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  واحدعلی آباد کتول آزاداسالمی دانشگاه پزشکی آموزش وتوسعه مرکزمطالعات – علوم پزشکی معاونت

  طرح درس نظري 

 97-98  اولنیمسال *                                                                (تئوري)معرفی درس :  اصول و مهارت هاي پرستاري* 

     1319مشخصه درس:*                                   گروه آموزشی:پرستاري*                        علوم پزشکی و پرستاريدانشکده : * 

  * محل برگزاري: دانشکده پرستاري                      8- 30/10یکشنبه:  * روز و ساعت برگزاري:           پرستاري -* رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی

 نفر 33* تعداددانشجو:واحد عملی  )    5/1-تئوريواحد  5/2( 4* تعداد واحد :                                            * پیشنیاز:ندارد

:شناخت مفاهیمی چون سالمتی و بیماري و نیازهاي آنی بیمار ،کسب مهارتهاي مقدماتی جهت انجام خدمات بالینی بیمار بر هدف کلی درس
پرستاري اساس فرایند پرستاري و دست یابی به مراقبتهاي اولیه بهداشتی ،کسب توانایی در نحوه و روشهاي مختلف مراقبت از بیمار بر مبناي تشخیص 

  ین و مقررات پرستاري،آگاهی با قوان

روش   اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  تدریس

وسایل 
  موردنیاز

  تکالیف  حیطه   ارزیابی

انسان و نیازهاي اساسـی ،سـالمت و بیمـاري را بیـان       1  97/7/1
ارت برقراري ارتباط نماید.پرستار و حرفه پرستاري و مه

  را توضیح دهد.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

 فرایند پرستاري و مراحل آن را توضیح دهد.  2  97/7/1

  
سخنرانی 

  بحث گروهی
پرسش   پروژکتور/اسالید

  پاسخ
مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

.مهارتهاي آموزشی شرح دهدمهارتهاي بررسی بالینی را   3  97/7/8
  .و یادگیري را بیان نماید

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

  پذیرش ،انتقال و ترخیص بیمار را شرح دهد.  4  15/7/97
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

نیاز هاي ایمنی ،نیـاز بـه رعایـت اصـول پیشـگیري و        5  22/7/97
میکـروب زدایـی را   روشهاي مختلـف ضـد عفـونی و    

  .توضیح دهد

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

تاثیر حرکـت  نیاز هاي حرکتی و ورزشی را شرح دهـد.   6  29/7/97
  وبی حرکتی رابر سیستمهاي مختلف بدن شرح دهد.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

بحث مطالعه   شناختی
  گروهی

  نیاز به رعایت بهداشت فردي را بیان نماید.   7  6/8/97
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی



  
نیاز هاي تغذیه اي با توجه به عادات مذهبی و سنتی را   8  13/8/97

  بیان نماید.
سخنرانی 

  بحث گروهی
پرسش   پروژکتور/اسالید

  پاسخ
مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

 نیاز به دفع ادرار و دفع مدفوع را بیان نماید   9  20/8/97

  
سخنرانی 

  بحث گروهی
پرسش   پروژکتور/اسالید

  پاسخ
مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

 توضیح دهدنیاز به تنظیم درجه حرارت بدن را   10  27/8/97

  
سخنرانی 

  بحث گروهی
پرسش   پروژکتور/اسالید

  پاسخ
بحث مطالعه   شناختی

  گروهی

نیازهـاي   .نحوه دادن  اکسیژن به بیمار را توضیح دهـد   11  11/9/97
  .  حسی و نیاز به اجتناب از درد را بیان نماید.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

18/9/97  12    
 شرح دهدمهارت در گزارش نویسی را  .

  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

نحوه رسـاندن انـواع روشـهاي دارو دادن ومحاسـبات       13  25/9/97
 دارویی را شرح دهد.

  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

شـرح  نیاز به مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از عمـل را    14  2/10/97
  دهد.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

   نیاز به آرامش ،استراحت و خواب را توضیح دهد.  15  9/10/97
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

کاربرد احکام اسالمی در مراقبـت از بیمـار را توضـیح      16  16/10/97
دهد.کاربرد اخالق قوانین و مقرارت پرستاري در حـین  

  بیان کندتدابیر پرستاري را 

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

 :روش ارزشیابی دانشجو

 :طول دوره

o 5/0حضور منظم و به موقع در کالس و رعایت  قوانین و مقرارت                    شرکت فعال و  
o                                                                                  5/0پرسش و پاسخ سر کالس 

o  4                                میان ترم                                                             امتحان 
 نمره 15چهار گزینه اي و کوتاه پاسخ   و تشریحی                                                       پایان دوره: 

  : منابع اصلی درس

 آینده سازان–موسوي و عالیخانی آخرین چاپ روش هاي بالینی . تهران :شهر آب -1

  .پري آن گریفین آخرین چاپ  اصول و فنون پرستاري پوتر پري گروه  مترجمین دانشکده  پرستاري و مامایی ایران تهران: سالمیپوتر پاترشیا آن -2



  
  ،گروه مترجمین دانشکده پرستاري شهید بهشتی ناشر بشري آخرین چاپ 2و1اصول پرستاري تایلور جلد -3

 کده پرستاري شهید بهشتی ناشر بشري آخرین چاپاصول پرستاري تایلور روشهاي کار ،گروه مترجمین دانش-4

   زاده ،شوریده و دیگران آخرین چاپاصول مراقبت از دوگاس انتشارات گلبان ،مترجمین :آتش -5

6-Kozier,B,Erb,Fundamental of Nursing;Concepts.Process and Practice.last ed.New 

York;Prentice Hall. 


