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 1401- 1400 دوم

 پرستاری داخلی جراحی

 کارشناسی پرستاری

 آبادپرستاری و مامائی خرم

  نیاطالعات مدرس/ مدرس
 ونددکتر شیرین حسنمسئول درس:  

 ناب آقای مهدی وطن خواه، ج ، دکتر شورانگیز بیرانوند ونددکتر شیرین حسن استاد :

 :   لیمیآدرس ا

 @gmail.com1390hasanvand.sh  )چک روزانه( 
 hasanvand.sh@lums.ac.ir 

angizbiranvand@yahoo.comshor 

mehdivatankhah74@gmail.com 

 

 381  و  404:  یداخل                           06633120155شماره تماس :   

  10-8ساعت :                                 شنبهیکشنبه و چهار:  یکالس حضور یزمان برگزار

  شنبه تا چهارشنبه روز :  نیآنال                     12-8اعت:  س  یکشنبه روز یحضورساعت مشاوره : 

                 )گزینه پیام( یریادگی تیریامانه مدو س لیمی: ا نیآنال یراه ارتباط

 

  واحد درسی اطالعات 
          -:  ازین شیپ                               مهارتهای پرستاریاصول و :  ینام واحد درس

                          شنبه و چهار شنبه یک زمان :                       5/2تعداد واحد :                              نظرید: واح نوع

                 25: انیدانشجو تعداد

 درصد  30:   ینسبت به حضور نیدرصد آموزش آنال        یبیترک    نیآنال "کامال ارائه درس :  فورمت

 /https://lumsnavid.vums.ac.ir : دینو یریادگی تیریسامانه مد آدرس

 :  یفن بانیتماس پشت شماره

 06633120228شماره تماس  08-14در ساعات اداری: 

 هگردزادهوک خانم 09378642301رسان واتساپ به شماره در ساعات اداری: ارسال پیام از طریق پیام

 lumsnavid@gmail.com  : دهاآدرس ایمیل جهت ارائه نظر و پیشن

  ) از طریق سامانه نوید( در ساعات غیرارادی : مدرس

mailto:hasanvand.sh1390@gmail.com
mailto:hasanvand.sh@lums.ac.ir
mailto:shorangizbiranvand@yahoo.com
mailto:lumsnavid@gmail.com
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  دوره: شرح

ارائه مراقبت به مددجویان در چارچوب فرآیند پرستاری و کسب  توانبایی هبای  آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی مرتبط با

الزم به منظور اجرای روش های بالینی پرستاری با تکیه بر رعایت قوانین، مقررات و اخالق حرفبه ای و ببه کبار گیبری احکبام 

 اسالمی

 

 دف کلی: ه

، آشنایی با کلیات و مفاهیم زیر بنایی و پبرورش مهبارت هبای شبناختی و عباطفی دانشبجویان در زمینبه  نشجویانآشنایی دا

بررسی نیاز های مددجویان و تصمیم گیری مناس  در انتخاب اولویت ها و کباربرد علبم در مراقببت از بیمباراز پیشبگیری تبا 

 بیمار و خانواده و رعایت اصول اخالقی و موازین شرعی نوتوانی بر اساس فرآیند پرستاری با تأکید بر آموزش به

 

 (و سطوح مختلف ی شناختی ،عاطفی و روانی حرکتیحیطه هابر اساس  )ویژهاهداف 

 .دهای کنترل عفونت را توضیح دهروش

 را توصیف نماید. گیری عالئم حیاتینحوه اندازه

 تغییرات غیرطبیعی عالئم حیاتی را شرح دهد. 

 مراقبت های مربوطه را توضیح دهد. اصول ایمنی و

 های پرستاری مربوطه را بیان کند.ای مددجویان و مراقبتنیازهای تغذیه

 های پرستاری مربوطه را بیان کند.نیازهای دفعی مددجویان و مراقبت

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

 ی اولیه از بیمار را توضیح دهد.های بهداشتمراقبت اصول

 های پرستاری شرح دهد.لتیام زخم را با تآکید بر مراقبتروند ا

 رفه و تاریخچه پرستاری آشنا شود.با ح

 ا شود.در حرفه پرستاری آشن مطرحبا افراد 

 پرستاری به عنوان یک حرفه را مورد بحث قرار دهد.

 پرستاری از دیدگاه غرب و شرق را توضیح دهد.

 د.را شرح ده (سالمت و بیماری)  یدر حرفه پرستار یضرور میفاهم

 سالمتی را تعریف کند.

 ناخوشی را با سالمتی مقایسه کند.

 دیدگاههای خود در زمینه سالمت و بیماری آگاهی یابد. به

 نیاز های اساسی انسان را مورد بحث قرار دهد.

 پیرامون سالمت و بیماری را فهرست کند. تئوریهای

 هیم ضروری در حرفه پرستاری ) خواب و درد( را تشریح نمایند.مفا

 در مورد روشهای کنترل غیرداروئی درد بحث کند.

 در مورد نقش پرستار در زمینه مدیریت درد بحث کند.

 مراحل خواب را شرح دهد.

 عوامل موثر بر خواب را تشریح کند.

 در مورد فیزیولوژی خواب توضیح دهد.

 توصیف کنند. فرآیند پرستاری را

 مراحل فرایند پرستاری را نام ببرد.
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 تشخیص های پرستاری را با رعایت اصول بنویسد.

 انواع روشهای ارزیابی بیمار و کس  اطالعات را شرح دهد.

 خصوصیات فرایند پرستاری را شرح دهد.

 قادر به بحث موضوعات موردنظر در قال  فرایند پرستاری باشد.

 را در عملکرد پرستاری  به کار ببندند.اصول فرایند پرستاری  

 انواع روش های گزارش نویسی را توضیح دهند.

 مزایا و معای  روشهای گزارش دهی را مورد بحث قرار دهد.

 روش ثبت مبتنی بر مشکل را تشریح کند.

 از عمل را شرح دهد. های قبلمراقبت

 های بعد از عمل را شرح دهد.مراقبت

 کند. بیانرا  یص اکسیژناسیون و راه هوایالزم درخصوهای راقبتم

 های تجویز اکسیژن را از هم تمایز دهد.روش

 بر اساس کیس قادر به انتخاب روش تجویز اکسیژن باشد.

 های پرستاری پس از اکسیژن درمانی را برشمرد.مراقبت

 .دنکن فیرا توص انیدر مراقبت از مددجو یدستورات احکام اسالم

 

 های تدریس:شیوه

  ریزی شده، سخنرانی برنامه، پرسش و پاسختدریس مشارکتی ضوری : ح

 بارگذاری محتواهای صداگذاری شده در سامانه نویدآفالین : 

 

  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 10: نمره کلی  دکتر حسن وند 

 نمره معیارها

 2 مبحث فرایند پرستاری  -تکلیف ) یک مورد در سامانه نوید(

 1 ن به صورت آفالین در نوید( بعد از جلسه پنجم) آزمو کوئیز

 1 ) حضوری و آفالین( در کالس فعال مشارکت

 1 ) حضوری و آفالین( حضورمستمر 

 5 ارزشیابی پایانی 

 

 10دکتر  بیرانوند : نمره کلی 

 نمره  معیارها

 2 روند التیام زخممبحث  –تکلیف )یک مورد در سامانه نوید( 

 1 صورت آفالین در نوید( بعد از جلسه پنجم کوئیز) آزمون به

 1 مشارکت فعال در کالس) حضوری و آفالین(

 1 حضورمستمر ) حضوری و آفالین(

 5 ارزشیابی پایانی 
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 ) در صورت امکان لینک منابع درج گردد(: اصلی درسمنابع 

 
- 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. 

 

 تهران 1392پری و همکاران.اصول وفنون پرستاری ترجمه گروه مترجمین)طاهره نجفی و دیگران( چاپ اول،  پوترو ،

 : نشر سالمی.

 1394اده شادی .اصول و فنون پرستاری.ویراست دوم .تهران : نشر جامعه نگرر.روزبهان بابک.دهقان ز ( .

 (منبع اصلی معرفی شده به دانشجو

 .1393روزبهان بابک و آجری شهناز . اصول و فنون عملی. رشت : انتشارات گپ. 
  ، تهران : شهر آب.1382موسوی م و عالیخانی م.روش های پرستاری بالینی ، چاپ چهارم، 

 1387ری اشرف الملوک و همکاران. اصول علمی و مهارتهای بالینی .تهران : اندیشه رفیع.معما. 

 .نوبهار منیر. اصول و فنون پرستاری. تهران : نشر حکیم هیدجی 

 

 رت امکان لینک منابع درج گردد(: سایر منابع) در صو   

 
 گزاری خواهد شد.سایر منابع در صورت نیاز در سامانه مدیریت یادگیری در طول ترم بار

 

) آخبرین یا فایر فباکسبروزر گوگل کروم  ی بخش مجازی درس ) توضیحات الزم ارائه شود (:نرم افزارهای موردنیاز برا

 نسخه(
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 سرفصل دروس

 

 

 مالحظات نحوه برگزاری کالس استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

      

 معارفه.ارائه طرح دوره  17/11/1400 1

 معرفی منبع درس

 اهداف و انتظارات دوره

 

 مدرسین دوره 
آنالین)اسکای روم( یا 

 حضوری 

بر حسب شرایط از قبل اطالع 

 رسانی خواهد شد.

آشنایی با تاریخچه حرفه  20/11/1400 2

 پرستاری

 - حضوری  دکتر حسن وند

مفهوم سالمت و بیماری و نیاز  27/11/1400 3

 اساسی انسان های

 - حضوری دکتر حسن وند

 - آفالین )نوید( دکتر حسن وند فرآیند پرستاری 04/12/1400 4

 - حضوری دکتر حسن وند فرآیند پرستاری 11/12/1400 5

 کوییز از مباحث تدریس شده  حضوری دکتر حسن وند دردمفهوم  18/12/1400 6

 23/12/1400تاریخ آزمون : 

در صورت نیاز کالس رفع اشکال  آفالین )نوید( دکتر حسن وند خوابمفهوم  17/01/1401 7

 تشکیل خواهد شد.

 - حضوری دکتر حسن وند گزارش نویسی 24/01/1401 8

مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از  31/01/1401 9

 عمل

 - حضوری دکتر حسن وند

نیاز کالس رفع اشکال  در صورت آفالین )نوید( دکتر حسن وند اکسیژن درمانی 07/02/1401 10

 تشکیل خواهد شد.

در مراقبت از  یاحکام اسالم 14/02/1401 11

  انیمددجو

 کوییز از مباحث تدریس شده    آفالین )نوید( دکتر حسن وند

 تاریخ متعاقبا اعالم خواهد شد.

  حضوری دکتر بیرانوند کنترل عفونت 24/11/1400 12

  حضوری تر بیرانونددک حیاتی ئممفهوم عال 01/12/1400 13

  حضوری دکتر بیرانوند حیاتی ئممفهوم عال 08/12/1400 14

  افالین   دکتر بیرانوند مفهوم بی حرکتی و حرکت 15/12/1400 15

16 22/12/1400 
 زخم امیروند الت

 کوییز از مباحث تدریس شده  حضوری دکتر بیرانوند

 26/12/1400تاریخ آزمون : 

  افالین دکتر بیرانوند ای روده –وم دفع ادراری مفه   14/01/1401 17

  حضوری دکتر بیرانوند اصول دارو دادن 21/01/1401 18

  حضوری دکتر بیرانوند اصول دارو دادن 28/01/1401 19

  افالین دکتر بیرانوند مددجو و مراقبت از خود یمنیا  04/02/1401 20

21 11/02/1401 
 مایع درمانی ومفهوم تغذیه   

 کوییز از مباحث تدریس شده    افالین دکتر بیرانوند

 تاریخ متعاقبا اعالم خواهد شد.
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ل مشخصات )بلوپرینت( آزمون پایانیوجد  

ونددکتر حسن  

  

 

 

ل مشخصات )بلوپرینت( آزمون پایانیوجد  

   دکتر بیرانوند

 

 

 

 وزن تعداد 
اهمیت * 

 فراوانی

فراوانی ) کاربرد 

 موضوع در عمل(
اهمیت 

 موضوع
 کد  موضوع جلسه

 1 کنترل عفونت 2 2 2 13/0 2

 2 حیاتی ئممفهوم عال 2 2 4 13/0 4

 3 مفهوم بی حرکتی و حرکت 2 2 4 13/0 4

 4 زخم امیروند الت 4 3 12 4/0 5

 5 ای روده –مفهوم دفع ادراری     2 2 4 13/0 4

 6 اصول دارو دادن 4 3 12 4/0 5

 7 و مراقبت از خود انیمددجو یمنیو ا تیامن  2 2 4 13/0 2

 8 مایع درمانی ومفهوم تغذیه  2 2 4 13/0 4
 

 ر نظر گرفته شده است.سوال د  30:  تعداد سواالت

 وزن تعداد 

اهمیت 

 *

 فراوانی

فراوانی ) کاربرد 

 موضوع در عمل(
اهمیت 

 موضوع
 کد  موضوع جلسه

 1 تاریخچه حرفه پرستاری 1 1 1 03/0 1

 2 مفهوم سالمت و بیماری 2 2 4 13/0 4

 3 فرایند پرستاری 4 3 12 4/0 6

 4 دردمفهوم  2 2 4 13/0 4

 5 خوابمفهوم  2 2 4 13/0 4

 6 گزارش نویسی 2 2 4 13/0 3

 7 مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی 2 2 4 13/0 3

 8 اکسیژن درمانی 2 2 4 13/0 4

 9 احکام اسالمی 1 2 2 06/0 1


