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 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی :مقطع                               پرستاری گروه آموزشی:                   پرستاری  :دانشکده

 1/9/99تاريخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 10-11ساعت:                          شنبهروز:  اصول و مهارت های پرستارینام درس )واحد(  :  

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 سرکار خانم الهیمسئول درس:  0تعداد واحد: 

 معصومه الهی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

. 

 تاریخچه و تعریف پرستاریعنوان درس : 

 تاریخچه و تعریف پرستاریآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

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

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

 پرستاری را تعریف کند. -3 
 نقش های مختلف پرستار در جامعه را بیان کند. -4
 حیطه خدمات پرستاری را توضیح دهد. -5
 

             ینبه صورت مجازی آنال   سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی روش آموزش :

 adobe connect و برنامه Microsoft PowerPointاستفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 نداردفعالیت آموزشی :   
 منبع درس:  

تهران: (. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی ایران. 1331پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین) -1

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

prentice Hall. 

  دقیقه   10زمان:    مدت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   12مدت زمان : 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه   12مدت زمان:   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     
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  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 9/9/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        شنبهدوروز:  اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 آبشرشریسرکار خانم  :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 پیشگیری و کنترل عفونت:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 دهد.  حیعفونت در انتقال آن را توض رهیارتباط زنج -1

 دهد. صیعفونت را تشخ هیبر عل یعیطب یدفاع یها سمیمکان -2

 شرح دهد. یرا در واکنش التهاب دادهایرو -3

 دهد. حیرا توض یو عموم یعفونت موضع یعالئم و نشانه ها -4

 را شرح دهد. یمارستانیب یانتقال عفونت ها یکننده  جادیا طیشرا -5

 دهد. حیرا توض یو جراح یطب یضدعفون نیتفاوت ب -6

 دهد. حیاستاندارد را توض اطیاصول احت -7

 مناسب بهداشت دست را نشان دهد. ندیفرا یاجرا -8

 .ردیرا به کار گ لی، گان و دستکش استر یماسک جراح دنیاصول پوش -9

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی)آخر. میمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  
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  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 جلسه سوم 

 مقطع: کارشناسی               گروه آموزشی: پرستاری            پرستاری :دانشکده

 2/9/99تاريخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 10-11شنبه                          ساعت:چهارروز:  نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 مسئول درس: سرکار خانم الهی 0واحد:  تعداد

 معصومه الهی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 عنوان درس : مفهوم نیاز های بهداشتی

 مفهوم نیاز های بهداشتیهدف کلی درس : آشنایی با 

 
 اهداف جزئی : 

 .نماید توصیف را شخصی بهداشت رفتار بر موثر عوامل -1

 بررسی جامع از نیازهای کلی بهداشتی مددجو انجام دهد. -2

 .کند  بحث ، دهد می قرار پوست سالمت خطر معرض در را مددجویان که شرایطی مورد در -3

 .کند  بحث دهد می قرار تاثیر تحت را پاها و ناخن وضعیت که عواملی مورد در -4

 .کند بحث ، دهد می قرار دهان مخاطی پوشش آسیب خطر معرض در را مددجویان که شرایطی مورد در -5

 .نماید می بحث را آنان به مربوط اقدامات و سر پوست و مو به مربوط شکالتم -6

 .دهد توضیح را دیابتی بیماران در پاها از مراقبت اهمیت -7

 

             به صورت مجازی آنالینگروهی   روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث 

 adobe connect و برنامه Microsoft PowerPointاستفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   ندارد
 منبع درس:  

 سازانآینده  -موسوی، ملیحه السادات، عالیخانی، مریم. )آخرین ویرایش(. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآب -1
(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی ایران. 1331پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین) -2

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

York: prentice Hall. 

  دقیقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقیقه   12مدت زمان : 

 دقیقه  10مدت زمان :  
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  دقیقه   12زمان:   مدت  بخش دوم درس 

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 

 مقطع: کارشناسی            گروه آموزشی: پرستاری          پرستاری   :دانشکده

 8/9/99تاريخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 8-10روز: شنبه                          ساعت: اصول و مهارت های پرستاری نام درس )واحد(  : 

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 مسئول درس: سرکار خانم الهی 0تعداد واحد: 

 معصومه الهی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 مفهوم تغذیه در مراقبت از مددجویانعنوان درس : 

 مفهوم تغذیه در مراقبت از مددجویانآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

اصطالحات تغذیه، سوء تغذیه، چاقی، متابولیسم، هضم، جذب، سوء هضم، تهوع و استفراغ، تغذیه کامل  -1

 تعریف کند.وریدی، گاستروستومی، الواژ و گاواژ را 

 گروه های مواد غذایی را نام برده و اهمیت هر یک را شرح دهد. -2

 انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در بیمارستان را توضیح دهد. -3

 اختالالت شایع تغذیه ای و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهد. -4

 ی آن ها را توضیح دهد.تغذیه از طریق گاواژ ، گاستروستومی و مراقبت های پرستار -5

 تفاوت های میان تغذیه خوراکی و تغذیه کامل وریدی را شرح دهد. -6

 

              فالینبه صورت مجاز ی آ سخنرانی روش آموزش :

 با استفاده از برنامه استوری الین و سامانه نویدامکانات آموزشی : 

 نداردفعالیت آموزشی :   

  : منبع درس

 آینده سازان -ملیحه السادات، عالیخانی، مریم. )آخرین ویرایش(. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآبموسوی،  -1

(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و 1331پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین) -2

 مامایی ایران. تهران: سالمی
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. 

New York: prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه 
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 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 پنجمجلسه 

 مقطع: کارشناسی                   گروه آموزشی: پرستاری        پرستاری :دانشکده

 10/9/99تاريخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 8-10روز: دوشنبه                          ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 مسئول درس: سرکار خانم الهی 0تعداد واحد: 

 معصومه الهی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 مفهوم نیاز به امنیت و تامین امنیت مددجویانآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 تواند می رطوبت و حرارت ، غذا ، اکسیژن به فیزیولوژیک اساسی نیازهای رفع عدم چگونه که دهد شرح -1

 .کند تهدید را ایمنی

 .دهد توضیح را تکامل و رشد مراحل با متناسب ایمنی خاص خطرات-2

 .ببرد نام را عوامل مؤثر بر مهار مددجو -3

 ذکرنماید را خود از محافظت در فرد توانایی بر موثر عوامل-4

 خطر و مسمومیت ، سوختگی ، افتادن خطر کاهش جهت مددجو سن با متناسب خاص پرستاری اقدامات -5

 .دهد شرح را گرفتگی برق

 بیماران در معرض خطر صدمه را شناسایی کند. -6

 تدابیر پرستاری جهت پیشگیری از صدمه را انتخاب کند.-7

 

              سخنرانی به صورت مجاز ی آفالین روش آموزش :

 الین و سامانه نویدبا استفاده از برنامه استوری امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   ندارد

  : منبع درس

 آینده سازان -موسوی، ملیحه السادات، عالیخانی، مریم. )آخرین ویرایش(. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآب -1

ده پرستاری و (. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتید دانشک1331پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین) -2

 مامایی ایران. تهران: سالمی
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. 

New York: prentice Hall. 
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 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  دقیقه مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 ششمجلسه 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:              پرستاریگروه آموزشی:                          پرستاری الر: دانشکد

 11/9/99  تاريخ ارائه درس : 99 -1000سال تحصیلی  : 

 8-10چهارشنبه روز:     اصول و مهارت های پرستاری نام درس )واحد(  : 

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 مسئول درس: سرکار خانم الهی 0تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 44مدت کالس: 

 99آبان ماه  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 1 عالئم حیاتی :  جلسهعنوان 

 :  جلسههدف کلی 

 شنا شدن با نقش پرستار در اندازه گیری دقیق عالئم حیاتی)قسمت اول(آ

 اهداف اختصاصی

: 

 هیپوترمیا، هیپرترمیا، آپنه، برادی پنه، آریتمی، برادی کاردیا، تاکی کاردیا و ... راصطالحات عالئم حیاتی، تب، ا

 .تعریف کند

 پیرامون مسئولیت های پرستاری در زمینه بررسی درجه حرارت بدن، نبض و تنفس بحث و گفتگو

 .کند

 .انواع ترمومتر و روش های استفاده از آن ها را توضیح دهد

TPRیح تفسیر کندبیمار را به طور صح. 

 .محل های بررسی درجه حرارت و نبض را تعیین کند

 .را شرح دهدTPRروش های صحیح اندازه گیری، ثبت و گزارش 

 .درجه حرارت را به روش های مختلف)از راه دهان، زیربغل، مقعد و غیره( اندازه گیری کند

 .رادیال( بیمار را بررسی کند ضربان قلب و نبضتنفس و ضربان قلب )نبض های محیطی، ضربان نوک قلب و بررسی همزمان 

 ترکیبی       /          (lineoff) مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 
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 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هفتمجلسه 

 گروه آموزشی: پرستاری  مقطع: کارشناسی      پرستاری:دانشکده

 12/9/99تاريخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 8-10روز: شنبه                          ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00دانشجويان: تعداد 

 مسئول درس: سرکار خانم الهی 0تعداد واحد: 

 معصومه الهی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 مفهوم نیاز به اکسیژن و اکسیژن رسانیعنوان درس : 

 اکسیژن رسانیمفهوم نیاز به اکسیژن و آشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 اصطالحات تنفس، تهویه، هیپوکسی، سیانوز و تراکیاستومی را تعریف کند. -1
 اصول فیزیولوژی تنفس را شرح دهد. -2
 عالئم هیپوکسی را لیست نماید. -3
 موارد استفاده از اکسیژن درمانی را بیان کند. -4
 انواع روش های اکسیژن درمانی را توضیح دهد. -5
 عوارض، مراقبت های پرستاری و احتیاطات اکسیژن درمانی را بیان کند. -6
 اقدامات پرستاری به منظور افزایش خروج ترشحات ریوی را شرح دهد. -7
 روش مراقبت از راه های هوایی مصنوعی) ایروی دهانی، لوله تراشه و تراکیاستومی( را توضیح دهد.  -3

 
              سخنرانی به صورت مجاز ی آفالین روش آموزش :

 با استفاده از برنامه استوری الین و سامانه نویدامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   ندارد

 منبع درس:  
 آینده سازان -موسوی، ملیحه السادات، عالیخانی، مریم. )آخرین ویرایش(. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآب -1
(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی ایران. 1331پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین) -2

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

York: prentice Hall. 
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 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 :    دقیقهمدت زمان 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هشتمجلسه 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                   پرستاری گروه آموزشی:                         پرستاری  : دانشکد

 19/9/99  تاريخ ارائه درس : 99 -1000سال تحصیلی  : 

 8-10چهارشنبه روز:     اصول و مهارت های پرستاری نام درس )واحد(  : 

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 مسئول درس: سرکار خانم الهی 0تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 44مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عنوان جلسه : 

 عالئم حیاتی)قسمت دوم( 

 
 هدف کلی جلسه :  

 آشنا شدن با نقش پرستار در اندازه گیری دقیق عالئم حیاتی)قسمت دوم(

 
 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند :

را تعریف کند اصطالحات فشار سیستول، دیاستول، فشار نبض، هیپرتانسیون، هیپوتانسیون و صدای کورتکوف. 

انواع گوشی و فسارسنج و روش استفاده از آن ها را توضیح دهد. 

فشارخون بیمار را به طور صحیح تفسیر کند. 

محل های بررسی فشار خون را تعیین کند. 

روش های صحیح اندازه گیری، ثبت و گزارش فشار خون را شرح دهد. 

فشارخون را به صورت دقیق به روش های مختلف اندازه گیری کند. 

 ترکیبی       /          (lineffoمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :
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 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 نهمجلسه 

 مقطع: کارشناسی       گروه آموزشی: پرستاری       پرستاری:دانشکده

 1/9/99تاريخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 10-11روز: شنبه                          ساعت: مهارت های پرستاری نام درس )واحد(  :  اصول و

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 مسئول درس: سرکار خانم الهی 0تعداد واحد: 

 معصومه الهی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 مفهوم نیاز به دفع مدفوعآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح مختصر طور به را ای روده سیستم فیزیولوژی و آناتومی -1

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

 .دهد شرح را زندگی مختلف های دوران در ای روده سیستم عملکرد -3

 .کند بیان را ای روده سیستم رایج اختالالت -4

 .دهد توضیح رامشکالت معمول در عمل دفع، عوامل مستعد کننده و مراقبت های پرستاری آن  -5

 .دهد توضیح را مدفوع متداول آزمایشات -6

 .دهد توضیح را ای روده سیستم تشخیصی های روش -7

 .دهد توضیح را ای روده سیستم درمانی های روش -3

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

 دهد توضیح را ستومیمراقبت های پرستاری را بری بیمار دارای ا -14

 

              سخنرانی به صورت مجاز ی آفالین روش آموزش :

 با استفاده از برنامه استوری الین و سامانه نویدامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   ندارد

 منبع درس:  
 آینده سازان -موسوی، ملیحه السادات، عالیخانی، مریم. )آخرین ویرایش(. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآب -1

(. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و 1331پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین) -2
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 مامایی ایران. تهران: سالمی
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. 

New York: prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دهمجلسه 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 12/9/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        شنبهچهارروز:  اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 آبشرشریسرکار خانم  :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 رولیت هاتعادل مایعات و الکتمفهوم :   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 را شرح دهد. یدیو هدف از  شروع و ادامه درمان ور جریپروس-1

 را محاسبه کند. یدیداخل ور عاتیما انیجر زانیم-2

 بدن را شرح دهد. عاتیما بیو ترک عیو توز یی، جابجا میتنظ -3

 ( را بشناسد. کیپرتونیو ها کیپوتونی، ها کیزوتونیا نواع سرم ها )ا-4

 .دیو ثبت نما یریاندازه گ یو برون ده ادرار یافتیدر عاتیما زانیم-5

 کند. انیرا ب یدیعوارض درمان داخل ور-6

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی)آخر. میمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 
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 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 يازدهمجلسه 

 گروه آموزشی: پرستاری  مقطع: کارشناسی      پرستاری:دانشکده

 19/9/99تاريخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 8-10روز: شنبه                          ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 خانم الهیمسئول درس: سرکار  0تعداد واحد: 

 معصومه الهی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 

 مفهوم نیاز به دفع ادرارآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح مختصر طور به را ادراری سیستم فیزیولوژی و آناتومی -1

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

 .دهد شرح را زندگی مختلف های دوران در ادراری سیستم عملکرد -3

 تعریف کند. را ادراری سیستم رایج صطالحاتا -4

 .دهد توضیح را ادراری سیستم رایج اختالالت -5

 نحوه تهیه نمونه ادرار جهت آزمایش تجزیه و کشت ادرار را شرح دهد. -6

 .دهد توضیح را ادراری سیستم تشخیصی های روش -7

 موارد استعمال و سند زدن را نام ببرد. -3

 .کند بیان را ادراری های سوند انواع -9

 .دهد توضیح را ادراری سونداژ به مربوط های مراقبت -14

 
              سخنرانی به صورت مجاز ی آفالین روش آموزش :

 برنامه استوری الین و سامانه نویدبا استفاده از امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   ندارد

 منبع درس:  
 آینده سازان -موسوی، ملیحه السادات، عالیخانی، مریم. )آخرین ویرایش(. روش های پرستاری بالینی. تهران: شهرآب -1
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ترجمه اساتید دانشکده پرستاری و (. اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. 1331پوتر، پاتریشاآن. پری، آن گریفین) -2

 مامایی ایران. تهران: سالمی
3. Kozeir, B.,Erb,G., Fundamentals of Nursing: concepts. Process and Practice. Last ed. 

New York: prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دوازدهمجلسه  

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 9/10/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        شنبهچهارروز:  اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 آبشرشریسرکار خانم  :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 1دارودرمانی و محاسبات دارویی:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 دارو را شرح دهد. زیپرستار در تجو یها تینقش و  مسئول -1

 دهد. حیو دفع را توض سمیدارو شامل جذب ، انتشار ، متابول کیولوژیزیف یها سمیمکان -2

 کند. انیرا ب ییاثر دارو یها سمیانواع مکان -3

 را شرح دهد. کینتیموثر بر فارموک یعوامل تکامل -4

 اثر دارو را شرح دهد. سمیعوامل موثر بر مکان -5

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی)آخر. میمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 
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 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سیزدهمجلسه 

 

 مقطع: کارشناسی                گروه آموزشی: پرستاری               پرستاری :دانشکده

 2/10/99تاريخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                          روز: شنبه نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 مسئول درس: سرکار خانم الهی 0تعداد واحد: 

 معصومه الهی :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 
. 

 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.
 سواالت باز و بسته را با هم مقایسه کند.

 .توصیف نماید اولویت ترتیب به را پرستاری فرآیند مراحل

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

              سخنرانی به صورت مجاز ی آفالین روش آموزش :

 با استفاده از برنامه استوری الین و سامانه نویدامکانات آموزشی : 

 نداردفعالیت آموزشی :   

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

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  
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  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 چهاردهمجلسه 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 10/10/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        شنبهچهارروز:  اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 آبشرشریسرکار خانم  :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 2دارودرمانی و محاسبات دارویی :   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 دهد. حیشده را توض زیتجو یآموزش به مددجو درباره داروها  یروش ها -1

 کند. انیدارو را ب زینقش پزشک ، پرستار و داروساز در تجو -2

 دهد. حیدر نظر گرفت را توض دیدارو با زیتجو یهنگام انتخاب روش هاکه  یعوامل -3

 محاسبه کند. حیشده را به طور صح زیتجو یمقدار دارو         -4

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی)آخر. میمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه
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  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 پانزدهمجلسه 

 مقطع: کارشناسی                   گروه آموزشی: پرستاری                     پرستاری  :دانشکده

 19/10/99تاريخ ارائه درس : 99-00:  سال تحصیلی  

 10-11روز: شنبه                          ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول و مهارت های پرستاری

 عملی -نوع واحد: نظری
 

 00تعداد دانشجويان: 

 مسئول درس: سرکار خانم الهی 0تعداد واحد: 

 معصومه الهی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 99آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 گزارش پرستاری عنوان درس :

 مستند سازی و گزارش نویسیهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 در مورد اهداف ثبت گزارشات بیماران بحث نماید.

 روش های مختلف گزارش نویسی را مقایسه و بیان نماید.

 راهنمای گزارش نویسی موثر که استاندارد های اخالقی و قانونی را داشته باشد بحث نماید .در مورد اصول 

 یک گزارش پرستاری را با رعایت اصول صحیح طراحی کند.
             صورت مجازی آنالینبه  روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی  

 adobe connect و برنامه Microsoft PowerPointاستفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 تکلیف داردفعالیت آموزشی :   

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

 زمان:      دقیقه مدت )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 شانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 11/10/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        شنبهچهارروز:  اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 آبشرشریسرکار خانم  :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 3دارو دادن و محاسبات دارویی :   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 دهد. حیرا توض یبه دارو و پاسخ مددجو به دارودرمان ازین یعوامل موثر در بررس -1

 دارو را شرح دهد. زیشش قانون تجو -2

 .دینما زیتجو یدیو ور ی، داخل جلد یرجلدی، ز یعضالن قیه نموده و از راه تزرداروها را آماد حیبه طور صح -3

 زیتجو نالیو واژ یمقعد یها افیو ش  یو موضع ی، استنشاق یداروها را آماده نموده و از راه خوراک حیبه طور صح -4

 .دینما

 .دینما زیتجو  ینیچشم و گوش و ب یداروها را آماده نموده و از راه قطره ها حیبه طور صح -5

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی)آخر. میمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 هفدهمجلسه 

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              زینب )س(: پرستاری حضرت هدانشکد

 11/10/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        روز: دوشنبه اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری واحد:نوع 

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مقدم :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 خممراقبت از ز:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو در پا:  اختصاصیاهداف 

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

 .کند ستیرا ل یفشار یچهار مرحله زخم ها-

 .دهد حیمربوطه از زخم بستر را توض یها مراقبت-

 .دیبهبود زخم را بحث نما یعیطب ندیفرا-

 .کند فیرا توص هیو ثانو هیزخم ها در توجهات اول یبهبود نیاختالف ب-

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

 .کند فیحاد و مزمن را توص یاز زخم ها یپرستار یمراقبت ها نیاختالف ب-

 .ست کندیل یپوست تیمددجو با اختالل تمام یمتناسب را برا یاقدامات پرستار-

 .دیانواع واهداف پانسمان ها را ذکر نما-

 های پرستاری مرتبط با اختالل در تمامیت پوست را لیست نماید.تشخیص -

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 زمان :    دقیقه مدت

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 هجدهم جلسه 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 11/10/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        روز: شنبه اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مقدم :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 مفهوم حرکت و بی حرکتی:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 عملکرد دستگاه عصبی،اسکلتی و عضالنی در تنظیم حرکت را توصیف کند.-

 اثرات فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک عدم تحرک مفصل روی بدن را توضیح دهد.-

 تغییرات فیزیولوژیک و روانی در رابطه با تحرک و عدم تحرک را بشناسد.-

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

 رده و مقایسه نماید.تمرینات دامنه حرکتی فعال و غیرفعال را توصیف ک-

 وسایل حرکت و جابجایی ایمن بیمار را شرح دهد.-

 کند.    فیبستر را تعر پا، زخم یعضالت، افتادگ نیآتو ،یعضالن یاستراحت در تخت، آتروف ،یحرکت یاصطالحات ب-

  .دینما فیحرکت توص یولوژیزیرا در ف یو عصب یعضالن ،ینقش دستگاه اسکلت-

 دهد.   حیانواع ورزش را توض-

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

 دهد.   صیرا تشخ یحرکت یو درمان مشکالت ب یریشگیپ یبرا یپرستار ریتداب-

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

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

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی)آخر. میمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  
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  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 جلسه نوزدهم 

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 1/11/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        شنبهچهارروز:  اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 آبشرشریسرکار خانم  :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 دهد. حیرا توض یقبل از عمل جراح یپرستار یمفهوم مراقبت ها -1

 تفاوت قائل شود. یهوشیو انواع ب یجراح یرده ها انیم -2

 .دیرا فهرست نما یجراح ماریب یاطالعات برا یابیارز -3

 پا را شرح دهد. ناتی، سرفه حرکت و تمر  یافراگمیتنفس د ریرا نظ یپس از جراح ناتیتمر -4

 .دیآماده نما یرا جهت عمل جراح ماریب -5

 .دینما یزیبعد از عمل را طرح ر  یبرنامه آموزش کی -6

 شرح دهد. یجراح ماریبا ب سهیرا در مقا ییسرپا ماریب مراقبتیتفاوت ها و شباهت ها -7

 دینقش پرستاران را در اتاق عمل تشرح نما -8

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی)آخر. میمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  
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  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 بیستمجلسه 
 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 0/11/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        روز: شنبه اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مقدم :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 آموزش به مددجو:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

  .دینما انیرا ب یریادگیو  سیتدر نیب یشباهت ها و تفاوت ها -

  .کند نیینقش پرستار در آموزش مددجو را تع-

  .کند نییمددجو را تع اهداف آموزش-

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

  .دینما فیرا توص یریادگی یها طهیح-

  .دینما نییتعرا  یریادگی هیاصول پا-

 .دینما فیرا توص یمعمول پرستار یاموزش در مراقبت ها یریبکارگ یراه ها-

 کند.فرایندهای پرستاری و تدریس را مقایسه -

 برای یک طرح درس اهداف یادگیری بنویسد.-

 مشخصات محیط یادگیری خوب را توصیف کند.-

 راه های بکارگیری آموزش در مراقبت های معمول پرستاری را توصیف کند.-

 راه های ارزشیابی یادگیری را تعیین کند.-

 مجازی آنالینروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در ادوب کانکت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 جلسه بیست و يکم 

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 8/11/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        شنبهچهارروز:  اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 آبشرشریسرکار خانم  :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 کاربرداحکام اسالمی در مراقبت -اخالق و قوانین پرستاری:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 کند. حیرا تشر یپرستار یکاربرد اخالق در حرفه  یها نهیزم -1

 دهد.  حیرا توض یاخالق و کارحرفه ا نیارتباط ب -2

 نقش ارزش ها را در علم اخالق شرح دهد. -3

 مشخص کند. یپرستار میرا با مفاه یاخالق یتقارن جنبه ها -4

 را نام برده و در مورد آنها بحث کند. یدر حرفه پرستار جیرا یمعضالت اخالق -5

 را نام برده و در مورد آن ها بحث کند.  یدر حرفه پرستار یموارد کاربرد شرع -6

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی)آخر. میمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 
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 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 بیست و دومجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 11/11/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        روز: شنبه پرستاری نظریاصول و مهارت های نام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مقدم :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 طیف سالمت و بیماری:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 تعریف بهداشت را مورد بحث قرار دهد.-

مدل های باور سالمتی، ارتقای سالمتی، نیازهای اساسی انسان و سالمت جامع نگر برای درک رابطه بین نگرش مددجو -

 بحث قرار دهد.نسبت به سالمتی را مورد 

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

 فعالیت های ارتقای سالمتی و پیشگیری از ناخوشی را سر دهد.-

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

 چهار مورد از عوامل خطر را توضیح دهد.-

 ی بهداشتی را مورد بحث قرار دهد.تعدیل عوامل خطرساز و تغییر رفتارها

 تاثیر ناخوشی روی مددجو و خانواده را شرح دهد.-

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

 را بیان کند. یو بیمار سالمت فیط-

 .را شرح دهد یماریو ب یعوامل مؤثر بر سالمت-

 .کند انینقش پرستار در ارتقاء سالمت را ب-

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار یروش ها(. شیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 
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. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 جلسه بیست و سوم 

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 12/11/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        روز: چهارشنبه اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مقدم :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 مفهوم نیاز به آسایش، درد و تسکین درد:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 .کند فیو مبهم و انحراف فکر را تعر زیدرد ت ،یالیدرد، درد منتشره و خمربوط به اصطالحات -

 .دهد حیدرد را توض یولوژیزیف-

 عوامل موثر بر درک درد را توضیح دهد.-

 ارتباط فیزیولوژی درد با اقدامات تسکین درد را بیان کند.-

 مراحل بررسی درد را توصیف نماید.-

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

 مراحل تشخیص پرستاری، بآیندها و اقدامات را برای بیمار دچار درد شرح دهد.-

 روش های غیردارویی کنترل درد را توصیف کند.-

 .دهد حیدرد توض تیفیانواع درد، را از نظر منبع، شدت، محل، مدت و ک-

 .در کنترل درد را شرح دهد یپرستار ریتداب-

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

 موانع موثر در کنترل درد بیماران را توصیف نماید.-

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو
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 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار یروش ها(. شیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 بیست و چهارمجلسه 
 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 18/11/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        روز: شنبه اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مقدم :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 مفهوم خواب و استراحت:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند این جلسه انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

  .دهد حیمراحل مختلف خواب راتوض-

 مکانیسم تنظیم خواب را بیان کند.-

 .دهد حیخواب را توض عملکرد-

 .دینما فیخواب را توص عیاختالالت شا-

 مشخصات خواب و استراحت را مقایسه کند.-

  .دهد یم حیخواب را توض یازهایرفع ن رامونیپ یمداخالت پرستار-

 ساعته خواب و بیداری را بر عملکرد بیولوژیکی توضیح دهد. 24تاثیر چرخه -

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

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

 تشخیص پرستاری مناسب برای بیمار با تغییرات الگوی خواب مشخص نماید.-

 روش های ارزشیابی درمان های خواب را توضیح دهد.

 آفالین مجازیروش آموزش :  
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 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگوفعالیت 

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 

. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 دقیقه مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه بیست و پنجم 

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:              : پرستاری حضرت زینب )س(هدانشکد

 10/11/1999 تاريخ ارائه درس : 1999-1000نیمسال اول سال تحصیلی:  

 8-10 ساعت:                        روز: شنبه اصول و مهارت های پرستاری نظرینام درس )واحد(:  

 00 تعداد دانشجويان: عملی -نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهی مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 سرکار خانم مقدم :مدرس 00مدت کالس: 

 1999آبان ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول و مهارت های پرستاری :  جلسهعنوان 

 پذیرش، انتقال، ترخیص:   جلسههدف کلی 

 :باید بتواند جلسه این انیدر پا دانشجو:  اختصاصیاهداف 

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

 .را شرح دهد مارستانیب کیمختلف  یقسمت ها-

 .دهد حیتوض یو درمان یواحد بهداشت کیرا در  ماریب رشیهنگام پذ یپرستار یمراقبت ها-

 .دهد حیمختلف را توض یدهاواح نیب ای یدرمان-یبهداشت یدر داخل واحدها ماریهنگام انتقال ب یپرستار یمراقبت ها-

 .مربوطه را شرح دهد یو اصول مراقبت مارانیب صیبرنامه ترخ مینحوه تنظ-

 آفالین مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و نمایش در سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    و     تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : پایان ترم آنالین

  منبع درس :
 سازان  ندهیآ -. تهران: شهرآبینیبال یپرستار ی(. روش هاشیرایو نی. )آخرمیمر ،یخانیالسادات، عال حهیمل ،یموسو - 
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. رانیا ییو ماما یدانشکده پرستار دی. ترجمه اساتیپوتر و پر ی. اصول و فنون پرستارنیفیآن گر ،ی. پرشاآنیپوتر، پاتر -
  یتهران: سالم

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

prentice Hall. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


