
    

 

 

 

  دانشکده پرستاری و مامایی 
 (Course Plan)طرح درس 

 فبرٔبوِٛٛشی ثبِیٙیوبرآٔٛزی  درض :ػٌَاى 

  وبرضٙبسی پرستبری 2دا٘طجٛیبٖ ترْ  : اىفراگیرگرٍُ                                                       فبرٔبوِٛٛشیپیشٌیاز: 

 خرداد ثیذخت 15ثیٕبرستبٖ   جراحیثخص  : برگساریهحل               (وبرآٔٛزیٚاحذ ) ./5 :ًَع ٍاحذ تؼذاد ٍ 

 ٘یب حجیت ضبرػی : ربیه    ٚ یىطٙجٝ صجح ضٙجٝ، 1395-96 سبَ تحصیّی دْٚ ٘یٕسبَ:  کارآهَزیزهاى 

...................................................................................................................................................................................... 

  ّذف کلی درض: 

 ٞبی ٚالؼی.فبرٔبوِٛٛشی در ٔٛلؼیتایجبد ثستر ٔٙبست جٟت پیبدٜ وردٖ اطالػبت ػّٕی در زٔیٙٝ 

    اّذاف ٍیصُ:

 قادر باشد: ديرٌ کارآمًزی هيا انيداوشجً در پا اوتظار می ريد

 ثب ثخص دارٚیی پرٚ٘ذٜ ثیٕبر ٚ وبردوس آضٙب ضٛد. -1

 آضٙب ضذٜ ٚ در صٛرت ِسْٚ ثٝ درستی ٔٛرد استفبدٜ لرار دٞذ. ثب اصطالحبت ٚ اختصبرات دارٚیی -2

 وبر ثجٙذد.ػفٛ٘ت را ٍٞٙبْ ٔرالجت از ثیٕبر ثٝٞبی وٙترَ رٚش -3

 ا٘ٛاع اضىبَ دارٚیی را ثذا٘ذ. -4

 ٘بْ تجبری دارٚٞبی پرٔصرف را ثذا٘ذ. -5

 اصُ صحیح دارٚ دادٖ را ٍٞٙبْ اجرای دستٛرات دارٚیی رػبیت ٕ٘بیذ. 6 -6

 ثب آ٘تی دٚت ثرخی دارٚٞبی پرٔصرف آضٙب ضٛد. -7

   آضٙب ضٛد. ثب دارٚٞبی تراِی اٚرشا٘س -8

 یخچبَ را ثذا٘ذ.در دٔبی اتبق ٚ ٞبی رلیك ضذٜ اری آ٘تی ثیٛتیهپبیذ -9

 آضٙب ٌردد. تذاخالت دارٚیی ضبیغثب  -10

 آضٙب ضٛد. (ADRٌسارش ػبرضٝ ٘بخٛاستٝ دارٚیی )چٍٍٛ٘ی  ثب  -11

 ٞبی ٚریذی آضٙب ضٛد.ٞب ٚ ٔحَّٛثب ا٘ٛاع سرْ -12

 ٚسبیُ الزْ جٟت سرْ درٔب٘ی را آٔبدٜ ٚ لطرات آٖ را تٙظیٓ ٕ٘بیذ. -13

 از ٔسیرٞبی داخُ ٚریذی ثیٕبر ٔرالجت صحیح ثٝ ػُٕ آٚرد. -14

 ٞبی ٔختّف)خٛراوی، ٔٛضؼی، استٙطبلی ٚ تسریمی( اجرا ٕ٘بیذ.دستٛرات دارٚیی را ثٝ رٚش -15

ٞب آضٙب ٞبی ٟٔٓ، ػٛارض دارٚیی ضبیغ ٚ ٟٔٓ، ٔصرف دارٚ در ثبرداری ٚ ٘ىبت پرستبری دارٚٔىب٘یسٓ اثر، ا٘ذیىبسیٖٛثب  -16

 ٌردد.

 ثٙذی ٔصرف دارٚٞب در ثبرداری را ثذا٘ذ.ردٜ  -17

 ٞبی الزْ جٟت وٙترَ ػٛارض دارٚٞبی ٔٛرد استفبدٜ در ثیٕبراٖ ٔختّف را ا٘جبْ دٞذ.ٔرالجت -18

 آٔٛزش دٞذ. ٚ خب٘ٛادٜ ٚی ثٝ ثیٕبررا ٔصرف دارٚ ٚ پیٍیری ػٛارض احتٕبِی  چٍٍٛ٘ی -19

 



    

 

 

 

 

اجرای ٕ٘ٛ٘ٝ وبر تٛسط  -وٙفرا٘س ثبِیٙی -ثحث ٌرٚٞی -پرسص ٚ پبسخ -آٔٛزش ثبِیٙی ٚ ػّٕیسخٙرا٘ی،: رٍغ تذریط 

 ٔرثی ٚ دا٘طجٛ.

 

 : یاىف داًشجَیٍظا

 ت دا٘طىذٜرااستفبدٜ از یٛ٘یفرْ ٔطبثك ٔمر. 

 ٖدرٔب٘ی. -ٞب، ٕٞىبراٖ، وبدر آٔٛزضی رػبیت اصَٛ اخاللی ٚ ضئٛ٘بت اسالٔی در ثرخٛرد ثب ثیٕبراٖ، ٕٞراٞبٖ آ     

 وبرآٔٛزی حضٛر ثٝ ٔٛلغ ٚ فؼبَ در جّسبت. 

 ٔرثٛطٝ دارٚییٞبی  ٞبی ٌرٚٞی ٚ ٕٞچٙیٗ وٙفرا٘س ضروت فؼبَ در پرسص ٚ پبسخ، ثحث. 

  ٞب ثراسبس فرآیٙذ پرستبری ا٘جبْ ٔرالجت. 

 ٔرثٛطٝ. الي ثٛن ىٕیُت  

  ضروت درPost Test. 

 

 رٍغ ارزشیابی داًشجَیاى :  

 درصذ                                                                                                                                        شرح فؼالیت             

 ٛ10                                                                                          صفبت ػٕٛٔی دا٘طج% 

 60                                      (ا٘تظبر ثر اسبس الي ثٛنٞبی ٔٛرد  ی ثبِیٙی)ا٘جبْ ٟٔبرتارزیبث %       

  ٝ15                                                                    ٚ آٔٛزش ثٝ ثیٕبر دارٚیی  وٙفرا٘سارائ% 

  15                                                                                       پبیبٖ دٚرٜآزٖٔٛ وتجی% 

---------------------------------------------------------------------------------- 

                                    ٕ٘رٜ(20درصذ)100                                                                                                جٕغ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 طراحی پیشگام تذریط  (( جذٍل) )
                                                                          

 وبرضٙبسی پرستبری 2دا٘طجٛیبٖ ترْ فراگیر :گرٍُ                                     فبرٔبوِٛٛشی ثبِیٙیوبرآٔٛزی   : ػٌَاى درض 
                                                        ٘یب حجیت ضبرػیًام اظتاد :                            1395-96 دْٚ سبَ تحصیّی ٘یٕسبَ ًیوعال :

               ٚاحذ )وبرآٔٛزی( ./5تؼذاد ٍاحذ :  صجح ضٙجٝ  :  کارآهَزیرٍز برگساری 
 

 اّذاف  جلعات هَضَع جلعِ

 تبییي اًتظارات  _ارزشیابی آغازیي   _هؼارفِ اٍل  

 )ارزشیابی تشخیصی (

 اشکال دارٍیی

 ًام تجاری دارٍّا 

 ّا ی دٍتًتآ

 

 تعییه اهداف  _جايابی  _برقراری ارتباط اطمیىان از داشته پیشىیازها 

 هیرٍد کِ :در پایاى ّر جلعِ از فراگیر اًتظار 

 ثب ثخص دارٚیی پرٚ٘ذٜ ثیٕبر ٚ وبردوس آضٙب ضٛد. -1

آضٙب ضذٜ ٚ در صٛرت ِسْٚ  ثب اصطالحبت ٚ اختصبرات دارٚیی -2

 ثٝ درستی ٔٛرد استفبدٜ لرار دٞذ.

 وبر ثجٙذد.ٞبی وٙترَ ػفٛ٘ت را ٍٞٙبْ ٔرالجت از ثیٕبر ثٝرٚش -3

 ا٘ٛاع اضىبَ دارٚیی را ثذا٘ذ. -4

 را ثذا٘ذ.٘بْ تجبری دارٚٞبی پرٔصرف  -5

 ثب آ٘تی دٚت ثرخی دارٚٞبی پرٔصرف آضٙب ضٛد. -6

 

 

 ّای ٍریذیّا ٍ هحلَلظرم دٍم

ADR 

 

 جرای دستٛرات ثذا٘ذ.اصُ صحیح دارٚ دادٖ را ٍٞٙبْ ا 6 .1

 ٞبی ٚریذی آضٙب ضٛد.ٞب ٚ ٔحَّٛثب ا٘ٛاع سرْ .2

 چٍٍٛ٘ی تٙظیٓ لطرات سرْ را ثذا٘ذ. .3

آضٙب  (ADR)ٌسارش ػبرضٝ ٘بخٛاستٝ دارٚیی چٍٍٛ٘ی  ثب  .4

 ضٛد.

5.  

ٞبی ٟٔٓ، ػٛارض دارٚیی ضبیغ ٚ ثب ٔىب٘یسٓ اثر، ا٘ذیىبسیٖٛ .1 ّابیَتیکآًتی ظَم

-ٟٔٓ، ٔصرف دارٚ در ثبرداری ٚ ٘ىبت پرستبری آ٘تی ثیٛتیه

ٞب) ا٘ٛاع پٙی سیّیٗ جی، پٙی سیّیٗ ٚی، آٔپی سیّیٗ، 

ٞب، تتراسبیىّیٗ، جٙتبٔبیسیٗ، آٔیىبسیٗ، سفبِٛسپٛریٗ

 وّیٙذأبیسیٗ، ٘یترٚفٛرا٘تٛئیٗ، ٚ٘ىٛٔبیسیٗ( آضٙب ٌردد.

ٞبی رلیك ضذٜ در دٔبی اتبق ٚ یخچبَ را پبیذاری آ٘تی ثیٛتیه .2

 ثذا٘ذ.

 



    

 

 

 دارٍّای قلبی ػرٍقی چْارم

 ّاٍیتاهیي

ٞبی ٟٔٓ، ػٛارض دارٚیی ضبیغ ٚ ثب ٔىب٘یسٓ اثر، ا٘ذیىبسیٖٛ  .1

ٞبی لّجی دارٟٚٔٓ، ٔصرف دارٚ در ثبرداری ٚ ٘ىبت پرستبری 

اچ، فٛرٚزٔبیذ، وبپتٛپریُ،  -ػرٚلی)اسپیرٚ٘ٛالوتٖٛ، تریبٔترٖ

ِٛزارتبٖ، ٔتٛراَ، ٘یترٌّٚیسیریٗ، پرٚپٛراَِ٘ٛٛ، آّٔٛدیپیٗ، 

دیٍٛوسیٗ، آد٘ٛزیٗ، ٚراپبٔیُ( ٚ دارٚٞبی ٌیبٞی)پٕبد آِفب، 

٘ىٛتیذی، پٕبد ٚلرظ آ٘تْٛ، لطرٜ آ٘تی ٔیٍرٖ، ضرثت ثر

وس، لطرٜ وراتبٌٛس، ثخٛر اوبِیپتٛس، وبال٘ذٚال، لرظ سی ال

لطرٜ ٌبِریه، لرظ جیٙىٛتیذی، لرظ پرٚستبتبٖ، ٌریپ ٚاتر، 

آضٙب  طرٜ ضیرافسا، لطرٜ ٔیرتىس(پٕبد رزٔبری، لطرٜ سٙىُ، ل

 ٌردد.

ٞبی ٟٔٓ، ػٛارض دارٚیی ضبیغ ٚ ثب ٔىب٘یسٓ اثر، ا٘ذیىبسیٖٛ   -20

آ،  ٞب)ٟٗٔٓ، ٔصرف دارٚ در ثبرداری ٚ ٘ىبت پرستبری ٚیتبٔی

 آضٙب ٌردد. ، ای، وب(3، سی، دی12، ة 6، ة2، ة1ة

 

 

 دارٍّای گیاّی پٌجن

 دارٍّای اٍرٍلَشی

 ارزشیابی تراکوی

ٞبی ٟٔٓ، ػٛارض دارٚیی ضبیغ ٚ ثب ٔىب٘یسٓ اثر، ا٘ذیىبسیٖٛ -1

ٞبی ٟٔٓ، ٔصرف دارٚ در ثبرداری ٚ ٘ىبت پرستبری دارٚ

ترازٚسیٗ، پرازٚسیٗ، اٚرِٚٛشی)فیٙبسترایذ، اوسی ثٛتیٙیٗ، 

 تبٔسِٛٛسیٗ، فٙبزٚپریذیٗ، تِٛترٚدیٗ( آضٙب ٌردد.

آضٙب  (ADRٌسارش ػبرضٝ ٘بخٛاستٝ دارٚیی )چٍٍٛ٘ی  ثب  -2

 ضٛد.

 .Post Testضروت در  -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 هٌابغ پیشٌْادی جْت هطالؼِ:

 .1389ٔٛسٛی، ٔریٓ ػبِیخب٘ی. تٟراٖ: ا٘تطبرات ضٟر آة،  ٞبی پرستبری ثبِیٙی. ّٔیحٝ اِسبداترٚش -1

 .1391. ٔترجٓ: خسرٚ سجحب٘یبٖ ٚ ٕٞىبراٖ. تٟراٖ: ا٘تطبرات ارجٕٙذ، 2012فبرٔبوِٛٛشی پبیٝ ٚ ثبِیٙی وبتسًٚ٘  -2

ٔجتذی تب پیطرفتٝ. ترجٕٝ ٚ ٌردآٚری: ٔحٕٛد ضٕطیری، رإٞٙبی ػّٕی ٔحبسجبت دارٚٞبی ٚریذی ثرای پرستبراٖ از  -3

ٕىبری دا٘طٍبٜ ػّْٛ پسضىی ا٘تطبرات ثطری ثب ٞ ضٟال خسرٚاٖ، ٔحٕذرضب ٔٙصٛریبٖ، حجیت ضبرػی ٘یب، جٛاد رحیٕی.

 .1392،ٌٙبثبد

. ٌردآٚر٘ذٌبٖ: سؼیذ حبجی رحیٓ خبٖ، فبئسٜ خسرٌٚرجی، ٍ٘بر ٔرتضٛی، 1385ایراٖ  جبٔغ دارٚٞبی رسٕیدستٙبٔٝ  -4

 .1386اوجر ضفیؼی. ا٘تطبرات تیٕٛرزادٜ، 
 

 


