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 این درس نخستین بخش از دروس اختصاصی پرستاری در مقطع کارشناسی و پایه ای جهت مطالعات بعدی می باشد و  اهداف کلی :
فرآیند پرستاری و کسب توانایی های آشنایی دانشجوی پرستاری با مفاهیم اساسی مرتبط با ارائه مراقبت به مددجویان در چهارچوب 

ای و به کارگیری احکام اسالمی الزم به منظور اجرای روش های بالینی پرستاری با تکیه بر رعایت قوانین، مقررات و اخالق  حرفه
. 
 

 

 اهداف رفتاری:
با مفاهیم پرستاری سالمت و بیماری، خواب، استراحت ، تغذیه و دفع روده  - -اشنایی با تاریخچه پرستاری ،تعریف حرفه پرستاری ، 

 مفهوم حرکت وبی حرکتی-عالیم حیاتی- -مفهوم نیاز به اسایش، درد وتسکین درد نیازهای اساسی انسان -ای مفهوم نیازهای بهداشتی

 ا شود.آشن تراکیاستومیو بینی–ساکشن دهان - -اکسیژن رسانی- ایمنی و امنیت -کنترل عفونت-،عوارض بی حرکتی

 
 

 سخنرانی، بحث و گفتگو ، اورهد، نمایش فیلم،روش های تدريس : 
 skilتکنیک های عملی، به صورت عملی دراتاق پراتیک همراه با جلسات تمرین._طبق زمان هایی که اعالم می شود در 

lab))برگزار خواهد شد. پردیس دانشگاه 
 

 وظايف دانشجويان :
 مطالب مربوط به هر جلسه را قبل از شروع کالس مطالعه کند. 

 با استناد بر مطالعات خود در بحث های گروهی کالس شرکت کند.
 تکالیف محوله در حین تدریس را انجام و در موعد مقرر تحویل نماید.

 حضور به موقع و مرتب در کالس
 رعایت قوانین و مقررات آموزشی

 در کالس اجباری است.خاموش کردن تلفن همراه -
 در کالس عملی رعایت فرم، نصب اتیکت، حضور و آماده بودن به موقع در کالس در گروه مشخص شده الزامی است.

 

 نحوة ارزشيابی دانشجو :

 طبق اعالم نظرمدرس خواهد بود   به صورت چهار گزينه ای ويا تشريحیآزمون میان ترم و آزمون کتبی پایان ترم .سئواالت  

امتحان عملی: در اتاق پراتیک انجام می شود و دانشجویان موظفند این تکنیک ها را بر روی مانکن انجام دهند و براساس چک لیست های . 

 مربوطه ارزشیابی خواهند شد)تاریخ امتحان عملی بر اساس برنامه اعالم شده خواهد بود.(
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و  نظری 

 عملی

 

 تعریف حرفه پرستاری ، -اشنایی با تاریخچه پرستاری
 نیازهای اساسی انسان

 مفاهیم سالمت و بیماری

 کنترل عفونت

 تغذیه در مراقبت از مددجویان 
 دفع روده ای  -

 ایمنی وامنیت
 اموزش به مددجو

 
 

 خانم استاجی

 

 

 

و  نظری 

 عملی

 

 -مفهوم نیازهای بهداشتی
 -عالیم حیاتی

 مفهوم  درد وتسکین- 
 مفهوم حرکت وبی حرکتی وعوارض بی حرکتی  -

 مفهوم اکسیژن رسانی 

 تراکیاستومیو بینی–ساکشن دهان 
 
 

 خانم پارسايی
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