی ، فرهنگی ، اقتصادي ، اجتماعی بر سالمت زن و خانواده در 

ر انتقادي کاربرد تحقیق و استفاده از فرآیند نظریه ها و اصول پرستاري ارائه شده دراین درس پایه اي براي تفک. انتظار فرزند است 
.پرستاري در مراقبت بهداشتی از زنان خواهد بود

شرح درس

بر این اساس مفاهیم بهداشت مادران و نوزادان ، قلمرو فعالیت . این درس بر پی ریزي یک جامعه سالم و بر موازین اسالم استوار است 
ویت در ارائه مراقبت هاي بهداشتی اولیه با توجه به استراتژي هاي سازمان بهداشت جهانی ، مادر و کودك ، سالمت زن به عنوان یک اول

اهمیت آموزش در تامین ، حفظ و ارتقاء سالمت مادران و نوزادان و پیشگیري از عوارض ناشی از تغییرات بلوغ ، بارداري ، زایمان و 
نشجویان در حیطه هاي آموزش نظري و عملی و آشنایی با مراحل طبیعی این درس با حضور فعاالنه دا. یائسگی شرح داده می شوند 

زندگی مادر و نوزاد به آنها فرصت می دهد تا توانایی هاي الزم را براي ارزیابی سالمت مادر ، جنین و نوزاد و به طور کلی خانواده در 
ختلف آموخته هاي خود را براي انجام تدابیر پرستاري به انتظار فرزند و تشخیص مسائل و مشکالت آنها کسب نمایند و در موقعیت هاي م

.کار گیرند

رئوس مطالب

کلیات پرستاري بهداشت مادران و نوزادان

تعریف ، اهداف ، قلمرو گسترش فعالیت پرستاري بهداشت مادران و نوزادان ، نظام ارائه خدمات بهداشت مادران و نوزادن و عوامل موثر بر 
)میزان هاي تولد ، مرگ و میر مادر ، نوزاد ( یاتی در بهداشت مادران و نوزادان آن ، شاخص هاي مهم ح

)مسائل قانونی و اخالقی( استانداردهاي مراقبت در بهداشت مادران و نوزادان 

فرآیند پرستاري در بهداشت مادران و نوزادان

فرهنگ و تاثیر آن بر بهداشت مادران و نوزادان
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ع و ساختارتعریف ، انوا: خانواده 

فعالیت هاي تفکر انتقادي در پرستاري بهداشت مادران و نوزادان

سالمت زن

تعاریف سالمت ، سالمت زن ، نظر اسالم نسبت به سالمت زن

نقش زن در جامعه

بلوغ اولین قاعدگی ، عوامل موثر بر شروع اولین قاعدگی ، سندرم پیش از قاعدگی اختالالت قاعدگی

دوره باروري

م پیش از یائسگی ، یائسگی و عوامل موثر بر آن ، عوارض یائسگیسندر

تدابیر پرستاري در این دوران

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي دستگاه تناسلی زن 

برآمدگی ونوس ، لب هاي بزرگ و کوچک ، کلیتوریس ، پرینه ، دهلیز ، غدد بارتولن ، غدد اسکن ، دهانه : اندام هاي تناسلی خارجی 
.پیشابراه ، مدخل مهبل و پرده بکارت 

مهبل ، رحم ، لوله هاي رحمی ، تخمدان ها ،عروق خونی،درناژلنفاوي ، رباطها واعصاب هریک از اندامهاي : اندام هاي تناسلی داخلی 
.تناسلی 

( سیکل قاعدگی ) گذاري مرحله قبل از تخمک گذاري ، مرحله تخمک گذاري و مرحله بعد از تخمک ( سیکل تخمدانی : سیکل تناسلی
.تاثیر هورمون ها بر سیکل تناسلی زن ) مراحل قاعدگی ، تکثیري ، ترشحی و قبل از قاعدگی 

لقاح و رشد و تکامل جنینی 

بلوغ تخمک و اسپرم ، انتقال تخمک و اسپرم به لوله هاي رحمی ، لقاح ، تشکیل و تقسیم تخم ، النه گزینی تخم

منبع ، خصوصیات و (، مایع آمنیوتیک ) طرز تشکیل و اعمال بند ناف ( ، بند ناف ) تشکیل و اعمال جفت طرز( تکوین و تکامل جفت 
)اعمال آن 

پرده هاي جنینی ، رشد و تکامل جنین ، دوره هاي زندگی تخم ، رویان و جنین ، مشخصات هر دوره

ردش خون جنینرشد و تکامل جنینی در هر دوره عوامل موثر بر رشد و تکامل جنین ، گ

بارداري
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تعریف واژه ها و اختصارات

روش هاي محاسبه تاریخ احتمالی زایمان) عالئم حدسی ، احتمالی ، قطعی ( عالئم و نشانه هاي حاملگی 

تغییرات دوران بارداري

قلب ،دستگاه تنفس ، پستان ها ، دستگاه گردش خون و) مهبل ، رحم ، لوله هاي رحم ( تغییرات دستگاه تناسلی : تغییرات جسمی 
دستگاه گوارش ، دستگاه ادراري ، وزن ، پوست و جدار شکم ، غدد مترشحه داخلی، تغییرات اسکلتی ، عضالنی و عصبی

واکنش هاي روانی مادر و خانواده در انتظار فرزند در دوران بارداري ، تصویر ذهنی زن در بارداري ، روان زیست ) 1: تغییرات روانی 
) . سه ماهه اول ، دوم ، سوم ( تکامل وظایف مادري ) . نقش هورمون ها و عواملی که در نقش مادري یک زن موثرند ( ي شناسی مادر

واکنش هاي روانی پدر نسبت به ) 2. مادر با بارداري ، نظر اسالم نسبت به نقش مادر در خانواده تدابیر پرستاري در تقویت تطبیق 
ي ، پدر شدن و مراحل آن ، نقش پرستار در مراحل پدرشدن ، نظر اسالم نسبت به نقش پدر در دوران حاملگی ، روان زیست شناسی پدر

بارداري زن

مراقبت هاي دوران بارداري

معاینات اولیه ،معاینات عمومی ، گرفتن شرح حال ، معاینات (اهمیت مراقبت هاي دوران بارداري ، ارزیابی سالمت مادر در دوران بارداري 
)فواصل مالقات و معاینات مربوطه (مالقات روتین ) یی و تست هاي آزمایشگاهی ماما

مراقبت از پوست ، پستان ها ، دندان ها ،نوع لباس ، دفع ، خواب و استراحت ، ورزش : آموزش مددجو در رابطه با مراقبت از خود 
ثل سیگار و الکل ، مواد مخدر ، اشعه ایکس ، داروها و اثرات آنها ،مسافرت ، اشتغال به کار ، مقاربت ، مضرات استفاده از مواد زیان آور م

بر جنین

تغذیه و نیاز هاي غذایی در این دوران عوامل خطر تغذیه اي ، آموزش جهت تامین مواد غذایی: تغذیه در دوران بارداري 

بلی ، تورم صورت و انگشتان ،تاري دید ، سردرد خونریزي مه( در دوران بارداري آموزش مددجو در مورد عالیم خطرناك و هشدار دهنده
. )هاي شدید و طوالنی ، پارگی کیسه آب 

واکسیناسیون در دوران بارداري

آموزش تمرینات تنفسی ،تن آرامی و ورزش هاي این دوران

توصیه هاي اسالم در مورد بهداشت جسمی و روانی دوران بارداري

تهوع ، استفراغ صبحگاهی ، تکرار ادرار ، سوزش معده ، نفخ شکم ، یبوست : بیر پرستاري مربوطه ناراحتی هاي جزئی دوران بارداري و تدا
، همورئید ، کمر درد ، واریس پا ، انقباضات و کرامپ ها ، خیز ، ترشحات مهبلی ، تنگی نفس ، بی خوابی ، کاهش فشار خون وضعیتی ، 

carpal(سندرم کارپال تانل  tunnel syndrome(
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ارزیابی سالمت جنین 

اهمیت و دالیل بررسی سالمت جنین

انواع روش هاي تهاجی و غیر تهاجمی، تشخیص سالمت جنین، واکنش هاي روانی مادر به روشه اي تشخیص سالمت جنین 
نمونه برداري ) FBP(، بیوفیزیکال پروفایل جنینی OCT NST،مانیتورینگ داخلی و خارجی ، دالپر ، سونوگرافی ، ارزیابی حرکات جنین، 

آمنیو سنتز و آخرین روش ها بر اساس پیشرفت هاي نوین طب ) PUBS(نمونه گیري از خون بند ناف ) CVS(از پرزهاي کوریون 
)تعریف ویژگی هاي هر روش ، موارد استفاده ، عوارض و مراقبت هاي پرستاري در هر روش ( جنین 

ژنتیک و مشاوره ژنتیک

بهداشت مادران و نوزاداناهمیت ژنتیک در 

انتقال ارثی ژن و کروموزوم ها

)اختاللت کروموزوم هاي جنسی و غیر جنسی ( اختالالت کروموزومی 

)الگوي انتقال، اختالالت چند ژنی و تک ژنی ، بیماري هاي ژن غیر جنسی ، اختالالت ژن جنسی ( اختالالت ژنی 

تشخیص اختالالت ژنتیکی در دوران بارداري

)، نقش پرستار در مشاوره ژنتیک اهداف خدمات ، مشخص کردن خانواده آسیب پذیر ، مسائل اخالقی( وره ژنتیک مشا

نظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم

زایمان طبیعی 

:عوامل موثر بر زایمان طبیعی –الف 

) station(ایستگاه ) Position(، قرار )LIE(،قواره)ATTITUDE(جنین ، استخوان ها ، درزها و فونتانل هاي سر جنین ، وضع 
.....)لمس شکم ، مانور لئوپلد ، سونوگرافی ( و روش هاي تشخیص وضعیت جنینی در لگن ) presentation(نمایش 

( استخوان ها و مفاصل لگن ، تقسیمات لگن ، اقطار لگن حقیقی ، انواع لگن ، روش هاي اندازه گیري اقطار لگن : کانال زایمان 
)پلویمتري

)تناوب ، شدت ، مدت و دوره استراحت ( انقباضات رحمی ، خصوصیات انقباضات رحمی : نیروهاي زایمان 

دخول کامل در لگن ، نزول ، خم شدن سر به جلو ، ( حرکات اساسی مکانیسم زایمان طبیعی : تئوري هاي مربوط به شروع زایمان 
)رجی ، خروج جنینچرخش داخلی ، خم شدن سر به عقب ، چرخش خا

عوامل روانی
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عالئم کاذب و حقیقی زایمان ، دیالتاسیون ، افاسمان) سبک شدن ( عالئم مقدماتی : عالئم شروع زایمان - ب

مرحله اول و فازهاي مربوط به آن ، مرحله دوم ، مرحله سوم و مرحله چهارم: مراحل مختلف زایمان - ج

)تغییرات قلب و گردش خون ، دستگاه تنفس ، دستگاه گوارش ، دستگاه ادراري ( ان تغییرات فیزیولوژیک در هنگام زایم_د

و مراقبت هاي فوري پس از زایمان) آمادگی جهت زایمان (مراقبت هاي پرستاري در حین زایمان و آموزش هاي الزم به مددجو -ه

روش هاي مختلف کاهش درد زایمان

علل درد زایمان

هیپنوتیزم ، طب سوزنی ، طب فشار ، بیوفیزیک ، تنس ) lamaz(؛ الماز Readروش هاي رید ( ارویی روش هاي کاهش درد غیر د
)TENS (مزایا و معایب هر روش ، مکانیسم اثر و مراقبت هاي پرستاري مربوطه ،

ودندال ، پاراسرویکال ، اپی استفاده از مسکن ها ، خواب آور ها ، مخدرها ، استفاده از بی حسی هاي پ( روش هاي کاهش درد دارویی 
).مزایا ومعایب هر روش ، مکانیزم اثر و مراقبت هاي پرستاري مربوطه ( دورال ، نخاعی 

دوره بعد از زایمان

رحم ، سرویکس ، ( تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی ، مداخالت پرستاري و آموزش هاي خاص این دوره شامل تغییرات سیستم تناسلی 
اسکلت عضالنی ، پستان ها ، غدد آندوکرینی ، قلب و گردش خون ، تنفس ، ادراري گوارشی ، ) راه ، لوشیا و انواع آن واژن ومیان دو

اعصاب ، پوست و سیستم ایمنی

روانی–تغییرات روحی 

با تولد نوزاد) مادر ، پدر و سایر خواهر و برادران ( سازگاري خانواده 

تعریف ، عوامل موثر بر رفتار والدي ، فرایندعهده دار شدن نقش والدي) PARENTHOOD(والدي 

POSTPARTUM(غم و اندوه بعد از زایمان  BLUES(

تدابیر پرستاري و آموزش هاي خاص دوره بعد از زایمان

اقبت در منزل ، ورزش ها و ، آموزش پیگیري و مر) در طول شش هفته پس از زایمان ( مراقبت هاي فوري پس از زایمان و دوره نفاس 
تمرینات بدنی ، معاینه پستان ها و دستگاه تناسلی ، فعالیت معمول از سرگیري روابط جنسی روش هاي پیشگیري از بارداري ، برگشت 

قاعدگی ، حمایت هاي روحی و روانی از مددجو ، نظر اسالم نسبت به بهداشت این دوره و احکام شرعی مربوط

ت هاي پرستاري از نوزاد و آموزش هاي خاصنوزاد طبیعی مراقب

)تغییرات تنفسی ، گردش خون ، متابولیکی ، عصبی ،گوارشی و سایر اندام ها ( فیزیولوژي نوزاد 
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تمیز کردن راه هاي تنفسی ( مشخصات فیزیکی نوزاد و مراقبت هاي پرستاري شامل مراقبت هاي بالفاصله پس از تولد در اتاق زایمان
)هیپوترمی ، تعیین آپگار ، بستن بند ناف و تعیین هویت،پیشگیري از 

تماس مادر و نوزاد

مراقبت هاي الزم در اتاق نوزادان–الف 

بررسی وضعیت جسمی و عالئم حیاتی ، قد وزن دور سر ، دور سینه ، درجه حرارت ، رفلکس ها و رفتار نوزاد ، معاینه اولیه براي تشخیص 
)نقص هاي مادرزادي

، توجه از چشم ها ، پیشگیري ) Kتزریق ویتامین ( اي پرستاري بر اساس ارزیابی تنظیم درجه حرارت ، پیشگیري از خونریزي مراقبت ه
از عفونت و تست هاي غربالگري واکسیناسیون

مراقبت معمول از نوزاد

، پوست ، رنگ ، تغذیه ، دفع ادرار و مدفوع مراقبت از بند ناف ،مراقبت از دستگاه تناسلی ، بررسی وضعیت ظاهر) حمام (بهداشت عمومی 
فعالیت ها

مراقبت در منزل

آموزش هاي الزم جهت ارتقاء ارتباط عاطفی مادر و نوزاد و خانواده- ب

آموزش به مادر و خانواده در مورد استحمام ، مراقبت از بند ناف ، نحوه بغل کردن ،ایمنی ، بازنگهداشتن راه هاي تنفسی ، درجه حرارت 
بدن و محیط ، دستگاه تناسلی ، دفع ، پوست و مشکالت مربوطه ، خواب و بیداري ،گریه، وزن گیري و واکسیناسیون نوزاد

تغذیه نوزاد

تشریح و فیزیولوژي پستان

فیزیولوژي ترشح شیر

مشخصات شیر مادر ، مزایا و اثرات جسمی و روانی تغذیه با شیر مادر در مادر ونوزاد

آماده کردن پستان ها براي شیردهی ، شروع شیردهی ، روش ها و وضعیت شیر ( و آموزش هاي الزم براي تغذیه نوزاد توجهات پرستاري 
)دهی ، تغذیه مصنوعی و انواع شیر مصنوعی ، موارد منع شیر دهی ، قطع شیر دهی ، نظر اسالم نسبت به تغذیه با شیر مادر 

بهداشت و تنظیم خانواده

اده در ایران و جهان تاریخچه تنظیم خانو

اهمیت اهداف و استراتژي هاي آن در ایران و جهان–تعریف تنظیم خانواده 



٧۴

نظر اسالم نسبت به تولید مثل و رو شهاي تایید شده پیشگیري از بارداري دراسالم

برنامه ریزي بهداشت و تنظیم خانواده

انواع روش هاي پیشگیري از بارداري

)روش منقطع و روش هاي دوره اي ( بارداري طبیعی روش هاي پیشگیري از - 1

هورمون هاي خوراکی ، تزریقی و کپسول هاي کاشتنی ، آي یو دي ( روشهاي مصنوعی پیشگیري از بارداري شامل روش هاي موقت - 2
)IUD ( روشهاي سد کننده مثل کاندوم مردانه و زنانه ، دیافراگم کالهک ، اسپرم کش ها ) روش هاي ) ، کف ژل ، کرم ، شیاف

پیشگیري مصنوعی دائمی شامل بستن لوله هاي رحمی در زن و عقیم سازي در مردان یا وازکتومی و استفاده از روش هاي نوین ، میزان 
اثر بخشی ، مکانیسم اثر و عوارض هر یک از روش هاي پیشگیري از بارداري ، نقش پرستار در مشاوره و آموزش به مددجو روش هاي 

.از بارداري اضطراري پیشگیري 

ارزشیابی برنامه هاي بهداشت و تنظیم خانواده

HAND(مطالعه بعضی مطالب را می توان با دادن : تذکر  OUT ( و یا معرفی منابع به عهده دانشجو گذاشت)Self study(

.

از درس پرستاري بهداشت مادران و نوزادان این بخش . در صورتی که واحد بهداشت و تنظیم خانواده به صورت جداگانه تدریس گردد
.حذف می شود

شیوه ارزیابی دانشجو

پرسش و پاسخ در هر جلسه

)ترجمه ، کنفرانس ( تکالیف کالسی 
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21:کد درس)2(دران و نوزادان پرستاري بهداشت ما: نام درس

)ساعت34(2: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

)1(پرستاري بهداشت مادران و نوزادان :پیش نیاز

هدف کلی درس 

روانی و اجتماعی افراد خانواده در انتظار فرزند هدف این درس ایجاد توانائی در دانشجو براي شناخت نیاز ها ، مسائل و مشکالت جسمی ، 
the(به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر و کسب آگاهی در مورد اهمیت آموزش در پیشگیري از عوارض در موارد آسیب پذیري 

high risk conditions ( یه اي خواهد بود براي تفکر تاکید بر نظریه ها ، تئوري ها و اصول علمی پرستاري پا. در مادر و نوزاد
..انتقادي و کاربرد تحقیق و فرآیند پرستاري در مراقبت بهداشتی در زنان و خانواده هاي آسیب پذیر 

شرح درس

حاملگی ، زایمان ، بعد از زایمان ، نوزادان ( این درس که شامل موارد غیر طبیعی و موقعیت هاي آسیب پذیري در مراحل مختلف باروري 
می باشد به دانشجو فرصت می دهد که با حضور فعال در آموزش نظري و عرصه هاي مختلف خدمات ، توانائی هاي ) نازائی و مشکل

الزم را براي بررسی و شناخت خانواده در موقعیت هاي بحرانی به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر براي کشف مشکالت بالفعل و 
ته هاي خود را با انجام تدابیر پرستاري به موقع در موقعیت هاي بحرانی مختلف جهت تطبیق بالقوه سالمتی آنها کسب نماید و آموخ
..خانواده با این موقعیت ها به کار گیرد

رئوس مطالب

معرفی موارد غیر طبیعی یا موراد آسیب پذیري

بارداري آسیب پذیر

هاي الزماستفراغ هاي وخیم حاملگی ، تعریف ، علل ، تدابیر پرستاري و آموزش 

تعریف ، عالئم ، علل ، تدابیر ( اختالالت فشار خون در بارداري ، تعریف و طبقه بندي فشار خون در بارداري ، پره اکالمپسی واکالمپسی 
)درمانی و مراقبت هاي پرستاري 

خونریزي هاي دوران بارداري

تعریف ؛ انواع ، عالئم و نشانه ها ، اقدامات درمانی و ( از رحم سقط ، مول هیداتی فرم ، حاملگی خارج : خونریزي هاي نیمه اول بارداري 
)تدابیر پرستاري مربوطه 

تعریف عالئم و نشانه ها ، تشخیص ، ) جفت سر راهی و جداشدن زودرس جفت ( اختالالت جفت : خونریزي هاي نیمه دوم بارداري 
)درمان و مراقبت هاي پرستاري مربوطه 
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تعریف،علل،عالئم و نشانه ها (هیپوفیبرینوژنمی،اختالالت انعقادي منتشر داخل عروق: در بارداريمشکالت همراه با خونریزي
)،تشخیص،درمان و مراقبت هاي پرستاري مربوطه

انواع ، عالئم و نشانه ها ، تشخیص ، درمان و مراقبت هاي ) پلی هیدروآمنیوس ، اولیگوهیدروآمنیوس ( اختالالت مایع آمنیوتیک 
.مربوطه پرستاري 

.تعریف ، عالئم و نشانه ها ، راه هاي تشخیصی ، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري : بیماري هاي داخلی و جراحی در بارداري شامل 

دیابت و تاثیر آن بر حاملگی ،تاثیر حاملگی بر دیابت ، هیپر تیروئید سیم و هیپوتیروئید سیم: اختالالت غدد آندوکرینی 

هاي قلبی و عروقی در بارداري و تاثیر آن بر حاملگی ، تاثیر حاملگی بر بیماري قلبیبیماري 

کم خونی ها ، کم خونی فیزیولوژیک ، فقر آهن ، کمبود اسید فولیک ، تاالسمی ، سیکل سل

آسم و بیماري سل: اختالالت ریوي 

تومگالوویروس ، تبخال ویروسی ، ایدز ، هپاتیت هاي ویروسی ، توکسوپالسموز ، سرخجه ، سی: بیمار یهاي عفونی و ویروسی در بارداري 
آنفلوآنزا ، عفونت دستگاه ادراري ، سوزاك ، سیفلیس

آپاندیسیت در حاملگی ، ضربه به شکم

تعریف ، عالئم ، ( زجر جنینی ، مرگ داخل رحمی جنین ABO,RHحاملگی چند قلو ، ناسازگري هاي : وضعیت هاي آسیب پذیر جنین 
)هاي تشخیص ، درمان و تدابیر پرستاري روش

زایمان هاي آسیب پذیر 

)علت ، عالئم و نشانه ها ، تشخیص ، درمان و مراقبت هاي پرستاري ( زایمان سریع 

،علل ، عالئم و نشانه ها ، تشخیص ، درمان و مراقبت هاي پرستاري) Dystocia(زایمان مشکل 

، علل ، عالئم ، عوارض ، اقدامات درمانی ) دیررس ( ، پروالپس بند ناف ، زایمان پس از موعدزایمان زودرس ، پارگی زودرس کیسه آب 
و مراقبت هاي پرستاري در هر یک از موارد فوق

زایمان هاي ابزارمند یا تهاجمی

induction(القاء زایمان  of labor ( اپی زیاتومی ، زایمان با فورسپس ، زایمان با واکیوم ) تعریف ، انواع ، ( ، سزارین ) وانتوز
)دالیل انجام ، عوارض ، مراقبت هاي پرستاري قبل حین و پس از زایمان 

نوزادان آسیب پذیر
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)مشخصات ، عوارض ، مراقبت هاي پرستاري مربوطه ( تعریف ، نوزاد نارس ، کم وزن و دیررس 

درمان بیماري هاي همولیتیک و مراقبت abo, rhیماري زا ، ناسازگاري هاي اختالالت همولیتیک نوزاد ، یرقان فیزیولوژیکی ، یرقان ب
، هیپرترمی ، هیپوگلیسمی ، خفگی ، سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان ) فتوتراپی ، دارو درمانی ، تعویض خون ( هاي پرستاري مربوطه 

اده در مقابل فرزند ناهنجار و مرده و نوزاد آسیب پذیر و نقش ، احیاء نوزاد ، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري ، عکس العمل خانو
.پرستار در تطبیق خانواده با وضعیت جدید

صدمات زایمانی و عوارض بعد از زایمان

صدمات وارد به مادر در حین زایمان

نیوتیک ، احتباس جفت ، تاخیر در خونریزي هاي حین زایمان ، هماتوم ، وارونه شدن رحم ، پارگی هاي کانال زایمان ، آمبولی مایع آم
)تعریف ، علت ، عالئم و نشانه ها ، تشخیص ، درمان و مراقبت هاي پرستاري در هر یک از موارد فوق ( جمع شدن رحم 

: صدمات وارد به نوزاد 

) یزي داخل مغزي سفال هماتوم ، بوس زایمانی ، کاپوت سوکسیدانوم ، شکستگی استخوان جمجمه ، خونر( صدمات وارد به جمجمه 
، شکستگی استخوان ترقوه ، بازو ، ران و ) فلج عصب صورتی ، صدمه به عصب فرنیک ، آسیب به شبکه بازویی ( صدمات سیستم عصبی 

).عالئم و نشانه ها ، تشخیص ، درمان و مراقبت هاي پرستاري مربوطه ( پاها در رفتگی

:عوارض بعد از زایمان 

وفلبیت ، آمبولی ریهترومبوآمبولی ، ترومب

)، سالپنژیت PIDآندومتریت ،( عفونت دستگاه تناسلی : عفونت ها 

علل ، عالئم ، تشخیص ، درمان و تدابیر پرستاري ) ماستیت و آبسه پستان ( عفونت زخم ، عفونت دستگاه ادراري ، عفونت پستان ها 
.مربوطه 

نازائی و عقیمی

.روش هاي تشخیص ، تدابیر درمانی ، مراقبت هاي پرستاري و آموزش هاي الزم ) ردان و در زنان نازائی در م( تعریف ، انواع ، علل 

Hand(مطالعه بعضی مطالب را می توان با دادن : تذکر out ( و یا معرفی منابع به عهده دانشجو گذاشت)self study(

شیوه ارزیابی دانشجو

پرسش و پاسخ در هر جلسه

)ترجمه ، کنفرانس ( تکالیف کالسی 



٧٩

آزمون پایان ترم

آزمون میان ترم

منابع اصلی درس

Burroughs , A,&lifer , G.(2001 .(Maternity nursing : An introductory text (8thed .
Philadelphia: W.B.saunders.

Dickson E.J.siverman , B.L.Kaplan ,j. (1998 .(Maternal infant nursing care . (3rded).st

Louis :Mosby.

Littleto L.J,Engebebetson , j.c) .2002.(Maternal neoternal and Women,s Health nursing.

Lowdermilk , D.L , Perry , s.F. , BObak . L .M. (2002). Maternity and women,s Health

.(7thed). St louis :mosby .

Murray , s.s., mckinney , E.S, Gorrie ,T.M.(2002). Foundations of maternal newborn

nursing .(3rded). Philadelphia: W.B.saunders.

Olds, S.B,London , M.L.,landewig , p.W.(2000 . (Maternal newborn nursing: A FAAMILY

AND COMMUNITY BASED basedApproach .(6thed).upper saddle river : prentice Hall .

Sherwen , W, scoloveno , M.A (1999.(Clinical companion for maternity nursing :

childbearingfamil.(3rded.(.

Simpson , k.r&creehan , k,r&creehan , P.A.(2001) . PRENATAL NURSING . (2NDED.(
PHLLADELPHA: LIPPINEOCTT .

WONG , D.L perry S.E. Hookenbury , M(2002 (Maternal child nursing (2nded ). St louis:

mosby.



٨٠

22:کد درس)1(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی: نام درس

)ساعت51(3: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

تشریح ، فیزیولوژي ، بیوشیمی ، میکروب شناسی ، انگل شناسی ، تغذیه و تغذیه درمانی:پیش نیاز

هدف کلی درس 

ظور تلفیق آموخته هاي خود در زمینه علوم پایه با مفاهیم ونظریه آشنایی دانشجو با مفاهیم زیر بناي پرستاري و ایجاد توانایی در او به من
هاي پرستاري به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند

شرح درس

در این درس با تدریس مفاهیم زیربنایی پرستاري ، مفهوم تعادل و اختالل در مایع الکترولیت هاي بدن و مفهوم سرطان به دانشجو کمک 
شود تا با تلفیق آموخته هاي خود با علوم پایه بتواند از نظریه ها و مفاهیم پرستاري ضمن به کارگیري فرآیند پرستاري در مراقبت از می 

در این راستا بر تقویت مهارت هاي تفکر خالق در کاربرد فرآیند پرستاري به منظور ارتقاء ،تامین و .استفاده کند بزرگساالن و سالمندان 
.مت بزرگساالن و سالمندان تاکید می شودحفظ سال

رئوس مطالب

)ساعت 25(مفاهیم پایه پرستاري 

مروري بر کاربرد فرآیند پرستاري

تنیدگی و سازگاري

اختالل در تصویر ذهنی از خود

شوك و انواع آن

صدمات و ترمیم سلولی

پیشگیري و نوتوانی

مراقبت در بیماري هاي مزمن

سالمندي

رویارویی با آنمرگ و مراحل 

کنترل عفونت در بیمارستان
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) ساعت 12(تعادل و اختالل در مایع و الکترولیت هاي بدن 

مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت ها

)افزایش یا کاهش حجم ( اختالل حجم مایعات در بدن 

تعادل اسید و باز و اختالالت اسید و باز با ذکر بررسی ). هیپرکلسمی هیپوناترمی ، هیپوکلسمی ، ( اختالل در تعادل و تبادل الکترولیت ها 
و شناخت عالئم ؛ درمان و مراقبت بر اساس فرآیند پرستاري

)ساعت 14(مفهوم سرطان 

تعریف سرطان

اپیدمیولوژي ، علت شناسی

پاتوفیزیولوژي

)طان ، تغییرات سلولی ، تفاوت تومور هاي خوش خیم و بدخیم شناخت سلول ، تفاوت سلول طبیعی با سر( بیولوژي سرطان و تومور ها 

پیشگیري از سرطان

سرطان در سالمندان

)جراحی ، پرتودرمانی ، شیمی درمانی ، ایمنی درمانی ، گرما درمانی ( درمان هاي سرطان 

فوریت هاي آنکولوژي

به کارگیري فرآیند پرستاري در مراقبت از مددجویان مبتال به سرطان

وتوانی در سرطانن

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمونهاي مرحله اي

آزمون پایانی

)ارائه کتبی یا شفاهی مقاله ، ترجمه مقاالت روز ( تکالیف کالسی

حضور فعال در بحث هاي کالسی

منابع اصلی درس
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Smeltzer, s.c.&Bare , B. (2000) . BRUNNERAND SUDDARTH,S TEXT BOOk of medical

surgical nursing . (10 th ed . (philadelphia: lippincott .
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23:کد درس)2(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی: نام درس

)ساعت68(4: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

)1(بیماري هاي داخلی و جراحی داروشناسی ، پرستاري:پیش نیاز

هدف کلی درس 

ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگساالن و یا سالمند مبتال به اختالالت شایع سیستم هاي گوارشی ، 
ل اخالقی و موازین شرعی در حرکتی و تولید مثل بر اساس فرآیند پرستاري و با بهره گیري از مهارت تفکر خالق و پایبندي به اصو

خدمات پرستاري

شرح درس

این درس شامل اختالالت تغذیه اي ، حرکتی ، دفعی روده اي ، دفعی کلیوي و اختالالت سیستم تولید مثل زنان و مردان واختالالت 
نموده و از نظریهلی تلفیق ضمن تدریس این دروس به دانشجو کمک می شود آموخته هاي خود را با آموخته هاي قب. پستان می باشد 

.ها و مفاهیم پرستاري و مهارت هاي تفکر خالق هنگام کاربرد فرآیند پرستاري در مراقبت از مدجویان بزرگسالن و سالمند بهره گیرد

رئوس مطالب

)ساعت 20(اختالالت حرکتی 

اسکلتی–مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم عضالنی 

)تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، تست هاي تشخیص و عالیم شایع ( حرکتی بررسی و شناخت سیستم 

( صدمات سیستم عضالنی ، اسکلتی و مفاصل : ساماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم حرکتی و بافت همبند شامل 
)و کشیدگی ها شکستگی ها و انواع آن ، دررفتگی ها ، پیچ خوردگی 

)استئوپروز ، بیماري پاژه ، استئوماالسی ، نقرس و آرتریت نقرسی ( ت متابولیکی استخوان اختالال

استئوآرتریت

)اسئومیلیت ، آرتریت عفونی ، سل استخوان و مفاصل ، سل ستون فقرات ( عفونت هاي استخوان 

تومور هاي استخوان

.........)والگوس –هالوس ( اختالالت پا 

)آرتریت روماتوئید ، لوپوس اریتماتوسیستمیک و اسکلرودرمی( د اختالالت بافت همبن
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)ساعت 14(اختالالت تغذیه اي 

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم گوارش

)تاریخچه ، معاینات ، تست هاي تشخیص و عالیم شایع ( بررسی و شناخت تغذیه و سیستم هضم و جذب 

تغذیه در فرد سالم

سوء تغذیه

هاي تغذیهانواع روش 

)چاقی ، بی اشتهایی و پرخوري عصبی ( ساماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به سوء تغذیه 

)اختالالت دهان، دندان ،غدد بزاقی( سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت هضم و جذب 

گاستریت حاد و مزمن ، زخم معده ، ( ه اختالالت معده سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال ب) دیسفاژي ، آشالزي ، ریفالکس ( مري 
)سرطان معده 

اختالالت التهابی ، کولیت اولسراتیو ، اسهال ، بیماري کرون ، آپاندیسیت ، ( سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت روده اي 
)پریتونیت ، گاستروآنتریت ، عفونت هاي انگلی 

،هرنی ، دیورتیکول روده ، انسداد روده ، سندرم روده تحریک پذیر ، تروماهاي رودهتومور ها و سرطان روده

) ساعت 20(آنورکتال و ادراري : اختالالت دفعی 

سیستم دفعی آنورکتال

هموروئید ، کیست پایلونیدال ، فیشرآنال ، فیستول آنال ،سرطان آنورکتال ، آبسه رکتال ، یبوست و بی اختیاري مدفوع

سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت دفعی روده اي

)کلیوي ( سیستم دفعی ادراري 

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم ادراري

)تاریخچه سالمت ، معاینات فیزیکی ، تست هاي تشخیص و عالیم شایع (بررسی و شناخت سیستم ادراري

)سیستیت ، آبسه کلیه ، پیلونفریت ، گلومرونفریت( اختالالت عفونی سیستم ادراري ساماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به 

صدمات دستگاه ادراري ، سنگ هاي دستگاه .....) سرطان مثانه ( سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به تومورهاي دستگاه ادراري 
ادراري
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اختالالت مادرزادي سیستم ادراري ، بیماري هاي عروقی سیستم ) نوروژنیک احتباس ادراري ، بی اختیاري ادرار ، مثانه( مشکالت دفعی 
ادراري ، هیدرونفروزیس

) ساعت 14(اختالالت سیستم تولید مثل ، تناسلی و پستان 

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم تولید مثل ، تناسلی و پستان

)تست هاي تشخیصی و عالیم شایع تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، ( بررسی و شناخت 

:ساماندهی مراقبت از زنان مبتال به اختالالت سیستم تناسلی شامل 

خوش خیم و بدخیم نظیر کانسر ( عفونت هاي دستگاه تناسلی و لگن، اختالالت ساختاري دستگاه تناسلی ، تومور هاي دستگاه تناسلی 
)سرویکس

:الت سیستم تناسلی شامل سامان دهی مراقبت از مردان مبتال به اختال

سرطان بیضه ، اورکیت ، اپیدیمیت ، هیدروسل ، ( تومور هاي خوش خیم و بد خیم ، هیپر پالزي پروستات و پروستاتیت ، اختالالت بیضه 
)واریکوسل ، کرپتوارکیدیسم ، فیموزیس 

:ساماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت پستان شامل 

خیم و بد خیم پستان ، آبسه ، کیست ، بیماري هاي نوك پستان ، هیپرتروفی پستان و اختالالت پستان در مردانتومور هاي خوش 

توجه 

در تمامی اختالالت فوق ، ذکر علت ، عوامل خطر ، پاتوفیزیولوژي ، عالیم و نشانه ها ، روشهاي تشخیص ، انواع درمان هاي طبی ، 
بیماري و درمان و مراقبت هاي الزم پرستاري با تاکید بر مراقبت از خود، آموزش به بیمار ، خانواده ، دارویی و جراحی ، عوارض ناشی از

.جامعه و مالحظات دوران سالمندي ضروري است 

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمونهاي مرحله اي

آزمون پایانی

)ارائه کتبی یا شفاهی مقاله ، ترجمه مقاالت روز ( تکلیف کالسی

عال در بحث هاي کالسیحضور ف

منابع اصلی درس
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24:کد درس)3(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی: نام درس

)ساعت68(4: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

)2(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی :پیش نیاز

هدف کلی درس 

الالت شایع قلب و عروق ، تنفس ، ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگساالن و یا سالمند مبتال به اخت
.متابولیک و عفونی بر اساس فرآیند پرستاري و با بهره گیري از مهارتهاي تفکر خالق و پاي بندي به اصول اخالقی و موازین شرعی 

شرح درس

یر واگیر و روش کار در این درس شامل اختالالت گردش خون ، اختالالت تنفسی ، اختالالت متابولیکی ، بیماري هاي عفونی واگیر و غ
آموخته هاي خود را با آموخته هاي قبلی تلفیق نموده و با . ضمن تدریس این دروس به دانشجو کمک می شود . اطاق عمل می باشد 

بهره گیري از نظریه ها و مفاهیم پرستاري و مهارت هاي تفکر خالق بر اساس فرآیند پرستاري به مراقبت از مددجویان بزرگسال و 
.مند نیازمند درمان هاي داخلی و جراحی بپردازدسال

رئوس مطالب

)ساعت 20(اختالالت گردش خون 

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي قلب و عروق

)تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، تست هاي تشخیصی و عالیم شایع ( بررسی و شناخت سیستم گردش خون 

، بیماري میوکارد ، نارسایی قلب شامل آنژین صدري ، انفارکتوس ( اختالالت قلب و عروق ساماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به
)آندوکاردیت ، میوکاردیت ، پریکاردیت و کاردیومیوپاتی( هاي دریچه هاي قلب ، بیماري هاي عفونی و ساختمان قلب 

سکروز ، التهاب و آنوریسم آئورت ، ترومبوز ، آمبولی شریانی آتروا( سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به بیماري هاي عروق محیطی 
لنفانژیت ، ادم لنفاوي ( و اختالالت لنفاوي شامل ) ، بیماري بورگر ، رینود ، اختالالت وریدي ، نارسایی سیاهرگ ها و زخم هاي واریسی 

(

) ساعت 20(اختالالت تنفسی 

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم تنفسی

)تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، تست هاي تشخیصی و عالیم شایع ( سی و شناخت سیستم تنفسی برر

)شامل بینی ، حلق ، حنجره ، ناي و نایژه ها ( به اختالالت تنفسی فوقانی سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال



٨٨

آتلکتازي ، پنومونی ، بیماري هاي شغلی ریه و به بیماري ( تانی سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم تنفسی تح
)هاي بدخیم ریه 

) ساعت 12(اختالالت متابولیکی 

تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، ( مروري بر آناتومی و فیزیولوي سیستم هاي متابولیکی ، بررسی و شناخت غدد مترشحه داخلی 
)تست هاي تشخیص و عالیم شایع 

گواتر ، هیپوتیروئیدیسم ، هیپرتیروئیدیسم ، تیروئیدیت ، ( مان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت غدد تیروئید و پاراتیروئید سا
).سرطان تیروئید ، هیپر پارا تیروئیدسیم و هیپو پاراتیروئیدسیم 

)ري و پرکاري غدد آدرنال ، فئوکروموسیتوما کم کا( از بیماران مبتال به اختالالت غدد آدرنال ساماندهی مراقبت از

سامان دهی مراقبت از بیماران مبتال به کم کاري و پرکاري غده هیپوفیز ، در قسمت خلفی و قدامی

سامان دهی بیماران مبتال به دیابت قندي

پانکراس ، صدمات پانکراس ، کله سیستیت پانکراتیت حاد ، سرطان ( سامان دهی مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت کبد و کیسه صفرا 
)حاد و مزمن ، سرطان کیسه صفرا ، هپاتیت ویروسی و باکتریایی ، آبسه کبد ، پیوند کبد ، آمیلوئیدوزیس و بیماري ویلسون 

)ساعت 8(بیماري هاي عفونی واگیر و غیر واگیر 

پیشگیري از عفونت ،تعریف بیماري عفونی واگیر و غیر واگیر

)تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، تست هاي تشخیصی و عالیم شایع ( و شناخت مددجویان مبتال به بیماري هاي عفونی بررسی 

:سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به بیماري هاي عفونی شامل 

)سیفلیس و سوزاك ، هرپس تناسلی ( بیماري هاي قابل انتقال مقاربتی 

)وبا ، سل ریه ( عفونت هاي باکتریال 

)شیگلوز و تیفوئید ( سالمونالیس ) تب مالت ( عفونت هاي باسیلی 

مننژیت مننگوکوکسی ، کزاز ، گاز گانگرن و جذام

، جنون گاوي ، لیشمانیوز ، ماالریا ، تب کریمه ، ) آنفوالنزا ، منونوکلئوز عفونی ، هاري ، سارس ، ایدز ( عفونت هاي ویروسی 
.شوك سپتیک هیستوپالسموزیس و 

در تمامی اختالالت فوق ، ذکر علت ، عوامل خطر ، پاتوفیزیولوژي ، عالیم و نشانه ها ، روش هاي تشخیص ، انواع درمان هاي : توجه 
ه طبی ،دارویی و جراحی ، عوارض ناشی از بیماري و درمان و مراقبت هاي الزم پرستاري با تاکید بر مراقبت از خود آموزش به بیمار خانواد

.و جامعه و مالحظات دوران سالمندي ضروري است 
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) ساعت 8( روش کار دراطاق عمل 

جراحی و انواع روش هاي آن اثرات جراحی هاي بزرگ ، اصول مراقبت هاي پرستاري قبل ، حین و بعد از اعمال جراحی ، ساختمان و 
ون و انواع آن ، پیشگیري از انتشار عفونت و حفظ ایمنی در تشکیالت اطاق عمل، وسایل ثابت اطاق عمل، وسایل جراحی ، استریلیزاسی

روش هاي ) و ریکاوري CSRاسکراب ، سیرکوالر ( اطاق عمل ، انواع پوزیشن هاي حین جراحی ، وظایف و نقش هاي پرستاران 
بیهوشی و دارو هاي مصرفی در بیهوشی

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمونهاي مرحله اي

آزمون پایانی

)ارائه کتبی یا شفاهی مقاله ، ترجمه مقاالت روز (السی تکلیف ک

حضور فعال در بحث هاي کالسی

منابع اصلی درس
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25:کد درس)4(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی: نام درس

)ساعت68(4: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

)3(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی :پیش نیاز

هدف کلی درس 

آشنایی دانشجو با مفهوم معلولیت و توانبخشی و کمک به کسب توانایی مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال به اختالالت 
ادراکی بر اساس فرآیند پرستاري و با بهره گیري از مهارت هاي تفکر خالق و –شایع سیستم هاي حمایتی ، محافظتی ، حسی، شناختی 

خالقی و موازین شرعیپاي بندي به اصول ا

شرح درس

ضمن تدریس این دروس به دانشجو . ادراکی می باشد –این درس شامل اختالالت سیستم هاي حمایتی ، محافظتی ، حسی، شناختی 
تفکر کمک می شود آموخته هاي خود را با آموخته هاي قبلی تلفیق نموده و با بهره گیري از نظریه ها و مفاهیم پرستاري و مهارت هاي 

.خالق بر اساس فرآیند پرستاري به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت مورد اشاره بپردازد 

رئوس مطالب

)ساعت 12(اختالالت سیستم حمایتی 

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي پوست

)هاي تشخیصی و عالیم شایع تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، تست( بررسی و شناخت سیستم حمایتی 

اگزما ، انواع درماتیت ها ، پسوریازیس ، انواع آکنه، : ساماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت شایع سیستم حمایتی شامل 
) اپیدرم نیکرولیز کشنده ،–پمفیگوس ( بیماریهاي تاولی پوست ) , SCC BCCسارکوم کاپوزي ، مالنوما، ( سرطان هاي پوست شامل 
انواع کمپرس ، حمام ، (،انواع روش هاي درمانی در اختالالت پوستی )باکتریایی،قارچی،انگلی،ویروسی (،انواع عفونت هاي پوستی 

)درمان هاي جراحی با تاکید بر لیزر و کرایو ، کشیدن پوست ) پانسمان 

ع سوختگی ، درجه بندي و تعیین درصد سوختگی ، اختالالت تعریف و انوا: سامان دهی مراقبت از مددجویان با صدمات سوختگی شامل 
اورژانس حاد ، ( سیستمیک در سوختگی ، مایع درمانی در سوختگی ، انواع گرافت ها و فالپ ها ، مراقبت هاي سوختگی در سه مرحله 

و نوتوانی) عفونی ، مزمن 

)ساعت 18(اختالالت سیستم محافظتی 

سیستم خونسازمروري بر آناتومی و فیزیولوژي

)تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، تست هاي تشخیصی و عالیم شایع ( بررسی و شناخت سیستم خونساز 
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آنمی (،شامل اختالالت ناشی از سلول هاي قرمز خون) خونساز ( سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم محافظتی 
، بزرگی طحال و پارگی آن، )آگرانولوسیتوز ، مولتیپل میلوما ( تالالت ناشی از سلول هاي سفید خون ، اخ)ها و انواع آن،پلی سیتمی ها

اختالالت پالکتی و فاکتور هاي انعقادي

)، هموفیلی DIC، اختالالت انعقادي هیپوپروترومبینمی، ) اختالالت خونریزي دهنده پورپورا، ترومبوسیتوپنیک خونریزي دهنده (

نواع آنلوسمی و ا

)هوچکین ( لنفوم 

) ساعت 12(اختالالت حسی 

مروري بر آناتومی و فیزیولوي چشم و گوش

)تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، تست هاي تشخیصی ، عالم شایع ( بررسی و شناخت سیستم حسی 

کره ، چشم ، پلک غدد اشکی قرنیه ( سیستم بینایی نقایص ) بینایی ( سامان دهی مراقبت و نواتوانی مددجویان مبتال به اختالالت حسی 
اصالح عیوب انکساري چشم ... ) دوربینی ، نزدیک بینی ( اورژانس هاي چشم ، تومور هاي چشمی ، اختالالت انکساري چشم ) ، شبکیه 

.... )لنز ، عینک ( 

( گوش میانی .... ) زخم ، خراش ( الالت گوش خارجی اخت) شنوایی ( سامان دهی مراقبت و نوتوانی مددجویان مبتال به اختالالت حسی 
انواع ناشنوایی ها ، درمان هاي جراحی جهت اصالح شنوایی) سندرم منیر ( گوش داخلی .....) اوتیت 

) ساعت 22(ادراکی –اختالالت شناختی 

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي دستگاه عصبی

)تی ، معاینات فیزیکی ، تست هاي تشخیصی و عالیم شایع تاریخچه سالم( بررسی و شناخت سیستم عصبی 

اختالالت سطح هوشیاري ، کما ، تشنج و انواع آن : ادراکی شامل –سامان دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم شناختی 
) آبسه مغزي ( عفونت هاي مغزي ) S.A.Hخونریزي هاي زیر عنکبوتیه ( ، صرع ، تومور هاي مغزي ، اختالالت خونریزي دهنده مغزي 

) درد کمر ، هرنی دیسک مهره اي و تومور هاي نخاع ( سکته مغزي ، حمالت گذاري ایسکمیک ، اختالالت سیستم اعصاب محیطی 
انتینگتون ، آلزایمر ، کره ه( گانه مغزي ، اختالالت دژنراتیو مغزي 12اختالالت نورون هاي حرکتی فوقاي و تحتانی ، اختالالت اعصاب 

افزایش ( صدمات مغزي ونخاعی ) ALS(پارکینسون ، مولتیپل اسکلروزیس ، سندرم گیلن باره ، میاستنی گراو ، اسکلروز جانبی نخاعی 
)میگرن (فشار داخل جمجمه ، صدمات مغزي و صدمات نخاعی ، اعمال جراحی مغز ، سردرد و انواع آن 

علت ، عوامل خطر ، پاتوفیزیولوژي ، عالیم و نشانه ها ، رو شهاي تشخیص ، انواع درمان هاي در تمامی اختالالت فوق ، ذکر : توجه 
طبی و دارویی و جراحی ، عوارض ناشی از بیماري و درمان و مراقبت هاي الزم پرستاري با تاکید بر مراقبت از خود ،آموزش به بیمار، 

.خانواده و جامعه ومالحظات دوران سالمندي ضروري است
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) ساعت 4( مفهوم معلولیت و توانبخشی 

)ژنتیکی ، ناشی از سوانح (بررسی معلولیت ها 

تعریف نوتوانی و اصول آن

فلسفه بازتوانی و انواع بازتوانی

آشنایی با تجهیزات وامکانات و کاربرد آنها در رفع مشکالت جسمی ،روانی و اجتماعی

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمون هاي مرحله اي

آزمون پایانی

)ارائه کتبی یا شفاهی مقاله، ترجمه مقاالت روز (تکلیف کالسی 

حضور فعال در بحث هاي کالسی

منابع اصلی درس

Smeltzer ,S.C.&Bare . B (2000) . Brunnerand suddarth , s text Book of medical

surgical sursing) .10thed ) . Philadelephia: lippincott .

Black , j.M HAWKS , J. H., Keene ,.A.M.(2001) . MEDICAL SURgical nursing (6thed) .

philadelphia :saunders .

Polaski , A.L, Tatro ,S.E.(1996). LUckman,score principle and practice of medical
surgical nursing) .1sted) . phiadelphia: saunders.

Berry , E. ,&KOHN , M.L. (2000 . (OPERATING TECHNIQUE .(1STED.(
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26:کد درسپرستاري ویژه: نام درس

)ساعت51(3: تعداد واحد

نظري: نوع واحد

)4(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی :ش نیازپی

هدف کلی درس 

آشنا کردن دانشجو با مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي مراقبت ویژه ، نحوه بررسی نیازهاي بیمار ، تصمیم گیري مناسب و انتخاب 
الحضات دوران سالمندي ، نوتوانی و آموزش به عروقی ، تنفسی و کلیوي با تاکید بر م–در بیماران مبتال به اختالالت قلبی اولویت ها

.بیمار و خانواه او 

شرح درس

بدین منظور به دانشجو کمک می . این درس شامل مراقبت هاي پرستاري خاص از بیماران بستري در بخش هاي مراقبت ویژه است 
یه ها و مفاهیم پرستاري را در امر مراقبت از شود ضمن تلفیق آموخته هاي خود با آموخته هاي قبلی ، مهارت هاي تفکر خالق ، نظر

.مددجویان بزرگسال و سالمند نیازمند مراقبت هاي ویژه پرستاري به کار گیرد

رئوس مطالب

)ساعت CCU)23مراقبت هاي ویژه در 

بخش هاي ویژه و محرك هاي محیطی موجود در ) شامل محیط فیزیکی بخش ، وسایل و تجهیزات الزم ( سیستم مراقبت هاي ویژه 
.چگونگی کنترل آنها 

آنژین صدري ، انفارکتوس میوکارد با ذکر عالئم و نشانه ها ، پاتوفیزیولوژي ، تشخیص ( مراقبت هاي ویژه در بیماري هاي عروقی کرونر 
)عوارض، درمان و مراقبت هاي الزم بر اساس فرآیند پرستاري ، پیش آگهی ، فوریت هاي پزشکی ،

.تشخیص الکتروکاردیوگرام غیر طبیعی از طبیعیکاردیوگرام ،اصول آلکترو

طبقه بندي دیس ریتمی هاي قلبی شامل دیس ریتمی هاي فوق بطنی و بطنی ، انواع بلوك هاي قلبی با ذکر عالیم و نشانه ها تغییرات 
.الکتروکاردیو گرافی ، درمان و مراقبت هاي پرستاري از پیشگیري تا نوتوانی 

دستگاه مانیتورینگ ،نحوه استفاده از دستگاه هاي موجود در بخش هاي مراقبت ویژه شامل دستگاه ضربان ساز ، دفیبریالتور ،اصول کار و
.ضربان ساز مصنوعی و مراقبت هاي پرستاري مربوط به آن 

.ریوي پیشرفته –احیاء قلبی 

) ساعت ICU)20مراقبت هاي ویژه در 



٩۴

و مراقبت هاي قبل و بعد از عمل با تاکید بر نوتوانی و آموزش به بیمار و خانواده او) ته باز و بس( انواع جراحی قلب 

مروري کوتاه بر فیزیولوژي تنفس ، مکانیک تهویه ، انتقال اکسیژن و گاز کربنیک و منحنی تجزیه اکسیژن

با ذکر پاتوفیزیولوژي ، عالیم و نشانه ها ، درمان و مراقبت هاي پرستاري ، اکسیژن درمانی ، اختالالت ARDSنارسایی حاد تنفسی و 
اسید و باز ، تفسیر گاز هاي خون شریانی ، بیماران نیازمند تهویه مکانیکی ، انواع

ت کنترل با ونتیالتور و شرایط جداسازي بیمار از دستگاه هاي تهویه مکانیکی ، چگونگی استفاده از آنها و مراقبت هاي الزم از بیماران تح
دستگاه 

) ساعت 8(مراقبت هاي ویژه در دیالیز 

نارسایی حاد و مزمن کلیه ، پاتوفیزیولوژي ، عالیم و نشانه ها ، تشخیص و اصول درمانی و مراقبتی

نحوه مراقبت از بیماران تحت کنترل با همودیالیز

کنترل با دیالیز صفاقینحوه مراقبت از بیماران تحت 

پیوند کلیه و مراقبت هاي قبل و بعد از عمل

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمون هاي مرحله اي

آزمون پایانی

)ارائه کتبی یا شفاهی مقاله، ترجمه مقاالت روز (تکلیف کالسی 

حضور فعال در بحث هاي کالسی

منابع اصلی درس

Smeltzer , S.C.&Bare . B (2004) . Brunnerand suddarth , s text Book of medical

surgical sursing) .10thed ) . Philadelephia: lippincott .

Black , j.M HAWKS , J. H., Keene ,.A.M.(2001) . MEDICAL SURgical nursing (6thed . (

Polaski , A.L, Tatro ,S.E.(1996). LUckman,score principle and practice of medical
surgical nursing) .1sted (

URDEN, L.D. stacy , K.M , lough , M.E.(2002 . (Thalan s crtical care nursing (4 th ed ) . st.

louis: mosby. .
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27:کد درسپرستاري در بحران ، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه: نام درس

)ساعت43(2: تعداد واحد

عملی- نظري : نوع واحد

)4(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی :پیش نیاز

هدف کلی درس 

افزایش آگاهی و ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه اقدامهاي فوري پرستاري جهت حفظ جان مصدومین و پیشگیري از عوارض در 
حوادث ، سوانح ، بالیا و بحران ها تا رسیدن کمکهاي پزشکی و آماده سازي دانشجو جهت انجام مراقبت هاي پرستاري در بخش 

اورژانس و جامعه 

شرح درس

انشجو ضمن کسب آگاهی در مورد اصول و مفاهیم پرستاري در فوریت ها با بهره گیري از مهارت هاي تفکر خالق و فرآیند حل مشکل د
به طور عملی نیز با نحوه ارائه مراقبت فوري به مصدومین و بیماران اورژانس در خارج از بیمارستان و یادر بخش اورژانس آشنا خواهد شد 

.

رئوس مطالب

)ساعت 26(ينظر

اصول پرستاري در فوریت ها و بالیا ، فرآیند پرستاري در فوریت ها ، مالحظات اخالقی و قانونی

قبل از بیمارستاناقدام هاي پرستاري 

ساختار بخش اورژانس

تریاژ

بررسی و شناخت بیماران در وضعیت اورژانس

ارائه مراقبت ها بر اساس اولویت

بالیاي طبیعیایمنی ، امداد و نجات در

احیاء قلبی ریوي اولیه

تهیه نمونه هاي آزمایشگاه
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مایع درمانی وریدي

سامان دهی درد

گرمازدگی ، سرمازدگی ، برق گرفتگی ، غرق شدگی و سوختگی ( مراقبت هاي پرستاري اورژانس در آسیب هاي ناشی از عوامل محیطی 
)با اشعه 

امراقبت هاي پرستاري اورژانس در مسمومیت ه

مراقبت هاي پرستاري اورژانس در گزیدگی ها

مراقبت هاي پرستاري اورژانس در ورود اجسام خارجی به چشم ، گوش، حلق و بینی

)قفسه سینه ، اندام ها ، جمجمه ( مراقبت هاي پرستاري اورژانس در شکستگی ها 

مراقبت هاي پرستاري اورژانس در صدمات نخاعی و ضربه به سر

پرستاري اورژانس در انواع شوكمراقبت هاي 

حوادث زمان جنگ

) ساعت 17(عملی : ب

در این بخش برخی از مهارت هاي پرستاري در فوریت شامل انواع بانداژ و بی حرکت کردن عضو ، انتقال و جابجایی مصدوم ، احیاء قلبی 
ضمن . ل هاي آموزشی توسط مدرس آموزش داده می شود به صورت عملی به تناسب با استفاده از مدل هاي انسانی و یا مد.... ریوي –

آنکه فرصت تمرین و تکرار در اختیار دانشجو گذارده می شود

است امکان بازدید از یک مرکز اورژانس و یک مرکز آتش نشانی به منظور آشنایی دانشجویان با تجهیزات این گونه مراکز فراهم الزم
.گردد

شیوه ارزیابی دانشجو

نظري

آزمون هاي مرحله اي کتبی و عملی

آزمون پایانی کتبی و عملی

حضور فعال در بحث هاي کالسی و یا انجام تمرین ها

منابع اصلی درس
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Walsh , M .&Kent , A . (2001) Accidentand Emergency nursing (4thed (

Brigges , J.K. (2002) . Telephone triageprotocols for nurses . (2nded (

Newberry , L. (1998) . Sheehy,s Emergencynursing . (4thed ) . st . louis: mosby
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28: کد درس)1(پرستاري کودکان: نام درس 

)ساعت 34(2: تعداد واحد 

ينظر: نوع واحد 

)1(پرستاري بهداشت مادران ونوزادان : پیش نیاز

هدف کلی درس

آشنائی دانشجو با فرآیند رشد و تکامل و نیازهاي کودك و خانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقاء سالمت کودك و خانواده در 
اخالقی مراقبت از کودكچارچوب مراقبت خانواده محور و فرآیند پرستاري منطبق بر جنبه هاي قانونی و 

شرح درس 

این واحد درسی حاوي اصول مراقبت خانواده محور ، مفاهیم رشد و تکامل ، نیازها و مشکالت بهداشتی کودکان در دوره هاي سنی 
بروز طی این درس بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با کودك و خانواده جهت حفظ و ارتقاء سالمت و پیشگیري از . مختلف است 

به عالوه در تدریس این درس آشنائی دانشجو با نظریه ها و جنبه هاي فرهنگی و اجتماعی موثر بر . مشکالت بهداشتی تاکید می شود
.مشکل در مراقبت از کودك و خانواده مدنظر می باشد سالمت کودك و استفاده از مهارت هاي تفکر انتقادي و حل

رئوس مطالب 

تاریخچه ،میزان مرگ ومیر ، میزان ابتال ، صدمات ، برنامه هاي مراقبت بهداشتی بر اساس (تحوالت بهداشتی : سالمت در دوره کودکی 
)2010مردم سالم 

ارتباط درمانی ، حمایت از (نقش پرستار کودکان ) مراقبت خانواده محور ، مراقبت غیر تروماتیک (فلسفه مراقبت : پرستاري از کودکان 
تاثیر خانواده و اجتماع ، فرهنگ و مذهب بر سالمت کودك ، ). مت ،پیشگیري از بیماري ها و آموزش هاي بهداشت خانواده ، توسعه سال

.نقش پرستار در مراقبت از کودك 

.فرآیند پرستاري و کاربرد تفکر انتقادي : فرآیند مراقبت از کودك و خانواده 

بررسی تکامل وابزار غربالگري رشد تکامل کودك) اریسکون ، پیاژه ، کولبرگ فروید ، (تئوري هاي رشد و تکامل :مفاهیم رشد وتکامل 

بازي ونقش آن بر تکامل کودك 

تکامل بیولوژیکی،اجتماعی ،روانی اجتماعی ، شناختی ، جنسی ، تصویر از جسم (رشد و تکامل: ارتقاء سالمت کودك شیر خوار و خانواده 
اضطراب جدایی ،ترس ،انواع مراقبت از کودك شیر خوار ،انضباط ، (شد و تکامل طبیعی ،تطابق کودك با فرآیند ر)خویشتن ،بازي 

وارتقاء نهایی سالمت کودك شیر خوار )محدودیت ،سندرم کودك لوس ، مکیدن انگشت ،پستانک ، کفش پوشیدن ،رویش دندان 
)نمایی مراقبتی خانواده تغذیه،خواب و فعالیت ، بهداشت دهان و دندان ، حوادث و پیشگیري از صدمه ،راه(
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کواشیوکور ، ماراسموس ، نارسایی رشد ، اسکوروي ، راشی تیسم ، حساسیت ( اختالالت تغذیه اي : مشکالت بهداشتی دوره شیرخوارگی 
و ) ردرماتیت دیاپ( برفک دهان ، اختالت پوست ) تکنیک هاي نامناسب تغذیه اي ، باال آوردن ، کولیک ( مشکالت تغذیه اي ) غذایی 

)سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار ، آپنه شیرخوارگی ( اختالالت با علت ناشناخته 

تکامل بیولوژیکی ، روانی اجتماعی ، شناختی ، اخالقی و معنوي ، جنسی و تصویر از ( رشد و تکامل : ارتقاء سالمت کودك نوپا و خانواده
تعلیم توالت ، رقابت خواهر و برادر ، کج خلقی ، ( کودك با رشد و تکامل طبیعی تطابق ) جسم خویشتن ، تکامل اجتماعی ؟ حلق و بینی 

تغذیه ، خواب و فعالیت ،بهداشت دندان، حوادث و (و ارتقاء نهایی سالمت کودك نو پا ) منفی گرایی ، انطباق با استرس ، انضباط 
)پیشگیري از صدمه، راهنمایی مراقبتی خانواده 

تکامل بیولوژیکی ، شناختی ، اخالقی و معنوي ، جنسی روانی ( رشد و تکامل : و خانواده ) قبل از مدرسه ( دسال ارتقاء سالمت کودك خر
( ، انطباق کودك با رشد و تکامل طبیعی ) زبان ، رفتار فردي اجتماعی ، بازي ( تصویر از جسم خویشتن تکامل اجتماعی ). اجتماعی 

و ) ، آموزش جنسی ، پرخاشگري ، مشکالت گفتاري ، کودك تیز هوش ، استرس و ترس کودکستان و تجارب کودکستان و آمادگی
)تغذیه ، خواب و فعالیت ، بهداشت دندان ، حوادث و پیشگیري از صدمه، راهنمایی مراقبتی خانواده ( ارتقاء نهایی سالمت کودك 

مخملک ، آبله مرغان ، مننژیت ، آنسفالیت ، سرخجه ، ( فونی اختالالت ع): نوپائی و قبل از مدرسه (مشکالت بهداشتی اوائل خردسالی 
و مالحظات کلی پرستاري در بیماري ) کودك آزاري ، سوء درمان ( سوء رفتار با کودك ) رزوئوال ، اوریون ، منونوکلوئوز عفونی و ایدز 

هاي انگلی روده اي

بیولوژیکی ، روانی اجتماعی ، شناختی ، اخالقی و معنوي ، کالمی ، تکامل ( رشد و تکامل : ارتقاء سالمت کودك سن مدرسه و خانواده 
تطابق با رشد و تکامل طبیعی ) تصویر از خویشتن ، تکامل جنسی ، بازي ) روابط اجتماعی و مشارکت ، روابط با خانواده ( تکامل اجتماعی 

( و ارتقاء نهایی سالمت طی سن مدرسه ) د به دست تجارب مدرسه ، محدودیت ، انضباط ، انطباق با استرس ، ترس ، کودکان کلی( 
)تغذیه ، خواب و استراحت ، فعالیت ، بهداشت دندان ،بهداشت مدرسه ، پیشگیري از صدمه ، راهنمایی خانواده 

)ه پیش فعالی ، اختالل یادگیري ، ترس از مدرس( شب ادراري و بی اختیاري مدفوع ، اختالالت رفتاري : مشکالت دوران مدرسه 

) تکامل بیولوژیکی ، شناختی ، روانی اجتماعی ، اخالقی و معنوي ، محیط هاي اجتماعی ( رشد و تکامل : ارتقاء سالمت نوجوان و خانواده 
و نگرانی هاي بهداشتی نوجوان و ) تصورات نوجوان از سالمتی ، عوامل موثر بر ارتقاء سالمتی نوجوان( ارتقاء نهایی سالمت نوجوان 

سازگاري با خانواده و سازگاري روانی اجتماعی ، صدمات عادات غذایی ، تناسب جسمی ، اعتیاد ، ( هاي بهداشتی نوجوان نگرانی 
).خودکشی و افسردگی ، آزارجسمی ، جنسی و عاطفی ، مشکالت یادگیري ، آکنه ، فشار خون و کلسترول باال 

شیوه ارزیابی دانشجو

آزمون هاي مرحله اي

رمآزمون پایان ت
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استفاده از مطالعه موردي جهت یادگیري و تقویت تفکر انتقادي ، بررسی رشد و تکامل کودك سالم در دوره هاي سنی ( تکالیف کالسی 
)جهت ارتقاء سالمت کودك مختلف و ارائه طرح مناسب

منابع اصلی درس
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29: کد درس )2(پرستاري کودکان : نام درس 

)ساعت51(3: تعدادواحد 

نظري:نوع واحد

)1(پرستاري کودکان :پیش نیاز 

هدف کلی درس 

آموخته هاي قبلی خود در زمینه اثرات بیماري وبستري شدن بر کودك و خانواده ، مفاهیم و روش هاي کمک به دانشجو جهت تلفیق 
مراقبتی و کلیات تکامل بیولوژیکی سیستم هاي مختلف بدن به منظور ایجاد توانایی بررسی و شناخت حالت هاي انحراف از سالمتی در 

نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستاري

شرح درس 

بخش اول 

مداخالت مناسب جهت در این درس با استفاده از مهارت هاي تفکر انتقادي و اساس فرآیند پرستاري ومراقبت خانواده محور ، نحوه ارائه
. توانی خانواده و کودك تاکید می گرددهمچنین بر آموزش و نو. رفع مشکالت سالمتی شایع در نوزادان وکودکان آموزش داده می شود 

شایان ذکر است که در . اختصاص به کودکان بیمار دارد 2اختصاص به نوزادان و بخش 1این درس در دو بخش ارائه می شود بخش 
.کودکان و بزرگساالن تاکید می شودتدریس اختالالت مربوط به سیستم هاي مختلف بدن بر اختالف عالئم و مراقبت ها در 

رئوس مطالب 

بخش اول نوزادان 

مروري بر اهمیت مراقبت از نوزادان پر خطر

آنسفالوسل،هیدروسفالی ، میکروسفالی ، اسپاینابیفیدا، میلومننگوسل ، دررفتگی : بررسی و مراقبت پرستاري از نوزادان با آنومالی ها 
ناي ، ناهنجاري هاي آنورکتال ، امفالوسل ، هرنی دیافراگم مادرزادي مفصل هیپ وپاچماقی ، شکاف لب وکام ، آترزي و فیستول مري و

.، هیدروسل و کریپتوکیدیسم وهیپوسپادیاس ، اپیسپادیاس ، اکستروفی مثانه ، دوجنسی 

هیپوتیروئیدسیم مادرزادي،فنیل کتونوري،گاالکتوزمی:مشکالت متابولیک نوزادان سالم

.کروزان و تشنج هاي نوزادي سپسیس ، آنتروکولیت ن: مشکالت نوزادان پر خطر 

بخش دوم کودك بیمار 

تنیدگی بستري شدن و عکس العمل کودك ، اضطراب جدایی ، از دست : مراقبت خانواده محور از کودك طی بیماري وبستري شدن 
دادن کنترل و درد و صدمه جسمی ، اثرات بستري شدن ، تنیدگی و عکس العمل هاي خانواده کودك بستري
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پیشگیري یا کاهش جدایی وکنترل و صدمه جنسی: ستاري از کودك بستري مراقبت پر

آمادگی از قبل از بستري تا پذیرش، ترخیص و مراقبت در منزل: آمادگی کودك جهت بستري شدن 

بررسی و مراقبت درد

،روانی ، حمایت بعد از آمادگی جسمی(آمادگی جهت تشخیص و روش هاي درمان : با روش هاي مراقبتی اطفال مفاهیم کلی مرتبط
محیطی ، کنترل عفونت ، عوامل محیطی ، اسباب بازي ها ،محدودیت هاي(، ایمنی )انجام روش و استفاده از بازي در انجام روش 

، روش هاي مربوط به دفع روده ...)گاواژ، گاستروستومی و (، روش هاي مختلف تغذیه )جابجا کردن شیر خوار و کودك ، محدود سازها 
.اي 

مشکالت ، مراقبت تکامل کودك ( مرور و تصویري از مراقبت کودك : مراقبت خانواده محور از کودك مبتال به بیماري مزمن و معلولیت 
، جنبه هایی از بیماري مزمن یا معلولیت کودك و ارتقاء رشد و تکامل طبیعی و کمک انطباق کودك) و خانواده ، مراقبت در منزل 

بررسی توانایی وسازگاري خانواده ، قبول موقعیت کودك ، مداخالت و سیستم هاي حمایتی: ا نیازهاي خاص خانواده کودك ب

مروري بر عکس العمل کودك ، خانواده مشرف به مرگ کودك و مراقبت هاي خانواده و کودك در حال احتضار: کودك در حال احتضار 

،ناشنوایی ،)MRعقب ماندگی ذهنی(ختی و مراقبت پرستاري سندرم داون مفاهیم کلی اختالالت شنا: اختالالت شناختی و حسی 

نابینایی با تاکید بر جنبه هاي پیشگیري وتوانبخشی و مراقبت از کودکان

تکامل بیولوژیکی و بررسی کودك با تاکید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، مراقبت هاي پرستاري در : اختالالت آب و الکترولیت ها 
ختالالت آب و الکترولیت ، اسهال ، استفراغا

تکامل بیولوژیکی و بررسی کودك با تاکید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، عفونت هاي ادراري ، ریفالکس مثانه :اختالالت کلیوي 
به حالب ، تومور ویلمز ، سندرم نفروتیک

اختالف در کودکان و بزرگساالن ، سندرم کروپ ، پنومونی ، آسپیراسیون تکامل بیولوژیکی و بررسی کودك با تاکید بر : اختالت تنفسی 
جسم خارجی واحیاء قلبی ریوي ، فیبروکیستیک پانکراس ، آسم

تکامل بیولوژیکی و بررسی کودك با تاکید بر اختالالت در کودکان و بزرگساالن ، هیرشپرونگ ، ریفالکس : اختالالت سیستم گوارشی 
یناسیون ،تنگی پیلور ،سلیاكگاستروازوفاژ،انواژ

سیا نوتیک (تکامل بیولوژیکی و بررسی در کودکان با تاکید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، بیماري هاي مادرزادي : اختالالت قلبی 
، نارسایی احتقانی قلب ، هیپوکسمی ، مراقبت قبل وبعد از عمل وسندرم کاوازاکی) وغیر سیانوتیک 

کامل بیولوژیکی و بررسی با تاکید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، کم خونی فقر آهن ، تاالسمی ، هموفیلی ، ت:اختالالت خون 
لوسمی حاد
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تکامل بیولوژیکی و بررسی کودك با تاکید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن ، اختالالت تشنج در :اختالالت سیستم عصبی 
)فلج مغزي (cpکودکان،تشنج ناشی از تب ، 

شیوه ارزیابی دانشجو 

آزمون مرحله اي

آزمون پایان ترم

).استفاده از مطالعه موردي ،روش نقش بازي کردن جهت یاد گیري و تقویت مهارت تفکر انتقادي (تکالیف کالسی 
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30: کد درس )1( پرستاري بهداشت روان : نام درس 

)ساعت 34( 2: تعداد واحد 

نظري: نوع واحد 

روانشناسی فردي و اجتماعی: پیشنیاز 

هدف کلی درس 

و مبانی بهداشت روان ، انسان و نیازهاي اساسی او ، مفهوم خویشتن ، علل و عوامل موثر در بروز بیماري هاي آشنائی دانشجو با اصول 
روانی وطرق پیشگیري از آنها با تاکید بر مراقبت هاي اولیه بهداشت روان در مراحل مختلف رشد و ارائه مداخالت منطقی در جهت حفظ 

وتوسعه سالمت روان فرد ، خانواده

درس شرح 

دراین درس کسب دانش و بینش در زمینه شناخت انسان ، نیازهاي اساسی ، توانائی هاي بالقوه و بالفعل ، مفهوم خود ، آشنایی با علل و 
عوامل موثر در ایجاد اختالالت روانی ، آشنایی با فشارهاي روانی و بحران ها ، اصول برقراري ارتباط درمانی با مددجویان درچارچوب 

در . پرستاري و نقش مذاهب الهی در پیشگیري و درمان اختالالت روانی با تاکید بر مراقبت هاي اولیه بهداشت روان مدنظر است فرآیند
.این درس به تقویت مهارت هاي تفکر خالق در کاربرد فرآیند پرستاري تاکید می شود 

رئوس مطالب 

سالمت روان 

متی و بیماري ، همه گیر شناسی اختالالت روانی ، ارتباط سالمت روان و فرهنگ ، جنبه مفهوم سالمت و بیماري روانی ، پیوستار سال
هاي اخالقی و قانونی روانپرستاري ، اصول بهداشت روان ، اهمیت انگیزه هاي رفتار انسان بهداشت روان ، تعریف نیاز و نقش نیازهاي 

سطح اول ، ( ه ، مدرسه و جامعه در تامین سالمت روان ، انواع پیشگیري جسمی ، روانی ، اجتماعی در تامین سالمت روان ، نقش خانواد
، گروه هاي آسیب پذیر در بهداشت روان ، پیشگیري سطح اول شامل ارتقاي سطح بهداشت روان و پیشگیري از ابتال به ) دوم و سوم 

....، کودکان خیابانی ، بی خانمانی ،فقراختالالت روانی و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی مانند اعتیاد ، طالق ، بزهکاري

روان پرستاري 

تعریف روانپرستار ، انواع دوره هاي آموزشی روانپرستاري ، نقش هاي مختلف روانپرستاران در مراکز بهداشتی ، درمانی و آموزشی جامعه 
.اجزاء تیم روانپزشکی ، آینده روانپرستاري 

مراکز روانپزشکیتاریخچه بهداشت روان ، روانپرستاري و 

تاریخچه روانپرستاري در جهان و ایران ، مراکز روانپزشکی ، خصوصیات مراکز روانپزشکی از نظر ساختار فیزیکی و روان ، محیط درمانی 
.و عوامل تشکیل دهنده آن ، نقش روانپرستاري در ایجاد و حفظ و توسعه محیط درمانی 
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انسان

مختلف ، صفات مشترك و ویژگی هاي انسان ، نیازها و طبقه بندي آنها براساس تئوري مازلو ، اهمیت نقش تعریف انسان از دیدگاه هاي 
.نیازها در شخصیت انسان ، توانایی هاي بالقوه و بالفعل انسان و اهمیت شناخت آنها از نظر بهداشت روان 

مفهوم خود

پیدایش خویشتن ، نیاز به احساس ارزش ، منابع احساس ارزشمندي ، تعریف خود ، ابعاد خویشتن ، خود ایده آل و خود واقعی علل
.خصوصیات افراد با احساس ارزشمندي باال و پایین

ارتباطات

ارتباط ، ارتباط درمانی و کاربرد آن در روانپرستاري بر اساس فرآیندپرستاري

درمانیمراحل ارتباط درمانی ، تکنیک هاي ارتباط درمانی ، موانع و سدهاي ارتباط

)MSE( عالمت شناسی و معاینه روانی 

سبب شناسی در اختالالت روانی

استرس

تعریف استرس ، تئوري هاي مختلف ، علل ایجاد کننده ، تاثیر استرس بر اورگانیسم ، طرق پیشگیري و راه هاي مقابله و تطابق با 
.استرس 

بحران

در بحران ، پیشگیري از بحرانتعریف بحران ، انواع بحران ،مراحل بحران ، مداخله

نقش مذاهب الهی در پیشگیري و درمان اختالالت روانی

شیوه ارزیابی دانشجو

مشارکت فعال دانشجو در بحث هاي کالس

آزمون میان دوره

آزمون پایان دوره

منابع اصلی درس

.رشد: تهران . بهداشت روانی ) . 1375. ( شاملو ، سعید 
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.انتظار: سبزوار . روان پرستاري ) . 1378. ( کوشان ، محسن 
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31: کد درس )2( پرستاري بهداشت روان : نام درس 

)ساعت34(2:تعداد واحد 

نظري: نوع واحد

)1( پرستاري بهداشت روان : پیش نیاز 

هدف کلی درس

و آشنایی با مشکالت آنها ، کاربرد مهارت هاي ارتباط درمانی در بررسی و تشخیص آماده سازي دانشجو جهت شناخت بیشتر مددجویان
.براساس تشخیص هاي پرستاري) از پیشگیري تا نوتوانی ( عی آنها و طرح و اجراي تدابیر پرستاري نیازهاي جسمی ، روانی و اجتما

شرح درس 

شامل انواع اختالالت روانی و طبقه بندي آنها ، علل و عوامل موثر بر آنها و طرق پیشگیري با تاکید بر ) 2(درس پرستاري بهداشت روان 
.رمان ها و مراقبت هاي مربوطه می باشدمراقبت هاي اولیه بهداشت روانی ، د

.در این درس بر استفاده از مهارت هاي تفکر خالق و کاربرد فرآیند پرستاري تاکید می شود

رئوس مطالب 

-DSMیا DSM.4تعریف و طبقه بندي اختالالت روانی بر اساس  4 TRیا چاپ هاي جدید ،

و درمان هاي مکمل) و غیر دارویی دارویی ( انواع درمان هاي متداول در روانپزشکی 

تعریف ، انواع ، اپیدمیولوژي ، سبب شناسی ، پیشگیري ، درمان ، توانبخشی و : اختالالت اسکیزوفرنیک و سایر اختالالت سایکوتیک 
مراقبت هاي پرستاري

مراقبت هاي پرستاريتعریف ، انواع ، اتیولوژي ، اپیدمیولوژي ، پیشگیري و درمان ، توانبخشی و : اختالالت خلقی 

تعریف ، انواع ، اتیولوژي ، اپیدمیولوژي ، پیشگیري ، درمان ، توانبخشی و مراقبت هاي پرستاري: اختالالت اضطراب 

تعریف ، انواع ، اپیدمیولوژي ، اتیولوژي ، پیشگیري ، درمان ، توانبخشی و مراقبت هاي پرستاري) : شبه جسمی ( اختالالت سوماتوفرم 

تعریف ، انواع ، اپیدمیولوژي ، اتیولوژي ، پیشگیري ، درمان ، توانبخشی و مراقبت هاي پرستاري: ت تجزیه اختالال

تعریف ، انواع ، اپیدمیولوژي ، اتیولوژي ، پیشگیري ، درمان ، توانبخشی و مراقبت هاي پرستاري: اختالالت انطباقی 

یولوژي ، پیشگیري ، درمان ، توانبخشی و مراقبت هاي پرستاريتعریف ، انواع ، اپیدمیولوژي ، ات: اختالالت شخصیت 

تعریف ، انواع ، اپیدمیولوژي ، اتیولوژي ، پیشگیري ، درمان توانبخشی و مراقب هاي پرستاري: اختالالت جنسی و هویت جنسی 
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اپیدمیولوژي ،اتیولوژي،پیشگیري،درمان،توان انواع)دلیریم ، دمانس ، اختالل فراموشی و سایر اختالالت شناختی ( اختالالت شناختی 
بخشی و مراقبت هاي پرستاري

تعریف ، انواع ، اپیدمیولوژي ، اتیولوژي ، پیشگیري ، درمان ، توانبخشی و مراقبت هاي ) : سوء مصرف ( اختالل مربوط به مصرف مواد 
پرستاري

پرستاريفوریت هاي روانپزشکی با تاکید بر خودکشی و مراقبت هاي 

:شیوه ارزیابی دانشجو

مشارکت فعال دانشجو در بحث هاي کالس

)تهیه و ارائه مقاله در مورد تازه هاي روان پرستاري و روانپزشکی ( انجام تکالیف تعیین شده 

آزمون میان دوره

آزمون پایان دوره

منابع اصلی درس 

.فرهنگ سازان : تهران. روانپزشکی بالینی ). 1379( قلعه بندي ، میرفرهاد 

.اشراقیه : ترجمه مریم رصدي ، محبوبه صفوي ، تهران ) . اختالالت خلقی ( پرستاري بهداشت روان ). 1381( کارسون ، ورنابز 

.اشراقیه : ترجمه مریم رصدي ،محبوبه صفوي، تهران ). اختالالت تفکر ( پرستاري بهداشت روان ). 1381( کارسون ، ورنابز 

.اشراقیه : ترجمه مریم رصدي ، چاپ اول، تهران ). استرس و اختالالت اضطرابی ( پرستاري بهداشت روان ). 1381( رنابز کارسون ، و

.اشراقیه: ترجمه مریم رصدي ، چاپ اول، تهران ). پسیکو فارماکولوژي ( پرستاري بهداشت روان ). 1382( کارسون ، ورنابز 

.براي فردا : تهران . ترجمه مجید صادقی و همکاران . مون روانپزشکیدرس آز). 1381( سادوك ، بنجامین 

Carson, V.B. (2000) .Mental Health Nursing.)2nded.).Philadelphia : W.B.

Saunders.

Boyd, M.A. (2002). Psychiatric NursingContemporary Practice. (2nt ed.).
Philadelphia: Lippincott.

Varcarolis, E.M. (2002). Foundation ofPsychiatric Mental Health Nursing, (4th
ed.). Philadelphia:W.B. Saunders.
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Fortinash, h.w.,&Holoday Worret, P.A.)2000.(Psychiatric Mental Health

Nursng, Psycha (2nded.). ST. Louis : Mosby.

Eltner, N.L. (2003). Psychiatic Nursing ,)4thED.). st LoUIS : Mosby.
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32: کد درس اصول مدیریت خدمات پرستاري: نام درس 

)ساعت 34( 2: تعداد واحد 

نظري: نوع درس 

کلیه دروس تخصصی: پیش نیاز 

هدف کلی درس 

آشنا نمودن دانشجو با دانش ، اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاري و کاربرد آن در سرپرستی عرصه هاي مختلف ارائه دهنده مراقبت 
ا تاکید بر اصول و مبانی مدیریت اسالمیهاي پرستاري به فرد ، خانواده و جامعه ، ب

شرح درس 

در این درس با آموزش اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاري دانشجو براي ایفاي نقش مدیریت و رهبري در سیستم هاي بهداشت 
ترتیب دانشجو قادر خواهد بدین .در این راستا بر اخالق و مقررات حرفه اي و ارزش هاي اسالمی تاکید می شود . درمانی آماده می شود

شد مراقبت ها را به نحو موثر و کارآمد سرپرستی کند و با کسب دانش در زمینه مدیریت خدمات پرستاري به عنوان عامل تغییر ، در جهت 
هارت هاي تفکر به عالوه بر استفاده از م. پایش و بهبود کیفیت خدمات پرستاري فعالیت نماید و در جهت توسعه حرفه پرستاري گام بردارد

.خالق در مدیریت خدمات پرستاري تاکید می شود

رئوس مطالب 

تعریف مدیریت از دیدگاه صاحبنظران

با ذکر نکات اصلی و معایب هر یک از تئوري ) کالسیک ، نئوکالسیک ، تئوري سیستم ها ( مروري بر تاریخچه مدیریت و مکاتب اصلی 
ها

نایی هاي الزم براي مدیریتاصول و وظایف مدیریت با توجه به توا

فرآیند مدیریت و ارکان آن با استفاده از نگرش سیستمیک و مقایسه مراحل فرآیند مدیریت با فرآیند پرستاري

تعریف فرآیند برنامه ریزي، اصول و مراحل فرآیند برنامه ریزي

آن هاانواع برنامه ریزي باتاکید بر برنامه هاي استراتژیک و تاکتیکال و وجوه تمایز

طبقه بندي و تقسیم وظائف و روش هاي مختلف آن در ارائه مراقبت هاي پرستاري ( تعریف سازمان دهی ، اصول و فرآیند سازمان دهی 
درمانی–در عرصه هاي مختلف بهداشتی 

ساختار و نمودار تشکیالتی سازمان هاي ارائه دهنده خدمات پرستاري ، سطوح مختلف مدیریت و وظایف هر یک

فاهیم مختلف سازمان دهی ، نقش ، قدرت ، اختیار و مسئولیت ، تمرکز و عدم تمرکز ، صف و ستادم
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مراحل تامین نیروي انسانی ، چگونگی برآورد نیروي انسانی مورد نیاز یک سیستم ارائه دهنده خدمات پرستاري در عرصه هاي مختلف 
بهداشتی درمانی

زوم آموزش هاي توجیهی و حین خدمتروش هاي مختلف بهسازي نیروي انسانی و ل

تعریف هدایت و رهبري ، فرآیند هدایت و رهبري ، شیوه هاي رهبري و کاربرد آن در هدایت فعالیت هاي خدمات پرستاري

و کاربرد آن در اداره امور خدمات پرستاري) ارتباطات ، انگیزش ، حل مشکل و تصمیم گیري ( عوامل موثر در هدایت و رهبري

اهیم و فرآیند کنترل عملکرد در مدیریت خدمات پرستاري ، انواع و روش هاي آن با ذکر اصول کاربردي در مدیریت خدمات پرستاريمف

در مدیریت پرستاري) تجهیزات ، وسایل مصرفی ، نیروي انسانی ( مراحل و اصول بودجه بندي 

اخالقیاتقوانین و مقررات و کاربرد آن در خدمات پرستاري با تاکید بر 

مدیریت در بحران و بالیا

اصول صحیح گزارش نویسی و ثبت در پرونده ، گزارش وقایع و مسئولیت هاي قانونی پرستار

اصول و مبانی مدیریت اسالمی و لزوم آن جهت به کارگیري در مدیریت خدمات پرستاري

شیوه ارزیابی دانشجو 

شرکت فعال در بحث هاي کالس

آزمون پایانیآزمون هاي مرحله اي 

.....)مقاله ، کنفرانس و ( انجام و ارائه تکالیف 

.دانشجویان می توانند از عناوین پیشنهادي زیر براي انجام تکالیف استفاده کنند

کاربرد تحقیق در مدیریت- مدیریت تضاد-

مدیریت مراقبت پرستاري در منزل- مدیریت تغییر-

مهارت هاي تفکر انتقادي در مدیریت خدمات پرستاري-مدیریت زمان-

روه و اصول و کاربرد آن در مدیریت خدمات پرستاريپویایی گ- مدیریت بحران-

اهمیت استاندارد در مدیریت خدمات پرستاري- مدیریت استرس-

مدیریت در بحران و بالیا- فرهنگ و نقش آن در مدیریت-

هره وري و اقتصاد بهداشتب-
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کاربرد کامپیوتر در مدیریت-

منابع اصلی درس 

.بعثت: تهران .چاپ اول) . ع(تحلیلی از مدیریت اسالمی در پنج سال رهبري امام علی ). 1364( ، غالمرضا ، .اشرف ، سمنانی 

.جهاد دانشگاهی: تهران .چاپ دوم.مدیریت اسالمی).1373. ( ، علی اکبر ، گنجه اي .سید علی ، افجه اي

.سازمان تبلیغات : تهران. ویرایش دوم .نگرش بر مدیریت اسالمی ).1378.( تقوي دامغانی ، رضا

.دانشگاه آزاد اسالمی :تهران .ویرایش دوم.اصول و مبانی مدیریت). 1370. (، جاسبی...عبدا

.مولفین: تهران.مان و علم مدیریتنظریه جدید ساز).1371(،مقدسی،جالل .صادقپور،ابوالفضل

.مولف:تهران .چاپ دوم.دیباچه اي بر مدیریت اسالمی).1370.( رشیدپور،مجید

.مروارید:تهران ).نگرش نظام گرا ( مدیریت منابع انسانی ).1373.( میر سپاسی، ناصر

.دانشگاه تهران: تهران .هداشت و درمان چاپ اولمدیریت و برنامه ریزي ب).1368. (سعید،مجلسی، فرشته نیکپور،بهمن ،آصف زاده،

.امیر کبیر: تهران . مناسبات انسانی در مدیریت اسالمی،ویرایش دوم).1365.( سیاهپوش،محمود

.جهاددانشگاهی: تهران .ویرایش دوم.تئوري عمومی سیستم ها از دیدگاه اسالم).1365.( سیاهپوش،محمود

.مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران . چاپ دوم. سی در کار ، سازمان و مدیریت روانشنا). 1370.( ساعتچی ، محمود

: تهران .چاپ اول.ترجمه عباس منوریان.برنامه ریزي استراتژیک براي سازمان هاي دولتی و غیر دولتی).1376.(برایسون ، جان ام
.مرکزآموزش مدیریت دولتی

چاپ .ترجمه محمد صائبی.مدیریت استراتژیک و فرآیند استراتژي).1372.( رت امجیمز ،راب: مینزبرگ، هنري: جیمز براین ،کویین 
.مرکزآموزش مدیریت دولتی:تهران .دوم

.مدرسه االمام علی بن ابیطالب: قم .ویرایش سوم. مدیریت و فرمان دهی دراسالم ).1376.( مکارم شیرازي،ناصر

.1365.چاپ اول.مدیریت اسالمی. شهید بهشتی ...... آیت ا
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کارآموزي

مقدمه 

محور تنظیم برنامه کارآموزي ها در این دوره فلسفه و رسالت برنامه، نیل به اهداف آموزشی ، کسب مهارت هاي مناسب حرفه اي و با 
هدف ، شرح "يبایدهاي یادگیر"بدین لحاظ هر برنامه کارآموزي با مد نظر قراردادن دستیابی به . هدف کاربرد علم در عمل بوده است

.کارآموزي، شیوه ارزشیابی دانشجو و محیط کارآموزي به رشته تحریر در آمده است

انتخاب محیط کارآموزي بر اساس انتظارات مبتنی بر اهداف ومحتواي دروس نظري تخصصی بوده است لیکن از آنجائی که سازمان دهی 
و کسب مهارت دانشجویان پرستاري به تناسب امکانات و مقتضیات مراکز بهداشتی ، آموزشی درمانی و سایر عرصه هاي یادگیري 

دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشور به تبع آن دانشکده هاي پرستاري با یکدیگر متفاوت می باشد ، هر دانشکده می تواند براساس 
.اي مختلف تنظیم نمایدامکانات موجود لیکن در چارچوب اهداف آموزشی، برنامه کارآموزي دانشجویان را در عرصه ه

به منظور ارزشیابی دانشجو نیز انتظار می رود که هر دانشکده با استفاده از فرم هاي تدوین شده متناسب با اهداف کارآموزي ، معیارهاي 
هارت نمره کل کار آموزي به فعالیت هاي یادگیري و کسب م¾توصیه می شود حدود . ارزشیابی کارآموزي دانشجویان را مشخص سازد

.در راستاي دستیابی به اهداف آموزشی. هاي بالینی اختصاص یابد

نظري دانشجویان و استفاده از استدالل علمی در تنظیم و اجراي تدابیر پرستاري ، انجام تکالیف بررسی با استفاده از منابع یادگیري
ه موردي و استفاده از الگوها و نظریه هاي پرستاري نیز تعیین تکالیف بالینی در قالب فرآیند پرستاري، مطالع. علمی مدنظر می باشد

.پیشنهاد می گردد
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33:کد درس اصول ومهارت هاي پرستاري : نام درس 

)ساعت 51( 1: تعداد واحد 

کارآموزي: نوع واحد 

.....................- :پیشنیاز 

راحی و داخلی قید و سپس مراکز درمانی ج) انسان سالم ( بخش هاي داخلی و جراحی بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی : محیط کارآموزي 
.شود

بالفاصله بعد از اتمام آموزش نظري و عملی: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

تدارك موقعیت مناسب و واقعی براي دانشجو جهت انجام روش هاي مراقبتی متناسب با نیاز بیماران در عرصه هاي بالینی تحت نظارت 
مستقیم مربی

شرح کارآموزي 

ر بالین بیمار و براساس نیاز وي وتشخیص هاي پرستاري تعیین شده ، روشهاي پرستاري را به مرحله اجرا در در این کارآموزي، دانشجو د
در این کارآموزي اجراي روش هاي . می آورد وبه این ترتیب در محیط واقعی آموخته هاي نظري و عملی خود را به کار خواهد گرفت

حیاتی، پذیرش ، انتقال وترخیص بیمار، حرکت دادن و تامین آسایش و عالیمپرستاري شامل پیش گیري از انتقال عفونت، بررسی
.بهداشت فردي بیمار مدنظر می باشد

به منظور حسن اجراي برنامه آموزش پرستاري و نیل به اهداف پرستاري جامعه نگر، در کلیه عرصه هاي کارآموزي توجه خاص به 
آموزش به بیمار و خانواده در طی بستري و در زمان ترخیص و مراقبت در منزل تاکید می لذا بر . مددجو، خانواده، جامعه ضروري است 

.شود

شیوه ارزیابی دانشجو

استفاده از فرم تدوین شده جهت ارزیابی عملکرد دانشجو

انجام و ارائه تکالیف بالینی
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34: کد درسپرستاري بهداشت مادران و نوزادان: نام درس 

)ساعت 51( 1: تعداد واحد 

کارآموزي: نوع واحد 

- :پیشنیاز 

هاي تنظیم خانواده ، اتاق زایمان ، بخش مامائی و نوزادان و دانشجویان دختر در در مانگاه هاي پره ناتال ، درمانگاه: محیط کارآموزي 
ورژانس و داخلی و جراحیدانشجویان پسر در بخش هاي ا

همزمان با درس نظري: زمان ارائه 

هدف کلی درس

فراهم ساختن امکان تجربه بالینی براي دانشجویان در مراقبت پرستاري از زنان و خانواده در انتظار فرزند

شرح کارآموزي 

و حل مشکالت بالفعل و بالقوه سالمتی و بهبود هنر و دانش پرستاري و نیز آگاهی به علوم انسانی و دیگر علوم دانشجو را به شناخت
لذا در این کارآموزي برکاربرد فرآیند پرستاري با استفاده از روش هاي تفکر انتقادي ، تحقیق و برنامه . وضعیت سالمتی هدایت می کند

است بهداشتی و راهبردهاي قانونی و به عالوه سی. جامع مراقبت از زنان متعلق به خانواده هاي داراي فرهنگ هاي متفاوت تاکید می شود
از این روپی گیري زنان باردار، مراقبت . اخالقی مربوط به مسائل زنان در سیستم ارائه مراقبت هاي بهداشتی نیز مورد تاکید قرار می گیرد

.در منزل و آموزش مددجو یکی از ارکان این کارآموزي به شمار می آید

شیوه ارزیابی دانشجو 

)مشاهده ( لکرد با استفاده از چک لیست هاي مراقبتی ارزشیابی عم

تکالیف درسی شامل کنفرانس بالینی ، تهیه جزوات یا پمفلت هاي آموزشی

)وگروهی فردي( ارزیابی نحوه آموزش مددجو 



١١٧

35: کد درس پرستاري بهداشت جامعه: نام درس

)ساعت 51(1: تعداد واحد 

کارآموزي: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

خانواده، بهداشت مادران باردار ، بهداشت واکسینا سیون ، تنظیم : واحدهاي ( مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی : محیط آموزي 
)کودکان 

همزمان با درس نظري: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

کمک به کسب توانایی و مهارت عملی در دانشجویان پرستاري جهت ارائه خدمات بهداشتی به منظور ارتقاء سطح سالمتی و پیشگیري از 
).1(ول اپیدمیولوژي و پرستاري بهداشت جامعه بیماریها و براساس مفاهیم آموخته شده از دروس اص

شرح کارآموزي 

با استفاده از آموخته هاي نظري و دراین کارآموزي ضمن آشنایی دانشجو با سیستم هاي بهداشتی ، درمانی شهري و روستائی ، دانشجو 
ضمن آن که از .مددجویان ارائه می دهدوبراساس فرآیند پرستاري خدمات بهداشتی را به) PHC( کاربرد اصول مراقبت هاي اولیه 

آموزش به مددجویان و پی . مهارت هاي تفکر خالق و حل مسئله در بررسی مشکالت بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی بهره می گیرد
.گیري مراقبت ها نیز در این کارآموزي مد نظر می باشد

شیوه ارزیابی دانشجو

بهداشتی مورد انتظار با استفاده از فرم هاي تدوین شدهبررسی عملکرد دانشجو در ارائه خدمات 

ارزیابی گزارش بازدید تهیه و ارائه کنفرانس علمی



١١٨

36: کد درس )1(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی : نام درس 

)ساعت 51(1: تعداد واحد 

کارآموزي: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

بخش هاي داخلی و جراحی عمومی: محیط کارآموزي 

همزمان با درس نظري: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

علمی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند براساس فرآیند پرستاري و تحت به کارگیري آموخته هاي نظري و مهارت هاي
مستقیم مربی

شرح کارآموزي

در این کارآموزي دانشجو با استفاده از نظریه ها و مفاهیم زیر بنایی پرستاري به بررسی و شناخت وضعیت سالمت مددجویان بزرگسال ویا 
به عالوه به . اي پرستاري تدابیر پرستاري مناسب را تدوین و به مرحله اجرا خواهد گذاردسالمند پرداخته و بر اساس تشخیص ه

دانشجوکمک می شود که با بهره گیري از مهارت هاي تفکر خالق برنامه مراقبت هاي پرستاري را از پیشگیري تا نوتوانی تنظیم ، اجرا و 
.کارآموزي استاینآموزش به بیمار و خانواده یکی از ارکان. ارزیابی نماید

شیوه ارزیابی دانشجو 

استفاده از فرم تدوین شده جهت ارزیابی عملکرد دانشجو

)کنفرانس بالینی ، مطالعه موردي ( انجام و ارائه تکالیف بالینی 



١١٩

37: کد درس )2( پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی : نام درس 

)ساعت 102( 2: تعداد واحد 

کار آموزي: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

)وزنان گوارش ، اورتوپدي ، ارولوژي ، نفرولوژي ( بخش هاي داخلی و جراحی : محیط کارآموزي 

همزمان با درس نظري: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

به کارگیري آموخته هاي نظر ي و مهارت هاي عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال به اختالالت گوارشی ، حرکتی، 
دفعی، بر اساس فرآیند پرستاري و تحت نظارت مستقیم مربی

شرح کارآموزي

تفکر خالق و حل مسئله ،بر پایه آموخته هاي نظري و در چارچوب فرآیند دانشجو با بهره گیري از مهارت هاي در این کارآموزي 
پرستاري به بررسی و شناخت وضعیت سالمت مددجویان بزرگسال و یا سالمند پرداخته و براساس تشخیص هاي ، تدابیر پرستاري مناسب 

ه عالوه از دانشجو انتظار می رود مراقبت هاي پرستاري را ازپیشگیري تا نوتوانی مدنظر داشته ب. را تعیین و پس از اجرا ارزیابی می نماید
.آموزش به بیمار و خانواده و مراقبت در منزل یکی از ارکان این کارآموزي به شمار می آید. باشد

شیوه ارزیابی دانشجو

استفاده از فرم تدوین شده جهت ارزیابی عملکرد دانشجو

)کنفرانس بالینی ، مطالعه موردي ( ارائه تکالیف بالینی انجام و 



١٢٠

38: کد درس )3( پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی : نام درس 

)ساعت 102( 2: تعداد واحد 

کارآموزي: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

بخش هاي داخلی و جراحی قلب و عروق تنفس ، عفونی و غدد: محیط کارآموزي 

همزمان با درس نظري: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

ه اختالالت قلب ، عروق ، تنفس استفاده از آموخته هاي نظري و مهارت هاي علمی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال ب
، عفونی و غدد

شرح کار آموزي 

در این کارآموزي دانشجو با بهره گیري از مهارت تفکر خالق و حل مسئله ، بر پایه آموخته هاي نظري و در چارچوب فرآیند پرستاري به 
یص هاي پرستاري، تدابیرپرستاري مناسب را بررسی و شناخت وضعیت سالمت مددجویان بزرگسال و یا سالمند پرداخته و بر اساس تشخ

به عالوه از دانشجو انتظار می رود مراقبت هاي پرستاري را از پیشگیري تا نوتوانی مد نظر داشته . تعیین و پس از اجرا ارزیابی می نماید
.ودلذا بر آموزش به بیمار و خانواده در طی بستري و زمان ترخیص و مراقبت در منزل تاکید می ش. باشد

شیوه ارزشیابی دانشجویان 

استفاده از فرم تدوین شده جهت ارزیابی عملکرد دانشجو

)کنفرانس بالینی ، مطالعه موردي ( و ارائه تکالیف بالینی انجام



١٢١

39: کد درس )4( پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی : نام درس 

)ساعت 102( 2: تعداد واحد

کارآموزي: نوع واحد 

- : پیش نیاز 

بخش هاي داخلی و جراحی اعصاب و چشم و گوش ، پوست و سوختگی و خون: محیط کار آموزي 

همزمان با درس نظري: زمان ارائه 

هدف کلی درس

استفاده از آموخته هاي نظري و مهارت هاي عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال به اختالالت اعصاب ، چشم ، 
گوش ، پوست ، سوختگی و خون

شرح کار آموزي 

در چارچوب فرآیند در این کارآموزي دانشجو با بهره گیري از مهارت هاي تفکر خالق و حل مسئله ، بر پایه آموخته هاي نظري و
پرستاري به بررسی و شناخت وضعیت سالمت مددجویان بزرگسال ویا سالمند پرداخته و براساس تشخیص هاي پرستاري ، تدابیر 

به عالوه از دانشجوانتظار می رود مراقبت هاي پرستاري را از پیشگیري تا . پرستاري مناسب را تعیین و پس از اجرا ارزیابی می نماید
.لذا بر آموزش به بیمار و خانواده در طی بستري و زمان ترخیص و مراقبت در منزل تاکید می شود. مد نظر داشته باشدنوتوانی

شیوه ارزیابی دانشجو

استفاده از فرم تدوین شده جهت ارزیابی عملکرد دانشجو

)کنفرانس بالینی ، مطالعه موردي ( انجام و ارائه تکالیف بالینی 



١٢٢

40: کد درس پرستاري کودکان : نام درس 

)ساعت 51(1: تعداد واحد 

کارآموزي: نوع واحد 

- : پیشنیاز

)مهدهاي کودك ، مدارس، منازل ( بخش هاي کودکان ، نوزادان، مراکز نگهداري کودکان سالم : زي محیط کار آمو

همزمان با درس نظري: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

ایجاد توانایی در دانشجو جهت برقراري ارتباط مناسب با کودك و خانواده ، و ارائه مراقبت به کودکان سنین مختلف داراي مشکل براساس 
فرآیند پرستاري ، مراقبت خانواده محور و با تاکید بر آموزش به کودك و خانواده

شرح کارآموزي 

با توجه به مراحل مختلف رشد و ( طی این دوره کارآموزي موقعیت هاي مختلف جهت کسب تجارت عملی با کودکان سنین مختلف
الم فراهم می شود تا دانشجو به تواند با استفاده از مهارت هاي تفکر در بخش هاي کودکان ، نوزادان و مراکز نگهداري کودکان س) تکامل

.خالق و حل مسئله از کودك و خانواده در سالمت و بیماري مراقبت نماید

شیوه ارزیابی دانشجو

استفاده از فرم تدوین شده جهت ارزیابی عملکرد دانشجو

انجام و ارائه تکالیف محوله



١٢٣

41: کد درس روانپرستاري بهداشت : نام درس 

)ساعت 51( 1: تعداد واحد 

کارآموزي: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

بخش هاي روانپزشکی: وزي محیط کارآم

همزمان با درس نظري: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

درمانی براساس فرآیند پرستاري و به منظور پیشگیري و ارتقاء - ایجاد آمادگی و مهارت هاي الزم در دانشجو جهت ارائه خدمات بهداشتی
.سطح سالمت ، درمان و توانبخشی مددجویان

شرح کارآموزي 

دانشجو با به کارگیري مفاهیم و تئوري هاي آموخته شده ، ارتباط درمانی با مددجو برقرار نموده وبه او کمک می نماید که به در این دوره 
به . همچنین نقش هاي مختلف پرستاري را در رابطه با مدد جو و خانواده تجربه می کند. تدریج با خود و محیط اطرافش سازگار گردد

جهت کسب استقالل و بازگشت به جامعه حمایت نماید، و بدین منظور اورا با منابع حمایتی موجود در جامعه طوري که بتواند مددجو را
.آشنا می سازد

شیوه ارزیابی دانشجو

.ارائه گزارش در مورد تعامل با مددجو براساس ارتباط درمانی و در چارچوب فرآیندپرستاري

)Case presentation( معرفی یک مددجو 

ده از فرم تدوین شده جهت ارزیابی عملکرد دانشجواستفا

کارآموزي درعرصه



١٢۴

42: کد درس پرستاري بهداشت مادران و نوزادان: نام درس 

)ساعت 128(5/2: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

- :پیشنیاز 

دانشجویان دختر در درمانگاه هاي پره ناتال،درمانگاه هاي تنظیم خانواده ، اتاق زایمان ، بخش هاي مامائی و نوزادان و : محیط 
دانشجویان پسر در بخش هاي اورژانس و داخلی و جراحی

یمسال هفتم یا هشتمن: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

فراهم ساختن امکان تجربه بالینی براي دانشجویان در مراقبت پرستاري از زنان و خانواده آن ها ، دستیابی به مهارت هاي عملی جهت 
) اجتماعی جسمی ، روانی ، ( بررسی و شناخت ، تشخیص ، برنامه ریزي طرح مراقبتی ، اجرا و ارزشیابی مسائل و مشکالت سالمت 

مددجویان در موقعیت هاي طبیعی و آسیب پذیر به منظور ارتقاء سطح سالمت، پیشگیري از بیماري و عوارض در عرصه هاي مختلف 
).ازبیمارستان تا منزل ( ارائه خدمات 

شرح کارآموزي 

باشد، به دانشجو فرصت می دهد تا با به این دوره که شامل کارآموزي در عرصه هاي مختلف ارائه خدمات بهداشت مادران و نوزادان می 
کارگیري آموخته هاي قبلی از جمله کاربرد راهبردهاي کلی نگر و جامعه نگر و با به کارگیري فرآیند پرستاري و استفاده از روش هاي 

ل و مشکالت بالفعل و تفکر انتقادي و تحقیق، وضعیت سالمت مادر و نوزاد و خانواده سالم و در معرض خطر را به منظور تشخیص مسائ
همچنین . بالقوه سالمتی آنها ارزیابی نموده و با تصمیم گیري به موقع تدابیر پرستاري مناسب تطبیق خانواده با این موقعیت ها به کارگیرد

براي می شود که دانشجو توانائی هاي الزم را جهت ارائه مراقبت هاي پرستاري به طور مستقل کسب نموده و فرصت هایی فراهم
از این رو بر پی گیري مددجو در . ایفاي نقش هاي آینده خود در عرصه هاي مختلف ارائه خدمات یعنی از بیمارستان تا منزل آماده گردد

.خانواده و آموزش به آن ها تاکید می گردد

شیوه ارزیابی دانشجو 

ارزشیابی عملکرد با استفاده از فرم هاي تدوین شده

مددجو کنفرانس بالینی ، تهیه جزوه هاي آموزشی و تهیه مطالب آموزش به مددجو، تحقیق کتابخانه ايتکالیف شامل آموزش به

ارزیابی نحوه آموزش به مددجو



١٢۵

43: کد درس پرستاري بهداشت جامعه: نام درس 

)ساعت 153( 3: تعداد واحد

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

- :پیشنیاز 

عرصه هاي مختلف جامعه: محیط 

نیمسال هفتم یا هشتمزمان ارائه 

هدف کلی درس 

مشکالت بهداشتی جامعه و به کارگیري دانش پرستاري بهداشت جامعه در عرصه با کسب توانایی و افزایش مهارت در جهت تشخیص 
استفاده از قدرت خالقیت، ابتکار و استقالل در جهت حل مسائل مددجو و خانواده با به کارکیري پویائی گروه

شرح کارآموزي 

رصه هاي مختلف جامعه مانند مدارس ، کارخانجات ، در این دوره از کارآموزي ابتدا دانشجویان پرستاري با اصول بهداشت محیط در ع
کارگاه ها و اماکن عمومی آشنا شده ، سپس به صورت گروهی به بررسی مشکالت موجود در جامعه و خانواده پرداخته و با استفاده از 

.د دادروش مشکل گشائی و به کارگیري فرآیند پرستاري بهداشت جامعه اقدامات موثر را در جامعه ارائه خواهن

شیوه ارزیابی دانشجو 

ارزیابی گزارش هاي مربوط به بازدیدها

تهیه پوستر بهداشتی

ارائه گزارش تحقیق به صورت پروژه کامل

ارزشیابی عملکرد دانشجو با استفاده از فرم تدوین شده



١٢۶

44: کد درس )1(پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی : نام درس 

)ساعت 51( 1: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

- :پیشنیاز 

بخش هاي داخلی و جراحی عمومی: محیط 

نیمسال هفتم یا هشتم: زمان ارائه 

ف کلی درس هد

افزایش مهارت دانشجو در انجام مراقبت هاي پرستاري براساس فرآیند پرستاري وکسب استقالل در ارائه مراقبت به بیماران بزرگسال و 
.سالمند مبتال به اختالالت حاد و مزمن

شرح کارآموزي 

یماران به مرحله اجرا در می آورد و مهارت هاي در این دوره از کارآموزي دانشجو آموخته هاي علمی وعملی خود را در مراقبت از ب
به عالوه بهره گیري از مهارت هاي تفکر خالق و حل مسئله را در تامین نیازهاي مختلف بیماران . عملکردي خویش را بهبود می بخشد

.اعم از بهداشتی ، مراقبتی، آموزشی ، نوتوانی تجربه می کند

شیوه ارزشیابی دانشجویان 

کرد دانشجو با استفاده از فرم تدوین شدهارزشیابی عمل

......)مطالعه موردي ، کنفرانس بالینی و ( ارائه تکالیف بالینی 



١٢٧

45: کد درس ) 2( پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی : نام درس 

)ساعت 51( 1: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

- : پیشنیاز

CSRاتاق هاي عمل، اتاق بهبودي ، : محیط 

نیمسال هفتم یا هشتم: زمان ارائه 

هدف کلی درس

شناخت وسایل اتاق عمل و کسب مهارت در ارائه مرقبت به بیماران در اتاق بهبوديآشنایی دانشجو با وظایف پرستار اتاق عمل 

شرح کارآموزي

ضمن آن که . به دانشجو آموزش داده می شودCSRدر این دوره ، اصول کاردر اتاق عمل ، و واحدهاي تابعه از جمله اتاق بهبودي و 
حین و بعد از –مختلف بوده و از آموخته هاي خود در ارائه مراقبت هاي قبل دانشجو به طور مستقیم می تواند شاهد انجام اعمال جراحی

.عمل استفاده کند

شیوه ارزیابی دانشجو 

ارزشیابی عملکرد دانشجو توسط فرم تدوین شده



١٢٨

46: کد درس)3( پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی : نام درس 

)ساعت 153( 3: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

- :پیشنیاز 

بخش هاي قلب ، عروق ، تنفس ، عفونی و غدد درون ریز: محیط 

نیمسال هفتم یا هشتم: زمان ارائه 

رس هدف کلی د

افزایش مهارت دانشجو در انجام مراقبت هاي پرستاري بر اساس فرآیند پرستاري و کسب استقالل در ارائه مراقبت به بیماران بزرگسال و 
سالمند مبتال به اختالالت حاد و مزمن سیستم هاي قلب و عروق تنفس وغدد دورن ریز و مبتالیان به بیماري هاي عفونی

شرح کارآموزي

ه دانشجو آموخته هاي علمی و عملی خود را در مراقبت از بیماران به مرحله اجرا در می آورد و مهارت هاي عملکردي خویش در این دور
به عالوه بهره گیري از مهارت هاي تفکر خالق و حل مسئله را در تامین نیازهاي مختلف بیماران اعم از بهداشتی ، . را بهبود می بخشد

.نی تجربه می کندمراقبتی ، آموزشی و نوتوا

شیوه ارزیابی دانشجو 

ارزشیابی عملکرد دانشجو توسط فرم تدوین شده

)مطالعه موردي ، کنفرانس بالینی ( تکالیف بالینی 



١٢٩

47: کد درس )4( پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی : نام درس 

)ت ساع153( 3: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

بخش هاي اعصاب ، چشم ، گوش ، پوست ، سوختگی ، خون و اورژانس ها: محیط 

نیمسال هفتم یا هشتم: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

دانشجو در انجام مراقبت هاي پرستاري براساس فرآیند پرستاري و کسب استقالل در ارائه مراقبت به بیماران بزرگسال و افزایش مهارت 
.سالمند مبتال به اختالالت حاد و مزمن سیستم هاي حسی ، ادراکی وحمایتی

شرح کار آموزي 

اران به مرحله اجرا می گذارد و مهارت هاي عملکردي خویش را در این دوره دانشجو آموخته هاي علمی و عملی خود را در مراقبت از بیم
به عالوه استفاده از مهارت هاي تفکر خالق و حل مسئله را در تامین نیازهاي مختلف بیماران اعم از بهداشتی . بهبودي می بخشد

.مراقبتی ، آموزشی و نوتوانی تجربه می کند

شیوه ارزیابی دانشجو 

و توسط فرم تدوین شدهارزشیابی عملکرد دانشج

)مطالعه موردي ، کنفرانس بالینی ( تکالیف بالینی 



١٣٠

48: کد درس )1( پرستاري کودکان : نام درس 

)ساعت 51( 1: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

.....)مهد هاي کودك ، منازل و ( بخش هاي کودکان ، نوزادان ، مراکز نگهداري کودکان سالم : محیط کارآموزي 

همزمان با درس نظري: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

اط مناسب با کودك و خانواده ، و ارائه مراقبت به کودکان سنین مختلف داراي مشکل براساس ایجاد توانایی در دانشجو جهت برقراري ارتب
فرآیند پرستاري، مراقبت خانواده محور و با تاکید بر آموزش به کودك و خانواده

شرح کارآموزي 

جه به مراحل مختلف رشد و با تو( طی این دوره کارآموزي موقعیت هاي مختلف جهت کسب تجارب عملی با کودکان سنین مختلف 
در بخش هاي کودکان ، نوزادان ومراکز نگهداري کودکان سالم فراهم می شود تا دانشجو بتواند با استفاده از مهارت هاي تفکر ) تکامل 

.خالق و حل مسئله از کودك و خانواده در سالمت و بیماري مراقبت نماید

شیوه ارزیابی دانشجو 

ه جهت ارزیابی عملکرد دانشجواستفاده از فرم تدوین شد

انجام و ارائه تکالیف محوله



١٣١

49: کد درس )2( پرستاري کودکان : نام درس 

)ساعت 77( 5/1: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

بخش هاي کودکان ، نوزادان ، مراکز توان بخشی ، مراکز نگهداري از کودکان سالم: محیط کارآموزي 

نیمسال هفتم یا هشتم: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

سایر اعضاء تیم بهداشتی درمانی ، انجام روش هاي مراقبتی ، آموزش به افزایش مهارت دانشجو در تعامل مناسب با کودك و خانواده و 
خانواده و توانایی حل مشکل و تصمیم گیري به منظور بهبود عملکرد مستقل دانشجو در زمینه تشخیص و رفع مشکالت و نیازهاي 

مراقبتی ، آموزشی و نوتوانی کودکان سنین مختلف

شرح کارآموزي 

بر آن است که با فراهم کردن موقعیت هاي مختلف یادگیري در عرصه هاي متفاوت به کسب تجربه ، افزایش اعتماد در این دوره تاکید 
به نفس ، کسب استقالل و توانائی تصمیم گیري دانشجو کمک شود تا در ارائه مراقبت به کودك در سالمت و بیماري ، حمایت و آموزش 

.ایدخانواده هاي آن ها مهارت الزم را کسب نم

شیوه ارزیابی دانشجو 

ارزشیابی عملکرد دانشجو براساس فرم هاي تدوین شده

تکالیف بالینی محوله



١٣٢

50: کد درس پرستاري بهداشت روان: نام درس 

)ساعت 51( 1: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

بخش هاي روانپزشکی ، درمانگاه ها و مراکزتوانبخشی بیماران روانی: محیط کارآموزي 

نیمسال هفتم یا هشتم: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

ئه خدمات در زمینه روانپرستاري بر اساس فرآیند پرستاريدانشجودر اراافزایش مهارت 

شرح کارآموزي 

در این دوره تاکید بر آن است که دانشجو با استقالل کافی نقش هاي روان پرستاري و مراقبت هاي الزم را براساس فرآیند پرستاري 
.انجام دهد

شیوه ارزیابی دانشجو 

تدوین شدهارزشیابی عملکرد دانشجو براساس فرم هاي 

)مطالعه موردي ، کنفرانس بالینی ، تهیه پمفلت هاي آموزشی ( تکالیف بالینی 



١٣٣

51: کد درس پرستاري ویژه : نام درس 

)ساعت 153( 3: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

وبخش همودیالیزCCU ،ICU: محیط کارآموزي 

نیمسال هفتم: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

کمک به دانشجو جهت استفاده از آموخته هاي نظري و کسب توانایی الزم در ارائه مراقبت هاي ویژه به بیماران بزرگسال یا 
درچارچوب فرآیند پرستاري و با استفاده از مهارت هاي تفکر خالق وحل مسئلهICUوCCUسالمندبستري در 

شرح کارآموزي 

شود تا در بخش هاي مراقبت ویژه ضمن بررسی و شناخت وضعیت بحرانی بیماران ، براساس در این دوره ، به دانشجو فرصت داده می 
دراین راستا تلفیق آموخته هاي قبلی و . تشخیص هاي پرستاري به طراحی ، اجرا و ارزیابی مراقبت هاي خاص پرستاري اقدام نماید

به بیمار و خانواده ، نوتوانی ، مراقبت درمنزل از ارکان این آموزش. استفاده از مهارت هاي تفکر خالق و حل مسئله مدنظر می باشد
.کارآموزي به شمار می آیند

شیوه ارزیابی دانشجو 

استفاده از فرم تدوین شده جهت ارزیابی عملکرد دانشجو

)مطالعه موردي با استفاده از فرآیند پرستاري ، کنفرانس بالینی و کنفرانس دارویی ( تکالیف بالینی 

.االمکان سعی شود در نیمسال هفتم به عنوان اولین کارآموزي ارائه گرددحتی



١٣۴

52: کد درس اصول مدیریت خدمات پرستاري: نام درس 

)ساعت 102( 2: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

-: پیشنیاز 

مراکز آموزشی درمانی : محیط کارآموزي 

نیمسال هشتم ، حتی االمکان به عنوان آخرین کارآموزي: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

دمات پرستاري واصول و مهارت هاي مدیریت در ادراه آشنائی دانشجو با چگونگی استفاده از دانش مدیریت ، مراحل فرآیند مدیریت خ
امور بخش ها و در بحران ها و بالیا، تقسیم کار در پرستاري ، و برنامه ریزي نیروي انسانی و در نتیجه کسب مهارت در تشخیص 

مانی و باال بردن کیفیت بهداشتی درنیازهاي مددجویان ، کارکنان با استفاده از مراحل تصمیم گیري و حل مشکل جهت رفع مشکالت
خدمات پرستاري با تدوین برنامه هاي آموزشی

شرح کارآموزي 

در این درس دانشجو با حضور فعال در عرصه هاي تعیین شده تحت نظارت مسئول واحد و هماهنگی مربی نقش مدیریت و سرپرستی را 
به عالوه فعالیت خود را بر اساس فرآیند مدیریت .می نمایددر اداره امور مراقبت هاي پرستاري و سیستم هاي بهداشتی درمانی ایفا 

خدمات پرستاري طراحی و اجرا و همچنین آموخته هاي خود را در زمینه مدیریت و رهبري به کار خواهد گرفت، ضمن آنکه با روش هاي 
.مه هاي آموزشی خواهد پرداختمختلف کنترل و سرپرستی آشنا شده ، جهت اعتالي پرسنل پرستاري به تدوین دستور العمل و برنا

شیوه ارزیابی دانشجو 

ارزیابی عملکرد دانشجوبا استفاده از فرم تدوین شده و براساس اهداف درس

:تکالیف بالینی شامل

.بررسی، شناخت و آنالیز سیستم مدیریت واحد مربوطه،برنامه ریزي و تنظیم برنامه تقسیم کار جهت پرسنل -

بخش و بیماران در ابتداي هر شیفت وتنظیم برنامه مراقبتی و آموزش بر اساس نیاز بیمارانثبت نکات مهم درمورد-

ارائه یک برنامه ماهیانه بر اساس اصول فراگرفته شده وبرآورد نیروي انسانی مورد نیاز-

اجراي یک برنامه آموزشی حین خدمت براي کارکنان بخش براساس نیاز آنها-

براي یکی از کارکنان بخش ومراقبتهاي مربوطه)Audit(عملکرد طراحی یک فرم ارزشیابی -



١٣۵

تنظیم لیستی از نقاط قوت وضعف واحد مربوطه و ارائه پیشنهادات براي رفع نواقص با استفاده از اصول فرایند مشکل گشایی و تصمیم -
گیري

)گروهیکار(تدوین برنامه هاي آموزشی ،دستورالعمل،چک لیست وراهنما جهت بهسازي کارکنان-



١٣۶

53: کد درس پرستاري بحران ، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه : نام درس 

)ساعت 102( 2: تعداد واحد 

کارآموزي در عرصه: نوع واحد 

-: ز پیشنیا

مراکز آموزش درمانی ، اورژانس شهر ، هالل احمر ، آتش نشانی و مراکز آسیب دیده در صورت وجود: محیط 

ترم هفتم یا هشتم هنگام کارآموزي در عرصه: زمان ارائه 

هدف کلی درس 

ان در مواقع اضطراري ، اتخاذ آشنایی با مفاهیم و روش هاي علمی و عملی مطرح شده در فوریت ها ، چگونگی بررسی نیازهاي مددجوی
حیات ، بکار گیري دانش و مهارت الزم جهت حفظ تصمیمات مقتضی مناسب به هنگام مراقبت فوري و درمان در سوانح و حوادث

.مددجو و پیشگیري از صدمات ثانویه به گونه اي که قادر به ارائه مراقبت در قبل و حین بستري در بیمارستان از فرد مبتال باشد

:در پایان دوره دانشجو باید : اهداف رفتاري 

.مفهوم تریاژ را بداند و دروضعیت بحرانی مددجویان را براساس اولویت هاي مراقبتی طبقه بندي کنند-

.سیستم ارتباط زیست محیطی را دانسته و به نحو صحیح به کارگیرد-

.را در وضعیت بحرانی انجام دهد) ،بیمار مصدوم( بررسی و شناخت مددجو -

.اهمیت برقراري ارتباط مناسب را با مددجو و همراهان در بحران ها دانسته و به کاربرد-

.کرامت اجتماعی روانی مددجو ، خانواده و همراهان را رعایت کند-

.ه و به طور صحیح و به موقع به کارگیرداهمیت مایع درمانی در شرایط بحرانی را دانست-

.موارد استفاده ازداروهاي کیف احیاء را شناخته و به موقع و به نحو صحیح براي مددجویان به کارگیرد-

.روش هاي مختلف تجویز اکسیژن را در شرایط بحرانی به کارگیرد-

.مراقبت هاي الزم از بیمار بیهوش را انجام دهد-

.اقدامات احیاي قلبی ریوي را به نحو صحیح انجام دهد-

.با آزمایشات مورد استفاده در وضعیت بحرانی آشنا باشد-

.را بداند و به موقع از آن ها استفاده کند) الرنژیال ماسک و دفیبریالتور ( انواع و نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات اورژانسی -
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.اصول و قوانین کلی بی حرکت کردن و مراقبت در شکستگی ها و در رفتگی ها را بشناسد و به نحو صحیح به کارگیرد-

.مراقبت از زخم ، خونریزي ، آمپوتاسیون را بداند و مالحظات فوري مناسب در رابطه با آن را انجام دهدوانین کلیاصول و ق-

.روش هاي کنترل حریق را بداند و به موقع آن ها را به کارگیرد-

.مراقبت هاي قبل از انتقال بیمار سوخته به مراکز درمانی را انجام دهد-

.عملیات غریق نجات را دانسته و آن ها را در وضعیت بحرانی به کارگیرد-

.عالئم و نشانه هاي تروماي سر ، قفسه سینه ، شکم و چشم را بشناسد و مداخالت فوري حین و بعد از آن را انجام دهد-

.حو صحیص براي مصدومین و بیماران به کارگیردروش هاي مختلف حمل و انتقال مصدومین را بشناسد و به ن-

.متمایز سازد) سنکوپ و اعتیاد ( در لحظه بحرانی عالئم تشنجی را با سایر موارد-

.مداخالت فوري در حین و بعد از تشنج را انجام دهد-

را بشناسد و روشهاي مختلف بی اثر نمودن و دفع ) ارگانوفسفر نارکوتیک ها، سالیسیالتها ، سموم( عالئم و نشانه هاي مسمومیت دارویی 
.سموم از بدن را در وضعیت بحرانی به کارگیرد

.را انجام دهد) مارگزیدگی ،عقرب گزیدگی، زنبورگزیدگی ( مراقبت هاي الزم و مداخالت فوري در گزیدگی ها -

.سد و مداخالت فوري مراقبتی را به موقع به کارگیردو نشانه هاي سرمازدگی را بشناعالئم-

با خطرات ناشی از گازهاي سمی ، اشعه ، امواج انفجاري آشنایی داشته و مراقبت حین و بعد از رخداد آن ها را به موقع انجام -
.دهد

.قادر به برقراري ارتباط مناسب با مددجو و تیم پزشکی باشد-

.با تجهیزات پزشکی مورد استفاده در مواقع بحرانی آشنا شود-

.قادر به شناسایی نیازهاي روانی مددجو وهمراهان باشد -

.نحوه کمک به مصدومین جنگی و شیمیایی را بشناسد-

شرح کارآموزي 

مراکز آموزش درمانی ، هالل احمر وآتش نشانی و مراکز دراین دوره دانشجوي پرستاري در عرصه هاي مختلف از جمله اورژانس شهر
آسیب دیده با مفاهیم وروشهاي علمی وعملی بحران وفوریت ها آشنا شده وبا بکار گیري دانش ومهارت براساس فرایند پرستاري مراقبت 

.الزم را قبل وحین بستري به مددجو، خانواده وهمراه ارائه خواهد داد

شیوه ارزیابی دانشجو
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:وارد زیر در ارزیابی دانشجو مدنظر قرار می گیرد م

جلب اعتماد مددجو و خانواده در لحظات بحرانی به روش صحیح

ارتباط موثر با مددجوو خانواده در شرایط بحرانی

قدرت ابتکار و خالقیت در انجام مداخالت فوریتی

دقت و سرعت عمل مناسب در انجام مداخالت

رهبري مناسب و تصمیم گیري صحیحهدایت به موقع صحنه با 

وگزارش دقیق مشاهدات و مراقبتهاي اولیه انجام شدهثبت

تدوین چک لیست جهت ارزیابی اقدامات انجام شده

فصل چهارم

ارزشیابی برنامه

پرستاري) BSc(کارشناسی پیوسته 

ارزشیابی برنامه 

.ورد دادن جهت ارتقاء آن با توجه به موارد زیر می تواند صورت گیرد ارزشیابی برنامه کارشناسی پیوسته پرستاري به منظور بازخ

هدف کلی 

.هدف از ارزشیابی تعیین میزان موفقیت برنامه در دستیابی به هدف هاي برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پرستاري است 

اطع زمانی گوناگون و همچنین شایستگی و توانمندي انتظار می رود فرآیند ارزیابی تصویر مناسبی از پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مق
با انجام ارزشیابی می توان درجهت افزایش اثر بخشی وکارآیی برنامه و . دانش آموختگان به آموزش دهندگان و برنامه ریزان ارائه دهد 

.همچنین افزایش بینش مدیران آموزشی وسایر مسئولین وپذیرش برنامه در جامعه اقدام نماید 

حوه اجرا ارزشیابی ن

ارزشیابی تکوینی در پایان هر سال با . براي ارزشیابی برنامه با توجه به اهداف آن از روش ارزشیابی تکوینی و تراکمی استفاده خواهد شد 
، در ارزشیابی تراکمی کلیه اجزاء برنامه شامل کلیات ، مشخصات دوره. بررسی نظرات دانشجویان ، اساتید صورت خواهد گرفت 
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دانشجویان ، مشخصات دروس و همچنین ضرورت و اهمیت ، فراوانی و تکرار ، اثر بخشی ، کاربردي بودن ، ارتباط بین دروس از دیدگاه
براي انجام این کار موارد چون بازار کار ، کارآمدي و توانمندي دانش آموختگان با استفاده از . دانش آموختگان و اساتید بررسی خواهد شد 

.مددجویان ، مدیران و دانش آموختگان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت نظرات

تواتر ارزشیابی 

ارزشیابی تکوینی هر یکسال

سال توسط کمیته بازنگري انجام خواهد شد5ارزشیابی تراکمی هر 

شاخص هاي ارزشیابی

حوه تنظیم مطالب وامکان استفاده از مطالب در عرصه از ارتباط محتواي دروس با یکدیگر و با کار پرستاري ، ن( رضایت دانشجویان 
)کارآموزي 

)محتوا ، سرفصل دروس و مطابقت دروس با نیاز هاي بهداشتی جامعه ( رضایت اساتید از

)از خدمات پرستاري دریافت شده ( رضایت مددجویان 

ایجاد توانمندي هاي الزم در ارائه خدمات رضایت دانش آموختگان از تناسب محتواي دروس با کار پرستاري و ظهور شایستگی و
)پرستاري 

)از توانمندي دانش آموختگان در ایفاي نقش هاي مورد انتظار ( رضایت مدیران ، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی 

معیارهاي موفقیت برنامه در مورد هر شاخص

یکدیگر و با کار پرستاري ، نحوه تنظیم مطالب وامکان استفاده از از ارتباط محتواي دروس با ( درصد از دانشجویان 70رضایت حداقل 
)مطالب در عرصه کارآموزي 

)از محتوا ، سرفصل دروس و مطابقت دروس با نیاز هاي بهداشتی جامعه ( درصد از اساتید 85رضایت حداقل 

)از خدمات پرستاري دریافت شده ( درصد از مددجویان 80رضایت حداقل 

از تناسب محتواي دروس با کار پرستاري و تاثیر گذاري شایستگی هاي ایجاد شده در حرفه ( درصد از دانش آموختگان 75حداقل رضایت 
پرستاري

)از توانمندي دانش آموختگان در ایفاي نقش هاي مورد انتظار ( درصد از مدیران ، کارکنان 75رضایت حداقل 
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