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  بندرعباس احد اسالمی و آزاددانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan)  طرح درس ترمی

 
 

 1400-401  :سال تحصیلیدوم  نیمسال                                                                         معرفی درس 

 فرشته مظهری آزادمدرس :                                                                       پرستاری  :گروه 

 پرستاری کارشناسی  1ترمرشته و مقطع تحصیلی:                                 پرستاری و مهارتاصول   نام درس:

        مجازیمحل برگزاری:                                                14-16شنبه  روز و ساعت برگزاری:

 -:  دروس پیش نیاز         واحد( 2واحد) 4: تعداد واحد عملی(     75/0و  یتئور25/1) تعداد واحد عملی - تئورینوع واحد : 

                                    فرشته مظهری آزاد   نام مسوول درس:

 چهارشنبه مجازی شنبه تا :حضور روزهای 

 fmazhari@iauba.ac.ir   : و ایمیلآدرس 

 

و کسب یپرستار ندیدر چارچوب فرا انیمرتبط با ارائه مراقبت به مددجو یاساس میبا مفاه یپرستار یدانشجو ییآشنا: هدف کلی   

احکام یریو بکارگ یمقررات و اخالق حرفه ا ن،یقوان تیبر رعا هیبا تک یتارسپر ینیبال یروش ها یالزم بمنظور اجرا یها ییتوانا  

 یاسالم

 : اهداف اختصاصی درس

 فرآیند پرستاری 

 دهد توضیح را مددجویان امنیت تامین اههایر. 

 دهد شرح را بستری و بیمار مددجویان از مراقبت در تغذیه مفهوم. 

 کند بیان را بدن در اهالکترولیت و مایعات تعادل در اختالل انواع. 

 کند بیان بیمار در را آن اختالل و حیاتی عالئم انواع. 

 دهد شرح را آسایش به نیاز استراحت، و خواب مفهوم. 
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 دهد انجام را دارویی محاسبات و توضیح را دادن دارو های روش داروها، انواع. 

 دهد شرح را بیمار ترخیص و انتقال پذیرش، نحوه. 

 دهد شرح را پرستاری مقررات و قوانین اخالق، مددجویان، از راقبتم در اسالمی احکام. 

 

 منابع 

 اصول پرستاری پوتر و پری -

 اصول مراقبت از بیمار تایلور -

 اصول مهارت پرستاری  -

 اصول روش های کاربالینی پرستاری تایلور -

 

 منتت

 ا

 

 تکالیف و وظایف دانشجویان:
 احث جلسات قبلی درس پرسیده خواهد شد . بدیهی است که نتیجه آن در نمرات پایانی بدر ابتدای هر جلسه پرسش شفاهی در مورد م

 موثر است.

 الزامی است مجازی حضور مستمر دانشجویان در کالس درس.  

 

 : روش تدریس

 مجازی و به صورت انالین می باشد.

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 بسمه تعالی

  بندرعباس    آزاد اسالمی واحددانشگاه 

 و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات

 (Course Plan)  طرح درس ترمی

 

 

وسایل کمک  تئوری عنوان درس 

 آموزشی

 – Power point آشنایی با فرآیند پرستاری اول هفته

  آنالین 

 – Power point کنترل عفونت پیشگیری و هفته دوم
  آنالین 

 – Power point انیدر مراقبت از مددجو هیمفهوم تغذ هفته سوم
  آنالین 

 – Power point دفع مدفوع و ادرار تها،یو الکترول عاتیمفهوم تعادل ما هفته چهارم
  آنالین 

 – Power point یاتیعالئم ح هفته پنجم
  آنالین 

 – Power point مفهوم خواب و استراحت هفته ششم
  آنالین 

 – Power point انیمددجو تیامن نیتام هفته هفتم
  آنالین 

 – Power point دارو دادن و محاسبات دارویی هفته هشتم
  آنالین 

 – Power point پذیرش انتقال و ترخیص  هفته نهم
  آنالین 

 – Power point یو مقررات پرستار نیاخالق، قوان ان،یدر مراقبت از مددجو یاحکام اسالم هفته دهم
  آنالین 

 

وسایل کمک  عملی عنوان درس 

 آموزشی

 دنیو پوش یو جراح یدست به روش طب یشستشو ک،یموجود در پرات لیو وسا طیبا مح ییآشنا اول هفته

 یمحافظت فرد لیوسا

 آوردن دستکش رونیو ب دنیپوش ل،یاستر لیاصول باز کردن وسا

 یساز هیشبب -

  شینما -

 پاسخ  و پرسبش -

 موالژ -



  یاتیثبت و کنترل عالئم ح هفته دوم

  (یلوله معده، گاستروستوم)یا هیتغذ یازهایف کردن نبرطر هفته سوم

 یو سند ادرار یعیاز راه طب یدر مددجو یدفع ادرار یازهایبرطرف کردن ن هفته چهارم

 یکلستوم سهیو ک یعیدفع در مددجو از راه طب یازهایبرطرف کردن ن

 

  یداخل جلد ،یرجلدیز ،یعضالن قاتیتزر هفته پنجم

  (یو گوش ینیب ،یچشم یقطره ها اف،یش ،یپوست ،یخوراک) یدارودرمان یاانواع روش ه هفته ششم

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو 

 

  :تاریخ امتحان پایان ترم 

 

  بصورت مجازی  وسواالت چهار گزینه ای  و فرمت آزمون ها :تئوری روش برگزاری امتحان 

 روش امتیازدهی فعالیتها

 توضیحات درصدکل از امتیاز تیازمیزان ام فعالیتهای مورد نظردر طول ترم

 % نمره نهایی 5حداکثر  5  مجازی بصورت آنالین حضور در کالس

  %100 10 امتحان پایان ترم

  %100 20 جمع
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی ، در صورت برگزاری آزمون میان ترم ، و اعالم  39* براساس تبصره یک ماده 

% امتحان میان 25امتحانات پایان ترم دانشگاه ، نمره نهایی درس شامل :  زقبل از آغا نمرات تا

  % امتحان پایان ترم خواهد بود.60% سایر فعالیت های کالسی و 5ترم، 

 

 

 


