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 :)مقدمه)شرح درس  

 

 :چهار در بیمار به بالینی خدمات ارائه و انجام جهت پرستاری های مهارت و اصول درس از شده کسب های آگاهی حیطه در مهارت کسب هدف کلی 

 .اسالمی احکام گیری بکار و ای حرفه اخالق بررعایت تاکید با پرستاری فرآیند چوب

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 .کند اجرا مربی نظارت تحت را دارویی دستورات -1

 .کند اجرا بدرستی را درمانی سرم -2

 .یدرا اجرا نما یتراپ یژناکس یانواع روش ها -3

 .کند اجرا را زخم از مراقبت توجهات -4

 .دهد انجام را عمل از بعد و قبل های مراقبت -5

 .دهد انجام را پرونده اوراق چارت و نویسی گزارش -6

 .دهد انجام را بیمار ترخیص و پذیرش در مناسب اقدامات -7

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 

 □        * Round □           PBL      كارگاه آموزشی□   بحث در گروههای كوچک   *       یگروه بحث*            كنفرانس *          سخنرانی *

Case Report      Morning Report □            □ غيره 
 

 وسایل کمک آموزشی : 

 Microsoft PowerPoint ويدئو پروژكتور و استفاده از برنامه
 وايت برد و ماژيک

                

 :وظایف و تکالیف دانشجو  
 استفاده از اينترنت يا ژورنالهای پرستاری با هماهنگی استاد..ترجمه و ارائه مقاله يا كنفرانس درخصوص موضوعات درسی با 1
 .مشاركت فعال در بحث ها و پرسش و پاسخ2
 . انجام تکنيک3

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

 درصد 11حضور و غياب 
 درصد 01امتحان عملی 

 درصد 11كوئيزهای طول ترم و پرسش و پاسخ كالسی 
  درصد نمره نهايی01امتحان كتبی         

 

 2اصول و فنون پرستاری  نام درس:

                                                                   1اصول و فنون پرستاری  دروس پيش نياز:   شماره درس: واحد 5/1تعداد و نوع واحد:

 جراحی-پرستاری داخلی  گروه آموزشی: پرستاریدانشکده: كارشناسیمقطع تحصيلی:رشته و 

 1311-1311سال تحصيلی: 2ترم تحصيلی: حشمتی فر نام مدرس:

 -:تاريخ امتحان 1-1يکشنبه روز و ساعت برگزاری كالس : جلسه عملی( 11جلسه تئوری و  1) 11 تعداد جلسات:
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  *پايانی                   *مرحله ای                       مراحل ارزشیابی:

 

  جور كردنی □            صحيح و غلط *چند گزينه ای             □تشريحی           *شفاهی          *    نوع امتحان میان ترم:

   جور كردنی □صحيح و غلط             *           چند گزينه ای □تشريحی           *     شفاهی     *   نوع امتحان پایان ترم:

 

 منابع: 

 1-مفرد، چاپ سوم،  يکروانمالحت ن يرايشو همکاران، و يده. مترجمان: فروزان آتش زاده شوريماراصول مراقبت از ب يتر،و یدوگاس، بورل
 1312تهران،انتشارات گلبان، 

 2-1311 يدجی،ه يمو حک یمنش وهمکاران، چاپ چهارمم، تهران، انتشارات بشر ی. مترجمان: افسانه افتخاريلورت یكارول. اصول پرستار يلورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


