
 

 بسمه تعالی  

 
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی    

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  



 

2 

 

 : مشخصات درس   

 نفر ۳۶ تعداد دانشجو   پرستاری  گروه آموزشی  

 دواح ۲ تعداد واحد  یم پایه پرستاری مفاه عنوان درس 

 کارشناسی پرستاری  تحصیلی   شته و ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره   پایان  و
 ۳۰/۳تا  ۳۰/۱۱

 صبح یکشنبه  ۱۰-۸    جلسات روز و ساعت  ۱۴۰۱-۱۴۰۰دوم  نیمسال تحصیلی  

 اصول و مارتهای پرستاری   دروس پیش نیاز ایمانی  زهرا مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 اریبرگزمحل  مانی زهرا  ای
 دانشکده پرستاری

 نظری )نظری/عملی( واحد نوع 
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 ترکیبی

 

 شرح کلی درس:   

 ید. توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس

و   تصدما،  هنی ذ  تصوير،  مزمن ييهاربیما با ريگازساو  تنیدگی  ،ريپرستا يندآفر مثل ريپرستا  پايه مفاهیم با آشنايی  ضمندرس  يندر ادانشجويان 

ايجاد توانايی در تلفیق آموخته هاي خود در زمینه هاي علوم پايه با مفاهیم و نظريه هاي پرستاري  ، تالش بهمربوطه تختالالاو  كشو ،  سلولی  ترمیم

 خواهند پرداخت.به هنگام ارائه مراقبت به مددجويان 
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید. به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را اجعه با مر

   : میباشد  یر ز ارد مو به  نسبت  نهاآ گاهیآ  یشافزا همچنین و   ننشجویادا شناییدرس آ  ین ا ئهاز ارا کلی  فهد 

   ران بیمااز  قبتامر در  یند آفر  دبر رکاآن و  مختلف  حلامر، ری پرستا یند آفر ▪

   ریپرستا یقبتهاا رمو  ریگازساو  تنیدگی   ممفهو با شناییآ ▪

 ریپرستا ی قبتهاامرو    مزمن ییهاربیما ▪

   مفهوم تنش و سازگاری ▪

   مربوطه  ریپرستا یقبتهاامرو  هنیذ  تصویردر  ل ختالا م مفهو ▪

   سلولی  ترمیم و   تصدما اعانو ▪

 الزم  یقبتهاامرو  ن ما،در  كشو  اعنوا ،شوك  ژیفیزیولوو  مکانیسم،  كشو ▪

 و سالمند شناسی یسالمند  ▪

 ریهای مزمن مراقبت از بیما ▪

 پرشتاری از بیمار درحال مرگ  یقبتهاامرو    گمر  با ییرویارو حلامر، مرگ م مفهو ▪

   عفونی ییهاربیمادر  له ویز ا اعنوو ا  لصوا با شناییآ ▪

 ستانیر بیما یها عفونت  ل کنتر ▪

 

 روش تدریس:   
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انتخاب    ارکت فراگیرانمکانات و نحوه مشوع، زمان کالس، منابع و اروش تدریس را بر اساس موض  .نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  

   را در اولویت قرار دهید.مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☐ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ☐ روش تدریس بحث گروهی 

 ☐ تیمی  روش تدریس مبتنی بر کار                               ☐ پاسخ  س پرسش و روش تدری
 ☐ روش تدریس اکتشافی  ☐ روش تدریس نمایشی 

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                      ☐ روش تدریس آزمایشگاهی 

 

  

 مواد و وسایل آموزشی:  

 ه می کنید.  در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری،  -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

     

 ☐ جزوه  ☐ پاورپوینت 
 ☐ کتاب  ☐       فیلم آموزشی      

 ☐         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   
 ☐ ر ویتص ☐ ماکت 

 ☐ چارت     ☐         لوازم واقعی  
 ☐ فایل صوتی  ☐ پوستر
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 سایر موارد: ...       
 

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 درس  ه موقع در کالس حضور ب ▪

 ام تکالیف محول شده انج ▪

 در کالس مشارکت فعال در بحثها  ▪
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 نحوه ارزیابی فراگیران:  
 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی   -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودت هایی چه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد  عناوین  ردیف

الس درس ال در کحضور فع 1 درصد  ۱۰   

درصد  ۱۰ انجام تکالیف محول شده  2  

درصد  ۲۰ آزمون میان ترم  3  

درصد  ۶۰ آزمون پایان ترم  4  

5    

 ☐ سئواالت چند گزینه ای  ☐ ت تشریحی کوتاه پاسخ سئواال
 ☐ غلط -سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ☐ کار عملی  ☐ سئواالت شفاهی 
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور کردنی 

   ☐ های کالسی پرسش

   

 سیاست ها و قوانین:   
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 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

نمره حضور و دو جلسه در کالس درس دانشجو را از    غیبت بیش ازست می دهد و  ضور و غیاب را از د٪ نمره ح۵۰دانشجو با بیش از یک جلسه غیبت   ▪

 .غیاب محروم می کند

 .عدم شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم )مگر غیبت موجه( به منزله نمره صفر می باشد و غیر قابل جبران است ▪

 .غیبت محسوب می شود  جلسه  یک   ،تاخیر در ورود به کالس یا تعجیل در خروج به ازای سه جلسه ▪

 تعیین شده تحویل یا ارائه گردند در غیر اینصورت ) ارائه در پایان ترم( نمره ای به دنشجو تعلق نمی گیرد  یف در زمانتکالتمامی    است  الزم ▪
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 مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.   جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن   عنوان جلسه  جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین  ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

آشنایی با گامهای مختلف فرآیند پرستاری و   ی پرستار ندیفرا 1
 تدوین یک فرآیند پرستاری 

 دانشجودر پایان كالس باید بتواند 

 .كند فیتعر یرا از نظر علم یپرستار ندیفرآ •

 .را نام ببرد یپرستار ندیفرآ یگام ها •

 كند نبیارا  رانبیمااز  قبتامردر  ریپرستا یندآفر همیتا •

 نماید  تعریفرا  حتمالیو ا  قطعی ریپرستا یها  تشخیص •

توسط پرستار را شرح  ماریب خچهیو گرفتن تار ینحوه بررس •

 .دهد

 .ننده نام ببردپرستار را در نقش مصاحبه ك یمهارت ها •

 دكتر ایمانی 

آشنایی با گامهای مختلف فرآیند پرستاری و   )ادامه(  یپرستار ندیفرا ۳
 تدوین یک فرآیند پرستاری 

، مشکالت مشترک  ،   یپرستار یها  صینحوه نگارش تشخ •

 .مورد انتظار را شرح دهد یندهایاهداف و برا

 د ببر منارا  ییزر برنامهدر  رنتظاا ردمو نتایج •

 نیتدو ماریرا با توجه به مشکالت ب یراقبت پرستارمه مبرنا •

 .دینما

 .بکار ببرد یمددجو انتخاب یرا برا یپرستار ندیفرآ •

 .اجرا را شرح دهد حلامر •
  ستد انمیز تعییندر  یندآفر مرحله  خرینآ انعنو بهرا  یابیارز

 هدد توضیح افهدا به یابی

 

 : نشجودر پایان كالس باید بتوانداد   تنش ری در ا مراقبت پرست  یتنش و سازگار  ۳

 .دینما فیتنش)استرس( را تعر •
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 دببر مناآن را   مختلف اع نوو ا س سترا هكنند دیجاا مل اعو •

(stressors)  
 .دینما هیعوامل موثر بر پاسخ به تنش را توص •

 .بدن به تنش را شرح دهد کیولوژیزیو پاسخ ف یسازگا •

 .دهد ح یرا توض یعموم یسندرم سازگار  •

 .از تنش را نام برد یناشعوارض  •

 .دینما فیدر تنش را توص یمراقبت و مداخالت پرستار  •

 .هد د ضیحتورا  زیسا آرام  یشهارو •
شتنیاز خو یذهن ریاختالل در تصو   ۴   یذهن   ری اختالل در تصوری در ا مراقبت پرست 

   شتن یاز خو 
  .دینما  فیرا تعر شتنیاز خو یذهن ریتصو •

 .كند نبیارا  نفس  به دعتماو ا جسماز  هنیذ تصویر طتباار •

را در   خویشتن جسماز   هنیذ تصویر تکاملو  شدر حلامر •

 .هدد  حشر یمختلف زندگ یدوران ها

 هدد حشررا  خویش جسماز  هنیذ تصویردر  لختالا •

  تصویر تغییر به نسبت دفر لعملا  عکس بر  موثر ملاعو  •

 .دببر منارا  خویشتن جسماز  هنیذ

فرد و خانواده در   یانطباق ریو غ یانطباق  یعکس العمل ها •

 .دینما فیرا توص یذهن ریاختالل در تصو

 حشررا  جسماز  هنیذ تصویر  لختالدر ا ریگازسا كنشوا •

 .هدد
از جسم  یذهن ریدر تصو رییتغ یریگیو پ ینقش پرستار در بررس

 .را شرح دهد شیخو

 

ی سلول  امیصدمات و الت  ۵ و مراقبت پرستاری  یسلول  امیصدمات و الت    : شجودر پایان كالس باید بتوانددان 

شرح اصول ثبات داخلی ، هموستاز و سازگاری شرح   •

 دهد.
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را    برگشت قابل غیرو   پذیر برگشت  سلولی تصدما  •

 نماید  تعریف

 . دببر منارا  سلولی سیبآ ه کنند د یجاا ملاعو •

  ی هارفاکتوو   تغذیه دل تعا معد، هیپوکسی  نقش •

  ریکیلکتا كشو، شعه،ا باال ارتحر جه )در  فیزیکی

سیب  را در آ عفونی  و شیمیایی ملاعو ،....( ماوتر،

 هد. د  حشر سلولی

 هد.د توضیحرا   سیبآ به سلولی  پاسخ  •

 هد. د ح شر انرآ مختلف اعنوو ا ب لتهاا •

  تولید .) هد د توضیح را  سلولی ترمیم مختلف اعنوا •

 و ...(  جایگزینی ،  دمجد

اهمیت مکانیسم های جبرانی بدن در حفظ سازگاری   •

 .دهد  شرحو ثبات 

ارتباط فرایند فیدبک منفی با حفظ ثبات را توصیف   •

 نماید. 

الگوی ترمیم و اثرات آن را بر روی حفظ ثبات بررسی   •

 کند. 

و   سیبآ  مختلف  حلامردر    ریپرستا  یها  قبتامر •

 .  کند  نبیارا    سلولی  ترمیم

حاد و مزمن ی هایمار ی مراقبت در ب ۶  : دانشجودر پایان كالس باید بتواند  

 کند. تعریفرا   مزمن  یضعیتهاو •

فاکتورهای موثر بر افزایش بررروز بیمرراری هررای مررزمن را  •

 .نمایدتعیین  
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 کند.  نبیارا   مزمن یها  ضعیتو و  یهاربیما  تخصوصیا •

 مراحل بیماری های مزمن را شرح دهد. •

 ریبیما  مختلف  حلامر  سساا  بررا    ریپرستا  یقبتهاامر •

 دهد. به بیماران و خانواده های آنها شرح مزمن

 هد.د  توضیحرا   مزمن  ییهاربیمادر    ربیما زشموآ  نقش •

 ییهاربیما  به  مبتال  رانبیمادر    دخواز    قبتامر  زشموآ •

 .بنویسدرا   مزمن

فرایند پرستاری و چارچوب آن را در مراقبت از بیمرراران  •

مبتال به بیماری های مبتال به بیمارهرراری هررای مررزمن 

 بکار گیرد.

ن انواع شوک و مراقبت و درما شوک ۷  کند. تعریفرا   كشو • 

 .دببر منارا   كشو مختلف اعنوا •

 تشریح نماید.را   كشو  ژیپاتوفیزیولو •

 کند.  نبیارا  كشو  مختلف حلامر •

 یقبتهاامرو    مانیدر  تخالامد،  عالئم،  نیاجبر  مرحله •

 .هدد  توضیحرا   ریپرستا

عالئررم بررالینی شرروك را در مراحررل جبررران و در حررال  •

 پیشرفته لهمرح پیشرررفت بررا یکرردیگر مقایسرره کنررد.

 یها  سیستمدر    عالئم،  تشخیص،  ژیپاتوفیزیولو،

 حشررا    ریپرستا  یقبتهاامرو    مانیدر  بیراتد،  مختلف

 .هدد

 یقبتهاامرو  مانیدر بیراتد، irreversible مرحله •

 .هدد  حشررا   ریپرستا
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 نبیارا    وریضر  تحتیاطاو ا  مانیدر  مایع  جانبی  ارضعو •

 .کند

اا  تغذیه  یها  حمایتو    مانیدر  دارو • را   كشو  اعنوی در 

  .هدد حشر

و مراقبت   یولوژیزی، پاتوف   یولوژیشوك را از نظر ات  انواع • انواع شوک و مراقبت و درمان  شوک ۸

و شرررح   سررهیمقا  گریکرردیبررا    یو پرسررتار  یو درمان طب

 .دهد

در انررواع شرروك را بشناسررد و نکررات  یمصرررف  یداروهررا •

 .دهد  حیآنها را توض  یمراقبت

را  در درمرران شرروك   عرراتیاع ماانررو  ینیگزیجررا  ضرورت •

 .شرح دهد

 یاجتمرراع  –  یروانرر   –  یروح  تیپرستار در حما  نقش •

 .شرح دهد را در انواع شوك و خانواده اش

 

   کنترل عفونت ۹

 

ت نقت    بیمارستتان  در  کنترل عفونتت

 پرستار در کمیته هاي کنترل عفونت

 

 :  دانشجودر پایان كالس باید بتواند

 کند . یفتعررا  ستانیربیما  عفونت •

 بین کلونیزاسیون ر عفونت و بیماری تفاوت قائل شود.  •

  راه های مبارزه با مخزن / منبع عفونت را توضیح دهید.  •

  راه های مبارزه موثر بر انتقال عفونت را توضیح دهید. •

  ستانیربیما یعفونتها مستعد را   ربیما که  یطیاشر •

 هد د  حشر میکند

به  عوامل منجرتوصیف کرده و مفهوم بیماری عفونی را  •

  این بیماری را شرح دهد.پیدایش  

 انواع عوامل عفونت زا را تشریح نماید.  •
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در خصوص عواملی همچون مخزن ، راه ورودی ، راه   •

 خروجی و روش های انتقال آن توضیحاتی ارائه کند. 

  مراحل مختلف چرخه عفونت را مشخص نماید. •

  حی بحث کند.در مورد اصول گندزدایی طبی و جرا •

روش های کنترل عفونت در بیمارستان ها را تشریح   •

   نماید.

 
۰۱    کنترل عفونت 

 

ت نقت    بیمارستتان  در  کنترل عفونتت

 پرستار در کمیته هاي کنترل عفونت

 

 : دانشجودر پایان کالس باید بتواند

 .  دببر منا را  زیسااجد تحتیاطا ا مختلف اعنوا •

 کند.   نبیارا  ارد ستاندا ت حتیاطاا ی هارمعیا •

 هد. د توضیح را  ستد  موثر یستشوش •

  حشررا    Needle stick  از ی پیشگیر یهها و را همیتا •

 هد.د

  عینک و  ستکش،د ماسک ، نگا از  مناسب لزوم استفاده  •
  حشرذرات را  توسط عفونت   لنتقااز ا یپیشگیررا در 

 هد.د

 .د ببر منارا  لنتقا راه ا بر مبتنی لهویزا مختلف اعنوا •

  لهویزر ا ییاهو لهویزادر  وری ضر ی هارمعیاو  لصوا •

 .را شرح دهد ی تماس لهویزای ر ا هقطر

 

 کند  تعریفرا  سالمندی سهوپر • سالمندي و سالمندشناسی سالمندي و سالمندشناسی ۱۱

براساس تئوری های پیشرفت و تکامل سالمندی را   •

 شرح دهد. 

جنبرره هررای فیزیولوزیررک سررالمندی را کرره در نتیجرره  •
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 می دهد شرح دهد. تغییرات نرمال و پاتولوژیک رخ

مراقبررت بهداشررتی پیشررگیری کننررده و حفررظ اهمیررت  •

 سالمتی را در افراد سالمند بیان کند.

مشکالت مهم ذهنی و جسمی افراد سالمند را شناسایی  •

 نماید.

از فرایند پرستاری بعنوان یک چارچوب برررای مراقبررت از  •

 بیماران مبتال به آلزایمر استفاده کند.

فراد مسررن ته به درمان دارویی در ااقدامات پرستاری وابس •

 را مشخص نماید.
ارائه مداخالت پرستاری از پیشگیری   ۱۲

   توانبخشی  تا

  ارائه مداخالت پرستاری از پیشگیری تا

   توانبخشی

 :ددانشجودر پایان كالس باید بتوان

 فلسفه بازتوانی را شرح دهد. •

روانی معمولی را کرره توسررط ـ  های روحی    عکس العمل •

ی که اخیرا دچار ناتوانی گردیده و ابراز می کنند بیماران

 تعیین نماید.

از فرایند پرستاری بعنوان یک چارچوب برای مراقبت از  •

 بیماران با کمبودهای مراقبت از خود استفاده نماید.

عوامل خطر زا و مراقبت های پرستاری مربوطه  جهررت   •

 جلوگیری از توسعه زخم های فشاری را شرح دهد.

ازتوانی مثانرره و روده را در برنامرره مراقبررت آمرروزش برر  •

 بگنجاند.بیماران با مشکالت مثانه و روده  

 

مرگ و مردن   ۱۳ مرگ و مردن     مرگ و مردن را تعریف کند. • 

 انواع مرگ را شرح دهد. •

 علل مرگ را تعیین نماید. •
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 واکنش های نسبت به مردن و مرگ را توصیف نماید. •

 ه آنها را بررسی نماید.نیازهای بیماران محتضر و خانواد •

 جنبه های اخالقی مراقبت محتضر را بیان نماید. •

 جنبه های مراقبتی پس از مرگ را شرح دهد •

    میان ترم ۱۴
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