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 پرستاری گروه آموزشی:                 پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری دانشکده:

 99 -99 دومنیمسال : نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی     پرستاری مدودانشجویان ترم   تحصیلی: یرشتهو مقطع 

       واحد 2: تعداد واحد                         پرستاریمفاهیم پایه  :نام واحد درسی

 اصول و مهارتهای پرستاری :یش نیازپ                                                تئوری د:نوع واح 

   11 -12شنبه   و   سه یکشنبه   : زمان برگزاری كالس: روز

   نفر 01  تعداد دانشجویان:               های درس دانشکده پلدخترکالس  مکان برگزاری:

 ، خانم نرگس نرگسیآقای اکبر جوادی  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید             خانم نرگسی درس:مسئول 

 9 -12شنبه های روز  ساعات مشاوره با دانشجو:

 

 )لطفا شرح دهید( رح دوره:ش

 به بدن الکترولیتهای و مایعات در اختالل و سرطان مفهوم پرستاری، در اساسی مفاهیم تدریس با درس این در

 ضمن پرستاری مفاهیم از استفاده و پایه علوم زمینه در خود های آموخته تلفیق با تا شود می کمک دانشجو

 مهارتهای تقویت بر راستا این در .نماید استفاده سالمندان و بزرگساالن از مراقبت در پرستاری فرایند بکارگیری

 محوریت با سالمندان و بزرگساالن سالمت حفظ و تأمین ارتقاء، منظور به مؤثر بگونه پرستاری فرایند بکارگیری

 .شود می تأکید توانبخشی تا پیشگیری از خانواده
 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 زمینه در خود های آموخته تلفیق منظور به وی در توانایی ایجاد و پرستاری زیربنایی مفاهیم با دانشجو آشنایی

 .محور خانواده رویکرد با سالمند و بزرگسال مددجویان از مراقبت ارائه هنگام به پرستاری پایه مفاهیم با پایه علوم
 

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

 را بیان کند. رانبیمااز  قبتامردر  آن دبررکاو  حلامر، ریپرستا یندآفر (1

 را شرح دهد. ریپرستا یقبتهاامرو  ریگازساو  تنیدگی ممفهو (2

  را توضیح دهد. ریپرستا یقبتهاامرو  مزمن ییهاربیما (0

 را ذکر کند. مربوطه ریپرستا یقبتهاامرو  هنیذ تصویردر  لختالا ممفهو (4

 را شرح دهد. سلولی ترمیمو  تصدما اعنوا (5

 را بیان کند. الزم یقبتهاامرو  نما،در كشو اعنوا (6

 الزم را شرح دهد.، تئوریها و مراقبتهای یسالمندمفهوم  (7

 را ذکر کند. مراقبت از بیماریهای مزمنروشهای  (9

 را شرح دهد. پرشتاری از بیمار درحال مرگ یقبتهاامرو  گمر با ییرویارو حلامر، گمر ممفهو (9

 و انواع ایزوالسیون را بیان کند. ستانیربیما یها عفونت لکنتر (11

 سرطان و مراقبتهای مربوطه را توضیح دهد. (11
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 تدریس:های شیوه

  ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

 آموزش مجازی )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 درس کالس در موقع به حضور 

 دانشجویی شئونات رعایت و انضباط و نظم حفظ 

  کالس در حضور از قبل منابع مطالعه 

 قبلی جلسات در شده ارائه مطالب مطالعه 

 تدریس روند در فعال مشارکت 

 ارائه صحیح و به موقع تکالیف 

 

 وسایل كمک آموزشی:   

   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 58آزمون پایان ترم   نمره درصد 0آزمون میان ترم 

 نمره درصد 8شرکت فعال در کالس     نمره درصد 00انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر 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. Smeltzer, S.C. BRUNNER   AND  SUDDARTH,S  TEXT  BOOk of  medical  

surgical  nursing  . (10th ed)   . philadelphia: lippincott   .  

2. Black  , J. M. Hawks  , J. H. Keene  , A ., Medical   surgical  nusing   (th ed). 

Philadephia: saunders . 

3. Polaski  , A. L. , Taro  , S.E., luckmann,s core principle  and  practice  of  medical  

surgical    nursing  . (st ed)   . philadelphia: saunders. 
 

 منابع فارسی:
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، ترجمه ژیال عابد سعیدی، اجتماعی –سودارث: مفاهیم بیولوژیکی و روانی  -جراحی برونر  -پرستاری داخلی  .1

 . 1091تهران: نشر جامعه نگر، 

: نشر حکیم هیدجی، انهرت ،1 جراحی داخلی پرستاری زیبا، یهانفرا خدیجه، طلب تهوی ،دبیریان اعظم .2

1091. 

 جراحی  -داخلی  پرستار کامل کتاب محسن، سلیمانی حسن، محمدی بابا رضا، محمد عسکری منیر، هارنوب .0

 .1099 هیدجی، حکیم تهران، الکمن،و  فیپسر، برون

ترجمه کتاب برونر سودارث، درسنامه جامع داخلی جراحی، مفاهیم پایه پرستاری، ترجمه بهشته طبرسی و  .4

 1090حیدری، مریم عزیزی، انتشارات 
 
 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 خانم نرگسی مروری بركاربرد فرایند پرستاریمقدمه، طرح درس،  12/22/89 1

 آقای جوادی تعطیل رسمی 11/22/89 1

 خانم نرگسی بیماریهای مزمن + كنترل عفونت بیمارستانی 19/22/89 3

 آقای جوادی آن مفاهیمشوک و  18/22/89 4

 خانم نرگسی اختالل در تصویر ذهنی  5/21/89 5

 آقای جوادی مراقبتهای درمانی و پرستاری در شوک 6/21/89 6

 خانم نرگسی تنیدگی و سازگاری 21/21/89 7

 آقای جوادی سرطان علت شناسیو  ریفاتع 23/21/89 9

 خانم نرگسی سالمندی 28/21/89 8

 آقای جوادی سرطان اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی 11/21/89 21

 خانم نرگسی سالمندیادامه  29/2/88 22

 آقای جوادی سرطانو درمان تشخیص  28/2/88 21

 خانم نرگسی صدمات و ترمیم سلولی 15/2/88 23

 آقای جوادی سرطان ادامه درمان  16/2/88 21

 خانم نرگسی نمراحل رویارویی با آمرگ و +  پیشگیری و نوتوانی  2/1/88 25

 آقای جوادی سرطان و اورژانسهایفرآیند پرستاری  1/1/88 26

 

 
 


