
 1اصول و فنون پرستاریطرح درس 

 

 مشخصات کلی درس

 1اصول و فنون پرستاریموضوع تدریس :    

 واحد عملی .17تئوری و واحد  57.0تعداد واحد :   

 مقطع کارشناسی  ترم یک گروه هدف : دانشجویان پرستاری  

 نداردپیش نیاز:   

 مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه–دانشکده محل اجرا :    

 عملی در مرکز مهارتهای بالینی، بحث گروهی–پرسش و پاسخ – تئوری و سخنرانیروش تدریس: آموزش    

 پارسائی مهرنام مربی:     

كسب و پرستاری اولیه  عملی مورد لزوم در زمینه ارائه مراقبت های تئوری وهدف کلی: کسب دانش و مهارت های 

پرستاري و دست یابي به مراقبتهاي اولیه استاندارهای یمار بر اساس مهارتهاي مقدماتي جهت انجام خدمات بالیني ب

بهداشتي ، کنترل عالئم حیاتی، اکسیژن تراپی، مراقبت های سیستم اسکلتی و تغییر وضعیت، و مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

 اهداف اختصاصی: از دانشجویان انتظار می رود پس از طی دوره قادر باشند : 

 حیاتی و نحوه کنترل و اهمیت آنمفاهیم عالئم  -1

 نیاز به اکسیژن تراپی و نحوه ارائه آن -2

 نیازهای حرکتی و ورزشی -3

 نیازهای بهداشتی اولیه -4

 نیازهای حسی و درد و کنترل درد -0

 در راستای آموزشهای تئوری کالسهای عملی نیز برگزار خواهد شد

  

 فعالیت دانشجویان :

 پراتیکس و الحضور فعال و به موقع در جلسات ک

 تقویت توانائی های علمی و ارتقاء سطح معلومات 

 شرکت فعال در بحث های گروهی

 مربی و همکالسانبرقراری ارتباط حرفه ای و محترمانه با 

 های عملیسرعایت فرم مربوطه و مناسب در کال

 رفرنس:

 اخرین چاپ –اصول و فنون پرستاري گروه مترجمین دانشده پرستاري و مامایي ایران  -1

 اصول پرستاري تایلور ،گروه مترجمین دانشكده پرستاري شهید بهشتي ناشر بشري آخرین چاپ -2

اصول پرستاري تایلور روشهاي كار ،گرروه متررجمین دانشركده پرسرتاري شرهید بهشرتي ناشرر بشرري آخررین  -3

 چاپ

 نحوه ارزشیابی:

 نمره 2      در طی دورهو رعایت فرم حضور و نظم 

 نمره 2             آموزشیشرکت فعال در محیط های 

                                         نمره 1برگزاري كوئیز                                      

 نمره 10آزمون  پایان ترم                                   

 نمره تئوری دارای ارزش باالتری نسبت به عملی در محاسبه نمره نهایی میباشد

 

 

                              

 نمره 0) برای دو بیمار(  ارائه پروژه


