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           پرستاری :گروه آموزشی                         پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری :دانشکده

    اولنیمسال : نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی          پرستاری اول دانشجویان ترم  :حصیلیت یرشتهو مقطع 

1011- 99 

 اصول و مهارت های پرستاری :نام واحد درسی

   (واحد 25/1 خانم دکتر سپهوند، واحد 52/1خانم نرگسی )  واحد 5/2: تعداد واحد

  تئوری :دنوع واح 

 - :یش نیازپ

      8 -11  شنبه  : روز: زمان برگزاری كالس

 (سامانه نوید) کالسهای درس دانشکده پلدختر :مکان برگزاری

   نفر 01  :تعداد دانشجویان

 نرگسی خانم، خانم سپهوند (:به ترتیب حروف الفبا) اساتید  خانم نرگسی :مسئول درس

 8 -12شنبه تا سه شنبه های روز :ساعات مشاوره با دانشجو

 

 (لطفا شرح دهید) :رح دورهش

 حفظ و ارتقاء و نیز مددجویان از مراقبت در رتمها در پرستاری به منظور کسب اساسی هیممفادر این درس 

 و ای حرفه اخالقو  قوانین رعایت چگونگی همچنین دانشجویان در این درس. شودآموزش داده می  آنها سالمت

 .در طی فعالیتهای خود فرا می گیرند را اسالمی احکام نیز

 

 (لطفا شرح دهید): هدف كلی

بیمار با تکیه بر رعایت  اشنائی با مفاهیم و اصول پرستاری و اجرای روش ها به منظور بکارگیری مهارتها بر بالین

 .قوانین، مقررات و اخالق و به کارگیری احکام اسالمی

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید):بینابینیاهداف 

  .آن را شرح دهد چهختاریمفاهیم و  پرستاری، (1

 .نماید بیانرا اخالق در پرستاری  و احکام و قوانین اصول (2

 .دتوضیح ده نحوه اجرای هر یک را و  مراحل فرایند پرستاری  (0

 .کند ذکررا و اصول مربوطه در پرستاری ، گزارش نویسی انواع ثبت  (0

 .را شرح دهددر این زمینه نقش پرستاران ، مفاهیم دارویی و واع روشهای دارو درمانیان  (5

 .کند بیانانرا  مل موثر و نحوه اجرایا، عوفرایند اموزش به بیمار  (6

 .بیمار را شرح دهد ، انتقال و ترخیصپذیرشاصول   (7

 .دهد توضیحرا  اهمیت گروه های مختلف غذاییو انواع روشهای تغذیه بیمار و اصول  (8

 .دهد توضیحرا  حرکتی و نحوه اجرای آن در بیمار مفاهیم (9
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 :های تدریسشیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL)مبتنی بر حل مسئلهیادگیری   ■بحث گروهی

 آموزش مجازی (:لطفاً نام ببرید) سایر موارد
 

 (لطفا شرح دهید) :وظایف و تکالیف دانشجو

 آنالین درس کالس در موقع به حضور 

 اعالم حضور هنگام استفاده از مطالب بارگزاری شده 

 مطالعه به موقع مطالب بارگزاری شده در سامانه 

 قبلی جلسات در شده ارائه مطالب مطالعه 

 (با هماهنگی قبلی)آنالین  تدریس روند در فعال مشارکت 

 پاسخ به موقع به تکالیف موجود در سامانه 

 

 :  وسایل كمک آموزشی

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ، سامانه های مجازیفیلمهای آموزشیاسالیدهای صداگزاری شده، صوتها و ( ببرید لطفاً نام)سایر موارد  

 

 (از نمره كل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 07 آزمون پایان ترم   نمره درصد 51آزمون میان ترم 

 نمره درصد 1شرکت فعال در کالس     نمره درصد 57انجام تکالیف 

 ----------( ببرید ناماً لطف)سایر موارد 

 

 

 نوع آزمون

  ■غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزینه       ■پاسخ کوتاه    تشریحی

 عملکردی کتبیجای خالی،  (لطفا نام ببرید) سایر موارد

  

 :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1. potter patricia A perry anne griffin .fundamentals of nursing . st lois   : mosby. 

2.smeltzer , suzanne C. : bare Brenda G .medical .Surgical Nursing   .  
Philadelphia, 2018. 

 
 

 :منابع فارسی
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 ، شتیهب مامایی و پرستاری دانشکده علمی أتهی اعضاء ترجمه.  تایلور پرستاریو مهارتهای  اصول -

 1087 بشری انتشارات :انهرت

 1090، نگر جامعه نشر: ، تهرانپرستاری فنون و اصولروز بهان بابک، دهقان زاده شادی،  -

 1092 ،سالمی -نشر جامعه نگر :انهرت ،طاهره نجفی و همکاران ترجمه پری، و پوتر  -

 :انهرت زخم، از مراقبت کاران،هم و فاطمه حسینی حاجی رزیتا، رضائی رقیه، نظری احمد، نیا شریف  -

 1089 دجی،هی حکیم

انتشارات : انهرت ترجمه گروه مترجمین،،کوزیر پرستاری اصول برمان آدری، نیدر شرلی، فراندسن گرالین، -

 1097 ،حیدری
 

 

 

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

معارفه، ارائه طرح درس، شناخت و آشنایی با  52/6/22 1

 تاریخچه حرفه پرستاری

 خانم نرگسی

 خانم نرگسی فرآیند پرستاری 2/7/22 5

 خانم نرگسی و ترخیص ، انتقالپذیرش 15/7/22 3

 خانم نرگسی گزارش نویسی 12/7/22 4

 خانم نرگسی   تعطیل رسمی 56/7/22 2

 خانم نرگسی اخالق، احکام، قوانین و مقررات پرستاری 3/8/22 6

 نرگسیخانم  دارو دادن به بیمار 11/8/22 7

 خانم نرگسی قبل دارو دادن به بیمار ادامه مبحث 17/8/22 8

 خانم نرگسی آموزش به بیمار 54/8/22 2

 خانم نرگسی  حرکت و بی حرکتی 1/9/99 11

 خانم نرگسی تغذیه 8/9/99 11

 


