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پرستاری گروه آموزشی:             : پرستاری و ماماییدانشکده 

                                                          
نیمسال تحصیلی         کارشناسی پرستاریتحصیلی: یرشتهو مقطع 

                             69-69و سال تحصیلی : اول 

                 پرساااتاری رتهاااایمهااصاااو  و : ناااام واحاااد درسااای

  نظری  د:وع واحن                 5/2:  تعداد واحد
    برگاازارك ساا  :  زمااان                     ---یش نیاااز:پاا

 11-11ساعت و  سه شنبه   11 -12 :ساعتشنبه   یک  :های روز

              تعداد دانشجویان:            3ک   شماره  مکان برگزاری: 

 بیرانوندسرکار خانم   مسئو  در :

ساارکار خااانم شااورانگیز  )بااه ترتیااو حااروا ال بااا : ساااتیدا

 وند دکتر شیرین حسنبیرانوند و 

   11-12:31شنبه یک  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ارائه مراقبت به  آشنایی دانشجویان با م اهیم اساسی مرتبط با

چارچوب فرآیند پرستاری و کسو تواناایی هاای مزم مددجویان در 

به منظور اجرای روش های بالینی پرستاری با تکیاه بار رعایات 

 قوانین، مقررات و اخ ق حرفه ای و به کار گیری احکام اس می

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

، آشنایی با کلیات و م اهیم زیر بناایی  آشنایي دانشجویان   

ای شناختی و عاط ی دانشجویان در زمینه بررسی و پرورش مهارت ه

نیاز های مددجویان و تصمیم گیری مناسو در انتخاب اولویت هاا 

و کاربرد علم در مراقبت از بیماراز پیشگیری تا نوتاوانی بار 

اسا  فرآیند پرستاری با تأگید بر آموزش به بیمار و خاانواده 

 و رعایت اصو  اخ قی و موازین شرعی
 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )نابینی:بیاهداف 

 (بنویسید
نسبت به اهداا کلی روشن تر و  سه است هدا سلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

قابل  اهداا بینابینی و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است ش اا تر 

واقع همان  که دراست  ویژه تری به نام اهدااتقسیم شدن به اجزای اختصاصی

  .انداهداا رفتاری 

 قادر خواهند بود : فراگیراندر پایان در  

 روش های کنتر  ع ونت را توضیح دهد. -1

نحوه اندازه گیری ع ئم حیاتی و تغییرات غیرطبیعی  - -2

 ع ئم حیاتی را شرح دهد.

 اصو  ایمنی و مراقبت های مربوطه را توضیح دهد. -3

ت های پرستاری نیازهای تغذیه ای مددجویان و مراقب -1

 مربوطه را بیان کند.

نیازهای دفعی مددجویان و مراقبت های پرستاری مربوطه را  -5

 بیان کند.

اصو  دارو دادن، محاسبات دارویی و انواع روش های تجویز  -1

 دارو را شرح دهد.

 اصو  مراقبت های بهداشتی اولیه از بیمار را توضیح دهد. -7

ت های پرستاری روند التیام زخم را با تآکید بر مراقب -8

 .شرح دهد
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 با حرفه و تاریخچه پرستاری آشنا شوند. -9
و   س مت و بیماری)  یدر حرفه پرستار یضرور میم اه -11

 .دنرا شرح ده نیاز های اساسی انسان
م اهیم ضروری در حرفه پرستاری ) خواب و درد  را  -11       

 تشریح نمایند.
 د.فرآیند پرستاری را توصیف کنن -12       

اصو  به کار گیری فرایند پرستاری در عملکرد  -13       

 پرستاری را به کار ببندند.
 انواع روش های گزارش نویسی را توضیح دهند. -11        
 مراقبت های قبل و بعد از عمل را شرح دهند. -15      
 یمزم درخصوص اسسیژناسیون و راه هوایراقبت های م  -11      

 .بیان کنندرا 
را  انیدر مراقبت از مددجو یدستورات احکام اس م -17      

 .دنکن فیتوص
 

 ریس:های تدشیوه -01

  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 پرسش و پاسخ 

  PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

  TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 
  ......:  )لط ًا نام ببرید  سایر موارد

 

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

به ک   پس از  دانشجو برای ورود عدم اجازه حضور به موقع و 

 حضور استاد

 خاموش کردن موبایل 

 خروج از ک   با کسو اجازه 

 مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به ک   

 

 وسایل کمک آموزشی:  

 پروژکتور اس ید  خته و گچت  وایت برد

  

 -------------- ببرید  لط ًا نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 سرکار خانم بیرانوند

        آزمون پایان تارم   نمره درصد ---آزمون میان ترم 

   نمره درصد 07

 شرکت فعا  در ک       نمره درصد ---انجام تکالیف 

 نمره درصد 07 کوییز  و

 ----: ببرید   نامًا لط موارد ) سایر

 دکتر حسن وند

        آزمون پایان تارم   درصد نمره ---آزمون میان ترم 

   نمره درصد 07

 شرکت فعا  در ک      نمره  درصد 07انجام تکالیف 

 درصد نمره 11
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 ----ببرید  :  نامًا سایر موارد )لط 

 

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
 ----------- )لط ا نام ببرید  سایر موارد

  

 

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 چاپی 

 Potter PA, Perry AG. Fundamentals of  Nursing , 7700 ,9th ed ,Mosby co , 

USA . 

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

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

 منابع فارسي:

 چاپی 

همکاران.اصو  وفنون پرستاری ترجمه گروه  و ریپو پوتر

، تهران : 1392مترجمین)طاهره نج ی و دیگران  چاپ او ، 

 نشر سالمی.
ك، اصو  وفنون پرستارك، روز بهان بابك، دهقانزاد شاد

 1389نشر سالمي، 

موسوی م و عالیخانی م.روش های پرستاری بالینی ، چاپ 

 ،تهران : شهر آب.1382چهارم ، 
 اینترنتي 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر حسن وند آشنایی با تاریخچه حرفه پرستاری 00/7/0961 0

مفهوم سالمت و بیماری و نیاز های  01/7/0961 2

 اساسی انسان
// 

 // مفهوم خواب 21/7/0961 9

 // مفهوم درد 2/1/0961 4

 // فرآیند پرستاری 6/1/0961 1

 // فرآیند پرستاری 06/1/0961 6

 // گزارش نویسی 29/1/0961 7

مراقبت های پرستاری قبل و بعد از  7/6/0961 1

 عمل

// 

 // اکسیژن درمانی 41/9/4395 6

01 09/7/0961 
 کنترل عفونت

 سرکار خانم

 بیرانوند

 // یاتیمفهوم عالذم ح 72/2/4395 00

 // مفهوم عالذم حیاتی 1/8/4395 02

 // مفهوم بی حرکتی و حرکت 44/8/4395 09

 // زخم امیروند الت 48/8/4395 04

 –مفهوم تغذیه و  مفهوم دفع ادراری  75/8/4395 01

 ده ایرو
// 

 // اصول دارو دادن 7/9/4395 06

) ارائه اصول دارو دادن مایع درمانی 9/9/4395 07

 (دانشجویان  توسط
// 

 // تیو امن یبهداشت یها ازیمفهوم ن 46/9/4395 01
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 (دانشجویان  ) ارائه توسطمددجو 

06 73/9/4395 
 انیدر مراقبت از مددجو یاحکام اسالم

سرکار خانم 

 دانه ای

 


