
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

موضووووووووو    

 کنفرانس

 جلسه ت ریخ  نوان درس

 2 12/6/59 مع رفه و اهمیت رشته پرست ری 

 مفهوم سالمت و تعریف آن، طیف سالمت و بیم ری 

 تعریف حرفه پرست ری، ت ریخچه پرست ری

12/6/59 1 

 نی زه ی اس سی انس ن 

 نی ز به امنیت و ت مین امنیت مددجوی ن

12/6/59 2 

 مفهوم درد و تسکین درد  تعطیل

 مفهوم نی زه ی بهداشتی

23/6/59 4 

 9 4/7/59  الیم حی تی و ثبت آن 

 6 6/7/59 ادامه.......   الیم حی تی و ثبت آن امتح ن می ن ترم

TBL 7 22/7/59 پیشگیری و کنترل  فونت 

 2 22/7/59  فرایند پرست ری 

  مفهوم حرکت و بیحرکتی و  وارض مربوط به آن 

 

22/7/59 5 

TBL  مراقبت قبل و بعد از  مل جراحی 

 پذیرش و انتق ل و ترخیص 

19/7/59 23 

اصول گزارش نویسی و مستند سو زی بور اسو س فراینود      

 پرست ری 

1/2/59 22 

اصول گزارش نویسی و مستند سو زی بور اسو س فراینود      

 پرست ری  ادامه.......

5/2/59 21 

   

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

                        اصول و مه رته ی پرست ری عنوان درس:

 

  ک رشن سی مقطع تحصیلی:   پرست ری 2ترم  رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:    5/1 تعداد واحد:

 پرست ری گروه آموزشی:

 حکیمه دهق نی مدرسین:مدرس/ 

E-mail: hakimehdehghani@yahoo.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

با آشنایی دانشجویان پرستاری با مفاهیم اساسی مرتبط 

ارائه مراقبت به مددجویان در چارچوب فرآیند پرستاری و کسب 

الزم به منظور اجرای روش های بالینی پرستاری توانایی های 

با تکیه بر رعایت قوانین، مقررات و اخالق حرفه ای و به 

 کارگیری احکام اسالمی

 روش تدریس:

 TBL ،بحث گروهی، معرفی مورد،  پرسش و پ سخ سخنرانی ،  

 وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:

 حضور منظم ودقیق در کالس 

 همراه خود در کالسخاموش نمودن تلفن  

 شرکت فعال دربحث های کالسی 

 ارائه کنفرانس در تاریخ معین 

 مطالعه بیشتر در مورد مفاهیم هرجلسه با رجوع به منابع معرفی شده 

 TBLحضور فعال در جلسات  

 :این درس روش ارزشیابی

ردي

 ف

 درصدكل از امتياز ميزان امتياز فعاليتهاي مورد نظردر طول ترم

 %5 1 مشاركت در بحث ها و طرح سوال  و حضور فعال در كالسميزان  1

 %22 4 )چهار گزينه اي و كوتاه پاسخ(6/7/59تاريخ برگزاري آزمون ميان ترم  2

 تشويقی و اختياري 1  كنفرانس در ارتباط با مطالب درسی ارائه  3

 %02 12 )چهار گزينه اي(امتحان پايان ترم 4

 %15 3 )چهار گزينه اي(و آزمونهاي فردي و گروهی آن TBLشركت فعال در  5

 رديف

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:
این درس به عنوان درسی پایه ارائه می گردد و هدف از آن آماده 

مشکالت سازی دانشجویان پرستاری برای مراقبت از مددجویانمبتال به 

سالمتی است. در این درس سعی بر آن است که دانشجوی پرستاری ضمن 

آشنایی با مفاهیم اساسی و کسب مهارت در مراقبت از مددجویان 

بتواند در راستای ارتقاء تامین و حفظ سالمت آن ها از تفکر خالق 

در به کار گیری فرآیند پرستاری بهره جوید و همواره رعایت 

اخالق حرفه ایی و احکام اسالمی را مد نظر قرار  قوانین، مقررات و

 دهد.

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:
 ابع درسی و اتکا به جزوهنعدم مطالعه م 

 عدم توجه دانشجویان به اهداف درس 

 عدم توجه به کاربرد مطالب تئوری در بالین 

 اشکاالت در یادگیریاصطالحات پزشکی و اختصارات 

 مطالعه مستمر در طی ترمعدم  

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:
 استفاده از منابع معرفی شده قبل و بعد از حضور در کالس 

 شرکت فعال در بحث گروهی کالس 

 مطالعه کتابچه اختصارات و اصطالحات 

 مطالعه و بررسی تمرینات تفکر و پویا در منابع 

بدون اعالن قبلی با مطالع  آمادگی جهت شرکت در کوئیزهای 

 مستمر
 مراجعه به اساتید جهت رفع اشکال 

 منابع اصلی درس:
( اصول و 1831گریفین ) آنپاتریشیا آن، پري  وتر،پ 

فنون پرستاري پوتر و پري. ترجمه اساتید دانشكده 

 ایران. تهران. نشر سالمي مامایيپرستاري و 

( اصول پرستاري 1831) پرسیلیاكارول، لمون  تیلور 

تیلور و مفاهیم پرستاري. ترجمه اعضاي هیئت علمي 

 پرستاري شهید بهشتي . تهران. نشر بشري. دانشكده

مراقبت از بیمار  اصول( 1831بورلي ویتر) دوگاس 

نگرشي جامع بر پرستاري، ترجمه اعضاي هیئت علمي 

 شهید بهشتي . تهران. نشر گلبان. پرستاريدانشكده 

( روشهاي 1831مریم ) عالیخانيلیحه اسادات، م موسوي 

 پرستاري بالیني. تهران شهر آب. آینده سازان.

 


