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پرستاري گروه آموزشی:                                                      : پرستاري و مامایی            دانشکده 

 96-97 اولنیمسال تحصیلی و سال تحصیلی :                  کارشناسی پرستاريتحصیلی: يرشتهو مقطع 
                            

   نظري  د:وع واحن                       5/2:  تعداد واحد                مهارتهاي پرستاري اصول و: نام واحد درسی
  10 -12یکشنبه و    8 -10 :ساعتشنبه    چهار :هاي وزر     برگزاري کالس:  زمان                       ---یش نیاز:پ

  دکتر شیرین حسن وند  مسئول درس:      ...  ان:تعداد دانشجوی                ...کالس شماره برگزاري: مکان 
  دکتر فاطمه محمدي پورو  وند دکتر شیرین حسن  (به ترتیب حروف الفبا): ساتیدا

  10 - 12و  دوشنبه   12 -12:30شنبه  چهار ساعات مشاوره با دانشجو:
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

اقبت بـه مـددجویان در چـارچوب فرآینـد پرسـتاري و کسـب       ارائه مر آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی مرتبط با
توانایی هاي الزم به منظور اجراي روش هاي بالینی پرستاري با تکیه بر رعایت قوانین، مقررات و اخـالق حرفـه اي و   

  به کار گیري احکام اسالمی
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
نایی و پرورش مهارت هاي شناختی و عاطفی دانشـجویان در  ، آشنایی با کلیات و مفاهیم زیر ب آشنایی دانشجویان   

زمینه بررسی نیاز هاي مددجویان و تصمیم گیري مناسب در انتخاب اولویت ها و کاربرد علـم در مراقبـت از بیمـاراز    
وازین ید بر آموزش به بیمار و خانواده و رعایت اصول اخالقی و منی بر اساس فرآیند پرستاري با تأکپیشگیري تا نوتوا

 شرعی
  

  )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه اهدافتري به نام  قابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  قادر خواهند بود : فراگیردر پایان درس 

 .دروش هاي کنترل عفونت را توضیح ده .1
 را توصیف نماید. نحوه اندازه گیري عالئم حیاتی .2
  تغییرات غیرطبیعی عالئم حیاتی را شرح دهد.  .3
 اصول ایمنی و مراقبت هاي مربوطه را توضیح دهد. .4
 ازهاي تغذیه اي مددجویان و مراقبت هاي پرستاري مربوطه را بیان کند.نی .5
 نیازهاي دفعی مددجویان و مراقبت هاي پرستاري مربوطه را بیان کند. .6
 ، محاسبات دارویی و انواع روش هاي تجویز دارو را شرح دهد.دارو تجویزاصول  .7
 اصول مراقبت هاي بهداشتی اولیه از بیمار را توضیح دهد. .8
  التیام زخم را با تآکید بر مراقبت هاي پرستاري شرح دهد. روند .9

 با حرفه و تاریخچه پرستاري آشنا شوند. .10
 .دنرا شرح ده و نیاز هاي اساسی انسان )سالمت و بیماري(  يدر حرفه پرستار يضرور میمفاه .11
 مفاهیم ضروري در حرفه پرستاري ( خواب و درد) را تشریح نمایند. .12
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  یف کنند.فرآیند پرستاري را توص .13
 به کار ببندند. را در عملکرد پرستاري  اصول فرایند پرستاري  .14
 انواع روش هاي گزارش نویسی را توضیح دهند. .15
 مراقبت هاي قبل و بعد از عمل را شرح دهند. .16
  .بیان کنندرا  یالزم درخصوص اکسیژناسیون و راه هوایراقبت هاي م .17
 .دنکن فیتوصرا  انیدر مراقبت از مددجو یدستورات احکام اسالم .18

  
  هاي تدریس:شیوه -1

  پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی
 )TBLیادگیري مبتنی بر تیم(  )PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی

    ......:  (لطفاً نام ببرید) سایر موارد
  

 
  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع و عدم اجازه دانشجو براي ورود به کالس پس از  حضور استاد  
  حین تدریسی مدرسخاموش کردن موبایل  
  خروج از کالس با کسب اجازه  
  مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به کالس  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد

  -------------- ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
  حسن ونددکتر 

    درصد نمره آزمون پایان ترم :     درصد نمره  30آزمون میان ترم 
  درصد نمره 10 : در کالس و حضور مستمر شرکت فعال    درصد نمره  10: انجام تکالیف 

نفـره اسـت کـه در اولـین      5-4تکلیف ، ارائه کارگروهی در قالب گـروه هـاي    یر موارد (لطفاً نام ببرید) : مقصود ازسا
  جلسه و به طور شفاهی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

  
  محمدي پور دکتر

    نمره درصد 30   ترمآزمون پایان       درصد نمره ---آزمون میان ترم 
  مرهدرصد ن 10 شرکت فعال در کالس       درصد نمره  10انجام تکالیف 

  ----سایر موارد (لطفاً نام ببرید) : 
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  نوع آزمون
    غلط -صحیح       جور کردنی        ايچندگزینه            پاسخ کوتاه         تشریحی

  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
  

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه  
  :منابع انگلیسی -

 چاپی 
 Potter PA, Perry AG. Fundamentals of  Nursing , 2017 ,9th ed ,Mosby co , 

USA . 
 Kozier B,Erb G. Fundamentals of  Nursing : Concepts,Process and 

Practice.Last edition.New York:Prentice Hall. 
 اینترنتی 

  منابع فارسی:
 چاپی 

 مترجمین(طـاهره نجفـی و دیگـران)    و همکاران.اصول وفنون پرستاري ترجمـه گـروه    ريپ وپوتر
 ، تهران : نشر سالمی.1392چاپ اول، 

    روزبهان بابک.دهقان زاده شادي .اصول و فنون پرستاري.ویراست دوم .تهـران : نشـر
 .1394جامعه نگر.

 .1393روزبهان بابک و آجري شهناز . اصول و فنون عملی. رشت : انتشارات گپ.  
 تهران : شهر آب.1382اري بالینی ، چاپ چهارم ، موسوي م و عالیخانی م.روش هاي پرست، 
 .1387معماري اشرف الملوك و همکاران. اصول علمی و مهارتهاي بالینی .تهران : اندیشه رفیع. 
 .1391نوبهار منیر. اصول و فنون پرستاري. تهران : نشر حکیم هیدجی. 
 اینترنتی 
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ي درسارائه کلیات  جدول هفتگی  
  استاد مربوط  عنوان مطالب  اریخت  جلسه

  دکتر حسن وند آشنایی با تاریخچه حرفه پرستاري 05/07/96 1
  // مفهوم سالمت و بیماري و نیاز هاي اساسی انسان 12/07/96 2
 // مفهوم خواب 19/07/96 3
 // مفهوم درد 26/07/96 4
 // فرآیند پرستاري 03/08/96 5
 //  فرآیند پرستاري  10/08/96  6
 //  گزارش نویسی  17/08/96  7
 //  مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل  24/08/96  8
  //  اکسیژن درمانی  01/09/96  9

 //  )1( انیدر مراقبت از مددجو یاحکام اسالم  08/09/96  10
  دکتر محمدي پور یاتیم حئمفهوم عال 02/07/96 1
 //  حیاتی ئممفهوم عال 09/07/96 2
 //  زخم امیالتروند  16/07/9 3
 // مفهوم بی حرکتی و حرکت 23/07/96 4
 //  کنترل عفونت 30/07/96 5
 // روده اي –مفهوم تغذیه و  مفهوم دفع ادراري  07/08/96  6
 // اصول دارو دادن  14/08/96  7
    تعطیل رسمی   21/08/96  8
 // اصول دارو دادن مایع درمانی  28/08/96  9

 // مددجو تیو امن یبهداشت يها ازیمفهوم ن  05/09/96  10
 // )2(انیدر مراقبت از مددجو یاحکام اسالم  12/09/96 11

 


