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پرستاری گروه آموزشی:                                                      : پرستاری و مامایی            دانشکده 

 79-79 ومدنیمسال تحصیلی و سال تحصیلی :                  کارشناسی پرستاریتحصیلی: یرشتهو مقطع 
                            

  نظری  د:وع واحن                       5/2:  تعداد واحد                     مهارتهای پرستاری اصول و: نام واحد درسی
 11 -12یکشنبه و    8 -11 :ساعت    شنبه  چهار :های وزر     برگزاری كالس:  زمان                       ---یش نیاز:پ

 دكتر شیرین حسن وند  مسئول درس:     01  نشجویان:تعداد دا                1كالس شماره برگزاری: مکان 

 دكتر فاطمه محمدی پورو  وند دكتر شیرین حسن  )به ترتیب حروف الفبا(: ساتیدا

 11 -12و  دوشنبه   12 -11شنبه  یک ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

قبت به مددجویان در چاارچو  فرآیناد پرساتاری و كساب ارائه مرا آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی مرتبط با
توانایی های الزم به منظور اجرای روش های بالینی پرستاری با تکیه بر رعایت قوانین، مقررات و اخالق حرفاه ای و 

 به كار گیری احکام اسالمی

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

یی و پرورش مهارت های شناختی و عاطفی دانشجویان در ، آشنایی با كلیات و مفاهیم زیر بنا آشنایی دانشجویان   

زمینه بررسی نیاز های مددجویان و تصمیم گیری مناسب در انتخا  اولویت ها و كاربرد علم در مراقبت از بیمااراز 

زین ید بر آموزش به بیمار و خانواده و رعایت اصول اخالقی و موانی بر اساس فرآیند پرستاری با تأكپیشگیری تا نوتوا
 شرعی

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه افتری به نام اهدقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 قادر خواهند بود : فراگیردر پایان درس 

 .دروش های كنترل عفونت را توضیح ده .1

 را توصیف نماید. نحوه اندازه گیری عالئم حیاتی .2

 تغییرات غیرطبیعی عالئم حیاتی را شرح دهد.  .1

 اصول ایمنی و مراقبت های مربوطه را توضیح دهد. .0

 ای تغذیه ای مددجویان و مراقبت های پرستاری مربوطه را بیان كند.نیازه .5

 نیازهای دفعی مددجویان و مراقبت های پرستاری مربوطه را بیان كند. .6

 ، محاسبات دارویی و انواع روش های تجویز دارو را شرح دهد.دارو تجویزاصول  .7

 اصول مراقبت های بهداشتی اولیه از بیمار را توضیح دهد. .8

 تیام زخم را با تآكید بر مراقبت های پرستاری شرح دهد.روند ال .9

 با حرفه و تاریخچه پرستاری آشنا شوند. .11

 .دنرا شرح ده و نیاز های اساسی انسان (سالمت و بیماری)  یدر حرفه پرستار یضرور میمفاه .11

 مفاهیم ضروری در حرفه پرستاری ) خوا  و درد( را تشریح نمایند. .12

 كنند.فرآیند پرستاری را توصیف  .11

 به كار ببندند. را در عملکرد پرستاری  اصول فرایند پرستاری  .10
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 انواع روش های گزارش نویسی را توضیح دهند. .15

 مراقبت های قبل و بعد از عمل را شرح دهند. .16

 .بیان كنندرا  یالزم درخصوص اكسیژناسیون و راه هوایراقبت های م .17
 .دنكن فیرا توص انیدر مراقبت از مددجو یدستورات احکام اسالم .18

 های تدریس:شیوه -1
 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 جو برای ورود به كالس پس از  حضور استادحضور به موقع و عدم اجازه دانش 

  مدرس حین تدریسخاموش كردن موبایل 
  خروج از كالس با كسب اجازه 

  مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به كالس 

 وسایل کمک آموزشی:  
   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 حسن ونددکتر 
  درصد نمره آزمون پایان ترم :  نمره( 0)درصد نمره  21آزمون میان ترم 

 نمره( 2) درصد نمره 11 : در كالس و مستمر فعال حضور نمره( 0)درصد نمره  21: انجام تکالیف 

 محمدی پور دکتر

  نمره( 0)نمره درصد 21 ترمآزمون پایان     درصد نمره ---آزمون میان ترم 

 نمره( 2)درصد نمره 11 شركت فعال در كالس             نمره( 0)درصد نمره  21انجام تکالیف 
 ----سایر موارد )لطفاً نام ببرید( : 

 

با هدف خالصه سازی  نفره  2-1یر موارد )لطفاً نام ببرید( : مقصود از تکلیف ، ارائه كارگروهی در قالب گروه های سا

فصول كتا  با نظارت اساتید درس مربوطه است كه طی اولین جلسه و به طور شافاهی  جزئیاات توساط مسائول 
 درس متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

 نوع آزمون
  غلط -صحیح      جور كردنی       ایچندگزینه           پاسخ كوتاه         تشریحی

 ----------- نام ببرید( )لطفا سایر موارد
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 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه 

 :منابع انگلیسی -

 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. 

 منابع فارسی:

 و همکاران.اصول وفنون پرستاری ترجمه گاروه مترجمین)طااهره نجفای و دیگاران(  ریپ وپوتر

 ، تهران : نشر سالمی.1192چاپ اول، 

  روزبهان بابک.دهقان زاده شادی .اصول و فنون پرستاری.ویراستت دوم .تهتران : نشتر

 ی شده به دانشجو() منبع اصلی معرف .1971جامعه نگر.

 .1979روزبهان بابک و آجری شهناز . اصول و فنون عملی. رشت : انتشارات گپ. 
  ، تهران : شهر آ .1182موسوی م و عالیخانی م.روش های پرستاری بالینی ، چاپ چهارم، 

 .1187معماری اشرف الملوک و همکاران. اصول علمی و مهارتهای بالینی .تهران : اندیشه رفیع. 

 1191ری. تهران : نشر حکیم هیدجی.ر منیر. اصول و فنون پرستانوبها. 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر حسن وند آشنایی با تاریخچه حرفه پرستاری 22/11/69 1

 // مفهوم سالمت و بیماری و نیاز های اساسی انسان 26/11/69 2

 // خوابمفهوم  69/12/69 3

 // مفهوم درد 11/12/69 4

 // فرآیند پرستاری 26/12/69 5

 // فرآیند پرستاری 16/61/69 6

 // گزارش نویسی 29/61/69 7

 // مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل 62/62/69 8

 // اکسیژن درمانی 66/62/69 9

 // (1) انیدر مراقبت از مددجو یاحکام اسالم 619/62/69 11

  دکتر محمدی پور کنترل عفونت 22/11/69 1

 // زخم امیروند الت 62/12/69 2

 // زخم امیروند الت 66/12/69 3

 // حیاتی ئممفهوم عال 19/12/69 4

 // حیاتی ئممفهوم عال 21/12/69 5

 // مفهوم بی حرکتی و حرکت 22/61/69 6

 // ایروده  –مفهوم تغذیه و  مفهوم دفع ادراری  26/61/69 7

  اصول دارو دادن 62/62/69 8

 // اصول دارو دادن 12/62/69 9

 // مددجو تیو امن یبهداشت یها ازیمفهوم ن 16/62/69 11

 // (2)انیدر مراقبت از مددجو یاحکام اسالم 29/62/69 11

 


