- 1عنوان فرآيند:

انجام بازنگری دروس تئوری و باليني پرستاری
- 2صاحبان فرآيند و همکاران:طاهره توفیقیان(نویسنده مسئول فرایند)
اعضاء کمیته بازنگري :ریاست دانشکده و معاونت آموزشی پرستاري جناب آقاي قاسممی ممدیر  EDCجنماب آقماي
خسروآبادي رابط  EDCدانشکده پرستاري سرکار خانم توفیقیان مدیر گروه پرستاري سرکار خانم رهنما اعضاي
محترم EDCآقایان راد دکتر معالیی و دکتر میرموسوي
اعضاي گروه پرستاري شرکت کننده در جلسات بازنگري :آقایان تدین فر,گنجلمو ,راد,موسموي ,خلیلمی,جعفمرزاده و
خانم ها توفیقیان و رهنما

- 3محل اجراي فرآيند :دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

- 4نام دانشگاه :دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
- 5گروه هدف فرآيند :دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
- 6حيطه فرآيند :رویکرد هاي نوین در آموزش

- 7محور يا محورهاي همسو با فرآيند:
مرجعيت علمي
نظريه پردازي در علوم پزشکي
معرفت ديني (الزامات اسالمي فرهنگي در فرآيندهاي آموزشي)
اخالق حرفه اي
پيشرفت و عدالت
بومي سازي فرآيندهاي آموزشي
 اصالحات و استانداردسازي در آموزش علوم پزشکي
رويکردهاي نوين در فرآيندهاي آموزشي
آموزش علوم پاسخگو

- 8تاريخ اجرا(مدت اجراي فرآيند به همراه جدول زمانبندي اجرا) :نیمسال دوم 8811-8811

- 9سطح اثرگذاري  :کشوری
 -11مقدمه:
مطالعات انجام شده نشان می د هد که بیشترین سالهاي از دست رفته عمر انسان ها به دلیل بیماري ها و عموار
ناشی از آن می باشد .بنابراین برنامه ریزي در خصوص ارتقاء و بهبود مسمتمر کیفیمت خمدمات مراقبتمی و درممانی
امري حیاتی و ارزشمند محسوب می شود .امروزه عده زیادي از کارشناسان بخش نظام سالمت را پرستاران تشمکیل
می دهند لذا پیشرفت علم و عمل در پرستاري می تواند باعث ارتقاء کیفیت خدمات سالمت گردد که این امر آثمار
و فواید اقتصادي و اجتماعی قابل توجهی دارد.
وموابط علممی و ارزشمهاي

پرستاري رشته اي مستقل و شاخه اي از گروه علوم پزشکی است که برنامه آن براسما

اسالمی تهیه و تدوین شده است .دانش آموختگان این رشته به عنوان عضوي از تیم سالمتی در عرصه هاي مختلم
به ارائه خدمات بهداشتی آموزشی پژوهشی مشاوره اي ,پیشگیري ممدیریتی و حممایتی مراقبمت هماي درممانی
توانبخشی و هماهنگی می پردازند.
پیشرفت روزافزون علم و تغییر مداوم نیاز هاي بهداشتی و فرهنگی جوامع ایجاب میکند که ممواد آموزشمی ممدون
آن جامع پویا و استاندارد باشد .بنابراین با توجه به موارد فوق و بررسی ممواد آموزشمی تمدوین شمده در برخمی از
دانشگاه هاي معتبر دنیا نظیر آمریکا کانادا استرالیا و انگلستان انجام بازنگري درو

پرستاري با محتواي جدیدتر

و جامع تر بر طبق نیازهاي بیماران و جوامع بیش از پیش ورورت خود را نشان می دهد.

 -11هدف کلي و اهداف اختصاصي:
تدوین درو

پرستاري با محتواي جدیدتر و جامع تر بر طبق نیازهاي بیماران و جوامع

 -11روش اجرا(حداکثر در  3صفحه :)A4
جهت نیل به این هدف دانشگاه علوم پزشکی سبزوار این مهم را شروع نموده و طی مطالعات و بررسی هماي زیماد و
جستجوهاي متعدد در زمینه ووعیت گروه فن پرستاري ) (Nursing Fundamentalدر دنیا و در کشور و طمی
جلسات مستمر و مداومی که با حضور اعضاي هیأت علمی گروه پرستاري برگزار گردید بمه بررسمی سرفصمل درو
پرستاري پرداخت .در این بررسی ها انجام برخی تغییرات و اوافه شدن بعضمی ممواد آموزشمی بمه سرفصمل درو

پیشنهاد گردیده است .ابتدا در مورد ووعیت اخیر رشته پرستاري بحث و تبادل نظر گردیده و اهمیت انجمام مموارد
ذیل وروري به نظر رسیدکه به شرح ذیل می باشد:

- 1

پذیرش دانشجو در رشته پرستاری به صورت نیمهه تتمرزهو د در دد تره هه ونتهوا سراسهری د هوی

د

تصاهبه انجام ردد تا افرادی دارد این رشته ردند زه دارای تفکهر انتاهادی ت اسهب بهوده د هه ان نرهر م مه د
هوش د ه ان نرر خصوصیات ظاهری د فیویک نریر سالتت جسم  ،قد ،د  ...شرایط دردد بهه ایهن رشهته را

دارا باش د .تتأسفانه تواردی ان مدم سالتت زاتل جسم د فیویک بدا نریر زوتاه قهد ،استرابیسه  ،زهوررن ،
ضعف شدید بی ای  ،ابتالء به بیماری های نریر صرع ،افسرد  ،نهوردن د  ...در تیهاا پذیرفتهه شهد اا د فهار

التحصیالا این رشته تشاهده ردیده است .

 - 2بر واری اتتحاا جاتع پرستاری ( فی ال ) جهت دانشجویاا ترم وخر رشته پرستاری به ت رور وتاد

بهتر د

زاتل تر وناا برای دردد به مرصه زار درتاا د تراقبت د ه چ ین تااطع تحصیالت تکمی پیش هاد ردید.

 - 3با توجه به استانداردهای جدید پرستاری امالم شهده ان سهوی دنارت بهداشهت ،درتهاا د وتهونش پوشهک د بها
توجه به اهمیت توضوع درس با م واا " تهارت های ارتباط د ارتباط هرفه ای تحت اجهواء  :جاتعهه  ،خهانواده ،

بیمار  ،همکار  ،همراه بیمار د خانواده وا د زارتیم " در دردس پرستاری جانده شود.
- 4

با توجه به ای که یک ان هیطه های زار پرستاراا ،دردد به جاتعه د پرستاری بهداشهت چاتعهه ته باشهد ،نیهان

است درس با م واا " جاتعه ش اس " به دردس پرستاری اضافه ردد.

 - 5بهها توجههه بههه اهمیههت دد تاولههه اخههالق هرفههه ای د قههانوا در پرسههتاری منم اسههت درس " اخههالق د قههانوا در
پرستاری" به صورت داهد درس تجوا به دردس این رشته اضافه ردد.

 - 6با توجه به این زه پرستاراا در دردس رشته پرستاری با تفهاهیم نریهر نورهها ،دیهاترت  ،فیویهک هرزهات،
فیویهک پرتوهها ،فشهار د سهایر تفهاهی فیویهک سههر د زهار دارنهد ،اضهافه نمهودا درس "فیویهک در پرسههتاری"

ضردری به نرر ت رسد.

 - 7ان ونجا زه ان ته ترین دردس رشته پرستاری ،دردس داخ  -جراه ت باشد ،نیان است زه دانشجو قبل ان
ذراندا این دردس با پاتولوژی بیماری ها وش ا ردد ،ب ابراین پیش هاد ته

هردد درس " پهاتولوژی " بهه دردس

این رشته اضافه ردد .همچ ین درس ژنتیک به ارنش  15سامت اضافه شود .

 - 8درس  self studyبه صورت  1داهد د  55سامت زار زتابخانه ای اضافه شود .

 - 9نیان به افوددا درس تهارتهای نند

نیو تورد اهمیت است .

 - 15درس بررس دضعیت سالتت ان  1داهد به  3داهد افوای یابد .
 - 11درس فارتازولوژی در دد ترم  2د  3د هر ترم  3داهد تغییر ز د .
بازنگری و نیاز به انجام تغییر در دروس پرستاری شامل اصوو و نوووپ پرسوتاریا دا و  -جراحو ا بدااشو
جامعها پرستاری کودکاپا رواپ پرستاری و دروس اص

و پایه این رشته و ارزش واحای هر یک از آپ ها به

وسی ه تیم های تخصص و بر اساس رنرنسودای رشوته پرسوتاری ن یور کتابدوای مرجو medical-surgical
 nursingو  Fundamental of nursingو با توجه به آرایش و مواد درس بر

از دانشگاه های معتبور

دنیا ن یر آمریکا اکانادا ا استرالیا و انگ ستاپا انجام گردیا که موارد ذیل بوه تكکیوک دروس پوز از بحو

و

بررس های زیاد به تصویب رسیا که به شرح ذیل م باشا:
درس فن و پرستاري :درس فن پرستاری  22م واا برای تدریس داردزه نتاا زاف در نرر رفته نشده
است لذا داهد تئوری این درس به  3داهدتئوری د  3داهد مم افوای یابد.


استانداردهای جدید پرستاری باید بررس شود نیرا با سرفص ها تغایرت دارد د تک یک های تانن زشیدا بخیه –
ندا بخیه د ز ترل  ABGزه در شرح دظایف جدید پرستاراا وتده است به دردس اضافه شود.



تغییرات هس زه هذف شده در تفاهی پایه جانده نشده در سرفص های دی رنیست .



تبحث فروی د ارتباط باید بیشتر شود .



ب د هشت فن  ،داهد نرری وب د الکتردلیت هذف د به داهد داخ – جراه انتاال یابد.این تبحث در داخ

 درفن انواع سرتها فته شود.
جراه  1فته ت شود.

در رابطه با درس داخلي – جراحي ( )1پيشنهادات زير ارائه گرديد :


در درس مفاهیم پایه:

 تبحث تحردتیت هس اضافه ردد . بجای تبحث التیام س ول درس تجوا بع واا پاتولوژی ذاشته شود . تباهث طب تکمی ( ورام سانی – دیسترزشن – طب فشاری – لمس درتان د )...در تفاهی پایه ذاشته شود -واحد مفاهیم پایه از  8/5به دو واحد تغییر کند .



درس آب و الکترولیت :

 در تبحث اختالمت الکتردلیت تباهث اختالمت ت یوی د پتاسی نیو اضافه شود. تبحث انواع تح ولهای توریا در اصول د ف وا فته شود . تغییر داهد وب د الکتردلیت ان  5/7به  1داهد .

درس سرطان  :درس اختالالت تغذیه ای

 -تغییر درس سرطاا ان  5/8به  1داهد .

در رابطه با درس داخلي – جراحي ( )2پيشنهادات زير ارائه گرديد :




اختالالت حرکتی بر اساس سرفصل کتاب برونر به ارزش  02ساعت آورده شود.
اختالالت بافت همبند از درس اختالالت حرکتی جدا گردد و بصورت یک درس جدا در داخلی
جراحی( )0با عنوان" پرستاری بیماریهای روماتولوژی و آلرژی" به ارزش یک واحد  ،با مباحث
زیر(طبق کتاب داخلی جراحی) اضافه گردد:

الف)بیماری های ردتاتولوژی شاتل:تستهای تشخیص بیماریهای بافت همب د -بیماریهای ردتاتیسم -بیماریهای
ت تشر بافت همب د (ورتریت  ،ردتاتوئید  ،لوپوس  ،اسک رددرت  ،پ تیونیت  ،پ تیالژی د -...س درم بهجت -
ه وخ شواین

ب) اختالمت ولرژیک شاتل :نکات فیویولوژیک تولید د مم کرد ایمونو وبین ها-بررس د ارنیاب
تشخیص -اختالمت ولرژیک شاتل  :ونافیالزس  ,رنیت ,درتاتیت,زهیر ,ادم ونژیونردتیک ,ولرژی غذای ,
بیماری سرم ,ولرژی نسبت به متکس.



درس اختالالت تغذیه ای

 نام وا به اختالمت وارش تغییر یابد. سرفصل به صورت نیر ارائه ردد :-1تردری بر وناتوت د فیویولوژی (  1ج سه )

-2بررس د ش اخت سیست وارش د ردشهای تشخیص (  2ج سه )
-3ارنیاب بیمار تبتال به اختالمت دهاا (  2ج سه ) شاتل :وبسه د وفت دهاا – اختالمت غدد بواق –
سرطاا دهاا – اختالمت دنداا – فروی د پرستاری در تراقبت ان بیمار به اختالمت دهاا  ،جراه استخواا .

-4ارنیاب بیمار تبتال به اختالمت تری (  2ج سه ) شاتل :دیس فاژی  ،وشامنی  ،اسپاس ت تشر تری  ،فتق
هیاتال  ،دیورتیکولیت  ،پار

 ،جس خارج  ،سوخت

پرستاری در تراقبت ان بیمار تبتال به اختالمت تری

 ،ریفالزس  ،توتورهای خوش خی  ،سرطاا  ،فروی د

-5اختالمت تعده د دداندهه (  3ج سه ) شاتل  :استریت – نخ تعده دداندهه – چاق ترض – سرطاا تعده
– جراه تعده – فروی د پرستاری در بیمار تبتال به اختالمت تعده د دداندهه  ،فروی د پرستاری در تراقبت ان

بیمار تبتال به اختالمت تعده .

-6ارنیاب بیمار تبتال به اختالمت ردده ای د راست ردده (  4ج سه ) شاتل :اختالمت دفع  :یبوست – اسهال
– مفونتهای ان

– ب اختیاری – س درم ردده تحریک پذیر د اختالمت سوء جذب – فروی د پرستاری در

تراقبت ان بیمار تبتال به اختالمت ردده -اختالمت التهاب هاد ردده  :وپاندیسیت  ,دیورتیکولیت ,پریتونیت
,فروی د پرستاری در تراقبت ان بیمار تبتال -

بیماریهای التهاب ردده  :زردا  ,زولیت ادلسرتیو  ,ای توستوت  ,فروی د های پرستاری در تراقبت ان بیمار
تبتال -بیماریهای انسدادی ردده  :انسداد ردده زوچک  ,انسداد ردده بورگ  ,سرطاا زولورزتال  ,پولیپ
زولوا د راست ردده  ,فروی د پرستاری در تراقبت ان بیمار تبتال -بیماریهای رزتوم د راست ردده  :وبسه

ونورزتال  ,فیستول  ,فیشر ,هموردئیدها ,بیماری های ونورزتال وتیوش  ,سی وس پی وی دال  ,فروی د های
پرستاری در تراقبت ان بیمار تبتال .

-7لوله ذاری دست اه وارش د ردش های اختصاص تغذیه ای  :لوله های زوتاه – تتوسط د ب د د تراقبت
پرستاری تربوطه – تغذیه ان راه لوله بی

تعده ای د بی ردده ای  ،اسموداسمومریت  ،تدلهای تغذیه ان

راه لوله د ردشها د فروی د پرستاری تربوطه  ،استردستوت  ،تغذیه دریدی  ،تعادل تثبت تیتردژن ،

تح ولهای تغذیه ای  ،فروی د پرستاری تربوطه .

 ارنش داهد درس به  2داهد تغییر یابد -اختالمت دفع ونورزتال ان سیست دفع ادراری خارج شود د در درس اختالمت وارش بصورت بام

ودرده شود .


درس سیستم دفعی :

 -1سیست دفع به" اختالمت سیست ز یه د تجاری ادراری" تغییرنام یابد .
 -2اختالمت دفع ونورزتال به بخ اختالمت وارش برده شود.
 -3سرفصل دردس به صورت نیر تکمیل شود:
الف) تردری بروناتوت د فیویولوژی سیست ادراری
ب) بررس د ش اخت سیست ادراری د تستهای تشخیص
ج)تراقبت ان بیماراا تبتال به اختالل ز یه شاتل :مدم تعادل وب د الکتردلیت در بیماراا ز یوی  -بیماری های
وتردل ادلیه شاتل وتولونفریت هاد دتوتن ،س درم نفردتیک د نفرداسکردن -نارسای ز یه شاتل نارسای

هاد ز یه ،نارسای توتن ز یه ( -) ESRDجراه ز یه -پیوندز یه  -زانسرز یه  -تردتای ز یه ج) مفونت
های سیست ادراری شاتل :مفونتهای فوقان سیست ادراری – مفونتهای تحتان سیست ادراری – وبسه ز یه .
د)اختالمت در دفع ادرار در بور ساما شاتل :اهتباس ادراری – ب اختیاری ادراری – تثانه .
ه) س های ز یه د تجاری ادراری
ی) تردتای ادرای د ت اس
د) زانسر سیست ادراری
ن) انحرافات ادراری
-3ارنش داهد ان  25سامت به  36سامت (2داهد) تغییر یابد.


درس اختالالت سیستم تولید مثل:

 -1تبحث اختالمت سیست تولید تثل بصورت نیرزاتل ردد :
تردری بروناتوت د فیویولوژی سیست تولیدتثل،ت اس د پستاابررس دش اخت (تاریخچه سالتت ،تعای ه فیویک  ،ارنیاب تشخیص د سردلوژیک شاتل:پاپ اسمیر،زولپوسکوپ  ،بیوپس ،زرایو دلیور ،زورتاژ دبیوپس  ،تعای ات ونددسکوپیک.

تداخالت در فروی دهای طبیع د اختالمت فیویولوژیک نناا شاتل :سیکل قامد  ،س درم پی ان قامد ،ددراا ت وپون د قبل ان وا  ،دیسم وره ،وت وره ،خونریوی های رهم غیرطبیع
-تداخالت در فروی دهای طبیع د اختالمت تولید تثل شاتل :دیس پاردن  ،ردش های پیش یری انهات

ساط ،هات

خارج رهم  ،فروی د پرستاری در بیماری های تربوطه

،

تراقبت انبیماراا تبتال به اختالمت تولید تثل شاتل  :مفونت های داژا ،مفونت های بازتریال ،مفونت هایقارچ  ،هساسیت به تایع سیمن ،مفونت تریکوتونای  ،مفونت هرپس  ،سردیسیت ،زالتیدیا،سوناک ،س درم شوک

توزسیک ،مفونت های ل

HPV ،HIV ،

تراقبت ان بیماراا به اختالمت ساختاری سیست ت اس  :فیستول داژا،پردمپس ار اا های ل،رزتوسل د  -) ...پار

( سیستوسل

پری ه

 -اختالمت خوش خی دست اه ت اس شاتل :زیست د دیستردف دلود زیست های تخمداا -توتورهای خوش خی

 :فیبردئیدها،لیوتیوتا د تیوتا ،ونددتتریون،دردتوتن ل ن ،ونددتیونیس

 بیماریهای بدخی  :سرطانهای سردیکس،دلو،داژا،لوله های رهم ،ره (ونددتتریوم) ،تخمداا د سرطانهایترتبط با هات
هیسترزتوت  :تراقبت قبل ان ممل ،تراقبت بعدان ممل،پرتودرتان همراه با ردشهاد موارض وا– بررس د درتاا بیماراا تبتال به اختالمت پستاا شاتل :تردری بروناتوت د فیویولوژی

ارنیاب های تشخیص شاتل ، BSE :تاتو راف ،التراسونو راف  ، MRI ،ردشهای تجویه بافت،
امزتو راف ،تصویربرداری با تشدیدتیداا– تراقبت ان بیماراا تبتال به اختالمت پستاا شاتل :ترشحات غیر

مادی ،بیماری های نوک پستاا ،تا ستیت،وسبه ،پاژه پستاا  ،بیماری های خوش خی پستاا د بیماریهای بدخی

پستاا ،جراه های پستاا(جراه ،ترتیم د، )...اختالمت پستاا در ترداا شاتل ژنیکوتاست د سرطاا پستاا
– بررس د درتاا اختالمت تولید تثل در ترداا شاتل:
وناتوت د فیویولوژی
تاریخچه بهداشت د تعای ه جسم
ونتایشات تشخیص (ونتای ونت ژا اختصاص ، PSA،ادلتراسونو راف ،تجویه بافت پردستات،ونتای مم کرد
جس )
اختالل مم کرد ج س در ترداا شاتل :اختالمت نغوظ د انوال ،مفونت های دست اه ادراری د ت اس (پردستاتیت،

 ،DPHسرطاا پردستات)

اختالمت بیضه د ساختماا های تجادر شاتل ( :سرطاا،هیدردسل ،داریکوزسل،
دانزتوت ،هیپوسپادیانیس،اپیسپادپاس،فمونیس،پریاپیس ،ت
 -2اختالمت تولیدتثل ان اختالمت پستاا جداشود.
 -3اختالمت تولید تثل به ارنش  1/5داهد تبدیل شود.
-4اختالمت پستاا به ارنش  ./5داهد اضافه شود.

تجرا،سرطاا)

در رابطه با درس داخلي – جراحي ( )3پيشنهادات زير ارائه گرديد :


درس اختالالت گردش خون :

 .1تغییر نام "اختالمت ردش خوا " به " اختالمت ق ب د مردق"
 .2سرفصل ها بصورت نیر تغییر یابد:

 تردری بروناتوت د فیویولوژی ،بررس د ارنشیاب تشخیص – د تانیتوری گ همودی ا تیک تداخالت در تددجویاا تبتال به اختالمت ق ب د مردق :بیماری های شریاا زردنری  ،وترداسکردن زردنری  ،ونژین صدری  ،فروی د پرستاری در بیماراا تبتال به

ونژین صدری  ،سکته ق ب  ،فروی د پرستاری در بیماراا تبتال به سکته ق ب  ،ردش های تهاجم در بیماریهای

شریاا زردنری شاتل ، PCI/PTCA - CABG :فروی د پرستاری قبل ان اممال جراه ق ب د پس ان اممال
جراه ق ب
 اقداتات درتان در بیماری های اختالمت ساختمان – مفون د بیماری های التهاب ق ب :اختالمت دریچه ای ،پردمپس دریچه تیترال  ،نارسای تیترال  .ت

تیترال  ،نارسای وئورت ،ت

وئورت د

 ، MRتراقبت های پرستاری در بیماری های اختالمت دریچه ای ق ب  ،ترتی دریچه د تعویض دریچه  ،اقدام
پرستاری در ترتی د تعویض دریچه  ،ترتی دیواره – زاردیوتیوپات

 بیماری های مفون ق ب  :ونددزاردیت ردتاتیسم – ونددزاردیت مفون – تیوزاردیت – پریکاردیت  ،فروی دپرستاری در پریکاردیت
 تداخالت در بیماراا با موارض بیماری های ق ب :همودی ا تیک ق ب  ،نارسای ق ب  :نارسای هاد ق ب  -ادم ریوی  ،سایر موارض شاتل شوک زاردیوژنیک
،تردتبووتبولیس  ،نارسای توتن ق ب  ،فروی د پرستاری در بیماراا تبتال به نارسای ق ب  ،ترشح پریکاردی –
تاتپوناد ق ب  ،ایست ق ب

 بررس دتداخالت در بیماراا تبتال به اختالمت مردق د تشکالت ردش خوا تحیط :تردر بر فیویولوژی د وناتوت ،برس د ارنیاب تشخیص  ،اختالمت شریان (ورتریوسک ردنیس ،

وترداسکردنیس )  -فروی دپرستاری دربیماراا تبتال به نارسای های شریان اندام ها -بیماری های انسدادی شریاا
تحیط -بیماری های انسدادی اندام فوقان  :ادب یتواا (بر ر) -وئورتیت -بیماریهای وئورتوای یاک ،ولونیس ،

شکاف وئورت(دسکسیوا)وتبول شریان  ،تردتبون شریان  ،بیماری ری ود -اختالمت دریدی :تردتبون دریدی،
تردتبون درید مما  -تردبو ف بیت -ف بوتردتبون -نارسای توتن دریدی -نخ های پا ،فروی د پرستاری در

تبتالیاا نخ های پا  ،درید های داریس.

 اختالمت ل فاتیک  :ل فانژیت ها د ل فادنیت ها ،ل ف ادتا ،الفا نتیانیس -س ولیت بررس د تداخالت دربیماراا تبتال به هیپرتانسیوا :هیپرتانسیوا – تراقبت های پرستاری در هیپرتانسیوا –بحراا هیپرتانسیوا

.3

افوای سامات تدریس اختالمت ق ب دمردق ان  25سامت به  45سامت

.4

افوای سامات تدریس اختالمت ت فس ان  25سامت به  45سامت

.5

افوای سامات تدریس اختالمت تتابولیک ان  12سامت به  35سامت
اختالالت غدد متابولیک

 -1در درس اختالمت غدد تتابولیک سرفصل ها به صورت نیر تغییر ز د:
 -بررس د درتاا بیماراا تبتال به اختالمت زبدی شاتل :تردری بروناتوت د فیویولوژی – تستهای تشخیص د

ارنیاب – اختالمت زبدی شاتل یرقاا  ،هیپرتانسیوا د ریدپورت  ،وسیت  ،داریس تری  ،ونسفالوپات د اغمای
زبدی – بیماریهای دیردس زبد شاتل هپاتیت دیردس  G ، D ، C ، B ، Aهپاتیت غیردیردس  ،هپاتیت

داردی  ،سیردن زبدی  ،سرطاا زبد  ،توتورهای زبد  ،پیوند زبد  ،وبسه های زبدی  ،تراقبتهای پرستاری .

بررس د درتاا بیماراا تبتال به اختالمت سیست صفرادی د پانکراس شاتل  :تردری بر وناتوت دفیویولوژی – تستهای تشخیص د ارنیاب – اختالمت زیسه صفرا د پانکراس شاتل زوله سیستیت  ،زوله

لیتیانیس  ،تراقبت پرستاری ان بیماراا تحت جراه  ،پانکراتیت هاد د توتن  ،زیست پانکراس  ،سرطاا پانکراس

 ،توتورهای پانکراس  ،هیپرانسولی یس  ،تراقبت های پرستاری تربوطه
بررس د درتاا بیماراا تبتال به دیابت ق دی شاتل  :فیویولوژی د پاتوفیویولوژی دیابت  ،دیابت نوع یک  ،دیابتنوع دد  ،دیابت هات

 ،اقداتات درتان شاتل تغذیه  ،فعالیت  ،ز ترل سطوح ق د د زتوا  ،دارد درتان  ،تراقبتهای

پرستاری  ،وتونش به بیماراا  ،موارض دیابت ،توارد خاص .
 -بررس د درتاا بیماراا تبتال به اختالمت ونددزرین شاتل  :الف) تردری بر فیویولوژی د وناتوت غدد

دردا ریو بررس د ردشهای تشخیص ب)اقداتات درتان دربیماراا تبتال به غدد هیپوفیو شاتل  :اختالمت
مم کرد هیپوفیو  ،دیابت بیموه  ،س درم ترشح نات اسب  ADMد تراقبتهای پرستاری تربوطه ج) اقداتات درتان
در بیماراا تبتال به غدد تیردئید شاتل اختالمت مم کردی تیردئید  ،هیپوتیردئیدیس  ،هیپرتیردئیدیس ،

تیردئیدیت  ،توتورهای تیردئید  ،واتر وندتیک  ،واتر نددلیر  ،اقداتات پرستاری د) اقداتات درتان در

بیماراا تبتال به غدد پاراتیردئیدشاتل  :اختالمت مم کردی پاراتیردئید  ،هیپرپاراتیردئیدیس  ،تراقبتهای

پرستاری د) اقداتات درتان در بیماراا تبتال به اختالمت ودرنال شاتل اختالمت مم کردی ودرنال

,فئوزردتوسیتوم  ،بیماری ودیسوا  ،س درم زوشی گ  ،تراقبتهای پرستاری در بیماراا تربوطه  ،درتاا با

زورتیکوستردئیدها شاتل موارض جانب  ،استفاده درتان  ،تادار تصرف د قطع دارد .
-2داهد اختالمت تتابولیک به ارنش  35سامت تبدیل ردد .
اختالالت تنفسی و تبادل گازی

-1در رابطه با درس اختالمت ت فس د تبادل انی  ،سرفصل بصورت نیر زاتل ردد :
بررس مم کرد ت فس  ،تردری بر وناتوت د فیویولوژی  ،سیست ت فس فوقان د تحتان  ،مم کرد سیستت فس  ،بررس سیت ت فس  ،تاریخچه  ،تعای ات فیویک سیست ت فس فوقان د تحتان  ،ارنیاب تشخیص

تداخالت در بیماراا دارای سیست ت فس فوقان شاتل :مفونتهای راه هوای فوقان  :ری یت  ،ری یت دیردس ،سی ونیت هاد د توتن  ،فارنژیت هاد د توتن  ،تونسی یت د ادنیت  ،وبسه پری تونسیدر  ،مرنژیت,فروی د پرستاری

در بیماراا دارای اختالل ت فس فوقان .

انسداد تردتای راه هوای فوقان :انسداد هین خواب,اپیستازس ,انسداد بی ,شکستبی ,انسدادمرنکس,سرطاا مرنکس.فروی د پرستاری در بیمار پس ان مرن توت .
تداخالت در اختالمت قفسه سی ه د سیست ت فس تحتان :وتکتسانی,مفونتهای ت فس :ترازئوبردنشیت هاد,پ وتون  :فروی د پرستاری در بیماراا دارای پ وتون ,توبرز ونیس  :فروی د پرستاری در
بیماراا دارای سل ریوی,وبسه ریوی,اختالمت پ ور :پ ورنی-پ ورال افیوژا-وتپی ,ادم ریوی,نارسای هاد

ت فس (,)ARDsهیپرتا نسیوا ریوی,اختالمت زورپولونال (بیماری ق ب ریوی),وتبول

ریه,سارزوئیددن,بیماریهای شف ریه :سی یکون-ونبستون-پ وتوزوتیون
سرطاا ریویتردتای قفسه سی ه :تردتای بالنت د نافذ-تاتپوناد ق ب

-پ وتوتورازس

وتفیوی نیر ج دی-وسپیراسیوا

تداخالت در بیماراا دارای  COPD: COPDد فروی د پرستاری تربوطه,بردنشکتانیوس ,فیردنزیستیک,تداخالت تراقبت ت فس  ,تداخالت غیرتهاجم ت فس :
ازسیژا تراپ , IPPB:درتاا توسط نبومیور,اسپیردتتری-فیویوتراپ ت فس

تداخالت راه هوای :تداخالت ادرژانس,لوله تراشه د انتوباسیوا,ترازئوستوت ,تهویه تکانیک :فروند پرستاری در بیمار دارای دی تالتور,جدازردا بیمار ان دنتیالتور

جراه قفسه سی ه :تداخالت قبل ان ممل د تراقبت پرستاری,تداخالت پس ان ممل د فروی د پرستاری بیماری های عفونی

-1در رابطه با درس بيماري هاي عفوني  ،سرفصل بصورت نیر زاتل ردد:
 -بررس د ش اخت تددجویاا تبتال به بیماری های مفون

 -چرخه مفونت

 اجوا مفونت ( ار انیس ماتل ،تخوا ،راه خردج،ردش انتاال ،تیوباا تستعد،راه دردد) ، ز ونیواسیوا ،مفونت ،بیماری -وارش تیکردب ش اس

 ز ترل مفونت د پیش یری (سانتاا های در یر در پیش یری ان مفونت ) ترزو ز ترل بیماری ها () C.D.C -برناته دازسی اسیوا

 پیش یری ان مفونت در بیمارستاا ( ار انیس های اختصاص ) -بازتریم  ،فونجم  ،سپیس  ،سپست سم  ،شوک سپتیک

 اهتیاطات جداسانی(استانداردها،بهداشت دست،دستک ،پیش یری ان )...... ،Neadlestick بیماری های مفون تهاجرت :لژیونال,بیماری می ,س درم ت فس هانتادیردس ,ابومد تاربورگ , SARS,تسافرتدتهاجرت ,تهاجرت د  AIDSتهاجرت دسل ,تهاجرت ددزتور -بورا.

 بیماری های اسهال  ، E cali :شی ال ،زمپای وبازتر ،ژیاردیا دیبویوز را ،،سالمونال ،فروی دپرستاری دربیماری های اسهال

 Needlestick ،HIV ،STD -سیف یس  ،وره  ،زالتیدیاترازئوتاتیس  ،هیوسین ,فروی دپرستاری در STD

 تراقبت ان تبتالیاا به بیماری های مفون درت ول,زاه مواتل خطر سان,فروی د پرستاری. -مفونت های باسی  :تب تالت,تیفوئید ,سالمونال ,شی ال ,ت ژیت ت وزوک ,زوان ,جوام

 مفونت های دیردس :ونف وانوا,ت ونوز ئونمفون ,هاری ,سارس ,ایدن,ج وا ادی,لیشمانیون,تامریا,تب زریمهز و,هیستوپالسمونیس
 -2ارنش داهد درس مفون

به  1/5داهدتغییر یابد.

 روش کاردر اتاق عمل

-1در رابطه با درس ردش زاردر اتاق ممل (تراقبت پرستاری در اتاق ممل) ،سرفصل بصورت نیر زاتل ردد:
 تداخالت پرستاری قبل ان ممل شاتل  :اقداتات پرستاری  ،تجهیوات د دسایل اتاق ممل د بیهوش  ،انواع ردش هایجراه  ،ونتایشات د تسستهای قبل ان پذیرش  ،توجهات دیژه در ط ددراا قبل ان ممل  ،رفتن رضایت اتهکتب ،

بررس های قبل ان ممل  ،تداخالت پرستاری مموت قبل ان ممل جراه  ،تداخالت پرستاری فوری قبل ان ممل
جراه  ،بررس انترارات بیمار ان نتیجه ممل جراه .

 تداخالت پرستاری ،هین ممل شاتل :تی جراه  ،تحیط اتاق ممل ،تجربه جراه (انواع ورام سانی د بیهوش )،موارض اهتمال هین ممل جراه .

 تداخالت پرستاری بعدان ممل جراه شاتل :اصول تراقبت ان بیمار در بخ ریکادری (بعدان بیهوش ) تراقبتان بیمار بستری بعدان ممل جراه دربیمارستاا .

-2ارنش درس به  ./5داهد تغییریابد.

در رابطه با درس داخلي – جراحي ( )4پيشنهادات زير ارائه گرديد :
درس اختالالت سیستم حمایتی :

-1در رابطه با درس ردش زاردر اتاق ممل (تراقبت پرستاری در اتاق ممل) ،سرفصل بصورت نیر زاتل ردد:
 تردری بر وناتوت د فیویولوژی  :پوست،تو،ناخن ،غدد پوست ،دظایف پوست بررس د ش اخت :تاریخچه سالتت  ،تعای ات فیویک ارنیاب د تست های تشخیص -سانتانده تراقبت انبیماراا دارای اختالمت پوست :

 .1تراقبت ان اختالمت پوست  ،تراقبت ان نخ ها ،خارش ردتاتیت سبوره  ،وز ه دل اریس
 .2مفونت های بازتریای  :فولیکولیت  ،فردلکل ،زارنابمل ،ایمیپتی و
 .3مفونتهای دیردس  :هرپسرنلر ،هرپس سیمپکس ،هرپس ت اس
 .4مفونت های قارچ :
 .5مفونت های ان

پوست

 .6درتاتیت تماس

 .7درتاتیت التهاب  :غیرمفون  ،پسوریانیس د فروی دپرستاری
 .8بیماری های تادل  :پمفی وس ،پمفی وئید تادل  ،فروی د پرستاری ان بیماری های تادل  ،س درم استیوا جانسوا د
نکردلبوسیم اپیدرم د فروی د پرستاری ان وا

 .9نخ ها:

 .11توتورهای خوش خی پوست:

 .11توتورهای بدخی پوست :سرطاا پوست، SCC ،BCC ،ت دفوم بدخی  ،تراقبت های پرستاری
 .12توتورهای تتاستاتیک پوست :سارزوم زارپونی ،جراه های ترتیم د پالستیک :رافت د ف پ پوست  ،خراش
های پوست  ،فروی د پرستاری در جراه های پوست

 -لیور درتان

 زرایوتراپ تراقبت در بیماراا دارای سوختسوخت

 :اپیدتیولوژی سوخت

,سیست های در یر در سوخت

د پی و ه وا ,پاتوفیویولوژی سوخت  ,انواع

,تراقبت ان بیماراا دارای جراهت سوخت

,ادرژ|انس ها د اهیا در

سوخت ,اختالمت فروی د التیام سوخت ,نوتوان .
-2ارنش درس ان  6سامت به یک داهد تغییر یابد.


درس اختالالت شناختی ادراکی:

-1تغییر م واا درس ان اختالمت ش اخت ادراز به اختالمت سیست مصب (طبق زتاب بردنر)
-2سرفصل های این درس طبق زتاب بردنربدین صورت ودرده شود:
 بررس مم کرد مصب شاتل تردری بر فیویولوژی د وناتوت امصاب  :س ول های سیست مصب دنوردترانسمیترها
-

بررس سیت مصب  :تاریخچه ،بررس فیویک دتراهرات بالی ،توجهات سالم دی،سیست مصب

ترزو د

تحیط  ،راه های هس د هرزت

 ارنیاب های تشخیص  CT :اسکن  ،PET ، MRI ،توتو راف زاتپیوتری با انتشار فوقان ت فرد ،ونژیو رافتغو ،تیو راف ،تطالعات غیر تهاجم جریاا خوا تغو د زاردئید،داپ ر جمجمه ای  ،EEG ،تطالعه پتانسیل

فراخواا LP ،د تعای ه جریاا خوا  ،تایع تغوی نخام  ،تراقبت در ت ول د تراقبت جاتعه ن ر در تداخالت
تشخیص .

 تداخالت درتان در بیماراا تبتال به اختالمت مم کردسیست مصب  :تغییر در سطح هوشیاری،افوای فشارداخل جمجمه ای ، ICPجراه های داخل جمجمه ای ( ردش های فوق چادری ه ای د نیر چادری ه ای،جراه
انطریق اسف وئید،تداخالت قبل د بعد ان ممل) .سردردد انواع وا ،صرع

 اقداتات درتان در تبتال یاا به اختالمت مردق تغو شاتل  :سکته ایسکمیک،سکته هموراژیک -اقداتات درتان دربیماراا تبتال به تردتای سیست مصب  :صدتات سر ،صدتات بافت تغو.صدتات ط اب نخام

 اقدتا ت درتان دربیماراا تبتال به مفونت های سیست مصب د اختالمت خودایم د نردپات ها شاتل :ت ژیت،وبسه تغوی ،ونسفالیت دیردس هرپس سیمپکس،ونسفالیت قارچ  ،بیماری زردتوت ذ-ژازوب دنوع جدید،

تولتیپل اسک ردن،تیا ست

رادیس ،س درم ی ن باره  ،دردهای صورت ،ف ج بل ،تونوردپات .

 -اقدتات درتان دربیماراا تبتال به سرطاا یا اختالمت مصب دژنراتیو.

 توتورهههای ادلیههه تغههور توتورهههای تتاسههتاتیک تغههوی ،توتورهههای ط ههاب نخههام  ،بیمههاری پارزی سههوا ،بیمههاریهانتی توا ،ولوایمر ،اسکردن،وتیوتردفیک یک طرفه ،دیستردن مضالن  ،بیماری دژنرایتودیسک ،فتق دیسک

بین تهره ای ردا ،فتق دیسک زمری ،س درم پس ان پولیو

-2ارنش درس به دد داهد تغییرنماید.


درس اختالالت حسی و عصبی

 -8درس اختالمت هس د مصب ,براساس زتاب بردر به صورت نیر زاتل ردد: الف) بررس د ارنیاب بیماراا با اختالمت بی ای د چش شاتل: تردری بر وناتوت د فیویولوژی ارنیاب تشخیص -میوب بی ای

 -میوب انکساری

 ز بی ای د نابی ای-

وزوم

 زاتارازت -بیماریهای پ ک د غدد اشک

 اختالمت قرنیه :دیستردف قرنیه ,قون قرنیه ,جراه قرنیه ,جراه های میوب انکساری اختالمت شبکیه :جداشد -وسیب های چش د ادربیت

شبکیه ,اختالمت مردق شبکیه ,تخریب تازوم

 دضعیت های مفون د التهاب  :س درم چش خشک ,زونژزتیویت ,یودئیت ,س ولیت چشم توتور ادربیتال د ادزومر :توتور خوش خی ادربیت ,توتور خوش خی پ ک ,توتور خوش خی ت تحمهه,توتهوربد خی ادربیت ,توتور بد خی پ ک ,توتور بد خی ت تحمه ,توتورهای بد خی چش

 -تداخالت جراه  :جراه های چش  ,انوز وژا

 -بیماریهههای سیسههتمیک د مواقههب د مههوارض چشههم  :دیابههت رتی وپههات  ,رتی یههت سههایتوت الودیردس ههها,

موارض هاصل ان فشار خوا بام
 تفاهی در درتاا د تداخالت تشکالت چشب ) بررس د ارنیاب بیماراا با اختالمت ش وای د تعادل :
 تردری بروناتوت د فیویولوژی -ارنیاب تشخیص زاه ش وای

 شرایط وش خارج  :تجمع سردتن ,جس خارج  ,ادتیت هوش خهارج ,ادتیهت بهد خهیوش خارج  ,تخ یه ترشحات وش خارج

 -شرایط وش تیان  :سوراخ شد

هوش خهارج  ,تهوده

پرده وش  ,ادتیت تیان هاد ,ادتیت تیان سردنی,ادتیت تیان توتن.

 -فروی د پرستاری در بیماراا با جراه تاستوئید :اتواسک ردن,توده وش تیان .

 دضعیت وش داخ  :بیماری هرزت ,بیماری تی یر ,ت یتوس,مبیرنتیت  ,سر یجه خوش خی ذرای دضعیت ,تسموتیت وش ,نوردتای ازوستیک.

 -توانبخش ش وای

-2ارنش درس به دد داهد (یک داهد چش دیک داهد وش )تغییر یابد.


اختالالت هماتولوژی

 .1نام درس به اختالمت هماتولوژی به درس اختالمت خوا تغییر یابد.
 .2در اداته بحث اختالمت ق ب د مردق ودرده شود
 .3سرفصل وا بصورت نیر تکمیل ردد :

 بررس د ارنیاب تشخیص د تردری بر وناتوت د فیویولوژی -ونم های هیپوپردلیفراتیو ،ونم همولیتیک ،پ سایتم د رادثانویه  ،نوتردپین ،ل فوپین.

لوزم ( )CLL,ALL,CML,AMLو رانولوسیتون(هوچکین,غیرهوچکین),تولت پل تی وم,ل فوم,تردتبوسیتون

ادلیه,تردتبوسیتون ثانویه,تردتبوسیتوپ ,ITP,ناص پالزت ,هموفی ,بیماری فوا دی براند,زمبود دیتاتین
,kموارض د درتاا با ونت زوا ومنها,DIC ,اختالمت تردتبوتیک,افوای هموسیستئین خوا,زمبود ونت
تردتبین,زمبود پردتئین ,sزمبود پردتئین ,cتاادتت به پردتئین  cفعال شده د توتاسیوا فازتور,5هماتردتبوفی
ازتساب ,اس پ وت ال ,پار

طحال

 -2ارنش درس به نی داهد تغییر یابد


مبحث توانبخشی از داخلی جراحی  4حذف شود و در مفاهیم پایه بعنوان یک مفهوم گفته
می شود

درراستاي ادامه برنامه بازنگري سرفصل دروس پرستاري پيشنهاد شد تقسيم
بندي دروس داخلي – جراحي به صورت زير تغيير يابد :
کلیه دروس داخلی – جراحی به  52/3واحد تغییر یابد:

داخلی – جراحی  6/7 ( 1واحد):

تفاهی پایه  (2داهد)
اختالمت وارش  (2داهد)
اختالمت هرزت (1/2داهد)د بافت همب د ( 5/5داهد)
اختالمت وب د الکتردلیت (  1داهد)
داخلی -جراحی 6/4 (5واحد):

ز یه د تجاری ادراری (  2داهد)

اختالمت تولید تثل ( 1/5داهد)
اختالمت پستاا (  5/5داهد)
اختالمت سیست ت فس (  2/4داهد)
داخلی  -جراحی  6/4( 3واحد)

ق ب د مردق( 2/4داهد) د خوا ( 5/5داهد)
امصاب (  2داهد)
اتاق ممل (  5/5داهد)
اختالمت مفون (  1/5داهد)
داخلی – جراحی  2/8 ( 4واحد) :

اختالمت پوست (  1داهد)
اختالمت تتابولیک(  1/8داهد)
اختالمت چش د وش (  2داهد)
سرطاا (  1داهد)

درراستاي ادامه برنامه بازنگري سرفصل دروس پرستاري براي کار آموزي ها
پيشنهاد شد:
زاروتونی اصول د ف وا با توجه به سرفصل دردس د اهمیت درس ان یک داهد به دد داهد افوای یابد .
زاروتونی درس بررس دضعیت سالتت ان  17سامت به  25سامت ( 5ردن) افوای یابد
زاروتونی داخ – جراه یک با توجه به ورای جدید درس تئوری داخ – جراه یک به  1/5داهد تغییر
یابد.

زاروتونی داخ – جراه دد  2 ،داهد ت اسب است تغییر نک د.
زاروتونی داخ – جراه  3با توجه به ورای جدید درس تئوری داخ – جراه  3به  3داهد تغییر یابد.
زاروتونی داخ – جراه  ، 4دد داهد ت اسب است .
در رابطه با زار وتونی در مرصه پیش هاد شد :
 -در رابطه بازاروتونی در مرصه پرستاری بهداشت جاتعه  ،با توجه به ای که دانشجویاا پرستاری ،

زاروتونی پرستاری بهداشت جاتعه را ت

ذران د د نیو ان ونجای زه برای دانشجویاا پرستاری ترازو

بهداشت فی دزاری نم باشد ،این درس ان  3داهد به دد داهد تا یل یافته  ،به زاردرنی داخ جراه در مرصه

اضافه ردد.

 -پرستاری بهداشت رداا ان زاردرنی در مرصه هذف شده د فاط به صورت زاروتونی ارائه ردد.

 زاروتونی در مرصه به جای دد ترم  7د 8فاط در ترم  8جانده شود د شاتل درسهای پرستاری داخجراه  ،پرستاری در بحراا  ،پرستاری بهداشت جاتعه باشد .

 در ترم  ،7دردس پرستاری دیژه تادراا دنوناداا ،زودزاا د تدیریت به صورت زاروتونی ارائه ردد.

درس مادران و نوزادان :

-1ورای داهدی درس تادراا د نوناداا به ارنش  2داهد بصورت نیر ارائه شود :
 تردری بر وناتوت  ،فیویولوژی دست اه ت اس نناا. لااح د رشد تکاتل طبیع بارداری تراقبت های ددراا بارداری ارنیاب سالتت ج ین -ژنتیک

 نایماا طبیع ردشهای تخت ف زاه درد نایماا -بهداشت د ت ری خانواده

 بارداری د تواد غیر طبیع د وسیب پذیری -خونریوی های ددراا بارداری

 نایماا سریع د تشکل نایماا نددرس  P.R.OMالااء نایماا -نانای د مایم

 درس تادراا د نوناداا  2به ارنش  3داهد به صورت نیر ارائه شود: -ز یات پرستاری بهداشت تادراا د نوناداا

 تغییرات ردت د تدابیر پرستاری تادر د خانواده پرستاری تراقبتهای ددراا بارداری -تراقبت های پرستاری بعد ان نایماا

 تماس تادر د نوناد د وتونشهای منم جهت ارتااء ارتباط ماطف تادر د نوناد د خانواده د تغذیه نوناد تراقبتهای پرستاری در توارد غیر طبیع د وسیب پذیر بارداری -تراقبت پرستاری در خونریوی های ددراا بارداری

 بیماریه داخ د جراه در بارداری د تراقبتهای بارداری تدابیر پرستاری در نایماا سریع د تشکل د الااء نایماا نوناداا وسیب پذیر (نارس  ،ز دنا  ،دیررس د تراقبتهای پرستاری  ،صدتات نایمانو موارض بعد ان نایماا بهتادر د تراقبتهای پرستاری

 -صدتات دارد به نوناد

 موارض بعد ان نایماا د تراقبتهای پرستاری-2زاروتونی تادراا – نوناداا ان یک داهد به دد داهد ارتااء یابدنیرا بخ نوناداا تماتا پرستاری ت باشد لذا
فرصت زاف برای تهارت دانشجویاا پرستاری ایجاد شود .



درس کودکان:

 سرفصل درس زودزاا زاتل د ت اسب است د نیان به تغییر وا نیست. -زاروتونی زودزاا از یک داهد به دد داهد تغییر یابد .

زاروتونی در مرصه زودزاا با م واا زاروتونی در مرصه پرستاری به ارنش  1/5داهد در ترم  8ارائه شود

-13نتايج و پيامدهاي اجراي فرآيند :امیا اس
کیكی

در جد تربی

با انجام ایون مدوما ایون رشوته دانشوگاه بوه حوا ا و ی

نیروی انسان ماهرتر و تواناتر در جوبه های م و م

برسا.

-14چگونگي معرفي نتايج فرآيند :برگزاری ج سات بازنگری زیر ن رٍمرکز مطالعات و ارسا آپ به
شورای تخصص وزارتخانه پز از تکمیل ک یه مراحل.
-15نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرآيند :وق گیر بودپ رونا کار در زمیوه انجام
تحقیقات و مطالعات نراواپ کتابخانه ای و ایوترنت در زمیوه دروس ارائه شاه در مقط کارشواس پرستاری در
ایراپ و سایر کشور های جداپ توسط هر یک از ا ضای گروه با گرایشدای مخت ف تحصی .
نقاط قوت فرایند :نتایج حاصل از این بازنگری م توانا گام موثر در جد بدبود رشته پرستاری و
بانبا آپ انزایش کیكی کار پرستاری در بالین و انزایش رضایتموای بیماراپ و بدبود و ارتقاء سطح س م
جامعه گردد.
نقاط ضعف فرایند:وق

گیر بودپ .نیاز به هماهوگ و پیگیری های متعاد دروپ و بروپ بخش .

