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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 مامایی  –پرستاری  دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 دانشجویان ترم اول کارشناسی پرستاری مخاطبان:           اصول وفنون پرستاریعنوان درس :  

 صباکریمی مدرس:       واحد52.1: ادواحد:)یا سهم استاد از واحد(  تعد

 51-51هر هفته نیمسال دوم  .5-51سه شنبه به سواالت فراگیر:ساعت پاسخگویی 

   51-56سه شنبه : زمان ارائه درس:  )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  

 

 ئهارا زیر بنایی پرستاریآشنائی دانشجویان با مفاهیم  جهتپایه  سیدر انعنو بهدرس  ینا هدف کلی درس :

 ستا سالمتی تمشكال به مبتال نجویادمداز  قبتامر ایبر ریستاپر ننشجویادا زیسا دهماآن آ فهدو  دشو می

از  قبتامردر  رتمها کسبو  ساسیا مفاهیم با شناییآ ضمن ریپرستا ینشجودا که ستآن ا بر سعیو 

 هبهر ریپرستا یندآفر یگیرربكادر  قخال تفكراز  هاآن  سالمت حفظو  تامین ء،تقاار یستادر را ندابتو مددجویان

 .جوید
 

 لی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(هداف کا
 آشنایی دانشجویان با مفهوم فرآیند پرستاری -5

 آشنایی دانشجویان با مفهوم عفونت وکنترل عفونت -.

 آشنایی دانشجویان با مفهوم التیام زخم -3

 آشنایی دانشجویان با دارو دادن ومحاسبات دارویی -1

 آشنایی دانشجویان با مراقبت های قبل، حین وبعد از جراحی -1

 شنایی دانشجویان با پذیرش،انتقال وترخیصآ -6

 آشنایی دانشجویان با گزارش نویسی -7

 آشنایی دانشجویان با آموزش به بیمار -8

 آشنایی دانشجویان با احكام اسالمی در مراقبت از مددجویان -9
 اخالق ومقررات پرستاریبا آشنایی دانشجویان  -51

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول:

 آشنایی دانشجویان با مفهوم فرآیند پرستاری کلی: هدف

 اهداف ویژه:

 در پایان این بحث دانشجو باید قادر باشد:

 .مراحل فرآیند پرستاری را نام ببرد-1-1

 .توصیف کنداز بیمار را   بررسیمرحله  -2-1

 .منابع گردآوری اطالعات را نام ببرد -3-1

 .روشهای گردآوری اطالعات را شرح دهد-4-1

 .جهت مراقبتهای پرستاری از مددجو برنامه ریزی نماید-5-1
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 .اولویتها را در برنامه ریزی تعیین نماید-6-1

 .انواع هدف را شرح دهد -7-1

 .یابی را نام برده وتوضیح دهدروش های ارزش -8-1
 

 جلسه دوم:

 آشنایی دانشجویان با زنجیره عفونت وکنترل عفونت  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 یان این بحث دانشجو باید قادر باشد:در پا
 .طریقه پیشگیری و کنترل عفونت را شرح دهد -1-2
 .چرخه عفونت را تفسیر کند -2-2
 .عوامل عفونت زا را بیان کند -3-2
 .راههای انتقال عفونت را بیان کند -4-2
 .مراحل عفونت را نام ببرد -5-2
 .دوره کمون بیماری را تعریف کند -6-2
 .ه مقدماتی را تعریف کندمرحل -7-2
 .مرحله تكامل را شرح دهد -8-2
 .دوره نقاهت را تفسیر کند -9-2

 .روشهای استریل وضد عفونی کردن را بیان کند -11-2
 

 جلسه سوم:

 آشنایی دانشجو با روند التیام زخم هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان این بحث دانشجو باید قادر باشد:
 .زخم را شرح دهدپاتولوژی ترمیم  -1-3
 .م را بیان کندخفاکتورهای موثر در التیام ز -2-3
 عوارض شایع زخم را نام برد. -3-3
 .شح دهدرا به از زخم بیمار مراقبتهای الزم  -4-3
 .انواع پانسمان را شرح دهد -5-3
 .ن و کاربرد آنها را شرح دهدرد -6-3
 .انواع درن را نام ببرد -7-3
 .توضیح دهدری از درن را به مراقبتهای پرستا -8-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم:
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 آشنایی دانشجویان با دارو دادن ومحاسبات دارویی  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان این بحث دانشجو باید قادر باشد:
 .مفهوم فارماکولوژی را شرح دهد -1-4

 .انواع نامگذاری دارویی را شرح دهد -2-4

 .توضیح دهد روشهای تجویز دارو را -3-4

 .روشهای توزیع و متابولیسم دارو را توصیف کند -4-4

 .راههای دفع داروها را بیان کند -5-4

 .اثرات مختلف داروها را شرح دهد -6-4

 .انواع دستور دارویی را بیان کند -7-4

 .اشكال دارویی را نام برد -8-4

 .ح دهدتوضیمراقبتهای پرستاری الزم در هنگام دارو درمانی را  -9-4
 طریقه تجویز داروهای دهانی را شرح دهد. -11-4

 جلسه پنجم:

 آشنایی دانشجویان با مراقبت های قبل، حین وبعد از جراحی هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان این بحث دانشجو باید قادر باشد:
 .انواع عمل جراحی را شرح دهد -1-5

 .دهد های عمومی قبل از عمل جراحی را توضیح بررسی -2-5

 .رضایت نامه عمل جراحی از بیمار کسب نماید -3-5

 .درمانهای دارویی قبل از عمل جراحی را توصیف کند -4-5

 .دهد شرحبه بیمار قبل از جراحی را آموزشهای الزم  -6-5

 .بیمار را در مرحله قبل از عمل جهت عمل جراحی آماه نماید -7-5

 .دهد توضیحعمل جراحی را مراقبتهای پرستاری بالفاصله پس ا ز  -8-5
 .شرح دهداقدامات خاص را  و عوارض پس از عمل جراحی -11-5

 

 جلسه ششم:

 آشنایی دانشجویان با پذیرش، انتقال وترخیص  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان این بحث دانشجو باید قادر باشد:
 .طریقه پذیرش مددجو را شرح دهد -1-6
 .نقش پرستار در پذیرش مددجو را بیان کند -2-6
 .روش انتقال مددجو را توضیح دهد -3-6
 .شرایط ترخیص مددجو را توصیف کند -4-6
 .اقدامات پرستاری الزم هنگام ترخیص مددجو را انجام دهد -5-6

 

 

 :هفتمجلسه 
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 آشنایی دانشجویان با گزارش نویسی واصول آن هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 ن بحث دانشجو باید قادر باشد:در پایان ای
 .صول گزارش نویسی را شرح دهدا -1-7
 .روش ثبت به موقع گزارش را بیان کند -2-7
 .انواع گزارش نویسی را بیان کند -3-7
 .طریقه گزارش سیر پیشرفت بیماری را شرح دهد -4-7

 :هشتمجلسه 

 آموزش به مددجومفهوم آموزش ویادگیری وروش های  آشنایی دانشجویان با هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 در پایان این بحث دانشجو باید قادر باشد:
 .اهداف آموزشی و مشاوره ای را شرح دهد -1-8
 .نیازهای آموزشی مددجو را بررسی نماید -2-8
 .نیازهای یادگیری مددجو را تشخیص داده و بنویسد -3-8
 .یک برنامه آموزشی تدوین نماید -4-8
 .ین شده را اجرا نمایدطرح آموزشی تدو -5-8
 .آموزشهای یادگیری شده را ارزشیابی نماید -6-8
 .عوامل موثر بر یادگیری را شرح دهد -7-8
 .آموزش را تعریف کند -9-8

 .یادگیری را تعریف کند -11-8
 .حیطه های یادگیری را شرح دهد -11-8

 :نهمجلسه 

 آشنایی دانشجویان با احكام اسالمی در پزشكی هدف کلی:

 هداف ویژه:ا

 در پایان این بحث دانشجو باید قادر باشد:
 .احكام اسالم در پزشكی را شرح دهد -1-9

 .احكام خوردنی ها و داروها را توضیح دهد -2-9

 .میزان مجاز استفاده از داروهای مخدر را شرح دهد - 3-9

 .احكام پوست را بیان کند -4-9

 .کنداحكام آزمایشات تشخیص طبیعی را تفسیر  -5-9

 .احكام انتقال و اهداء خون را شرح دهد -6-9 

 .احكام تزریقات و پانسمان را توضیح دهد -7-9

 .احكام غسل در بیماران را بیان کند -8-9

 د.طریقه گرفتن وضو در بیماران را شرح ده -11-9

 

 

 
 

 :دهمجلسه 
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 آشنایی دانشجویان با اخالق ومقررات پرستاری هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 یان این بحث دانشجو باید قادر باشد:در پا
 ف یک قضاوت اخالقی را بیان کند.لمراحل مخت -1-11

 معضالت اخالقی رایج در حرفه ی پرستاری را ذکر کند. -2-11

 در مورد جرایم خاص حرفه ای در کادر پرستاری توضیح دهد. -3-11

 قوانین مربوط به ثبت گزارشات پرستاری را توضیح دهد. -4-11

 پرسش و پاسخ، بحث گروهی ،سخنرانی تدریس:روش 

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، موالژ های آموزشی، فیلم وعكس وسایل آموزشی :

 منابع:

1. Kozier, B. Erb, G (2003) Fundamental of Nursing Concept, process and 

practice. 7
th
 ed. New York. Prentice Hall. 

 منیر نوبهارانتشارات بشریاصول و فنون پرستاری تالیف  -.

 (. روش های پرستاری بالینی. تهران. شهر آب. آینده سازان..538موسوی، ملیحه السادات. عالیخانی مریم.) -3

( اصول و فنون پرستاری پوتر و پری. ترجمهاساتید دانشكده پرستاری 5385پوتر پاتریشا آن پری آن گریفین ) -1

 و مامائی ایران تهران سالمی.

 

 ش و ارزشیابی سنج

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ 

 51-58 هر جلسه %(1)نمره 5 شفاهی کوئیز

 51-56 فروردین ماه (1.)نمره1 چهار گزینه ای ترم آزمون میان 

 ............ خرداد ماه %(71)نمره51 چهار گزینه ای آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 کالس

   %(1)نمره 5 ه کنفرانسارائ

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 حضور منظم ودقیق در کالس-5

 اموش نمودن تلفن همراه خود در کالس-.

 شرکت فعال در بحث های کالسی -3

 مطالعه بیشتر در مورد مفاهیم هر جلسه  -1
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 اصول ومهارت های پرستاری جدول زمانبندی درس

 16-14نبه، سه ش روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 آشنایی دانشجویان با مفهوم فرآیند پرستاری 21/11/94 5

 

 صباکریمی

. 27/11/94 
 

 آشنایی دانشجویان با مفهوم عفونت وکنترل عفونت

 

 صباکریمی

 آشنایی دانشجویان با مفهوم التیام زخم 4/12/94 3

 

 صباکریمی

1 11/12/94 
 

 آشنایی دانشجویان با دارو دادن ومحاسبات دارویی

 

 صباکریمی

1 18/12/94 
 

آشنایی دانشجویان با مراقبت های قبل، حین وبعد از 

 جراحی

 

 صباکریمی

6 25/12/94 
 

 آشنایی دانشجویان با پذیرش،انتقال وترخیص

 

 صباکریمی

7 17/1/95 
 

 آشنایی دانشجویان با گزارش نویسی

 

 صباکریمی

8 24/1/95 
 

 آشنایی دانشجویان با آموزش به بیمار

 

 صباکریمی

5 31/1/95 

 

آشنایی دانشجویان با احكام اسالمی در مراقبت از 

 مددجویان
 

 صباکریمی

51 7/2/95 
 

 اخالق ومقررات پرستاری با آشنایی دانشجویان

 

 صباکریمی

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول        نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:        

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
 

 


