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پرستاری و مامایی  دانشکده:  

  پرستاری و مامایی ایران  دانشکده:             داخلی و جراحی  گروه آموزشی:

   کارشناسی پرستاریتحصیلی: یرشتهو مقطع 

 

اصول و مهارتهاي  نياز:يش پ      نظريد:نوع واح      2   تعداد واحد: مفاهيم پايه پرستارينام درس:  

 پرستاري 

   آقاي زارعی مسئول درس:   تعداد دانشجويان:

 زارعیي آقا -دکتر بزرگ زاد   خانم مدرسين:

  شرح دوره:

  توانبخشی   ،   سرطان  زير بنايی پرستاري و مفهوم   مفاهيم  با   را  فراگيران  کوشد   می  بيماري   و  سالمت   به  نگاه  با  مفاهيم پايه پرستاري   درس

  پيشگيري از   پرستاري فرايند  اساس  بر   را مبتال بزرگساالن و سالمندان و بيماران    از مراقبت  و  کرده  اشنا  پرستاري  پايه   هاي ونظريه مفاهيم،

  به   دستيابی   -کالس  در   پاسخ   و  پرسش   در   مشارکت   و   نوشتاري  تكاليف   انجام .  نمايد  تاکيد   را   خانواده  و  بيمار   به   آموزش   بر   تاکيد   با   نوتوانی   تا

 .کند می کمك فراگيران  بهتر يادگيري   به و تسهيل را  اموزشی   اهداف

 هدف کلی: 

  و   مفاهيم  با  پايه  علوم   زمينه  در  خود  هاي   آموخته  تلفيق  منظور   به  او  در  توانايی  ايجاد  و  پرستاري  زيربنايی  مفاهيم  با  فراگيران  کردن  آشنا

 .سالمند  و بزرگسال  مددجويان به مراقبت ارائه هنگام  به   پرستاري هاي نظريه

 

 بینابینی:اهداف  

 حيطه شناختی ودانش 

 د کنن کسب را زير  موارد به   مربوط دانش 

ند کن ف يتعر  را پرستاري  بنايی   زير مفاهيم   

ندينما  ست يل  را  مارانيب    ی ونوتوان  اموزش و ي رپرستا يمراقبتها  و درمانها انواع  و   سرطان  مفهوم   . 

 حيطه روان حرکتی)مهارتها(  

آورند  دست  به   را  زير هاي  مهارت   

نماييد   ارائه گروهی و انفرادي صورت  به   موقع به را  محوله تكاليف   

باشد   داشته فعال مشارکت  کالسی  هاي بحث  در  بازخورد  و دادن گوش هاي مهارت از  استفاده   با   

نماييد   ارائه نظر مورد بيماران   براي را  شده   ارائه اموزشی نكات    

 حيطه عاطفی)باورها و نگرشها( 

سازند  بارز   خود رفتار   در را زير  هاي نگرش   

بود خواهد  متفاوت ها، ان  هاي نياز   و فردي هاي  تفاوت با را  مددجو  هر  فردي  اموزش   

باشد  داشته اعتقاد  مددجويان فردي هاي تفاوت به   

دارد  مهمی بسيار نقش  خود  موقعيت در گيري تصميم در  مددجو   

است  واخالقی قانونی  حقوق داراي انسان يك   عنوان به   مددجو   

يادگيري  و آموزش راهبردهاي  و اجرا چگونگی  

 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ    *  هسخنرانی برنامه ريزي شد     سخنرانی

 (TBLيادگيري مبتنی بر تيم)  (PBLيادگيري مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 -----------------  )لطفاً نام ببريد(  ساير موارد

 
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 زیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس را کسب نماید.-1
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 . يابند  حضور  تاخير بدون  درس  کالس جلسات  تمام در-2

 . نمايند شرکت فعال   بطور کالس   هاي بحث  در-3

 مقرر  زمان  در ان  ارائه   و روز  به علمی منابع  از  استفاده با محوله  تكاليف  تهيه-4

 . .باشد داوطلب و داشته را  الزم امادگی استاد توسط محوله اموزشی  مطالب  ارائه امر  در-5

 .نماييد  دنبال و اعالم  خودرا اموزشی  هاي نياز  و پيگيري را  خود  اموزشی  برنامه استاد  نظر   تحت-6

  آن   براي  صفر  نمره  باشد  غيرموجه  غيبت  اگر  اي  دوره  ميان  آزمونهاي  در  غيبت  صورت  در)  نمايد  شرکت  اي  دوره  ميان  آزمونهاي  در-7

  براي   آزمون  تاريخ  از   بعد  هفته  دو  حداکثر  تا  دانشجو  است  الزم   معتبر  گواهی  ارائه  با  باشد  موجه  غيبت  چنانچه  و  شد  خواهد  منظور  آزمون

 .( شد  خواهد منظور صفر نمره   صورت  اين  غير در ، نمايند   مراجعه مربوطه استاد به   امتحان انجام 

 :.باشد مجاز  حد از  بيش غيبت که صورتی در باشد  بيشتر کالس  ساعات17/4 مجاز حد  از  نبايد  کالس در يبتغ -8

 غيبتها موجه باشد آن واحد درسی حذف ميشود. 2/1چنانچه بيش از -الف

 منظور خواهد شد.چنانچه غيبت ها غير موجه باشد نمره صفر براي آن -ب

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

  * پروژکتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 --------------  لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره  درصد  75زمون پايان ترمآ  * آ   نمره  درصد  ------زمون ميان ترم  آ   آ

 نمره  درصد10رکت فعال در کالس  ش   *       نمره  درصد  15تكاليفجام  ان ا* 

 

 نوع آزمون

  غلط  -صحيح     جور کردنی          ايچندگزينه       پاسخ کوتاه     تشريحی

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -
Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Medical surgical nursing. 13 ed. United State of 

America: Williams & Wilkins;  

 

Black JM, Hawks JH, Knee AN. Medical surgical nursing. 8 ed. United State of America: Saunders;. 

 

Monahan FD, Sands JK, Neighbors M, Marek JF, Phipps.wj. Phipps’ medical surgical nursing. health 

and illness perspectives 8 ed. United State of America: Mosby;  

 
 

 منابع فارسی: 

 

 2022  حیدری   نشر: تهران. عمر پایان مراقبت سرطان،  شوک،  ، الکترولیت درد،  د آبادی و دیگرانوداو ترجمهبرونر و سودارث :

 2022سودارث: مفاهیم پایه ترجمه مریم عزیزی و دیگران : نشر حیدریبرونر و  -
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 

 دانشکده پرستاری و مامائی

 تقویم درس مفاهیم پایه پرستاری 

 1401-1402 اول نیمسال

 شنبهسه   های روز گروه یک   - 1400بهمنمقطع: کارشناسی 

 جلسه  تاریخ  ساعت  عنوان درس  مدرس 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

 هفته    مفاهیم

1 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته    مفاهیم

2 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته    مفاهیم

3 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته    مفاهیم

4 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته    مفاهیم

5 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته    مفاهیم

6 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته    مفاهیم

7 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

  مفاهیم

 

هفته 

8 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته    مفاهیم

9 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته    مفاهیم

10 

هفته    سرطان آقای زارعی

11 

هفته    سرطان آقای زارعی

12 

هفته    سرطان آقای زارعی

13 

هفته    سرطان آقای زارعی

14 
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هفته    سرطان آقای زارعی

15 

هفته    سرطان آقای زارعی

16 

هفته    سرطان آقای زارعی

17 

 

 در صورت کمبود ساعات کالس ها با هماهنگی اساتید و دانشجویان محترم برنامه ریزی خواهد شد. 
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 بنام خدا 

 خدمات بهداشتی و درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی و 

 دانشکده پرستاری و مامائی

 تقویم درس مفاهیم پایه پرستاری 

 1401-1402اولنیمسال 

 شنبه روز های   -گروه دو    -1400 بهمن مقطع: کارشناسی

 جلسه  تاریخ  ساعت  عنوان درس  مدرس  

                   26/6/1401 13-15 سرطان آقای زارعی

 اربعین حسینی 

 هفته 

1 

هفته  2/7/1401 13-15 سرطان آقای زارعی

2 

هفته  9/7/1401 13-15 سرطان آقای زارعی

3 

هفته  16/7/1401 13-15 سرطان آقای زارعی

4 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

15-13 مفاهیم هفته  23/7/1401 

5 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

15-13 مفاهیم هفته  30/7/1401 

6 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

15-13 مفاهیم هفته  7/8/1401 

7 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

15-13 مفاهیم  

14/8/1401 

هفته 

8 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

15-13 مفاهیم هفته  21/8/1401 

9 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

15-13 مفاهیم هفته  28/8/1401 

10 

هفته  5/9/1401 13-15 سرطان آقای زارعی

11 

هفته  12/9/1401 مفاهیم سرطان آقای زارعی

12 

هفته  19/9/1401 مفاهیم سرطان آقای زارعی

13 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته  26/9/1401 مفاهیم مفاهیم

14 



 6 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

هفته  3/10/1401 مفاهیم مفاهیم

15 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

15-13 مفاهیم هفته  10/10/1401 

16 

خانم دکتر بزرگ  

 زاد 

15-13 مفاهیم هفته  17/10/1401 

17 

 

 در صورت کمبود ساعات کالس ها با هماهنگی اساتید و دانشجویان محترم برنامه ریزی خواهد شد. 

 

 


