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 بسمه تعالي

 

 

 

 دانشكده پرستاري و مامايي
 ايراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 : کارشناسي پرستاري مقطع

 اصول و فنون پرستاري )تئوري و عملی(:  نام درس

  (Course Plan)طرح دوره
 97-98سال تحصيلی   اول نيمسال

 

  ادژمهري بزرگ ن و بازنگري: تدوين

 1397تیر ماه : يبازنگرتاريخ 

 اصول و فنون پرستاري )تئوري و عملي(عنوان دوره: 

 يو جراح يداخل ي: پرستاريگروه آموزش

 ي: کارشناسيلیمقطع تحص

 واحد عملي(5/1واحد نظري و 5/2) 4تعداد واحد: 

 نظري :  کالس يزمان برگزار

 
 )به مدت چهار هفته(13-15در طول ترم و    چهارشنبه ها  13-15ساعت  شنبه ها :

 

 : زمان برگزاري کالس عملي

 

 8-12و      دوشنبه ها :    8-12يكشنبه ها :  

 با توافق اساتید مربوطهد: یزمان و مكان مشاوره اسات

 و اقايان :استاد زارعيمهري بزرگ نژاد  -تترپور استاد–خانم ها :استاد دستي نام اساتید درس عملي )پراتیك( : 

 

 تترپور و مهري بزرگ نژاد و اقايان : استاد خیريخانم دکتر خانمها :استاد  نام اساتید درس نظري :  

 

                        

 

 



 

 

   :          مقدمه
دانشجويان پرستاري براي اين درس به عنوان درسي پايه  در پرستاري ارائه مي شود و هدف آن آماده سازي 

مراقبت از مددجويان مبتال به مشكالت سالمتي است و سعي بر آن است که دانشجوي پرستاري ضمن آشنايي با 

مفاهیم اساسي و کسب مهارت در مراقبت از مددجويان بتواند در راستاي ارتقاء، تامین و حفظ سالمت آن ها از تفكر 

 ره جويد.خالق در بكارگیري فرآيند پرستاري به

 ف دورهیتوص 

 اين دوره شامل  دو بخش تئوري و عملي است.

 : يهدف کل
آشنايي دانشجويي پرستاري با مفاهیم اساسي مرتبط با ارائه مراقبت به مددجويان در چارچوب فرآيند پرستاري و 

و مقررات و اخالق کسب توانايي هاي الزم به منظور اجراي روش هاي بالیني پرستاري  با تكیه بر رعايت قوانین 

 حرفه اي.

 :يياهداف جز

 در پايان اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود

 يطه شناختیح

 دانش مربوط به موارد زير را کسب کنند:

مفهوم سالمت و بیماري را توضیح داده و فعالیت هاي مربوط به ارتقاء سالمتي و سطوح پیشگیري از بیماري را  -1

 شرح دهد.

 تسكین درد( را توضیح دهد. دفع، خواب، استراحت اکسیژن ،  با نیازهاي اساسي انسان )ايمني، تغذيه،  -2

 حرفه پرستاري و فعالیت هاي آن را بیان کند. -3

 اهداف......(  را توضیح دهد. -فرآيند پرستاري )بررسي -4

 دهد .اقدامات الزم براي کنترل عفونت را شرح  -5

 مايعات را بیان کند.مفهوم تعادل الكترولیت و  -6

 نیازهاي بهداشتي اولیه بیمار را تشريح کند. -7

 حرکت و عوارض ناشي از بي حرکتي را توضیح دهد. -8

 محلولها و داروها و اصول صحیح دارو دادن را بشناسد. -9

 مراقبتهاي عمومي  قبل و پس از عمل جراحي را شرح دهد. -10

 ترخیص و انتقال و پذيرش بیماران را بیان کند. -11

 صحیح ثبت گزارش پرستاري را توضیح دهد.نحوه  -12

 شیوه هاي آموزش به مددجو و قوانین کلي آن را بیان کند. -13

 با برخي از احكام ، و مقررات و اخالق پرستاري آشنا شوند.  -14

 يطه روان حرکتیح

 ر را به دست آورند:يز يها مهارت 

 نمايند. را براي بیماري برنامه ريزياهداف......(   -فرآيند پرستاري )بررسي -1
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 نحوه صحیح ثبت گزارش پرستاري گزارش را تمرين نمايد. -2

 با استفاده ازمفاهیم تعادل مايعات والكترولیت محاسبات آن را با مثالي انجام دهد.  -3

 محاسبات دارويي را در مسائل مطرح شده انجام دهد. -4

 دسته هاي دارويي را از هم تشخیص دهد. -5

 عمل جراحي را تشخیص دهد.تفاوت مراقبتهاي عمومي  قبل و پس از  -6

 نیاز هاي اولیه بیماران بستري را مشخص کند.  -7

 

 يطه عاطفیح

 ر را در رفتار خود بارز سازند:يز ينگرش ها

 در مورد شرح حال مددجوياني که براي آنها ارائه مي شودمطالعه مي کند. -1

 دهد .ازمددجويان ارانه مراقبت پیشنهادات خود را در مورد  -2

 عنوان يك انسان داراي حقوق قانوني واخالقي در نظر مي گیرد.مددجو رابه  -3

 براي مدد جويان خدمت صادقانه انجام دهد. -4

 از دستورات برنامه درماني مددجويان پیروي کند. -5

 درس عملي:

 اهداف ويژه:    حیطه روان حرکتي

 از دانشجويان انتظار مي رود در پايان درس پس از تمرين بر روي ماکت بتوانند.

انتقال عفونت )شستن دست، پوشیدن دستكش بدون آوردن استريل تمیز ...( را و  از روش هاي پیشگیري -1

 مراقبت از مددجوي ايزوله انجام دهد.

 تغییر وضعیت و جابجايي مددجو را به اجرا در آورد. -2

 مراقبت از دهان و دندان( را نمايش دهد. –مهارت هاي بهداشت فردي )حمام  -3

 م حیاتي را انجام دهد.کنترل و ثبت عالي -4

 کاربرد سرما و گرمادرماني را به تفكیك نمايش دهد. -5

 نیازهاي تغذيه اي بیمار )غیر از راه خوراکي( را انجام دهد. -6

 نیازهاي دفع مددجو از راه طبیعي و کیسه کلستومي و شستشوي آن را به اجرا درآورد. -7

 دهد. و سند ادراري را نمايشنیازهاي دفع ادراري در مددجوي هم جنس را از راه طبیعي  -8

 . اصول باز کردن وسايل استريل را انجام دهد -9

 راههاي تامین اکسیژن و نحوه انجام آن را اجرا درآورد. -10

 ساکشن دهان، بیني و تراکیاستومي را انجام دهد. -11

و کشیدن انواع بخیه را نمايش کوتاه کرده درن و خارج کردن آن  –نحوه مراقبت از زخم )پانسمان  -12

 دهد.

 و...( را انجام دهد. &نحوه انجام انواع بانداژ را )مورب،  -13



 

 

 –اف، قطره چشمي، بیني، گوش، تزريقات عضالني یانواع روشهاي دارو درماني )خوراکي، پوستي، ش -14

 زير جلدي  و داخل جلدي( را به اجرا در آورد. –وريدي 

 را انجام دهد. وييمحاسبات دار -15

 را اجرا نمايد. دچگونگي مراقبت از جس -16

 درتمامي موراد فوق الذکر گزارش پرستاري را تمرين نمايد. -17

 راهبردهاي آموزش و يادگیرياجرا و  يچگونگ

  نمايش فیلم با استفاده از کامپیوتر پرسش و پاسخ –بحث گروهي  –خنراني س : نظريواحد ، 

  : مدل انساني و آموزشي ( پرسش و پاسخ –خنراني س -تمرين بر روي ماکت واحد عملي ( ، 

 

 وظايف دانشجو

 از دانشجويان انتظار مي رود:

 .را کسب کنندجهت فراگیري مطالب مورد نظر  الزمزيربناي علمي معلومات و  .1

با استفاده از مطالب تدريس شده سعي در گسترش معلومات خود از طريقق مطالعقات کتابخانقه اي  .2

 بكار گیرند. به بیمارنموده و يافته هاي پژوهش هاي جديد را در جهت بهبود کیفیت آموزش 

 با کاربرد منابع علمي جديد و يافته هاي حاصل از پژوهش ها تكالیف خود را تهیه کنند. .3

گیري هر چه بیشتز خود را بعهده گرفته و با راهنمايي اسقاتید برنامقه  هقاي آموزشقي يادمسئولیت  .4

 خود را پیگیري کنند.

بطور منظم و بدون غیبت در کالس هاي درس و محل هاي کارآموزي حضور يافتقه و در مباحقث  .5

 علمي کالس شرکت فعال داشته باشند.

 و يا تحويل دهند. در تاريخ هاي مقرر تكالیف نظري و عملي خود را ارئه .6

 

 ) شامل تكالیف دوره(دانشجو يت هایفعال

 

 اصطالحات بكار گرفته درکتاب هاي مرجع را که قبل از هر فصل درس آمده مطالعه نمايند.

 براي درک بهتر خالصه پاياني هر بخش از کتاب هاي مرجع را مطالعه نمايند. -

 هندتحويل دئه و به موقع اتكالیف نظري و عملي خود را ار  -

 

 : دیاسات يت هایفعال               
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 بهتر مطالب  يریادگيآنها را در  ييان قرار داده و راهنمايار دانشجوید منابع الزم را در اختیاسات

 ذکر شده به عهده خواهند داشت. ياد شده و کسب نگرش هاي يو مهارت ها

 ار یقه کقرده و در اختیقاز تهیقهر جلسه طرح درس جداگانه همراه با منابع مقورد ن يد برایاسات

 دهند. يان قرار ميدانشجو

  اساتید در صورت لزوم خالصه مدوني از پیش نیازهاي مربوط به هر درس را در قالقبStudy 

Guide .به دانشجويان ارائه کرده و يا نكات کلیدي پیش نیاز را ارائه مي نمايند 

 مناسب بهره بقرده و در صقورت لقزوم مطالقب  يو بصر يل سمعيد در امر آموزش از وسایاسات

 دهند.  يان قرار ميار دانشجویرا در اخت يمختصر شده ا

 يانيف، شرکت در بحث ها و امتحان پایبر اساس نحوه انجام تكالان را يدانشجو يابيد ارزیاسات 

 دهند. يانجام م

 

 کالس زاتیو تجه يحاطر               

  نمايش فیلم با استفاده از کامپیوتر وايت بورد، دستگاه اورهد و ويدئو پروژکتور.: واحد نظري 

 

 وتكلیف   ، مدل انساني و مدل آموزشي ،...جهیزات تمرين عملي ) ماکت:  تواحد عملي   

 

 واحد نظري ارزشیابي

 يك کوئیز در طول ترم و تكالیف

 آزمون پايان ترم                  

 حضور مرتب و فعال                 

 درصد نمره 30  

 درصد نمره 60   

 نمره در صد 10

 

 جمع 

                                                     

 

 درصد 100 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 واحد عملي ارزشیابي

 درصد 40 میان ترم 

 در صد 60 پايان ترم و تكالیف

 100 جمع

 

  



 

 

  توجه :

 آقاي زارعي تدريس میگردد .جناب استاد توسط   ،جهت دانشجويان پسر، دفعي وادراري حثمبا

 توجه : 

 روزهاي تعطیالت رسمي کالس جبراني گذاشته مي شود.
 

 و ب( الفهاي گروه عملي ) درس اصول و فنون مهارتهاي پرستاري

 
 مدرس عنوان گروه الف ساعت مورخ روز هفته

خانم دستی و خانم  کنترل عفونت /سرما و گرما درمانی 8-12 8/7/97 یکشنبه 1
 دکتر تترپور

پذیرش مددجو و کنترل عالئم  8-12 15/7/97 شنبهیک 2
 حیاتی

خانم دستی و خانم 
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  )پانسمان و ....مراقبت از زخم  8-12 22/7/97 شنبهیک 3
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  نیاز به دفع ادرار)نحوه سونداژو ... 8-12 29/7/97 شنبهیک 4
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  داروهای خوراکی و تزریقی 8-12 6/8/97 شنبهیک 5
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  داروهای وریدی )سرم و.... 8-12 13/8/97 شنبهیک 6
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  نیازهای تغذیه ای و دفعی 8-12 20/8/97 شنبهیک 7
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  اکسیژن و ساکشن تراپی 8-12 27/8/97 شنبهیک 8
 دکتر تترپور

خانم خانم دستی و  بهداشت فردی و مراقبت از مددجو 8-12 تعطیل رسمی 4/9/97 شنبهیک 9
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  فعالیت و تغییر وضعیت مددجو 8-12 11/9/97 یکشنبه 10
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  مراقبت از جسد 8-12 18/9/97 یکشنبه 11
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  تمرین دروس و رفع اشکال 8-12 25/9/97 یکشنبه 12
 دکتر تترپور

خانم دستی و خانم  )عملی(آزمون پایان ترم 8-12 2/10/97 یکشنبه 13
 دکتر تترپور
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 عملي )گروه هاي ج و د ( رس اصول و فنون مهارتهاي پرستاريد

 
 

 

 مدرس الفعنوان گروه  ساعت مورخ روز هفته

خانم دکتر تترپور و  کنترل عفونت / سرما و گرما درمانی 8-12 9/7/97 دوشنبه 1
 مهری بزرگ نژاد

پذیرش مددجو و کنترل عالئم  8-12 16/7/97 دوشنبه 2
 حیاتی

خانم دکتر تترپور و 
 مهری بزرگ نژاد

خانم دکتر تترپور و  مراقبت از زخم)پانسمان و ..... 8-12  23/7/97 دوشنبه 3
 مهری بزرگ نژاد

خانم دکتر تترپور و  نیاز به دفع ادرار ) نحوه سونداژ ..... 8-12 30/7/97 دوشنبه 4
 مهری بزرگ نژاد

خانم دکتر تترپور و  داروهای خوراکی و تزریقی 8-12 7/8/97 دوشنبه 5
 مهری بزرگ نژاد

خانم دکتر تترپور و  داروهای وریدی )سرم و........ 8-12 14/8/97 دوشنبه 6
 مهری بزرگ نژاد

خانم دکتر تترپور و  تغذیه ای و دفعینیازهای  8-12 21/8/97 دوشنبه 7
 نژاد مهری بزرگ

خانم دکتر تترپور و  اکسیژن و ساکشن تراپی 8-12 28/8/97 دوشنبه 8
 مهری بزرگ نژاد

خانم دکتر تترپور و  بهداشت فردی و مراقبت از مددجو 8-12 5/9/97 دوشنبه 9
 مهری بزرگ نژاد

خانم دکتر تترپور و  فعالیت و تغییر وضعیت مددجو 8-12 12/9/97 دوشنبه 10
 مهری بزرگ نژاد

خانم دکتر تترپور و  مراقبت از جسد 8-12 19/9/97 دوشنبه 11
 مهری بزرگ نژاد

خانم دکتر تترپور و  تمرین دروس و رفع اشکال 8-12 26/9/97 دوشنبه 12
 دمهری بزرگ نژا

خانم دکتر تترپور و  آزمون پایان ترم)عملی( 8-12 3/10/97 دوشنبه 13
 مهری بزرگ نژاد



 

 

 

 وفنون مهارتهاي پرستاريتقويم نظري درس اصول 
 

 

 
 جلسه روز مورخ ساعت  عنوان درس مدرسین

تعریف حرفه  مهری بزرگ نژاد
چهتاریخ-پرستاری   

15-13  7/7/97  1 شنبه 

کاربرد اخالق  مهری بزرگ نژاد
،قوانین و مقررات 
پرستاری  و 
کاربرد احکام 
اسالمی در 

اریمراقبتهای پرست  

15-13  14/7/97  2 شنبه 

نژاد مهری بزرگ عالئم حیاتی و  
 چگونگی ثبت ان

15-13  21/7/97  3 شنبه 

مفهوم نیازهای  مهری بزرگ نژاد
 بهداشتی

15-13  28/7/97  4 شنبه 

رل پیشگیری و کنت مهری بزرگ نژاد
 عفونت

15-13  5/8/97  5 شنبه 

مفرایند التیام زخ مهری بزرگ نژاد  15-13  12/8/97  6 شنبه 
ورخانم دکتر تترپ ادرار نیاز به دفع   15-13  19/8/97  7 شنبه 

 نیاز به اکسیژن و خانم دکتر تترپور
 اکسیژن رسانی

15-13  26/8/97  8 شنبه 

ورخانم دکتر تترپ مفهوم سالمت و  
تعریف آن /طیف 
 سالمت و بیماری

15-13  3/9/97  9 شنبه 

ورخانم دکتر تترپ ی تعریف نیازاساس   15-13  10/9/97  10 شنبه 
تغذیه در مفهوم  اقای خیری

مراقبت از 
 مددجویان

15-13  23/8/97  11 چهارشنبه 

مفهوم درد و  اقای خیری
تسکیسن درد 

 مددجو

15-13  30/8/97  12 چهارشنبه 

13-15 خواب و استراحت اقای خیری  7/9/97  13 چهارشنبه 
مفهوم حرکت و  اقای خیری

 بیحرکتی )عوارض
مربوط به 
 بیحرکتی(

15-13  14/9/97  14 چهارشنبه 

مراقبتهای قبل و  مهری بزرگ نژاد
بعد از عمل 

 جراحی

17-13  17/9/97  15 شنبه 

داروها و محاسبات  مهری بزرگ نژاد
 ان

15-13  24/9/97  16 شنبه 

مفهوم تعادل  مهری بزرگ نژاد
مایعات و 
 الکترولیتها

15-13  1/10/97  17 شنبه 

اموزش به مددجو و  مهری بزرگ نژاد
خانواده و نیاز به 

و اسایش امنیت 
 مددجویان

15-13  8/10/97  18 شنبه 

13-15   پرستاری  فرایند مهری بزرگ نژاد دهماهنگی با اساتی   19 شنبه 
اصول گزارش  مهری بزرگ نژاد

.و ، پذیرش نویسی  
15-13 دهماهنگی با اساتی   20 شنبه 
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