دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
دانشکده علوم پسشکی
فرم طرح درس

ًام درس  :اصَل ٍهْارتْای پرستاری

تؼداد ٍاحد ٍ4 :احد

کد درس:

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی :کارضٌاسی پیَستِ پرستاری
ردیف

ػٌَاى جلسِ

1

تاریخچه پرستاری

در س پیطٌیازً :دارد

ًَع ٍاحدً2.5 :ظری1.5-ػولی

ًام هدرس:باًَ هیرزائی
ّدف کلی

حیطِ

اّداف رفتاری

ٍسایل هَرد ًیاز

رٍش
تدریس

آشنایی دانشجویان باتاریخچه پرستاری وتعریف حرفه پرستاری

کتاب
شناختی-
درک اورهدپاورپوءینت
اینترنت ماژیک
وفهم
ووایت برد
"

-1تاریچه پرستاری درجهان وایران
رابطورکامل شرح دهد.
-2بانی پرستاری نوین وافرادمهم درپیشرفت
پرستاری راخالصه توضییح دهد.
-3پرستاری راتعریف کرده ونظام نامه
اخالقی پرستاری را شرح دهد(حداقل
11مورد).

"

-4نقش هاووظایف پرستاران راکامل توضییح
داده وتئوری های مهم پرستاری رابیان کند.

-هٌابغ آهَزضی ٍ رفرًس ّا:

"

-دٍگاس،بَرلی ٍیتر.اصَل هراقبت ازبیوارجلد.2ٍ1ترجوِ اػضای ّیات ػلوی داًطکدُ پرستاری هاهایی ضْیدبْطتی1331.

پَتر،پاتریطیا آى،.پری ،آى گریفیي(.)1331اصَل ٍفٌَى پرستاری پَترٍپری.ترجوِ اساتید داًطکدُ پرستاری هاهایی ایراىً.طرسالوی-تیلَرکارٍل.لوَى پرسیلیا(.)1332اصَل پرستاری تیلَرٍهفاّین پرستاری.ترجوِ اػضای ّیات ػلوی داًطکدُ پرستاری هاهایی ضْیدبْطتیً.طرسالوی

ً-حَٓارزیابی فؼالیت داًطجَ-:هیاى ترم

%33

-تکالیف داًطجَ:حضَرفؼال درکالس

ضرکت فؼال درپرسص ٍپاسخ کالسی

حضَرفؼال ٍاًجام تفکراًتقادی

%13

فرایٌدپرستاری

حضَردراهتحاًات

%13

ارائِ فرایٌدپرستار

پایاى ترم

%53

سخنرانی
نمایش فیلم
پاورپوئینت
پرسش
وپاسخ
تشویق
تفکرانتقادی
معرفی
منابع
آزمون

ردیف
2

ػٌَاى جلسِ
مفاهیم سالمتی وبیماری

ّدف کلی
آشنایی دانشجویان بامفاهیم سالمتی وبیماری

اّداف رفتاری
-1تعریف سالمتی،مدلهای سالمت
وبیماری،متغیرهای موثردرسالمتی واعمال
ارتقای سالمتی راکامل شرح دهد.
-2طیف سالمتی وبیماری وابعادمختلف سالمتی
رامختصرشرح دهد.
-3سطوح پیشگیری ازبیماری،عوامل
خطرسازواصالح آنهاوتغییررفتارهای بهداشتی
راکامل شرح دهد.
-4بیماری،رفتارهای بیمارگونه وتاثیربیماری
برمددجووخانواده راکامل شرح دهد.

حیطِ
شناختی-
درک
وفهم
"
"

"

ٍسایل

رٍش

هَرد ًیاز

تدریس

ًام درس :

کد درس:

در س پیطٌیاز:

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی:

ردیف
3

ػٌَاى جلسِ
عفونت وزنجیره عفونت

تؼداد ٍاحد :

ّدف کلی
آشنایی دانشجویان باعفونت وزنجیره عفونت وکنترل آن

ًَع ٍاحد:
ًام هدرس:
اّداف رفتاری
-1طبیعت عفونت،زنجیره عفونت،عالئم
موضعی وسیستمیک عفونت راکامل شرح دهد.
-2حلقه های زنجیره عفونت راجداگانه نام برده
وهرکدام راکامل شرح دهد.
-3عفونتهای بیمارستانی وفرآیندکنترل عفونت
رامختصرشرح دهد.
فاکتورهای مستعدکننده عفونت راکامل نام ببرید.
-5تشخیص های پرستاری درکنترل عفونت
راشرح دهد.
-6مخازن عفونت رانام برده وراههای کنترل
آنهارابیان کند.
-7موارداحتیاط درموردمواددفعی راشرح دهید.

حیطِ

ٍسایل

رٍش

هَرد ًیاز

تدریس

ًام درس :

کد درس:

در س پیطٌیاز:

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی:

ردیف
4

ػٌَاى جلسِ
ایزوالسیون وتغذیه

تؼداد ٍاحد :

ّدف کلی
آشنایی دانشجویان باایزوالسیون وتغذیه

ًَع ٍاحد:
ًام هدرس:
اّداف رفتاری
-1ایزوالسیون وانواع آن رانام برده وطبقه بندی
ایزوالسیون رابیان کند.
-2نحوه مراقبت ازبیماران نیازمندایزوله های
مختلف راکامل شرح دهد.
-3تغذیه ونیزهای مختلف غذایی دربیماران
رابیان نماید.
-4فرایندپرستاری درتغذیه بیماران راکامل شرح
دهد.

حیطِ

ٍسایل

رٍش

هَرد ًیاز

تدریس

ًام درس :

کد درس:

در س پیطٌیاز:

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی:

ردیف
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ػٌَاى جلسِ
نحوه تغذیه توسط لوله دربیماران
واکسیژن رسانی

تؼداد ٍاحد :

ّدف کلی

ًَع ٍاحد:
ًام هدرس:
اّداف رفتاری

آشنایی دانشجویان بانحوه تغذیه بیماران بالوله وانواع روشهای اکسیژن رسانی -1لوله گذاری دستگاه گوارش (نحوه
جاگذاری،مراقبتهای مربوطه )رابطورکامل بیان
نماید.
-2درخصوص اکسیژن درمانی ،هدف ارآن
وموارداستفاده ازآن توضیحات کامل
دهد.
-3اقدامات ایمنی دراکسیژن درمانی،عوارض
اکسیژن درمانی ودرمان مربوطه به آنهاراکامل
شرح دهد.
-4درخصوص تراکئوستومی ،موارداستفاده
،عوارض ومراقبتهای مربوطه توضیح کامل
بدهد.

حیطِ

ٍسایل

رٍش

هَرد ًیاز

تدریس

ًام درس :

کد درس:

در س پیطٌیاز:

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی:

ردیف
6

ػٌَاى جلسِ
عالئم حیاتی

تؼداد ٍاحد :

ًام هدرس:

ّدف کلی
آشنایی دانشجویان

ًَع ٍاحد:

باعالئم حیاتی

اّداف رفتاری
-1عالئم حیاتی مهم دربیماران راکامل نام ببرد.
-2درجه حرارت،تغییرات درجه حرارت،علل
تب،اصطالحات وتعاریف مربوط به آن راکامل
شرح دهد.
-3نحوه اندازه گیری درجه حرارت بدن
بطورصحیح ازراههای مختلف ،اقدامات
پرستاری درکاهش تب راکامل شرح دهد.

حیطِ

ٍسایل

رٍش

هَرد ًیاز

تدریس

ًام درس :

کد درس:

در س پیطٌیاز:

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی:

ردیف
7

ػٌَاى جلسِ
ادامه عالئم حیاتی

تؼداد ٍاحد :

ّدف کلی
آشنایی دانشجویان بادیگرعالئم حیاتی

ًَع ٍاحد:
ًام هدرس:
اّداف رفتاری
-1محدوده قابل قبول عالئم حیاتی(ضربان
نبض،تنفس،فشارخون)درسنین مختلف راکامل
شرح دهد.
-2محل های بررسی درجه حرارت،نبض،تنفس
وفشارخون رابطورصحیح بیان نماید.
-3اصول ومکانیسم های موثربرضربان نبض
وتنفس راکامل شرح دهد.
-4درخصوص اشباع خون شریانی کامل توضیح
دهد.

حیطِ

ٍسایل

رٍش

هَرد ًیاز

تدریس

ًام درس :

کد درس:

در س پیطٌیاز:

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی:

ردیف
8

ػٌَاى جلسِ
زخم ها

تؼداد ٍاحد :

ّدف کلی
آشنایی دانشجویان با زخمها ومراقبت ازآنها

ًَع ٍاحد:
ًام هدرس:
اّداف رفتاری
-1تقسیم بندی زخم ها،پاتوفیزیولوژی ایجادزخم
راکامل توضیح دهد.
-2فرآیندطبیعی التیام زخم،عوامل موثربربهبودی
زخمها راکامل شرح دهد.
-3انواع درن ها،نحوه صحیح کوتاه کردن آنها
انواع بخیه وبرداشتن آنهاراکامل شرح دهد.

حیطِ

ٍسایل

رٍش

هَرد ًیاز

تدریس

ًام درس :

کد درس:

در س پیطٌیاز:

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی:

ردیف
9

ػٌَاى جلسِ
احکام اسالمی درمراقبت
ازبیماران،نحوه پذیرش
تاترخیص،گزارش نویسی

تؼداد ٍاحد :

ّدف کلی

ًَع ٍاحد:
ًام هدرس:
اّداف رفتاری

آشنایی دانشجویان با احکام اسالمی درمراقبت ازبیماران،نحوه پذیرش -1احکام شرعی تجویزودرمان راکامل شرح
تاترخیص،گزارش نویسی ا دهد.
-2نحوی صحیح پذیرش ،انتقال ،ترخیص
بیماران رادربخشهای مختلف کامل شرح دهد.
-3نحوی صحیح گزارش نویسی واهمیت
آنرادربیماران کامل شرح دهد.

حیطِ

ٍسایل

رٍش

هَرد ًیاز

تدریس

ًام درس :

کد درس:

در س پیطٌیاز:

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی:

ردیف
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ػٌَاى جلسِ
دارودرمانی

تؼداد ٍاحد :

ّدف کلی
آشنایی دانشجویان بادارودادن،محاسبات دارویی

ًَع ٍاحد:
ًام هدرس:
اّداف رفتاری
-1مکانیسم فیزیولوژیک
دارو(جذب،انتشار،متابولیسم،دفع)راکامل شرح
دهد.
-2انواع محاسبات دارویی راکامل شرح دهد.
-3شش قانون تجویزداروراکامل شرح دهد.

حیطِ

ٍسایل

رٍش

هَرد ًیاز

تدریس

