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اساسی با ارائه مراقبت به مددجویان در آشنایی دانشجوی پرستاری با مفاهیم  هدف کلی درس :

روش هایی بالینی پرستاری چوب فرایند پرستاری و کسب توانایی هایی الزم به منظور اجرای چار

 با تکیه بر رعایت قوانین ، مقررات و اخالق حرفه ای است.
 
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 

  بیماری سالمت وو مفهوم  نیازهای اساسی انسانمفهوم آشنایی با  .1

 عریف حرفه پرستاریشنایی با تاریخچه پرستاری، تآ .2

 آشنایی با مفهوم تغذیه در مددجویان .3

 آشنایی با مفهوم تعادل آب و الکترولیت .4

 آشنایی با مفهوم نیازهای دفعی .5

 آشنایی با مفهوم اکسیژن درمانی .6

 آشنایی با مفهوم خواب و استراحت .7

 و تسکین دردآسایش مفهوم نیاز به  آشنایی با .8

 آشنایی کلی با کنترل عالئم حیاتی در بیماران .9

 مفاهیم حرکت و بی حرکتیآشنایی با  .10

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 اول جلسه

 و مفهوم سالمت و بیماری آشنایی با مفهوم نیازهای اساسی انسان : کلی هدف

 : ویژه اهداف

  : دباش قادر جودانش درپایان

 .نیازهای اساسی انسان را نام برده و بر اساس اولویت ،آنها را طبقه بندی کند  .1



 .مثال هایی از نیازهای مختلف مددجویان بسنری عنوان کند .2

 مشخص نماید.راهکارهایی را برای رفع نیاز های مختلف مددجویان بستری  .3

 ارایه دهد.تعاریفی را در مورد مفهوم کلی سالمت و بیماری در انسان  .4

 در خصوص مدل های مختلف سالمت و بیماری توضیح دهد. .5

 عوامل تاثیرگذار بر باورها و رفتارهای بهداشتی مددجویان را مشخص کند. .6

 انواع مختلف سطوح پیشگیری را تشریح کند .7

 انواع عوامل خطرساز تهدید کننده ی سالمتی را شناسایی نماید .8

 دوم جلسه

 تاریخچه پرستاری،تعریف حرفه پرستاریآشنایی با  : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 در دنیا ارایه دهد. پرستاری  ی کوتاهی از حرفه  تاریخچه .1

 .مختلف پرستاران را توضیح دهد ها و وظایف  نقش .2

 .حیطه های شغلی حرفه ی پرستاران در ایران شرح دهد .3

بخش های مختلف بهداشتی درمانی کاری پرستاران در در خصوص حوزه های  .4

 توضیحاتی را ارایه دهد.

 سوم لسهج

  آشنایی با مفهوم تغذیه در مددجویان : کلی هدف

 : ویژه اهداف

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 تغذیه مطلوب را تشریح نمایداجرای یک الگوی  .1

 در خصوص انواع مواد غذایی مورد نیاز بدن توضیحاتی ارایه دهد. .2

 تغییرات ایجاد شده در الگوی تغذیه یی مطلوب را مشخص نماید.انواع  .3

 سایی نمایدنیازهای تغدیه یی مددجویان بستری در بیمارستان را شنا .4

 مچهار جلسه

 آشنایی با مفهوم تعادل آب و الکترولیت ها : کلی هدف



 : ویژه اهداف 

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 مایعات در بدن را تشریح کند.شیوه هایی انتقال و جا به جایی  .1

 روش های حفظ تعادل مایعات در بدن را توضیح دهد. .2

 ها را در مورد مددجو شناسایی نماید.عالیم مربوط به عدم تعادل مایعات و الکترولیت  .3

 به تعادل اسید و باز را در مددجویان شناسایی نماید. عالیم مربوط .4

 دلی در مددجویان بحث کند.در مورد شیوه های تصحیح انواع اختالالت تعا .5

پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت آب و  از فرایند .6

 الکترولیت استفاده کند.

 پنجمجلسه 

 آشنایی با نیازهای دفعی : کلی هدف

 : ویژه اهداف 

 : باشد قادر دانشجو درپایان

 تشریح کند. آناتومی و فیزیولوژی دستگاه ادراری انسان را .1

 در خصوص اختالالت شایع ادراری توضیحاتی را ارایه نماید. .2

مددجویان مبتال به اختالالت ادراری از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت  .3

 استفاده کند.

 دفع مدفوع را تشریح کند.آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارشی انسان و مکانیسم  .4

 دفعی توضیحاتی را ارایه نماید.در خصوص اختالالت شایع  .5

از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت مددجویان مبتال به اختالالت دفعی  .6

 استفاده کند.

 ششم جلسه

 مفهوم اکسیژن رسانیآشنایی با  :هدف

 : ویژه اهداف 

 :باشد قادر دانشجو درپایان       

 آن شرح دهد.فیزیولوژی سیستم تنفسی را با توجه به آناتومی  .1

 عوامل موثر بر تنفس را توضیح دهد. .2



 تظاهرات بالینی بیماریهای تنفسی را نام برده و شرح دهد. .3

از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از مددجویان مبتال به بیماری های  .4

 تنفسی استفاده کند.

سیجرهای در قسمت بررسی بیماران تنفسی، معاینه ی فیزیکی و تست ها و پرو .5

 تشخیصی را نیز تشریح کند.

 در مورد سیستم های اکسیژن رسانی بحث کند. .6

 هفتم جلسه

 آشنایی با مفهوم خواب و استراحت هدف:

 : ویژه اهداف

 باشد: قادر دانشجو درپایان 

 فیزیولوژی خواب را شرح دهد. .1

 چرخه خواب را توضیح دهد. .2

 عوامل موثر بر خواب و استراحت را شناسایی کند. .3

 در مورد اختالالت خواب بحث کند. .4

از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت  .5

 خواب استفاده کند.

 هشتم جلسه

آشنایی با آسایش و تسکین درد هدف:

 : ویژه اهداف

 باشد: قادر دانشجو درپایان 

 مسیر درد را تشریح کند. .1

 دهد.فیزیولوژی درد را توضیح  .2

 درباره ی انواع درد و تقسیم بندی مربوطه بحث کند. .3

 عوامل موثر بر درد را نام ببرد. .4

ای مراقبت از مددجویان مبتال به درد استفاده از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی بر .5

 کند.



 رفتاری و دارویی تسکین درد توضیح دهد. درباره ی روش های جسمانی، شناختی، .6

 منه جلسه

 عالیم حیاتی نایی با مفهوم آش  هدف:

 : ویژه اهداف

 باشد: قادر دانشجو درپایان 

 درجه حرارت طبیعی و غیر طبیعی را تعریف کرده و عوامل موثر بر آن را نام ببرد. .1

 نبض طبیعی و غیرطبیعی را تعریف کرده و عوامل موثر بر آن را نام ببرد. .2

 موثر بر آن را نام ببرد.تنفس طبیعی و غیرطبیعی را تعریف کرده و عوامل  .3

 فشارخون طبیعی و غیر طبیعی را تعریف کرده و عوامل موثر بر آن را نام ببرد. .4

 درباره روش های اندازه گیری عالیم حیاتی بحث کند. .5

 مده جلسه

آشنایی با مفهوم حرکت و بی حرکتی هدف:

 : ویژه اهداف

 باشد: قادر دانشجو درپایان 

 اسکلتی را با توجه به آناتومی آن را شرح دهد.فیزیولوژی سیستم عضالنی  .1

 مکانیک بدن و اصول آن را توضیح دهد. .2

 انواع ورزش ها و تمرینات دامنه ی حرکتی را شرح دهد. .3

 درباره ی اثرات بی حرکتی بر سیستم های بزرگ بدن بحث کند. .4

کتی از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از مددجویان مبتال به بیحر .5

 استفاده کند.

، مداخالت پرستاری جهت ارتقای سالمت و عملکرد مددجو در قسمت برنامه ریزی و اجرا .6

 و نیز مداخالت پرستاری جهت تغییر تحرک را توضیح دهد.
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 سنجش و ارزشیابی:

 تاریخ نمره روش تدریس آزمون

 هرجلسه 1 شفاهی و کتبی کوئیز

 ششمپایان جلسه  4 تشریحی و چهار گزینه آزمون میان دوره

تاریخ تعیین شده  15 تشریحی و چهار گزینه آزمون پایان دوره
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات .1

 شرکت در فعالیت هایی کالسی و بحث گروهی .2

 مطالعه منابع معرفی شده .3

 خاموش کردن تلفن همراه در جلسات کالس .4
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و  نیازهای اساسی انسانمفهوم آشنایی با  21/6/1395 1

  بیماری سالمت ومفهوم 

 معصومه اسمعیلی وند

عریف حرفه شنایی با تاریخچه پرستاری، تآ 28/6/1395 2

 پرستاری

 عصومه اسمعیلی وندم

 عصومه اسمعیلی وندم آشنایی با مفهوم تغذیه در مددجویان 4/7/1395 3

 عصومه اسمعیلی وندم آشنایی با مفهوم تعادل آب و الکترولیت 11/7/1395 4

 عصومه اسمعیلی وندم آشنایی با مفهوم نیازهای دفعی 18/7/1395 5
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 عصومه اسمعیلی وندم آشنایی با مفهوم اکسیژن درمانی

 عصومه اسمعیلی وندم آشنایی با مفهوم خواب و استراحت 2/8/1395 7

 عصومه اسمعیلی وندم و تسکین دردآسایش مفهوم نیاز به  آشنایی با 9/8/1395 8

 عصومه اسمعیلی وندم آشنایی کلی با کنترل عالئم حیاتی در بیماران 16/8/1395 9
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