
 
 

 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی :مقطع  پرستاریگروه آموزشی:       پرستاری:دانشکده

 41/7/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 41-41ساعت:                            شنبهيکروز:  اصول و مهارت های پرستارینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 41   تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 1/2 تعداد واحد:

 معصومه الهي ترتيب حروف الفبا(: مدرسين) به دقيقه 99مدت کالس: 

. 

 تاریخچه و تعریف پرستاریعنوان درس : 

 تاریخچه و تعریف پرستاریآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 تکامل تاريخي نقش های حرفه ای پرستاری را مورد بحث قرار دهد. -1

 اصطالحات علم پرستاری و هنر پرستاری را تعريف کند. -2

 پرستاری را تعريف کند. -1 
 نقش های مختلف پرستار در جامعه را بيان کند. -1
 حيطه خدمات پرستاری را توضيح دهد. -1
 

               سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی روش آموزش :

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 
 ماژيکوايت برد و 

  : منبع درس

(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي ايران. تهران: 4194پوتر، پاتريشاآن. پری، آن گريفين) -1

 سالمي
2. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 

prentice Hall. 

 .بهشتي شهيد یپرستار دانشکده علمي هيئت اعضا ترجمه .دوگاس بيمار از مراقبت اصول ، دوگاس -3
 

  دقيقه   49   :مدت زمان مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   21مدت زمان : 

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه 49مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه49مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 
 

 جلسه دوم

 گروه آموزشی: پرستاری  مقطع: کارشناسی      پرستاری:دانشکده

 44/7/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-49ساعت:                      شنبه      سه روز:  اصول و مهارت های پرستاری نام درس )واحد(  :

 نوع واحد: نظری
 

 41تعداد دانشجويان: 

 مسئول درس: سرکار خانم الهي 1/2تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: معصومه الهي دقيقه 99مدت کالس: 

 

 عنوان درس : مفهوم نیاز های بهداشتی

 مفهوم نياز های بهداشتیهدف کلی درس : آشنایی با 

 
 اهداف جزئی : 

 .نمايد توصيف را شخصي بهداشت رفتار بر موثر عوامل -4

 بررسي جامع از نيازهای کلي بهداشتي مددجو انجام دهد. -2

 .کند  بحث ، دهد مي قرار پوست سالمت خطر معرض در را مددجويان که شرايطي مورد در -1

 .کند  بحث دهد مي قرار تاثير تحت را پاها و ناخن وضعيت که عواملي مورد در -1

 .کند بحث ، دهد مي قرار دهان مخاطي پوشش آسيب خطر معرض در را مددجويان که شرايطي مورد در -1

 .نمايد مي بحث را آنان به مربوط اقدامات و سر پوست و مو به مربوط شکالتم -4

 .دهد توضيح را ديابتي بيماران در پاها از مراقبت اهميت -7
 

 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی              

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

 منبع درس:  

 آينده سازان -های پرستاری باليني. تهران: شهرآبموسوی، مليحه السادات، عاليخاني، مريم. )آخرين ويرايش(. روش  -1
(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي ايران. 4194پوتر، پاتريشاآن. پری، آن گريفين) -2

 تهران: سالمي
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New 

York: prentice Hall. 
 .بهشتي شهيد یپرستار دانشکده علمي هيئت اعضا ترجمه . دوگاس بيمار از مراقبت اصول ، دوگاس -4
 

  دقيقه   49مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   21:  مدت زمان

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه 49مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه49مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه سوم 
 

  49 -42چهارشنبه ها تاريخ ارائه درس  :  99-99سال تحصيلي  :  
47/97/99 

 نوع درس  : نظری دانشکده : پرستاری حضرت زينب)س(  الرستان 

 نام مدرس  : خانم فرامرزيان مقطع / رشته: کارشناسي / پرستاری 

 41تعداد دانشجو  :  واحد( 1/2نام درس )واحد(  : اصول و مهارت های پرستاری )

 ساعت   2مدت کالس :   ترم  :   اول

. 
 منبع درس  :  

آينده سازان -مليحه السادات ، عاليخاني ، مريم.)آخرين ويرايش(.روش های پرستاری باليني.تهران: شهرآبموسوی ،  -4  
ايران.تهران:  پوتر، پاتريشاآن ، پری ، آن گريفين . اصول و فنون پرستاری پوتر و پری.ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي -2

 سالمي
3- Kozeir,B.,Erb,G.,fundamentals of  Nursing:concept.process and practice.last ed.New York : 

prentice Hall 

 و کامپيوتر ، ماژيک و وايت برد برحسب نياز پروژکتور،ويدئو  پروژکتور اساليدامکانات آموزشي :   

 4عنوان درس:  عالئم حياتي 

 هدف کلي درس :
 عاليم حياتي )قسمت اول(آشنا شدن با نقش پرستار در اندازه گيری دقيق 

 
 اهداف اختصاصي : 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند :
 اصطالحات تب ، هيپوترميا ، هيپرترميا ، آپنه ، برادی پنه ، آريتمي ، برادی کارديا ، تاکي کارديا و ... را تعريف کند. .4
 تنفس بحث و گفتگو کند.پيرامون مسئوليت های پرستاری در زمينه بررسي درجه حرارت بدن ، نبض و  .2
 انواع ترمومتر و روش های استفاده از آن را توضيح دهد. .1
1. TPR .بيمار را به طور صحيح تفسير کند 
 محل های بررسي درجه حرارت و نبض را تعيين کند. .1

 را شرح دهد. TPRروش های صحيح اندازه گيری ،ثبت و گزارش  .4

 سخنراني  ، بحث گروهي و پرسش و پاسخ                                                            روش آموزش :  

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  49مدت زمان :     مقدمه 

 کليات درس 

  بخش اول درس 
  پرسش و پاسخ و استراحت 
  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان :   

  دقيقه   1مدت زمان :      جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه    1مدت زمان :     ارزشيابي درس 

 



 

 جلسه چهارم

 کارشناسی :گروه آموزشی: پرستاری  مقطع      پرستاری:دانشکده

 24/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:                            يکشنبه  روز: و مهارت های پرستاری اصولنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 1/2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: معصومه الهي دقيقه 99مدت کالس: 

 

 مددجویان مفهوم تغذیه در مراقبت ازعنوان درس : 

 مفهوم تغذیه در مراقبت از مددجویانآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

اصطالحات تغذيه، سوء تغذيه، چاقي، متابوليسم، هضم، جذب، سوء هضم، تهوع و استفراغ، تغذيه کامل  -4

 وريدی، گاستروستومي، الواژ و گاواژ را تعريف کند.

 برده و اهميت هر يک را شرح دهد.گروه های مواد غذايي را نام  -2

 انواع رژيم های غذايي مورد استفاده در بيمارستان را توضيح دهد. -1

 اختالالت شايع تغذيه ای و مراقبت های پرستاری آن را توضيح دهد. -1

 تغذيه از طريق گاواژ ، گاستروستومي و مراقبت های پرستاری آن ها را توضيح دهد. -1

 غذيه خوراکي و تغذيه کامل وريدی را شرح دهد.تفاوت های ميان ت -4
 

               سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی روش آموزش :

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

  : منبع درس

 آينده سازان -ويرايش(. روش های پرستاری باليني. تهران: شهرآبموسوی، مليحه السادات، عاليخاني، مريم. )آخرين  -1

(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و 4194پوتر، پاتريشاآن. پری، آن گريفين) -2

 مامايي ايران. تهران: سالمي
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. 

New York: prentice Hall. 
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  دقيقه   49مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   21مدت زمان : 

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه 49مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه49مدت زمان :      ارزشيابي درس 

  



 

 

 جلسه پنجم

 کارشناسی :گروه آموزشی: پرستاری  مقطع      پرستاری:دانشکده

 21/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-49 ساعت:                            شنبهسه   روز: اصول و مهارت های پرستارینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 1/2 تعداد واحد:

 
 

 دفع ادرارمفهوم نياز به آشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح مختصر طور به را ادراری سيستم فيزيولوژی و آناتومي -4

 .دهد شرح را ادراری سيستم عملکرد بر موثر عوامل -2

 .دهد شرح را زندگي مختلف های دوران در ادراری سيستم عملکرد -1

 تعريف کند. را ادراری سيستم رايج صطالحاتا -1

 .دهد توضيح را ادراری سيستم رايج اختالالت -1

 نحوه تهيه نمونه ادرار جهت آزمايش تجزيه و کشت ادرار را شرح دهد. -4

 .دهد توضيح را ادراری سيستم تشخيصي های روش -7

 موارد استعمال و سند زدن را نام ببرد. -9

 .کند بيان را ادراری های سوند انواع -9

 .دهد توضيح ار ادراری سونداژ به مربوط های مراقبت -49
 

 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی              

 وايت برد و ماژيک -Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 
 منبع درس:  

 آينده سازان -باليني. تهران: شهرآبموسوی، مليحه السادات، عاليخاني، مريم. )آخرين ويرايش(. روش های پرستاری  -1

(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و 4194پوتر، پاتريشاآن. پری، آن گريفين) -2

 مامايي ايران. تهران: سالمي
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. 

New York: prentice Hall. 

 .بهشتي شهيد یپرستار دانشکده علمي هيئت اعضا ترجمه . دوگاس بيمار از مراقبت اصول ، دوگاس -4
 

  دقيقه   49مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   21مدت زمان : 

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه 49مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه49مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 



 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی :گروه آموزشی: پرستاری  مقطع      پرستاری:دانشکده

 29/7/99تاريخ ارائه درس:  99-99سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:                            يکشنبه  روز: اصول و مهارت های پرستارینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 1/2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: معصومه الهي دقيقه 99مدت کالس: 

 

 مفهوم نياز به دفع مدفوعآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح مختصر طور به را ای روده سيستم فيزيولوژی و آناتومي -4

 .دهد شرح را ای روده سيستم عملکرد بر موثر عوامل -2

 .دهد شرح را زندگي مختلف های دوران در ای روده سيستم عملکرد -1

 .کند بيان را ای روده سيستم رايج اختالالت -1

 .دهد توضيح رامشکالت معمول در عمل دفع، عوامل مستعد کننده و مراقبت های پرستاری آن  -1

 .دهد توضيح را مدفوع متداول آزمايشات -4

 .دهد توضيح را ای روده سيستم تشخيصي های روش -7

 .دهد توضيح را ای روده سيستم درماني های روش -9

 .دهد شرح را موارد استعمال و نحوه انجام آن ا،انم انواع -9

 دهد توضيح را ستوميمراقبت های پرستاری را بری بيمار دارای ا -49
 

 وايت برد و ماژيک -Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 
 منبع درس:  

 آينده سازان -)آخرين ويرايش(. روش های پرستاری باليني. تهران: شهرآبموسوی، مليحه السادات، عاليخاني، مريم.  -1

(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و 4194پوتر، پاتريشاآن. پری، آن گريفين) -2

 مامايي ايران. تهران: سالمي
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. 

New York: prentice Hall. 

 .بهشتي شهيد یپرستار دانشکده علمي هيئت اعضا ترجمه . دوگاس بيمار از مراقبت اصول ، دوگاس -4
 

  دقيقه   49مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   21مدت زمان : 

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه 49مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه49مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 



 

 جلسه هفتم

  49 -42چهارشنبه ها تاريخ ارائه درس  :  99-99سال تحصيلي  :  
4/99/99 

 نوع درس  : نظری دانشکده : پرستاری حضرت زينب)س(  الرستان 

 نام مدرس  : خانم فرامرزيان مقطع / رشته: کارشناسي / پرستاری 

 41تعداد دانشجو  :  واحد( 1/2نام درس )واحد(  : اصول و مهارت های پرستاری )

 ساعت   2مدت کالس :   ترم  :  اول 

. 
 منبع درس  :  

آينده سازان -مليحه السادات ، عاليخاني ، مريم.)آخرين ويرايش(.روش های پرستاری باليني.تهران: شهرآبموسوی ،  -4  
ايران.تهران:  پوتر، پاتريشاآن ، پری ، آن گريفين . اصول و فنون پرستاری پوتر و پری.ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي -2

 سالمي
3- Kozeir,B.,Erb,G.,fundamentals of  Nursing:concept.process and practice.last ed.New York : 

prentice Hall 

 امکانات آموزشي :   
 و کامپيوتر ، ماژيک و وايت برد برحسب نياز پروژکتور، ويدئو  پروژکتور اساليد

 2عنوان درس:  عالئم حياتي 

 هدف کلي درس :
 عاليم حياتي )قسمت دوم(آشنا شدن با نقش پرستار در اندازه گيری دقيق 

 
 

 اهداف اختصاصي : 
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند :

 اصطالحات فشار سيستول ، دياستول، فشار نبض ، هيپرتانسيون ، هيپوتانسيون و صدای کورتکوف را تعريف کند. .4
 انواع گوشي و فشارسنج و روش استفاده از آن را توضيح دهد. .2
 صحيح تفسير کند.فشار خون بيمار را به طور  .1
 محل های بررسي فشار خون را تعيين کند. .1
 روش های صحيح اندازه گيری ، ثبت و گزارش فشارخون را شرح دهد. .1

 روش آموزش :               سخنراني  ، بحث گروهي و پرسش و پاسخ                                                      

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  49مدت زمان :     مقدمه 

 کليات درس 

  بخش اول درس 
  پرسش و پاسخ و استراحت 
  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :   

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  11مدت زمان :   

  دقيقه    1مدت زمان :      جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه    1مدت زمان :     ارزشيابي درس 



 هشتمجلسه 

 کارشناسی :گروه آموزشی: پرستاری  مقطع      پرستاری:دانشکده

 42/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 41-41ساعت:                             شنبهيک   روز: اصول و مهارت های پرستارینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 41ن: تعداد دانشجويا

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 1/2 واحد:تعداد 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: معصومه الهي دقيقه 99مدت کالس: 

 

 مفهوم نیاز به اکسیژن و اکسیژن رسانیعنوان درس : 

 مفهوم نياز به اکسيژن و اکسيژن رسانیآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 هيپوکسي، سيانوز و تراکياستومي را تعريف کند.اصطالحات تنفس، تهويه،  -4
 اصول فيزيولوژی تنفس را شرح دهد. -2
 عالئم هيپوکسي را ليست نمايد. -1
 موارد استفاده از اکسيژن درماني را بيان کند. -1
 انواع روش های اکسيژن درماني را توضيح دهد. -1
 را بيان کند. عوارض، مراقبت های پرستاری و احتياطات اکسيژن درماني -4
 اقدامات پرستاری به منظور افزايش خروج ترشحات ريوی را شرح دهد. -7
 روش مراقبت از راه های هوايي مصنوعي) ايروی دهاني، لوله تراشه و تراکياستومي( را توضيح دهد.  -9
 

 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی              

 وايت برد و ماژيک-Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 
 منبع درس:  

 آينده سازان -موسوی، مليحه السادات، عاليخاني، مريم. )آخرين ويرايش(. روش های پرستاری باليني. تهران: شهرآب -1
پوتر و پری. ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي ايران. (. اصول و فنون پرستاری 4194پوتر، پاتريشاآن. پری، آن گريفين) -2

 تهران: سالمي
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New 

York: prentice Hall. 
 .بهشتي شهيد یپرستار دانشکده علمي هيئت اعضا ترجمه . دوگاس بيمار از مراقبت اصول ، دوگاس -4

  دقيقه   49مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   21مدت زمان : 

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه 49مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه49مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 
 
 



 

 
 جلسه نهم 

 گروه آموزشي:    پرستاری                                     مقطع / رشته تحصيلي:کارشناسي                                : پرستاری حضرت زينب        دانشکده

 41/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 9-49روز:      سه شنبه ساعت :  نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 نوع واحد: نظری
 

 41تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: سرکار خانم الهي واحد 1/2تعداد واحد: 
 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: نرجس آب شرشری دقيقه 99مدت کالس: 

  49/4/99تاريخ آخرين بازنگری : 
. 

 (4) دارو دادن و محاسبات داروييهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی 

 مسئوليت های پرستار در تجويز دارو را شرح دهد. نقش و  -4

 مکانيسم های فيزيولوژيک دارو شامل جذب ، انتشار ، متابوليسم و دفع را توضيح دهد. -2

 انواع مکانيسم های اثر دارويي را بيان کند. -1

 موثر بر فارموکينتيک را شرح دهد.عوامل تکاملي  -1

 عوامل موثر بر مکانيسم اثر دارو را شرح دهد. -1

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار ميگردد و به منظور افزايش همکاری روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  دانشجويان وتاکيد بر آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 رس :منبع د

 مامايي ايران . تهران : سالميپوتر پاتريشيا آن ، پری ، آن گريفن . اصول وفنون پرستاری پوتر وپری . ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و 
Kozrir,B.,Erb,G.,Fundamentals of nursing : concepts.process and practice .last ed.new york : pretice HALL. 
  

  دقيقه  49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  49زمان :   مدت

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه  49مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه  49مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه دهم
 

 کارشناسی :گروه آموزشی: پرستاری  مقطع      پرستاری:دانشکده

 49/9/99  تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 41-41ساعت:                            شنبه يک روز: اصول و مهارت های پرستارینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 41تعداد دانشجويان : 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 1/2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: معصومه الهي دقيقه 99مدت کالس: 

 

 مفهوم نياز به امنيت و تامين امنيت مددجویانآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 تواند مي رطوبت و حرارت ، غذا ، اکسيژن به فيزيولوژيک اساسي نيازهای رفع عدم چگونه که دهد شرح -4

 .کند تهديد را ايمني

 .دهد توضيح را تکامل و رشد مراحل با متناسب ايمني خاص خطرات-2

 .ببرد نام را عوامل مؤثر بر مهار مددجو -1

 ذکرنمايد را خود از محافظت در فرد توانايي بر موثر عوامل-1

 خطر و مسموميت ، سوختگي ، افتادن خطر کاهش جهت مددجو سن با متناسب خاص پرستاری اقدامات -1

 .دهد شرح را گرفتگي برق

 بيماران در معرض خطر صدمه را شناسايي کند. -4

 تدابير پرستاری جهت پيشگيری از صدمه را انتخاب کند.-7
 

               سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی روش آموزش :

  : منبع درس

 آينده سازان -موسوی، مليحه السادات، عاليخاني، مريم. )آخرين ويرايش(. روش های پرستاری باليني. تهران: شهرآب -1

(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و 4194پری، آن گريفين)پوتر، پاتريشاآن.  -2

 مامايي ايران. تهران: سالمي
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. 

New York: prentice Hall. 

 .بهشتي شهيد یپرستار دانشکده علمي هيئت اعضا ترجمه . دوگاس بيمار از مراقبت اصول ، دوگاس -4
 

  دقيقه   49مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   21مدت زمان : 

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه 49مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه49مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 



 جلسه يازدهم
 

 مقطع / رشته تحصيلي: کارشناسي پيوسته                     گروه آموزشي: پرستاری                     :  پرستاری    دانشکده

 24/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 9-49ساعت:                               سه شنبه روز: اصول و مهارت های پرستارینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 41تعداد دانشجويان : 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 1/2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: سرکار خانم الهي دقيقه 99مدت کالس: 

. 

 پرستاری  فرآیند عنوان درس :

 شناخت کاربرد فرآیند پرستاریهدف کلی درس :  
 

 
 اهداف جزئی : 

 اجزای اساسی و اهداف طرح مراقبت پرستاری را بیان کند.
 هدف از بررسی را مشخص نماید.

 داده های عینی و ذهنی و داده های اولیه و ثانویه را تفکیک نماید.
 با هم مقایسه کند.سواالت باز و بسته را 

 .توصیف نماید اولویت ترتیب به را پرستاری فرآیند مراحل

 .دهد ارائه بیمار یک برای پرستاری مراقبت طرح یک پرستاری فرآیند از استفاده با

             روش آموزش : سخنرانی پرسش و پاسخ و بحث گروهی

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

 منبع درس:

Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 
prentice Hall. 

  دقيقه 49مدت زمان:      مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه   49مدت زمان : 

 دقيقه    21مدت زمان:  

  دقيقه  49مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه   49مدت زمان :   ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 و سيزدهم  دوازدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصيلي: کارشناسي پيوسته                     گروه آموزشي: پرستاری                     :  پرستاری    دانشکده

 24/9/99 – 22/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 41-41و  49-42ساعت:         و يک شنبه     چهار شنبه روز: اصول و مهارت های پرستارینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 41تعداد دانشجويان : 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 1/2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: سرکار خانم الهي دقيقه 99مدت کالس: 

 

 گزارش پرستاری عنوان درس :

 مستند سازی و گزارش نویسیهدف کلی درس :  
 

 
 اهداف جزئی : 

 گزارشات بیماران بحث نماید.در مورد اهداف ثبت 

 روش های مختلف گزارش نویسی را مقایسه و بیان نماید.

در مورد اصول راهنمای گزارش نویسی موثر که استاندارد های اخالقی و قانونی 

 را داشته باشد بحث نماید .

 یک گزارش پرستاری را با رعایت اصول صحیح طراحی کند.

             و بحث گروهی روش آموزش : سخنرانی پرسش و پاسخ

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

 منبع درس:

Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 
prentice Hall. 

  دقيقه 49مدت زمان:      مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه   49مدت زمان : 

 دقيقه    21مدت زمان:  

  دقيقه  49مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه   49مدت زمان :   ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چهاردهمجلسه 

 مقطع / رشته تحصيلي:کارشناسي                     وزشي:    پرستاری  : پرستاری حضرت زينب                                                  گروه آمدانشکده

 29/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 9-49روز:      سه شنبه ساعت :  نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 نوع واحد: نظری
 

 41تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم الهي واحد 1/2تعداد واحد: 
 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: نرجس آب شرشری دقيقه 99مدت کالس: 

  49/4/99تاريخ آخرين بازنگری : 
. 

 (2) داروييدارو دادن و محاسبات هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی 

 روش های  آموزش به مددجو درباره داروهای تجويز شده را توضيح دهد. -4

 نقش پزشک ، پرستار و داروساز در تجويز دارو را بيان کند. -2

 عواملي که هنگام انتخاب روش های تجويز دارو بايد در نظر گرفت را توضيح دهد. -1

 محاسبه کند.مقدار داروی تجويز شده را به طور صحيح  -1

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار ميگردد و به منظور افزايش روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  همکاری دانشجويان وتاکيد بر آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 رس :منبع د

 يپوتر پاتريشيا آن ، پری ، آن گريفن . اصول وفنون پرستاری پوتر وپری . ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي ايران . تهران : سالم
Kozrir,B.,Erb,G.,Fundamentals of nursing : concepts.process and practice .last ed.new york : pretice 
HALL. 
  

  دقيقه  49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه  49زمان :  مدت  جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه  49مدت زمان :    ارزشيابي درس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 گروه آموزشي:    پرستاری                                     مقطع / رشته تحصيلي:کارشناسي                            حضرت زينب         : پرستاریدانشکده

 42/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99:    سال تحصيلي
 9-49روز:      سه شنبه ساعت :  نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 نوع واحد: نظری
 

 41تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم الهي واحد 1/2تعداد واحد: 
 شرشری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: نرجس آب دقيقه 99مدت کالس: 

  49/4/99تاريخ آخرين بازنگری : 
. 

 (1) دارو دادن و محاسبات داروييهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی 

 عوامل موثر در بررسي نياز به دارو و پاسخ مددجو به دارودرماني را توضيح دهد. -4

 شش قانون تجويز دارو را شرح دهد. -2

 عضالني ، زيرجلدی ، داخل جلدی و وريدی تجويز نمايد.به طور صحيح داروها را آماده نموده و از راه تزريق  -1

 به طور صحيح داروها را آماده نموده و از راه خوراکي ، استنشاقي و موضعي  و شياف های مقعدی و واژينال تجويز نمايد. -1

 .به طور صحيح داروها را آماده نموده و از راه قطره های چشم و گوش و بيني  تجويز نمايد -1

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار ميگردد و به منظور افزايش همکاری روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  دانشجويان وتاکيد بر آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 رس :منبع د

 يپوتر پاتريشيا آن ، پری ، آن گريفن . اصول وفنون پرستاری پوتر وپری . ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي ايران . تهران : سالم
Kozrir,B.,Erb,G.,Fundamentals of nursing : concepts.process and practice .last ed.new york : pretice HALL. 
  

  دقيقه  49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه  49زمان :  مدت  جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه  49مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

  

 جلسه شانزدهم

 کارشناسی پرستاریمقطع/رشته تحصيلی:  پرستاریآموزشی: گروه  پرستاری:دانشکده

 4/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال اول :   سال تحصيلي

 49-42 ساعت:    روز: چهارشنبه  اصول و مهارت های پرستاری : نام درس )واحد( 

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: واحد 1/2 تعداد واحد:

 سرکار خانم مقدم مدرسين)به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 99مدت کالس: 

 

 اصول و مهارت های پرستاری نظریعنوان درس : 

 خممراقبت از زهدف کلی درس : 

 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو در پااهداف جزئی : 

 .دیرا بحث نما یفشار یزخم ها ليعوامل خطر زا و موثر بر تشک-

 .کند ستيرا ل یفشار یچهار مرحله زخم ها-

 .دهد حيمربوطه از زخم بستر را توض یها مراقبت-

 .دیبهبود زخم را بحث نما یعيطب ندیفرا-

 .کند فيرا توص هیو ثانو هيزخم ها در توجهات اول یبهبود نياختالف ب-

 .موانع آن را شرح دهد ایبهبود زخم  شرفتيبر پ عوامل موثر-

 .کند فيحاد و مزمن را توص یاز زخم ها یپرستار یمراقبت ها نياختالف ب-

 .ست کنديل یپوست تيمددجو با اختالل تمام یمتناسب را برا یاقدامات پرستار-

 .دیپانسمان ها را ذکر نماانواع واهداف -

 تشخيص های پرستاری مرتبط با اختالل در تماميت پوست را ليست نماید.-

                      پرسش و پاسخ / بحث گروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

 منبع درس  :
 یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانيالسادات، عال حهيمل ،یموسو - 

 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینيبال
. یپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنيفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -

  ی. تهران: سالمرانیا ییو ماما یدانشکده پرستار ديترجمه اسات
 -Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 
prentice Hall. 

  دقيقه 49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 19مدت زمان :   

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه 19مدت زمان:    

  دقيقه 49 مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه 1 مدت زمان :     ارزشيابي درس 

 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هفدهم 

 گروه آموزشي:    پرستاری                                     مقطع / رشته تحصيلي:کارشناسي                     ينب                  : پرستاری حضرت زدانشکده

 49/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 42-49روز:      سه شنبه ساعت :  نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 نوع واحد: نظری
 

 41تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم الهي واحد 1/2تعداد واحد: 
 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: نرجس آب شرشری دقيقه 99مدت کالس: 

  49/4/99تاريخ آخرين بازنگری : 
. 

 عنوان درس : اصول  ومهارتها

 کنترل عفونتهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی 

 ارتباط زنجيره عفونت در انتقال آن را توضيح دهد.  -4

 مکانيسم های دفاعي طبيعي بر عليه عفونت را تشخيص دهد. -2

 رويدادها را در واکنش التهابي شرح دهد. -1

 عالئم و نشانه های عفونت موضعي و عمومي را توضيح دهد. -1

 شرايط ايجاد کننده ی انتقال عفونت های بيمارستاني را شرح دهد. -1

 بين ضدعفوني طبي و جراحي را توضيح دهد.تفاوت  -4

 اصول احتياط استاندارد را توضيح دهد. -7

 اجرای فرايند مناسب بهداشت دست را نشان دهد. -9

 اصول پوشيدن ماسک جراحي ، گان و دستکش استريل را به کار گيرد. -9

 

برگزار ميگردد و به منظور افزايش همکاری سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  دانشجويان وتاکيد بر آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 رس :منبع د

 پری ، آن گريفن . اصول وفنون پرستاری پوتر وپری . ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي ايران . تهران : سالميپوتر پاتريشيا آن ، 
Kozrir,B.,Erb,G.,Fundamentals of nursing : concepts.process and practice .last ed.new york : pretice HALL. 
  

  دقيقه  49مدت زمان:     مقدمه 

  درسكليات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه  49مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه  49مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هجدهم جلسه 
 

 کارشناسی پرستاریمقطع/رشته تحصيلی:  پرستاریآموزشی: گروه  پرستاری:دانشکده

 41/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال اول :   سال تحصيلي

 : نام درس )واحد( 
  اصول و مهارت های پرستاری

 49-42 ساعت:    روز: چهارشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: واحد 1/2 تعداد واحد:

 دقيقه 99مدت کالس: 
 مدرسين)به ترتيب حروف الفبا(:

 سرکار خانم مقدم
 

 اصول و مهارت های پرستاری نظریعنوان درس : 

 مفهوم حرکت و بی حرکتیهدف کلی درس : 

 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجواهداف جزئی : 

 تنظيم حرکت را توصيف کند.عملکرد دستگاه عصبی،اسکلتی و عضالنی در -

 اثرات فيزیولوژیک و پاتوفيزیولوژیک عدم تحرک مفصل روی بدن را توضيح دهد.-

 تغييرات فيزیولوژیک و روانی در رابطه با تحرک و عدم تحرک را بشناسد.-

 برنامه های مراقبت پرستاری در بيمار با عدم تحرک و تعادل را تدوین نماید.-

 فعال و غيرفعال را توصيف کرده و مقایسه نماید.تمرینات دامنه حرکتی -

 وسایل حرکت و جابجایی ایمن بيمار را شرح دهد.-

 یعضالت، افتادگ نیآتو ،یعضالن یاستراحت در تخت، آتروف ،یحرکت یاصطالحات ب-

 کند.    فیبستر را تعر پا، زخم

  .دینما فيحرکت توص یولوژیزيرا در ف یو عصب یعضالن ،ینقش دستگاه اسکلت-

 دهد.   حيانواع ورزش را توض-

 بدن را شرح دهد.   یها ستميبر س یحرکت یاثرات ورزش و ب-

 دهد.   صيرا تشخ یحرکت یو درمان مشکالت ب یريشگيپ یبرا یپرستار ريتداب-

 د.شرح ده ییجابلند کردن و جاب ،دادن، حرکت تيبدن را در زمان وضع کيمکان-

 از چوب زیر بغل را به مددجو آموزش دهد.تکنيک های الزم برای استفاده -

                      پرسش و پاسخ / بحث گروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

 منبع درس  :
 یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی)آخر. میمر ،یخانيالسادات، عال حهيمل ،یموسو - 

 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینيبال
. یپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنيفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -

  ی. تهران: سالمرانیا ییو ماما یدانشکده پرستار ديترجمه اسات
 -Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 
prentice Hall. 

  دقيقه 49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 19مدت زمان :   

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه 19مدت زمان:    

  دقيقه 49 مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه 1 مدت زمان :     ارزشيابي درس 

 

 



 

 

 جلسه نوزدهم 

 

 گروه آموزشي:    پرستاری                                     مقطع / رشته تحصيلي:کارشناسي                                    پرستاری حضرت زينب  :دانشکده

 47/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 41-41روز:      يک شنبه                            ساعت :  نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 نوع واحد: نظری
 

 19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم الهي واحد 1/2تعداد واحد: 
 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: نرجس آب شرشری دقيقه 99مدت کالس: 

  49/4/99تاريخ آخرين بازنگری : 
. 

 عنوان درس : اصول  ومهارتها

 مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحيهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی

 مفهوم مراقبت های پرستاری قبل از عمل جراحي را توضيح دهد. -4

 ميان رده های جراحي و انواع بيهوشي تفاوت قائل شود. -2

 جراحي را فهرست نمايد.ارزيابي اطالعات برای بيمار  -1

 تمرينات پس از جراحي را نظير تنفس ديافراگمي  ، سرفه حرکت و تمرينات پا را شرح دهد. -1

 بيمار را جهت عمل جراحي آماده نمايد. -1

 يک برنامه آموزشي  بعد از عمل را طرح ريزی نمايد. -4

 رح دهد.تفاوت ها و شباهت هايمراقبت بيمار سرپايي را در مقايسه با بيمار جراحي ش -7

 نقش پرستاران را در اتاق عمل تشرح نمايد  -9

 
 

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار ميگردد و به منظور افزايش همکاری روش آموزش :              

 .گردد  مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  دانشجويان وتاکيد بر آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 رس :منبع د

 يپوتر پاتريشيا آن ، پری ، آن گريفن . اصول وفنون پرستاری پوتر وپری . ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي ايران . تهران : سالم
Kozrir,B.,Erb,G.,Fundamentals of nursing : concepts.process and practice .last ed.new york : pretice HALL. 
  

  دقيقه  49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21  مدت زمان: 

  دقيقه  49مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه  49مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بيستمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاریمقطع/رشته تحصيلی:  پرستاریآموزشی: گروه  پرستاری:دانشکده

 29/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال اول :   سال تحصيلي

 : نام درس )واحد( 
  اصول و مهارت های پرستاری

 49-42 ساعت:    روز: چهارشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: واحد 1/2 تعداد واحد:

 دقيقه 99مدت کالس: 
 مدرسين)به ترتيب حروف الفبا(:

 سرکار خانم مقدم
 

 پرستاری نظری اصول و مهارت هایعنوان درس : 

 آموزش به مددجوهدف کلی درس : 

 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو در پااهداف جزئی : 

  .دینما انيرا ب یريادگیو  سیتدر نيب یشباهت ها و تفاوت ها -

  .کند نيينقش پرستار در آموزش مددجو را تع-

  .کند نيياهداف آموزش مددجو را تع-

  .اصول ارتباط در آموزش به مددجو را شرح دهد یرينحوه بکارگ-

  .دینما فيرا توص یريادگی یها طهيح-

  .دینما نييتعرا  یريادگی هیاصول پا-

 .دینما فيرا توص یمعمول پرستار یاموزش در مراقبت ها یريبکارگ یراه ها-

 فرایندهای پرستاری و تدریس را مقایسه کند.-

 بنویسد.برای یک طرح درس اهداف یادگيری -

 مشخصات محيط یادگيری خوب را توصيف کند.-

 راه های بکارگيری آموزش در مراقبت های معمول پرستاری را توصيف کند.-

 راه های ارزشيابی یادگيری را تعيين کند.-

                      پرسش و پاسخ / بحث گروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  
 منبع درس  :

 یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانيالسادات، عال حهيمل ،یموسو - 
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینيبال
. یپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنيفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -

  ی. تهران: سالمرانیا ییو ماما یدانشکده پرستار ديترجمه اسات
 -Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 
prentice Hall. 

  دقيقه 49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 19مدت زمان :   

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه 19مدت زمان:    

  دقيقه 49 مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه 1 مدت زمان :     ارزشيابي درس 

 

 

 



 

 

 جلسه بيست و يکم 

 گروه آموزشي:    پرستاری                                     مقطع / رشته تحصيلي:کارشناسي                      : پرستاری حضرت زينب         دانشکده

 99/ 9/  21تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 41-41ساعت :        روز:      يک شنبه                                   نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 نوع واحد: نظری
 

 41تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم الهي واحد 1/2تعداد واحد: 
 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: نرجس آب شرشری دقيقه 99مدت کالس: 

  49/4/99تاريخ آخرين بازنگری : 
. 

 عنوان درس : اصول  ومهارتها

 تعادل مايعات و الکتروليتمفهوم هدف کلی درس :  

 اهداف

 و ادامه درمان وريدی را شرح دهد. پروسيجر و هدف از  شروع -4

 ميزان جريان مايعات داخل وريدی را محاسبه کند.-2

 تنظيم ، جابجايي و توزيع و ترکيب مايعات بدن را شرح دهد. -1

 .بشناسدا نواع سرم ها )ايزوتونيک ، هايپوتونيک و هايپرتونيک ( را -1

 ميزان مايعات دريافتي و برون ده ادراری اندازه گيری و ثبت نمايد. -1

 عوارض درمان داخل وريدی را بيان کند. -4

 
 

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار ميگردد و به منظور افزايش همکاری روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  دانشجو محور ،دانشجويان وتاکيد بر آموزش 
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 رس :منبع د

 دانشکده پرستاری و مامايي ايران . تهران : سالميپوتر پاتريشيا آن ، پری ، آن گريفن . اصول وفنون پرستاری پوتر وپری . ترجمه اساتيد 
Kozrir,B.,Erb,G.,Fundamentals of nursing : concepts.process and practice .last ed.new york : pretice HALL. 
  

  دقيقه  49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  21زمان :  مدت 

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه  49مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه  49مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بيست و دومجلسه 
 

 کارشناسی پرستاریمقطع/رشته تحصيلی:  پرستاریآموزشی: گروه  پرستاری:دانشکده

 27/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال اول :   تحصيليسال 

 : نام درس )واحد( 
  اصول و مهارت های پرستاری

 49-42 ساعت:    روز: چهارشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: واحد 1/2 تعداد واحد:

 دقيقه 99مدت کالس: 
 الفبا(:مدرسين)به ترتيب حروف 

 سرکار خانم مقدم
 

 اصول و مهارت های پرستاری نظریعنوان درس : 

 طیف سالمت و بیماریهدف کلی درس : 

 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو در پااهداف جزئی : 

 تعریف بهداشت را مورد بحث قرار دهد.-

جامع نگر مدل های باور سالمتی، ارتقای سالمتی، نيازهای اساسی انسان و سالمت -

 برای درک رابطه بين نگرش مددجو نسبت به سالمتی را مورد بحث قرار دهد.

 متغيرهای موثر بر باورها و اقدامات بهداشتی را شرح دهد.-

 فعاليت های ارتقای سالمتی و پيشگيری از ناخوشی را سر دهد.-

 سه سطح از مراقبت های پيشگيری کننده را مورد بحث قرار دهد.-

 از عوامل خطر را توضيح دهد. چهار مورد-

 تعدیل عوامل خطرساز و تغيير رفتارهای بهداشتی را مورد بحث قرار دهد.

 تاثير ناخوشی روی مددجو و خانواده را شرح دهد.-

 نقش پرستار در سالمتی و ناخوشی را مورد بحث قرار دهد.-

 را بيان کند. یو بيمار سالمت فيط-

 .را شرح دهد یماريو ب یعوامل مؤثر بر سالمت-

 .کند انينقش پرستار در ارتقاء سالمت را ب-

                      پرسش و پاسخ / بحث گروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

 منبع درس  :
 یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانيالسادات، عال حهيمل ،یموسو - 

 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینيبال
. یپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنيفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -

  ی. تهران: سالمرانیا ییو ماما یدانشکده پرستار ديترجمه اسات
 -Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 
prentice Hall. 

  دقيقه 49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 19مدت زمان :   

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه 19مدت زمان:    

  دقيقه 49 مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه 1 مدت زمان :     ارزشيابي درس 

 

 

 



 

 

 جلسه بيست و سوم 

 گروه آموزشي:    پرستاری                                     مقطع / رشته تحصيلي:کارشناسي                             : پرستاری حضرت زينب     دانشکده

 4/49/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
  41-41روز:      يک شنبه                       ساعت :  نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 نوع واحد: نظری
 

 41تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم الهي واحد 1/2تعداد واحد: 
 الفبا(: نرجس آب شرشریمدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه 99مدت کالس: 

  49/4/99تاريخ آخرين بازنگری : 
. 

 عنوان درس : اصول  ومهارتها

 کاربرد احکام اسالمي در مراقبت ، اخالق و قوانين پرستاریهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی:

 زمينه های کاربرد اخالق در حرفه ی پرستاری را تشريح کند. -4

 ارتباط بين اخالق و کارحرفه ای را توضيح دهد.  -2

 نقش ارزش ها را در علم اخالق شرح دهد. -1

 تقارن جنبه های اخالقي را با مفاهيم پرستاری مشخص کند. -1

 معضالت اخالقي رايج در حرفه پرستاری را نام برده و در مورد آنها بحث کند. -1

 )مجازی( مورد آن ها بحث کند. موارد کاربرد شرعي در حرفه پرستاری را نام برده و در -4

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار ميگردد و به منظور افزايش همکاری روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  دانشجويان وتاکيد بر آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 رس :منبع د

 يپوتر پاتريشيا آن ، پری ، آن گريفن . اصول وفنون پرستاری پوتر وپری . ترجمه اساتيد دانشکده پرستاری و مامايي ايران . تهران : سالم
Kozrir,B.,Erb,G.,Fundamentals of nursing : concepts.process and practice .last ed.new york : pretice HALL. 
  

  دقيقه  49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  21مدت زمان :  

 دقيقه  49مدت زمان :  

 دقيقه   21مدت زمان:   

  دقيقه  49زمان :  مدت  جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه  49مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بيست و چهارمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاریمقطع/رشته تحصيلی:  پرستاریآموزشی: گروه  پرستاری:دانشکده

 1/49/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال اول :   سال تحصيلي

 : نام درس )واحد( 
  پرستاریاصول و مهارت های 

 9-49 ساعت:    روز: سه شنبه

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: واحد 1/2 تعداد واحد:

 دقيقه 99مدت کالس: 
 مدرسين)به ترتيب حروف الفبا(:

 سرکار خانم مقدم
 

 اصول و مهارت های پرستاری نظریعنوان درس : 

 نیاز به آسایش، درد و تسکین دردمفهوم هدف کلی درس : 

 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو در پااهداف جزئی : 

و مبهم و انحراف فکر  زيدرد ت ،یاليدرد، درد منتشره و خبربوط به اصطالحات -

 .کند فیرا تعر

 .دهد حيدرد را توض یولوژیزيف-

 عوامل موثر بر درک درد را توضيح دهد.-

 درد با اقدامات تسکين درد را بيان کند.ارتباط فيزیولوژی -

 مراحل بررسی درد را توصيف نماید.-

 اثرات عوامل فرهنگی بر درک خود از درد را بيان کند.-

 مراحل تشخيص پرستاری، بآیندها و اقدامات را برای بيمار دچار درد شرح دهد.-

 روش های غيردارویی کنترل درد را توصيف کند.-

 .دهد حيدرد توض تيفيظر منبع، شدت، محل، مدت و کانواع درد، را از ن-

 .در کنترل درد را شرح دهد یپرستار ريتداب-

 نکات پرستاری در مورد تجویز داروهای ضددرد را شرح دهد.-

  موانع موثر در کنترل درد بيماران را توصيف نماید.-

                      پرسش و پاسخ / بحث گروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

 منبع درس  :
 یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانيالسادات، عال حهيمل ،یموسو - 

 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینيبال
. یپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنيفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -

  ی. تهران: سالمرانیا ییو ماما یدانشکده پرستار ديترجمه اسات
 -Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 
prentice Hall. 

  دقيقه 49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 19مدت زمان :   

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه 19مدت زمان:    

  دقيقه 49 مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه 1 مدت زمان :     ارزشيابي درس 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه بيست و پنجم 
 

 کارشناسی پرستاریمقطع/رشته تحصيلی:  پرستاریآموزشی: گروه  پرستاری:دانشکده

 1/49/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال اول :   سال تحصيلي

 : نام درس )واحد( 
  اصول و مهارت های پرستاری

 49-42 ساعت:    روز: چهارشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: واحد 1/2 تعداد واحد:

 دقيقه 99مدت کالس: 
 مدرسين)به ترتيب حروف الفبا(:

 سرکار خانم مقدم
 

 اصول و مهارت های پرستاری نظریعنوان درس : 

 مفهوم خواب و استراحتهدف کلی درس : 
 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو در پااهداف جزئی : 

  .دهد حيمراحل مختلف خواب راتوض-

 تنظيم خواب را بيان کند.مکانيسم -

 .دهد حيخواب را توض عملکرد-

 .دینما فيخواب را توص عیاختالالت شا-

 مشخصات خواب و استراحت را مقایسه کند.-

  .دهد یم حيخواب را توض یازهايرفع ن رامونيپ یمداخالت پرستار-

 ساعته خواب و بيداری را بر عملکرد بيولوژیکی توضيح دهد. 42تاثير چرخه -

 .دیمداخله گر در خواب و استراحت را مشخص نما یها ريتغم-

 .دیخواب اثر دارد را مشخص نما لکه بر بهبود و اختال یعوامل-

 تشخيص پرستاری مناسب برای بيمار با تغييرات الگوی خواب مشخص نماید.-

 روش های ارزشيابی درمان های خواب را توضيح دهد.

                      پاسخ / بحث گروهیپرسش و /    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

 منبع درس  :
 یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانيالسادات، عال حهيمل ،یموسو - 

 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینيبال
. یپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنيفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -

  ی. تهران: سالمرانیا ییو ماما یدانشکده پرستار ديترجمه اسات
 -Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 
prentice Hall. 

  دقيقه 49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 19مدت زمان :   

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه 19مدت زمان:    

  دقيقه 49 مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه 1 مدت زمان :     ارزشيابي درس 



 

 

 بيست و ششمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاریمقطع/رشته تحصيلی:  پرستاریآموزشی: گروه  پرستاری:دانشکده

 9/49/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال اول :   سال تحصيلي

 : نام درس )واحد( 
  اصول و مهارت های پرستاری

 41-41 ساعت:    روز: يکشنبه

 نظری نوع واحد:
 

 41 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: واحد 1/2 تعداد واحد:

 دقيقه 99مدت کالس: 
 مدرسين)به ترتيب حروف الفبا(:

 سرکار خانم مقدم
 

 اصول و مهارت های پرستاری نظریعنوان درس : 

 پذیرش، انتقال، ترخیصهدف کلی درس : 

 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو در پااهداف جزئی : 

 .کند فیرا تعر صيانتقال و ترخ رش،یاصطالحات پذ-

 .را شرح دهد مارستانيب کیمختلف  یقسمت ها-

 یو درمان یواحد بهداشت کیرا در  ماريب رشیهنگام پذ یپرستار یمراقبت ها-

 .دهد حيتوض

 یدرمان-یبهداشت یدر داخل واحدها ماريهنگام انتقال ب یپرستار یمراقبت ها-

 .دهد حيمختلف را توض یدهاواح نيب ای

 .مربوطه را شرح دهد یو اصول مراقبت مارانيب صيبرنامه ترخ مينحوه تنظ-

                      مجازیروش آموزش : 

  Microsoft PowerPointاستفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانيالسادات، عال حهيمل ،یموسو - 

 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینيبال
. یپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنيفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -

  ی. تهران: سالمرانیا ییو ماما یدانشکده پرستار ديترجمه اسات
 -Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. New York: 
prentice Hall. 

  دقيقه 49مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 19مدت زمان :   

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه 19مدت زمان:    

  دقيقه 49 مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقيقه 1 مدت زمان :     ارزشيابي درس 

 
 

 
 
 


