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 (Course Plan)   فرم برنامه درسي

 

 

 
 

پرستاری IVپرستاری داخلی جراحی: نام درس

 م و گوشدر بیمارهای چش
  8:تعداد واحد

   روز6مدت زمان ارائه درس:    کارشناسی پیوسته پرستاریمقطع :

 نیاز:پیش 

  مهدی نجفیمسئول برنامه:

 

 

 

 
 عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد:

 

  

با اصول فرآيند پرستاري از بیماران مبتال به  یآشنائ (1

 اختالالت چشم

با اصول فرآيند پرستاري از بیماران مبتال به  یآشنائ (2

 ....ENTاختالالت 
 

 

 

پرستاری و مامايی دانشكده  
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 هدف كلي
دانشجو قادر باشد براساس آموخته هاي نظري و عملي و اصول فرآيند 

بیماران مبتال به اختالالت چشم) کاتارکت، تروما، گلوگوم و  پرستاري از

 هاي چشم مراقبتهاي الزم را به عمل آورد.¬.....( بستري در بخش

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 یرا به طور صحیح ارزياب یبیمار مبتال به اختالالت چشم

 نمايد.

 
بیماران مبتال به کاتارکت،  یبرا یفرآيند پرستار براساس

تدوين نموده و اجرا  یتروما، گلوگوم و .... برنامه مراقبت

 نمايد.

 
آن را به طور صحیح انجام  یموضع یها¬چشم و درمان یشتشو

 دهد.

 
چشم را در چهارچوب  یقبل و بعد از عمل جراح یها¬مراقبت

 به طور  صحیح و کامل انجام دهد. یفرآيند پرستار
رايج مورد استفاده در بخش چشم را به طور کامل  یداروها

مربوط به آن را رعايت  یپرستار یها¬فرا گرفته، و مراقبت

 کند.
را تعیین نموده و  یبیمار و خانواده و یآموزش ینیازها

 مناسب را تدوين و اجرا نمايد. یبرنامه آموزش
شده و خود را در ¬خود و ديگران ارزش قائل  یکارها یبرا

 امر مراقبت از بیمار  مسئول بداند،

 

 هدف كلي 
: دانشجو قادر باشد براساس آموخته هاي نظري و عملي و اصول فرآيند 

ان مبتال به اختالالت گوش، حلق و بیني و حنجره  پرستاري از بیمار

 مراقبتهاي الزم را به عمل آورد.   ENTهاي ¬بستري در بخش

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 نمايد. یرا به طور صحیح ارزياب ENTبیمار مبتال به اختالالت  
 پذيرش، ترخیص يا انتقال مددجو شرکت کند. در

....  ENTبیماران مبتال به اختالالت   یبرا یفرآيند پرستار براساس

 تدوين نموده و اجرا نمايد. یبرنامه مراقبت
 آن را به طور صحیح انجام دهد. یموضع یها¬گوش و درمان یشتشو

)بیني، سینوس، گوش، یقبل و بعد از عمل جراح یها¬مراقبت

 یو حنجره( را در چهارچوب فرآيند پرستار یآدنوئیدکتوم ،یتانسیلکتوم

 به طور  صحیح و کامل انجام دهد.

را به طور کامل فرا گرفته،  ENTرايج مورد استفاده در بخش  یداروها

 .گیرد¬یمربوط به آن را بکار م یو توجهات پرستار
را تعیین نموده و برنامه  یبیمار و خانواده و یآموزش ینیازها

 مناسب را تدوين و اجرا نمايد. یآموزش
شناسد و خود را ب یو ضعفها یمیل خود مسئولیت قبول کند توانائ با

 بپذيرد.
 کند¬کند و عادات خوب را حفظ ¬شرکت  یگروه یها¬فعالیت در
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 روش آموزش

 
 یمرب مینظر مستق ريتوسط دانشجو ز یپرستار یانجام مراقبتها

 مربوطه

 و چشم ENT یهايماریپرسش و پاسخ در مورد ب انجام
   انيمربوطه ( در جمع دانشجو ماریب ی) معرف نگیدر مورن شرکت

 

 

 شرايط اجراء

 
  امكانات آموزشي بخش 

  و ماژيک تخته 
 

 

 
   آموزش دهنده 

  مهدی نجفی دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت اساتید بخش

 های ويژه
 

 
 

  درسي اصلي منابع

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

 

  ارزشیابي

 

 نحوه ارزشیابي 

 اساس چک لیست موجود در دانشکدهبر 

 
 كل نحوه محاسبه نمره  

05.....ارزشیابي اقدامات و مراقبتهاي پرستاري دانشجو  
10..................ارزشیابي اخالقي و رفتاري دانشجو  

15...................................كنفرانس بالیني   
15...............................طرح مراقبتي روزانه   

11...................................مطالعات داروئي  
 155.....................................................جمع

 

 

 

 

 
 

 

 مقررات 

  قبولي                                         15حداقل نمره

........ 

  مجاز نمی                      تعداددفعات مجاز غیبت در كالس

 باشد
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 ...... درس زمانبندي جدول

 
      

      

      

      

      

      

      

      

   
 

 

 

 


