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 شرح درس: 

كه شامل دو بخش مفاهیم اساسي و مهارت هاي پرستاري است. دراین درس به برخي مفاهیم مرتبط با نوان درس پایه ارائه مي گردد این درس بع

و اصول و انسان و مفاهیم مرتبط با ارائه مراقبت هاي اساسي  و نیز مهارت هاي پرستاري بالیني پرداخته مي شود به طوري كه دانشجویان با مفاهیم 

 ت اساسي برخي مهارت ها و مباني اندازه گیري آن آشنا مي شوند.  اصطالحا

 

 

 هدف کلی درس:

در پرستاري و مباني مهارت هاي پرستاري بالیني و آمادگي جهت یادگیري مؤثرتر مهارت ها و اجراي  آشنایي دانشجویان پرستاري با مفاهیم اساسي
 . پروسیجرها در بالین

 
 اهداف رفتاري:

 رود فراگیران قادر باشند: درس انتظار می در پایان این

 های پرستار، تاریخچه پرستاری در ایران و جهان را توضیح دهد.حرفه  پرستاری را تعریف نموده و نقش -

 .انسان را تشریح نماید  نیازهای اساسي   -

 پیشگیری و انواع آن را توضیح دهد.ها، عوامل مؤثر بر سالمتي، سالمتي و بیماری را تعریف نموده و مفاهیم مرتبط، انواع مدل -

  نیازهای ایمني را توضیح داده و چگونگي رعایت آن را بیان نمایند.  -     

 .و نحوه کنترل عالئم حیاتي را تشریح نماید فیزیولوژی ، عوامل مؤثر، اختالالتاصول،  -

 فیزیولوژی دفع گوارشي، عوامل مؤثر، مشکالت شایع، ارتقاء دفع طبیعي، انواع انما، انحراف مسیر دفع روده ای راتوضیح دهد.  -

 های تبادل مایعات و مواد محلول، نحوه ارزیابي، عدم تعادل مایعات رابیان نماید.مایع بدن و نحوه توزیع آن، روش -

 انواع محلول های داخل وریدی را تشریح نماید.های طبقه بندی و ویژگي ها ی روش -

 فیزیولوژی دفع ادراری، عوامل مؤثر، انواع اختالالت در دفع و تولید ادرار، ارزیابي ادرار، کتتریزاسیون ادراری را توضیح دهد.  -

 مفهوم نیاز به اکسیژن و اکسیژن رساني و آموزش به بیمار در مورد ترشحات پولمونری را شرح دهید. -

 هیم بهداشتي را توضیح داده و چگونگي پیشگیری از زخم فشاری و درمان آن را بیان نمایند.مفا -



 

 

 
 
 
 
 

 عالئم حیاتي را تعریف نموده و فاکتورهای  موثر بر درجه حرارت ـ نبض ـ تنفس و فشار خون را توضیح دهند. -

 ا بیان نمایندمفهوم حرکت و بي حرکتي و عوامل موثر بر حرکت را شرح داده و تاثیرات بي حرکتي ر -

 روند التیام زخم و مراقبت و پانسمان از زخمهای مختلف و آموزش به بیمار در پانسمان راتوضیح دهد. -

 مراقبتهای قبل و بعد از عمل و آموزش به بیمار در جراحي سرپایي را مشخص نماید. -

 پذیرش و ترخیص کردن را توضیح داده و انتقال مددجو را شرح دهند. -

 ویسي را توضیح و با روشهای مختلف ثبت آشنا  مي شوند.قوانین گزارش ن -

 آموزش و یادگیری به مددجو را توضیح داده و عوامل موثر بر آن را لیست نماید. -

 روشهای مختلف دارو دادن و آموزش به بیماردرمورد ایمني دارویي را بیان نماید. -

  را بیان نماید .روشهای مختلف تزریقات و آموزش به بیمار درمورد ایمني دارویي  -

محاسبات دارویي مربوط به واحدهای دوز دارو و نحوه تبدیل آنها، مفهوم درصد، تبدیل غلظت به میلي اکي واالن گرم و نیزمحاسبات  -

 .مربوط به انفوزیون داروها را انجام دهد

 کاربرد احکام اسالمي و موازین شرعي  در ارائه خدمات پرستاری را شرح دهد. -
 

 

 تدریس:روش  -

 سخنراني و پرسش و پاسخ واستفاده از  پاورپوینت ، فیلم و اسالید وویدئوپروژکتور -

 سیاستها وقوانین: -

 ورود دانشجو پس از استاد مجاز نمي باشد . -

 خروج از کالس بدون اجازه مدرس مجاز نمي باشد . -

 تلفن همراه در طول کالس خاموش باشد.  -

 نمي باشد .خوردن و آشامیدن در کالس درس مجاز  -

.در صورت غیبت طبق مقررات آموزشي رفتار خواهد شد. غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در آیین نامه 5 -

آموزشي مربوطه در صورتي مجاز خواهد بود و مشمول کسر نمره نخواهد گردید که با ارائه مدارک مستند و گواهي معتبر 

انشکده مجاز شناخته شود.و تأیید شده و با تشخیص معاون محترم آموزشي د  

به شرح زیر مي باشد: 71/4نحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو در کالس درس در سقف  -  

نمره.7دو جلسه غیبت غیرموجه کسر  - -  

نمره. 55/5سه جلسه غیبت غیرموجه کسر - -  

 نمره .4چهار جلسه غیبت غیرموجه کسر  - -

 همچنین موارد زیر مورد تاکید مي باشد: -

 مام اصول اخالقي اسالمي وحرفه ایرعایت ت -

 مطالعه مطالب مربوط به هر بحث قبل از هر جلسه کالس -

 شرکت منظم و مداوم و فعال در جلسات کالسهای درس  -

 ارائه پیشنهادات جهت اصالح و پیشبرد اهداف آموزشي -

عمل آورد و دانشجو را مورد تذکر: در صورت تخطي دانشجو از قوانین ،مدرس مي تواند از ادامه کالس دانشجو ممانعت ب -

 ارزیابي قرار ندهد .                             
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