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 بسمه تعالي

 

 

 

 دانشكده پرستاري و مامايي
 ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 ( Course Planطرح دوره) 
 اصول و فنون پرستاري )تئوري و عملي( :  نام درس

 

   مهري بزرگ نزاد  و بازنگري: تدوين

 : يتاريخ بازنگر
 

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

 يو جراح يداخل ي: پرستاريه آموزشگرو

 ي: کارشناسيليمقطع تحص 

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

 

 :  نظري کالس يزمان برگزار

 

 زمان برگزاري کالس عملي : 
 8-12:ساعت شنبه ها و دوشنبه ها :  1گروه 

 

 8-12 :ساعتو چها رشنبه ها  يكشنبه ها:  2گروه 

 

 

 بزرگ نژاد  خانم –خانم دکتر بزرگ زاد –آقاي زارعي ( : ملي )پراتيكنام اساتيد درس ع

 بزرگ نژاد  خانم–آقاي خيري  : نام اساتيد درس نظري  

                         

 

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

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

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

 خالق در بكارگيري فرآيند پرستاري بهره جويد. 

 ف دورهيتوص 



 ره شامل  دو بخش تئوري و عملي است. اين دو

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

و مقررات و اخالق   قوانين  بر رعايت  تكيه  با  پرستاري   باليني  اجراي روش هاي  منظور  به  توانايي هاي الزم  کسب 

 حرفه اي.

 :ييهداف جزا

 در پايان اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود 

 يطه شناختيح

 دانش مربوط به موارد زير را کسب کنند: 

مفهوم سالمت و بيماري را توضيح داده و فعاليت هاي مربوط به ارتقاء سالمتي و سطوح پيشگيري از بيماري را   -1

 شرح دهد.

 تسكين درد( را توضيح دهد. دفع، خواب، استراحت ن ، اکسيژ با نيازهاي اساسي انسان )ايمني، تغذيه،  -2

 حرفه پرستاري و فعاليت هاي آن را بيان کند.  -3

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

 دهد . اقدامات الزم براي کنترل عفونت را شرح  -5

 مفهوم تعادل الكتروليت و مايعات را بيان کند. -6

 ر را تشريح کند. نيازهاي بهداشتي اوليه بيما -7

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

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

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

 ترخيص و انتقال و پذيرش بيماران را بيان کند.  -11

 نحوه صحيح ثبت گزارش پرستاري را توضيح دهد. -12

 آموزش به مددجو و قوانين کلي آن را بيان کند.شيوه هاي  -13

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

 يطه روان حرکتيح

 ر را به دست آورند:ي ز يها مهارت •

 را براي بيماري برنامه ريزي نمايند.اهداف......(   -فرآيند پرستاري )بررسي -1

 تمرين نمايد.نحوه صحيح ثبت گزارش پرستاري گزارش را   -2

 با استفاده ازمفاهيم تعادل مايعات والكتروليت محاسبات آن را با مثالي انجام دهد.   -3

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

 دسته هاي دارويي را از هم تشخيص دهد.  -5

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

 بستري را مشخص کند.  نياز هاي اوليه بيماران -7
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 يطه عاطفيح

 ر را در رفتار خود بارز سازند:ي ز ينگرش ها

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

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

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

 براي مدد جويان خدمت صادقانه انجام دهد. -4

 از دستورات برنامه درماني مددجويان پيروي کند. -5

 

 درس عملي: 

 اهداف ويژه:    حيطه روان حرکتي 

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

دستكش بدون آوردن استريل تميز ...( را و انتقال عفونت )شستن دست، پوشيدن  از روش هاي پيشگيري -1

 مراقبت از مددجوي ايزوله انجام دهد. 

 تغيير وضعيت و جابجايي مددجو را به اجرا در آورد. -2

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

 کنترل و ثبت عاليم حياتي را انجام دهد. -4

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

 نيازهاي تغذيه اي بيمار )غير از راه خوراکي( را انجام دهد. -6

 نيازهاي دفع مددجو از راه طبيعي و کيسه کلستومي و شستشوي آن را به اجرا درآورد. -7

 دهد.  نيازهاي دفع ادراري در مددجوي هم جنس را از راه طبيعي و سند ادراري را نمايش -8

 . ريل را انجام دهداصول باز کردن وسايل است -9

 راههاي تامين اکسيژن و نحوه انجام آن را اجرا درآورد. -10

 ساکشن دهان، بيني و تراکياستومي را انجام دهد. -11

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

 دهد. 

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

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

 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

 ن نمايد.درتمامي موراد فوق الذکر گزارش پرستاري را تمري  -17

 راهبردهاي آموزش و يادگيرياجرا و  يچگونگ



 ، نمايش فيلم با استفاده از کامپيوتر 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 فراگيري مطالب مورد نظر  الزمزيربناي علمي ومات و معل .1

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

 بكار گيرند. به بيمارنموده و يافته هاي پژوهش هاي جديد را در جهت بهبود کيفيت آموزش 

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

گيري هر چه بيشتز خود را بعهده گرفته و با راهنمايي اسقاتيد برنامقه  هقاي آموزشقي ياد مسئوليت   .4

 خود را پيگيري کنند.

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

 عال داشته باشند.علمي کالس شرکت ف 

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

 

 ) شامل تكاليف دوره( دانشجو يت هايفعال

 

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

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

 ئه و به موقع تحويل دهند.اتكاليف نظري و عملي خود را ار  -

 

 : دياسات يت هايفعال               

بهتر مطالب  يريادگي آنها را در  ييان قرار داده و راهنماي ار دانشجويد منابع الزم را در اختياسات •

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

ار يقه کقرده و در اختيقاز تهيقهر جلسه طرح درس جداگانه همراه با منابع مقورد ن  يد براياسات •

 دهند. يان قرار مي دانشجو

 Studyاساتيد در صورت لزوم خالصه مدوني از پيش نيازهاي مربوط به هر درس را در قالقب  •

Guide رائه مي نمايند.به دانشجويان ارائه کرده و يا نكات کليدي پيش نياز را ا 

مناسب بهره بقرده و در صقورت لقزوم مطالقب   يو بصر  يل سمعي د در امر آموزش از وساياسات •

 دهند.  يان قرار مي ار دانشجويرا در اخت يمختصر شده ا
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 ياني ف، شرکت در بحث ها و امتحان پايبر اساس نحوه انجام تكالان را  ي دانشجو  يابي د ارزياسات •

 دهند. يانجام م

 

 زات کالسيو تجه يحاطر               

 نمايش فيلم با استفاده از کامپيوتر وايت بورد، دستگاه اورهد و ويدئو پروژکتور.: واحد نظري  •

 

   وتكليف   ، مدل انساني و مدل آموزشي ،...جهيزات تمرين عملي ) ماکت:  تواحد عملي •

 

 واحد نظري  ارزشيابي

 يك کوئيز در طول ترم و تكاليف

 ترم                    آزمون پايان

 حضور مرتب و فعال                  

 درصد نمره  30  

 درصد نمره  60   

 نمره  در صد 10

 

 جمع  

                                                      

 

 درصد 100 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 واحد عملي ارزشيابي

 درصد 40 ميان ترم 

 60آزمقققون اسقققكي  پايان ترم و تكاليف

 درصد

 100 جمع 

  
 1401اول نيمسال  1(گروهالفن مهارتهاي پرستاري )عملي درس اصول و فنو

 

 مدرسين الف عنوان گروه   ساعت مورخ روز  هفته

 شنبه اول 

 

)نحوه دست  کنترل عفونت  12-8 

–دستكش و ...پوشيدن -شستن،گان

 سرما و گرما درماني

 خانم دکتر بزرگ زاد و 

 مهري بزرگ نژاد 

 شنبه دوم  

 

کنترل عاليم حياتي و نحوه چارت   12-8 

  کردن

 

 -مددجو و ترخيص  پذيرش نحوه  8-12  شنبه سوم 



نحوه  ...–کاردکس -پرونده بيمار 

کردن  Out putو Intakeکنترل

 بيمار

 

 شنبه چهارم 

 

  مراقبت از زخم )پانسمان و ...  12-8 

 شنبه پنجم  

تعطيل  

 رسمي

کنترل دفع ادرار : سونداژ)انواع    12-8 

 ها وند و کابرد آنس

 

 شنبه ششم  

 

  داروهاي خوراکي و تزريقي  12-8 

 شنبه هفتم 

 

  داروهاي وريدي ) سرم و...(   12-8 

 شنبه هشتم

تعطيل  

 رسمي

-NGT)نيازهاي تغذيه اي و دفعي 12-8 

 لستومي و ايلئوستوميک

 

 شنبه نهم 

 

  اکسيژن و ساکشن تراپي 12-8 

 شنبه دهم

 

-ام در تخت)حمبهداشت فردي 12-8 

و مراقبت از   جو ماساژ-دهانشويه

 جومدد 

 

 شنبه يازدهم 

 

)انواع  فعاليت و تغيير وضعيت مددجو 12-8 

 تخت بعد از اتاق عمل و ... –پوزيشنها 

 

 شنبه دوازدهم 

 

  مراقبت از جسد 12-8 

  آزمون پايان ترم  8-12  شنبه سيزدهم

 
 

 

 

 1401اول نيمسال 1(گروه   ب درس اصول و فنون مهارتهاي پرستاري )عملي

 

 مدرسين عنوان گروه الف  ساعت مورخ روز  هفته

 دوشنبه  اول

 

کنترل عفونت )نحوه دست   12-8 

–دستكش و ...پوشيدن -شستن،گان

 سرما و گرما درماني

 خانم دکتر بزرگ زاد و  

 مهري بزرگ نژاد 

 دوشنبه  دوم  

 

کنترل عاليم حياتي و نحوه چارت   12-8 

 کردن
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 به دوشن سوم

 

-نحوه پذيرش و ترخيص مددجو  12-8 

... نحوه –کاردکس -پرونده بيمار

کردن  Out putو Intakeکنترل

 بيمار

 

 

 دوشنبه  چهارم  

 

  مراقبت از زخم )پانسمان و ...  12-8 

 دوشنبه  پنجم

 

نداژ)انواع سوند  سوکنترل دفع ادرار : 12-8 

 و کاربرد انها

 

 دوشنبه  ششم

 

  و تزريقي داروهاي خوراکي  12-8 

 دوشنبه  هفتم

 

  داروهاي وريدي ) سرم و...(  12-8 

 دوشنبه  هشتم

 

– NGTنيازهاي تغذيه اي و دفعي ) 12-8 

 کلستومي و ايلئوستومي

 

 دوشنبه  نهم 

 

  اکسيژن و ساکشن تراپي 12-8 

 دوشنبه  دهم

 

–بهداشت فردي )حمام در تخت  12-8 

 ماساژ و مراقبت از–دهان شويه 

 مددجو

 

 دوشنبه  هميازد 

 

فعاليت و تغيير وضعيت مددجو )انواع   12-8 

 تخت بعد از اتاق عمل و ....–پوزيشنها 

 

 دوشنبه  دوازدهم 

 

  مراقبت از جسد 12-8 

 دوشنبه  سيزدهم

 

  آزمون پايان ترم  12-8 

 

 

 

 1401اول يمسال ن 2(گروه الف درس اصول و فنون مهارتهاي پرستاري )عملي            

 

 مدرسين عنوان گروه الف  ساعت مورخ ز رو هفته

 یکشنبه اول 

 

کنترل عفونت )نحوه دست    

–دستكش و ...پوشيدن -شستن،گان

 سرما و گرما درماني

 خانم دکتر بزرگ زاد و  

 مهري بزرگ نژاد 

کنترل عاليم حياتي و نحوه چارت     یکشنبه دوم

 کردن

 



-نحوه پذيرش و ترخيص مددجو    یکشنبه سوم

... نحوه –کاردکس -رپرونده بيما

کردن  Out putو Intakeکنترل

 بيمار

 

 

  مراقبت از زخم )پانسمان و ...    یکشنبه چهارم

کنترل دفع ادرار :سونداژ)انواع سوند     یکشنبه پنجم 

 و کاربرد انها

 

  داروهاي خوراکي و تزريقي    یکشنبه ششم

  داروهاي وريدي ) سرم و...(    یکشنبه هفتم

– NGTنيازهاي تغذيه اي و دفعي )   بهیکشن هشتم

 کلستومي و ايلئوستومي

 

  اکسيژن و ساکشن تراپي   یکشنبه نهم

–بهداشت فردي )حمام در تخت    یکشنبه دهم

ماساژ و مراقبت از –دهان شويه 

 مددجو

 

فعاليت و تغيير وضعيت مددجو )انواع     یکشنبه یازدهم

 تخت بعد از اتاق عمل و ....–پوزيشنها 

 

  مراقبت از جسد   یکشنبه دوازدهم

  آزمون پايان ترم    یکشنبه سيزدهم

 
 

 

 

 1401اول نيمسال   2درس اصول و فنون مهارتهاي پرستاري )عملي  ب(گروه  

 

 

 

 مدرسين   عنوان گروه ب ساعت مورخ روز  هفته

 چهارشنبه  اول 

 

کنترل عفونت )نحوه دست    

–دستكش و ...پوشيدن -شستن،گان

 و گرما درمانيسرما 

 خانم دکتر بزرگ زاد و  

 بزرگ نژاد  خانم

 چهارشنبه  دوم

 

کنترل عاليم حياتي و نحوه چارت    

 کردن

 

 چهارشنبه  سوم

 

-نحوه پذيرش و ترخيص مددجو   

... نحوه –کاردکس -پرونده بيمار

کردن  Out putو Intakeکنترل

 بيمار
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 چهارشنبه  چهارم

 

  .. مراقبت از زخم )پانسمان و .  

 چهارشنبه  پنجم 

 

کنترل دفع ادرار :سونداژ)انواع سوند    

 و کاربرد انها

 

 چهارشنبه  ششم

 

  داروهاي خوراکي و تزريقي   

 چهارشنبه  هفتم

 

  داروهاي وريدي ) سرم و...(   

 چهارشنبه  هشتم

 

– NGTنيازهاي تغذيه اي و دفعي )  

 کلستومي و ايلئوستومي

 

 چهارشنبه  نهم

 

  ساکشن تراپياکسيژن و   

 چهارشنبه  دهم

 

–بهداشت فردي )حمام در تخت   

ماساژ و مراقبت از –دهان شويه 

 مددجو

 

 چهارشنبه  یازدهم

 

فعاليت و تغيير وضعيت مددجو )انواع    

 تخت بعد از اتاق عمل و ....–پوزيشنها 
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