هعاونت آهوزشی  -هرکس هطالعات و توضعو آهوزظ پسشکی دانشگاه آزاد اضالهی واحد
شاىرود
فرم طرح درش
نیوطال اول تحصیلی 97-98
نام درش :اصىل و رشتو
پرستاری تحصیلی:پرضتاری
مهارتهای

تحصیلی هحل برگساری:
هقطع
دانشجویاى :کارشناضی دانشکده پسشکی

هدرش:
رادرزم

پرستاری
تعدا واحد 5.5 :واحد
نظری
پیش نیاز :ندارد

ىدف کلی درش :آهوزظ کلیو اصىل و مهارتهای پرستاری
هنابع اصلی درش :اصىل و مهارتهای پرستاری پرستاری تایلىر  -اصىل و مهارتهای پرستاری پرستاری کىزییر  -اصىل و مهارتهای
پرستاری پرستاری پىتر و پری -اصىل و مهارتهای پرستاری پرستاری منیره نىبهار -مهارتهای پرستای بالینی ملیحو سادات مىسىی
شواره
جلطو

تاریخ
جلطو

1

2و 97/7/3

اىداف هیانی
هطالب)

(رئوش

آشواي ي دآهشجٍ با
تاريخچي پرستاري،
تعريف خرفي پرستاري

اُذاف ّیژٍ (ثز اطبص طَ
دیغَ اُذاف آهْسػی :
ػٌبختی ،عبعفی ،رّاى دزکتی)

 -1ثب دزفَ پزطتبری
آػٌب ػْد
 -5اُذاف ایي دزفَ ار
ثذاًذ.
ً -3یبسُبی اطبطی
اًظبى را ثیبى کٌذ
در قبلت هثبلِبی

روظ
یاددىی
یادگیری


طخٌزاًی،
هجبدثَ-
ای -پزطغ
ّ پبطخ

هواد و
وضایل
آهوزشی

وایت
برد-
عکص-
اضالید-
فیلن
آهوزشی

زهاى
جلطو
(دقیقو)
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تکالیف
دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آى

اهتحاى هیاى
ترم%25
اهتحاى
پایاى ترم%75

 رّع یبددُی – یبدگیزی هیتْاًذ ػبهل :طخٌزاًی ،هجبدثَای – گزُّی کْچکً ،وبیؼی – دل هظئلَ – پزطغ ّ پبطخ – گزدع
علوی ،آسهبیؼی
 آسهْىُب ثز اطبص اُذاف هیتْاًٌذ ثَ صْرت آسهْى ّرّدی (آگبُی اس طغخ آهبدگی داًؼجْیبى) هزدلَای یب تکْیٌی (در
فزایٌذ تذریض ثب ُذف ػٌبطبیی قْت ّ ضعف داًؼجْیبى) ّ آسهْى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دّرٍ یب هقغع آهْسػی ثب
ُذف قضبّت در هْرد تظلظ داًؼجْیبى) ثزگشار گزدد.

آًدآف پرستاری
هيازًاي آساسي آهسان

هتعذد

 -1مفٌٍم سالمت و بيماري رآ بدآهد
2

9و97/7/11

3

 16و
97/7/17

4

 23و
97/7/24

5

97/7/31
و 97/8/1

مفٌٍم سالمت و بيماري،
فرآيود پرستاري
هیاز بي آمویت وآیموی
مددجٍ

 -5هفبُین فْق را
تعزیف کٌذ
 -3ثب هفِْم ایوٌی
ثیوبر آػٌب ػْد
 -4ثتْاًذ رّع ُبی
ایجبد اهٌیت ثزای
ثیوبراى را ثیبى
کٌذ.

آضٍل پيشگيري و كوترل آضٍل پيشگيري و كوترل عفٍهت رآ
بیان کود.
عفٍهت

كوترل عاليم خياتي

كوترل عاليم خياتي(آدآمي)

 -1ثب عالین دیبتی ّ
تعبریف ّ فیشیْلْؤی
آى آػٌب ػْد.
 -5اثشارُبی اًذاسٍ
گیزی عالین دیبتی ّ
رّع ُبی اًذاسٍ
گیزی را ثؼٌبطذ
 -1اثشارُبی اًذاسٍ
گیزی عالین دیبتی ّ
رّع ُبی اًذاسٍ
گیزی را ثؼٌبطذ
 -5عالین دیبتی
غیزعجیعی را تؼخیص
دُذ ّ راُِبی
تصصذیخ آى را ثیبى
کٌذ

-1

مفٌٍم تغذيي و هيازًاي
تغذيي آي

6

7

 7و
97/8/8

دآدن دآرو و مداسبات
دآروي ي

8

 14و
97/8/15

دآدن دآرو و مداسبات
دآروي ي(آدآمي)

9

 21و
97/8/22

مفٌٍم خركت و بي خرك تي
و عٍآرض مربٍط بي آن
آمتدا ن میان ترم

-5

مفٌٍم تغذيي و هيازًاي
تغذيي آي رآ بدآهد.
با روشٌای مختلف تغذیي و
کاربردًای ًر یک آشوا
شٍد.

 -1ثب رّع ُبی دادى
دارُّبی خْراکی
آػٌب ػْد.
 -5ثب اًْاع رّع ُبی
دادى دارُّبی هْضعی
آػٌب ػْد.
 -3هزاقجت ُبی پزطتبری
در ایي سهیٌَ ُب را
ثیبى کٌذ.
 -1ثب اًْاع رّع ُبی
دادى دارُّبی
تشریقی آػٌب ػْد.
ً -5ذٍْ هذبطجَ
دارُّبی تشریقی
را یبد ثگیزد ّ
ثذرطتی دّس دارّ
را هذبطجَ کٌذ.

 -1مفٌٍم خركت و بي خرك تي و
عٍآرض مربٍط بي آن رآ
بدآهد.
 -2با آهٍآع پٍزیشن ًا و تغییر
پٍزیشن ًا آشوا شٍد
 -3هدٍى برخٍرد با بیمار بی
خرکت و پرستاری آز آو رآ
بدآهد.

روهد بٌبٍد زخم و مرآقبت آز زخم رآ
بیان کود
آًدآف پاهسمان و باهدآژ رآ بیان
روهد بٌبٍد زخم و مرآقبت
کود.
آز زخم
با آهٍآع روش ًای پاهسمان زخم
آشوا شٍد.

11

 28و
97/8/29

11

97/9/5

آمتدان میان ترم

12

 12و
97/9/13

مفٌٍم خٍآب و آسترآخت
مفٌٍم هيازًاي بٌدآشتي

13

 19و
97/9/21

مفٌٍم آكسيژن رساهي

-1

ثب مفٌٍم خٍآب و
آسترآخت و سیکل خٍآب و
بیدآری آشوا شٍد.

 -5هؼکالت رایج خْاة در
ثیوبراى را ثؼٌبطذ.
 -3هزاقجت پزطتبری اس
ثیوبری کَ هؼکل
خْاة را دارد ثیبى
کٌذ.
 -4ثب

مفٌٍم هيازًاي بٌدآشتي
بیمار آشوا شٍد.

 -5رّع ُبی ثزقزاری
ثِذاػت هٌظت پْطت-
هًْ-بخي -دُبى ّ
دًذاى ّ  ...را
ثیبى کٌذ
 -6دوبم دادى در تخت
را ثبسگْ کٌذ.
 -1ثب

مفٌٍم آكسيژن رساهي
آشوا شٍد

-1
-5

14

 26و
97/9/27

هيازًاي مربٍط بي دفع
آدرآر
پذیرش آهتقال و ترخیص

15

 4و
97/11/5

مفٌٍم درد
هيازًاي مربٍط بي دفع
مدفٍع

-3
-4
-5
-1
-5
-3

-4
-5
-6
-7

 -5رّع ُبی هختلف
اکظیژى رطبًی ّ
کبرثزدُبی ُز یک را
ثذاًذ
.3عْارض اکظیژى
درهبًی ّ هشایب ّ
هعبیت ُز یک اس رّع
ُب را ثذاًذ
هؼکالت رایج طیظتن
ادراری را ثذاًذ.
هزاقجت ُبی ثِذاػتی
طیظتن ادراری را
ثیبى کٌذ
ًذٍْ طًْذاژ ادراری
را ػزح دُذ.
ًذٍْ ًوًَْ گیزی اس
ادرار را ثیبى کٌذ.
ثب کلیَ ًکبت هزثْط
ثَ پذیزع ّ اًتقبل
ّ تزخیص آػٌب ػْد.
هؼکالت رایج طیظتن
گْارػی را ثذاًذ.
هزاقجت ُبی ثِذاػتی
طیظتن گْارػی را
ثیبى کٌذ
ًذٍْ اًوب دادى ّ
اًْاع آى را ثب
کبرثزدُبی ُز یک
ثیبى کٌذ.
ًذٍْ ًوًَْ گیزی اس
هذفْع را ثیبى کٌذ.
ثب هفِْم درد آػٌب
ػْد
رّػِبی ثزرطی درد
در ثیوبر را ػزح
دُذ
رّع ُبی کبُغ درد

در ثیوبر را ثیبى
کٌذ

16

 11و
97/11/12

مرآقبتٌاي قبل و بعد آز
عمل جرآخي
گزآرش هٍيسي
کاربرد آخکام و آخالق
خرفي آی در پرستاری
قٍآهین و مقررآت در
پرستاری

 -1مرآقبتٌاي قبل و بعد آز
عمل جرآخي رآ بدآهد.
 -2روش ًای مختلف گزآرش
هٍیسی رآ بدآهد
 -3آضٍل ضدیح گزآرش هٍیسی
رآ بدآهد
 -4بتٍآهد یک گزآرش کامل
آهشای ی برآی یک مٍرد
فرضی بوٍیسد
 -5با مٍآرد شرعی و آخالقی در
پرستاری آشوا شٍد
 -6قٍآهین و مقررآت خرفي آی رآ
بشواسد

