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تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ
رشتِ ،هقطع ٍ ترم داًشجَیبى :کبرشٌبسی پرستبری
تعذاد داًشجَیبى:
درٍس پیش ًیبز یب ّوسهبى :ارائِ ّوسهبى بب درس تئَری
هسئَل درس :خبًن خذیبی
هحل ٍ آدرس کبرآهَزی :بخش ّبی بیوبرستبى ّبجر ٍ آیت ا ...کبشبًی شْرکرد
***************** *************************************************
هعرفی ٍ اّویت درس:
اّذاف کلی:
پیبدُ وردى اعالعبت علوی در زهیٌِ فبرهبوَلَشی در هَلعیت ّبی ثبلیٌی
اّذاف رفتبری:
 وبرتْبی دارٍیی را ثِ عَر دلیك ثب وبردوس چه هی ًوبیذ. َّیت ثیوبر را ثِ عَر دلیك ضٌبسبیی هی ًوبیذ. اصَل تجَیس دارٍّب را ًظیر ًبم دارٍ ،دٍزاش ،رٍش هصرف ٍ ضٌبسبیی ًبم ثیوبر را ثِ درستی رعبیت هی وٌذ. دارٍّبی هطبثِ را ثِ درستی از ّن تفىیه هی وٌذ. عَارض دارٍیی هرثَط ثِ دارٍّبی هَجَد در ثخص را ثِ عَر وبهل ضرح هی دّذ. دارٍّبی خَراوی را ثِ عَر صحیح آهبدُ هی وٌذ. دارٍّبی تسریمی را ثِ عَر صحیح آهبدُ هی وٌذ. دارٍّبی استٌطبلی را ثِ عَر صحیح آهبدُ هی وٌذ. دٍز دارٍّب را ثِ عَر صحیح هحبسجِ هی وٌذ. ثب هىبًیسن اثر ،اًذیىبسیًَْبی هْن ،عَارض دارٍیی ضبیع ٍ هْن ،هصرف دارٍ در ثبرداری ٍ ًىبت پرستبری دارٍّب آضٌب گردد. ردُ ثٌذی هصرف دارٍّب در ثبرداری را ثذاًذ. هرالجت ّبی الزم جْت وٌترل عَارض دارٍّبی هَرد استفبدُ در ثیوبراى هختلف را اًجبم دّذ. چگًَگی هصرف دارٍ ٍ پیگیری عَارض احتوبلی را ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی آهَزش دّذ.ٍظبیف داًشجَ ٍ سیبست ّبی دٍرُ:
 حضَر ٍ ترن ثِ هَلع از هحل وبرآهَزی ،درصَرت تأخیر در ٍرٍد ثِ ثخص ثذٍى دلیلل هَجلِ ثعلذ از سلبعت  8آى رٍزغیجت هحسَة هیضَد.
 ضروت فعبل در راًذّبی ثخص داضتِ ثبضذ. -اهَر هحَلِ از عرف هرثی را ثِ عَر ص حیح اًجبم دّذ.

 ًورُ ارزضیبثی از  02هیثبضذ. تعییي تىبلیف ثب ًظر هرثی هرثَعِ هیثبضذ ٍ ولیِ تىبلیف در عَل وبرآهَزی حذاوثر تب آخریي رٍز ولبرآهَزی هغلبثك ثلب Log Bookثِ ایطبى تحَیل گردد.
 در صَرتی وِ غیجت داًطجَ در عَل وبرآهَزی ثیص از یه دّن سبعبت وبرآهَزی ضَد ،درس هرثَعلِ حلفف ٍ غیجلتهحسَة خَاّذ ضذ.
 داًطجَیبى از تجوع در ایستگبُ پرستبری ٍ استفبدُ از هَثبیل خَدداری ًوبیٌلذ ٍ در صلَرت تخللف اًضلجبعی در ثخلص،ٍاحذ هرثَعِ حفف خَاّذ ضذ.
 درصَرتیوِ غیجت داًطجَ در عَل وبرآهَزی ووتر از یه دّن سبعبت وبرآهَزی ضَد ،غیجت هجبز یه رٍز ٍ غیجت غیلرهجبز دٍ رٍز وبرآهَزی ججراًی خَاّذ داضت ٍ در صَرت عذم ججراى آى ثلِ ازای ّلر رٍز یله ًولرُ از ًولرُ ولل وسلر
خَاّذ ضذ.
 ارزشیببی :وست ًورُ ثر اسبس فرم ارزضیبثی پیَست ثر اسبس هَارد عوَهی ٍ تخصصی ثخص در ثیوبرستبى است. رعبیت یًَیفرم وبهل عجك ضَاثظ داًط ىذُ ٍ عذم استفبدُ از آرایص ٍ زیٌت آالت جْت داًطجَیبى الساهی است.هٌببع:
 رٍش ّبی پرستبری ثبلیٌی  .هلیحِ السبدات هَسَی ،هرین عبلیخبًی .تْراى  :اًتطبرات ضْر آة9889 ، فبرهبوَلَشی پبیِ ٍ ثبلیٌی وبتسًٍگ  ، 0290هترجن  :خسرٍ سجحبًیبى ٍ ّوىبراى .تْلراى :اًتطلبرات ارجوٌلذ ،راٌّولبیعولی
 هحبسجبت دارٍّبی ٍریذی ثرای پرستبراى از هجتذی تب پیطرفتِ ،ترجوِ ٍ گردآٍری  :هحوَد ضوطیری ،ضلْال خسلرٍاى،هحوذرضب هٌصَریبى ،حجیت ضبرعی ًیب ،جَاد رحیوی .اًتطبرات ثطری.9889 ،
-

دستٌبهِ جبهع دارٍّبی رسوی ایراى  ،گردآٍرًذگبى :سعیذ حبجی رحین خبى ،فبئسُ خسلرٍگرجیً ،گلبر هرتضلَی ،اوجلر
ضفیعی.9889 ،

بًِبم خذا
داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ شْرکرد
فرم ارزشیببی کبرآهَزی فبرهبکَلَشی ببلیٌی
شوبرُ داًشجَیی:
تبریخ شرٍع:

تبریخ اتوبم:
تعذاد غیبت غیر هجبز:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًشجَ:
بخش:

بیوبرستبى:

تعذاد غیبت هجبز:

ردیف

عٌبٍیي عوَهی

9
0
8
4
5
6
7
8
9

حجبة ،ضئًَبت اسالهی ٍ اخالق حرفِای را رعبیت هیًوبیذ.
ثِ هَلع ٍ ثلب لجلبس هخصلَظ ٍ هٌبسلت در هحلل ولبرآهَزی حبضلر
هیگردد.
ثب هذدجَیبى ٍ تین درهبًی در هحیظ وبر ثِ عرز هٌبست ارتجبط ثرللرار
هیوٌذ.
لذرت اثتىبر ٍ خاللیت در ثرًبهِ ریسی ٍ هْبرت ّب را دارد.
پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات را هطتبلبًِ هیپلفیرد ٍ در هلَارد للسٍم تمبضلبی
راٌّوبیی هیوٌذ.
ثِ هَلع ً یبزّبی اسبسی هذدجَ را ثرعرف ًوَدُ ٍ در هحذٍدُ فعبلیلت
خَد داٍعلجبًِ ٍظبیف ثیطتری را ثر عْذُ هیگیرد.
گسارشّب را در پرًٍذُ ثِ عَر صحیح ثجت ًوَدُ ٍ گلسارش ضلفبّی را
هٌعىس هیًوبیذ.
در حیي هرالجتّبی پرستبری از دلت ٍ سرعت عول هٌبست ثرخلَردار
هی ثبض ذ ٍ اصَل علوی را ثِ وبر هی گیرد.
ضروت فعبل ٍ تَام ثب آهبدگی در وٌفراًس ثبلیٌی ٍ ثحث گرٍّی دارد.

ٍظبیف هحَلِ ٍ پرٍسیجرّبی هرثَعِ ثِ هذدجَ را ثِ ترتیت ٍ ثِ هَلع
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ثِ اتوبم هی رسبًذ.
عٌبٍیي تخصصی
9

داًطجَ ثب ثخص ،تین درهبًی آى آضٌبیی پیذا وٌذ.

0

وبرت ّبی دارٍیی را ثِ عَر دلیك ثب وبردوس چه هی ًوبیذ.

8

َّیت ثیوبر را ثِ عَر دلیك ضٌبسبیی هی ًوبیذ.

4

اصَل تجَیس دارٍّب را ًظیر ًبم دارٍ ،دٍزاش ،رٍش هصرف ٍ ضٌبسبیی ًبم
ثیوبر را ثِ درستی رعبیت هی وٌذ.

5

دارٍّبی هطبثِ را ثِ درستی از ّن تفىیه هی وٌذ.

6

عَارض دارٍیی هرثَط ثِ دارٍّبی هَجَد در ثخص را ثلِ علَر وبهلل

ترم تحصیلی:

ًبم هربی:

ًورُ کل:

رضبیت

ًسبتبً رضبیت

رضبیت بخش

بخش است

بخش است

ًیست

()0/5

()0/25

()0

تَضیح

ضرح هی دّذ.
7

دارٍّبی خَراوی را ثِ عَر صحیح آهبدُ هی وٌذ.

8

دارٍّبی تسریمی را ثِ عَر صحیح آهبدُ هی وٌذ.

9

دارٍّبی استٌطبلی را ثِ عَر صحیح آهبدُ هی وٌذ.

 92دٍز دارٍّب را ثِ عَر صحیح هحبسجِ هی وٌذ.
99
90
98

ثب هىبًیسن اثر ،اًذیىبسیَى ّبی هْن ،علَارض دارٍیلی ضلبیع ٍ هْلن،
هصرف دارٍ در ثبرداری آضٌب گردد.
هرالجت ّبی الزم جْلت وٌتلرل علَارض دارٍّلبی هلَرد اسلتفبدُ در
ثیوبراى هختلف را اًجبم دّذ.
چگًَگی هصرف دارٍ ٍ پیگیری عَارض احتوبلی را ثِ ثیوبر ٍ خلبًَادُ
ٍی آهَزش دّذ.

اهضبء داًشجَ

اهضبء استبد

