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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 42.5:تاساعمیزان  واحد عملي( 5/1واحد تئوری و  5/2واحد ) 4 :تعدادواحد عمليتئوری: درس نوع اصول و مهارت های پرستاری :نامدرس

 51ساعت توری، 

 ساعت عملي

 -ز:پیشنیا دروس 46:تعدادجلسات پرستاری :آموزشي گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

:کالس شروع تحصیلي سالدوماول نیمسال  :کالس پايان 

کالس شماره  :کالس برگزاری محل

 ....... و پراتیک

 : سالن امتحانات و پراتیک امتحان برگزاری محل : امتحان وساعت تاريخ

 :جلسات جدولزمانبندي

 مدرسين موضوعجلسه ساعت تاريخ روز جلسه

، نیاز های اساسي پرستاریتاريخچه معرفي درس و تكالیف دانشجويي، پايه و اساس حرفه پرستاری،     1

 انسان

 

  .عفونت و اصول پیشگیری از آن، سالمتي و بیماری و سیستمهای ارائه کننده مراقبتهای بهداشتي    2

  مراقبتهای اولیه بهداشتي و اصول ايمني     3

  در رابطه با اختالالت تنفس  نیاز به اکسیژن و اکسیژن رساني     4

  سیستم روده ای ،اختالالت شايع آن و مراقبتهای پرستاری     5

  اصول صحیح دارو درماني و مراقبتهای پرستاری در تجويز دارو     6

مرگ و مراقبتهای پرستاری قوانین و مقررات پرستاری در مراقبت از بیمار،کاربرد احكام اسالمي و     7

 مربوطه

 

  مفهوم حرکت و بي حرکتي و عوارض بي حرکتي    8

، نیاز های اساسي پرستاریتاريخچه معرفي درس و تكالیف دانشجويي، پايه و اساس حرفه پرستاری،     9

 انسان

 

  .عفونت و اصول پیشگیری از آن، ارائه کننده مراقبتهای بهداشتيسالمتي و بیماری و سیستمهای     10

  مفهوم درد و روش های تسكین درد    11

  مفهوم خواب و استراحت و تدابیر پرستاری در اختالالت خواب    12

  عالئم حیاتي و اهمیت آن را در مراقبت از بیمار     13

  نیاز های تغذيه ای و روش های خاص تغذيه در اختالالت تغذيه ای     14

  انواع زخم و روش های مراقبت از زخم     15

  کاربرد روش های گرما و سرما درماني ، توجهات پذيرش،انتقال و ترخیص     16

  مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحي    17

 فرايند پرستاری و کاربرد آن در مراقبت از بیمار     18

 اصول گزارش نويسي و مستند سازی مبتني بر فرايند پرستاری

 

  نیاز های دفع ادراری را به همراه اختالالت شايع اين سیستم و مراقبت های پرستاری    19

  مفهوم درد و روش های تسكین درد    20

  آزمون    21

عفونت: شستن دست به روش طبي، مراقبت های پیشگیری کننده ی عفونت در بیماران ايزوله، کنترل     22

پوشیدن ماسک و توجهات ايزوالسیون، شستن دست ها به روش جراحي، پوشیدن گان استريل و 

 دستكش استريل و خارج کردن آن، آماده سازی و برقراری يک محیط استريل

 

سمان استريل خشک، پانسمان مرطوب، شست و شوی زخم، تخلیه ترشحات مراقبت از زخم: تعويض پان    23

زخم، توجهات انواع درن ها شامل پن رز، همووگ، نمونه گیری بي هوازی زخم، تهیه کشت از زخم، 

 کشیدن بخیه ها، پانسمان های آماده، مراقبت از زخم های سوختگي و پیوند ها

 

استنشاقي، کشیدن دارو از ويال و آمپول، تزريق داخل جلدی، زير دارو دادن: دارو های خوراکي،     24

جلدی، داخل عضالني، روش تزريق زد، دادن دارو از طريق ست سرم، ريختن قطره چشم و شست و 

 شوی چشم، قطره های گوش و بیني، شیاف رکتوم و واژن، ترانسفوزيون خون و تهیه نمونه خون
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25 

 

تزريق آنژيوکت  )وريدی(، آماده کردن سرم، تنظیم قطرات سرم، پمپ درمان های داخل وريدی:    

 انفوزيون، تعويض محلول وريدی، تعويض ست سرم و میكروست و تعويض پانسمان اطراف آنژيوکت

 

26 

 

کنترل عالئم حیاتي: اندازه گیری درجه حرارت )دهاني، زير بغلي، رکتوم( اندازه گیری نبض )راديال ،    

 اندازه گیری تنفس و فشار خوناپیكال(، 

 

توجهات دفع روده ای: دادن لگن در تخت، انما، تعويض کیسه کلستومي و شست و شوی کلستومي،     27

 تهیه نمونه مدفوع

 

28 

 

اکسیژن درماني: جمع آوری نمونه خلط بیني و حلق، ساکشن ترشحات راه های هوايي، راه های هوايي    

 توسط کانوالی بیني و ماسک، مراقبت های تراکیاستوميمصنوعي، تجويز اکسیژن 

 

تغییر پوزيشن و انتقال بیمار ماساژ و توجهات زخم فشاری، توجهات ترخیص و پذيرش مراقبت های قبل     29

 و بعد از عمل

 

  بهداشت فردی مددجويان، مراقبت از دهان و ماساژ پشت و درست کردن تخت     30

  انواع بانداژ و روش های گرما و سرما درماني     31

تغذيه: قرار دادن لوله بیني معده ای و تغذيه از طريق لوله بیني معده ای به روش متناوب و مداوم، شست     32

و شوی معده و شست و شوی لوله بیني معده ای و خارج کردن لوله بیني معده ای. تغذيه از طريق 

 گاستروستومي و ژژنوستومي

 

  دفع ادراری: قرار دادن سوند فولي و شست وشوی مثانه و سوند ادراری و جمع آوری نمونه ادرار     33

درمان های داخل وريدی: تزريق آنژيوکت  )وريدی(، آماده کردن سرم، تنظیم قطرات سرم، پمپ     34

 اطراف آنژيوکتانفوزيون، تعويض محلول وريدی، تعويض ست سرم و میكروست و تعويض پانسمان 

 

کنترل عالئم حیاتي: اندازه گیری درجه حرارت )دهاني، زير بغلي، رکتوم( اندازه گیری نبض )راديال ،     35

 اپیكال(، اندازه گیری تنفس و فشار خون

 

توجهات دفع روده ای: دادن لگن در تخت، انما، تعويض کیسه کلستومي و شست و شوی کلستومي،     36

 مدفوعتهیه نمونه 

 

اکسیژن درماني: جمع آوری نمونه خلط بیني و حلق، ساکشن ترشحات راه های هوايي، راه های هوايي     37

 مصنوعي، تجويز اکسیژن توسط کانوالی بیني و ماسک، مراقبت های تراکیاستومي

 

مراقبت های قبل تغییر پوزيشن و انتقال بیمار ماساژ و توجهات زخم فشاری، توجهات ترخیص و پذيرش     38

 و بعد از عمل

 

  بهداشت فردی مددجويان، مراقبت از دهان و ماساژ پشت و درست کردن تخت     39

  انواع بانداژ و روش های گرما و سرما درماني     40

 تغذيه: قرار دادن لوله بیني معده ای و تغذيه از طريق لوله بیني معده ای به روش متناوب و مداوم، شست    41

و شوی معده و شست و شوی لوله بیني معده ای و خارج کردن لوله بیني معده ای. تغذيه از طريق 

 گاستروستومي و ژژنوستومي

 

  دفع ادراری: قرار دادن سوند فولي و شست وشوی مثانه و سوند ادراری و جمع آوری نمونه ادرار     42

)وريدی(، آماده کردن سرم، تنظیم قطرات سرم، پمپ درمان های داخل وريدی: تزريق آنژيوکت      43

 انفوزيون، تعويض محلول وريدی، تعويض ست سرم و میكروست و تعويض پانسمان اطراف آنژيوکت

 

  مراقبت از بیمار در حال احتضار -آشنايي با پرونده و گزارش نويسي    44

  آزمون    46و45

 مالحظات : 

 : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                            : خانم شرفیگروه مدير  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 5/42: میزان ساعات عملي        نظری  واحد 5/2تعداد واحد:  پرستاری مهارتهای اصول ونام درس: 

 دوم        نیمسال اول  -دروس پیشنیاز:  گروه: پرستاری پرستاریرشته: 

 سال تحصیلي    

 شمارهمحل برگزاری: کالس  پايان کالس :   شروع کالس:  21تعداد جلسات: 

  محل برگزاری امتحان: سالن امتحانات  تاريخ امتحان:

 هدف کلي:

 پرستاری بالیني های روش اجرای منظور به الزم های توانايي کسب و پرستاری فرايند قالب در مددجويان به مراقبت ارائه با مرتبط اساسي مفاهیم با پرستاری دانشجوی آشنايي

  اسالمي احكام گیری کار به و ای حرفه ارتباطات و اخالق و مقررات قوانین رعايت بر تكیه با

 اهداف ويژه :

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را پرستاری ی تاريخچه و حرفه اساس و پايه-1

 (شناختي حیطه. )دهد شرح را انسان اساسي های نیاز-2

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را بهداشتي مراقبتهای کننده ارائه سیستمهای و بیماری و سالمتي-3

 (شناختي حیطه. )دهد شرح را آن از پیشگیری اصول و عفونت-4

 ( شناختي حیطه. )کند رعايت را ايمني اصول و بهداشتي اولیه مراقبتهای-5

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را تنفس اختالالت با رابطه در رساني اکسیژن و اکسیژن به نیاز-6

 (شناختي حیطه. )دهد شرح را مربوطه پرستاری مراقبتهای و آن شايع ،اختالالت ای روده سیستم-7

 (شناختي حیطه. )دهد شرح را دارو تجويز در پرستاری مراقبتهای و درماني دارو صحیح اصول-8

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را بیمار از مراقبت در پرستاری مقررات و قوانین و اسالمي احكام کاربرد-9

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را مربوطه پرستاری مراقبتهای و مرگ-10

 (شناختي حیطه. )دهد شرح را حرکتي بي عوارض و حرکتي بي و حرکت مفهوم-11

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را درد تسكین های روش و درد مفهوم-12

 (شناختي حیطه. )دهد شرح را خواب اختالالت در پرستاری تدابیر و استراحت و خواب مفهوم-13

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح بیمار از مراقبت در را آن اهمیت و حیاتي عالئم-14

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را ای تغذيه اختالالت در تغذيه خاص های روش و ای تغذيه های نیاز-15

 (شناختي حیطه. )دهد شرح را زخم از مراقبت های روش و زخم انواع-16

 (شناختي حیطه. )دهد شرح را درماني سرما و گرما های روش کاربرد-17

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را جراحي عمل از بعد و قبل های مراقبت-18

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را ترخیص و پذيرش،انتقال توجهات-19

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را بیمار از مراقبت در آن کاربرد و پرستاری فرايند-20

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح را پرستاری فرايند بر مبتني سازی مستند و نويسي گزارش اصول-21

 (شناختي حیطه. )دهد شرح پرستاری های مراقبت و سیستم اين شايع اختالالت همراه به را ادراری دفع های نیاز-22

 حیطه اهداف )دانشي ، مهارتي، نگرشي(: شناختي

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

، نیاز پرستاریتاريخچه معرفي درس و تكالیف دانشجويي، پايه و اساس حرفه پرستاری،     1

 های اساسي انسان

 

عفونت و اصول پیشگیری ، سالمتي و بیماری و سیستمهای ارائه کننده مراقبتهای بهداشتي    2

 .از آن

 

  مراقبتهای اولیه بهداشتي و اصول ايمني     3

  در رابطه با اختالالت تنفس  نیاز به اکسیژن و اکسیژن رساني      4

  سیستم روده ای ،اختالالت شايع آن و مراقبتهای پرستاری     5

  اصول صحیح دارو درماني و مراقبتهای پرستاری در تجويز دارو     6

مرگ و مراقبتهای کاربرد احكام اسالمي و قوانین و مقررات پرستاری در مراقبت از بیمار،    7

 پرستاری مربوطه

 

  مفهوم حرکت و بي حرکتي و عوارض بي حرکتي    8
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، نیاز پرستاریتاريخچه معرفي درس و تكالیف دانشجويي، پايه و اساس حرفه پرستاری،     9

 های اساسي انسان

 

عفونت و اصول پیشگیری ، سالمتي و بیماری و سیستمهای ارائه کننده مراقبتهای بهداشتي    10

 .از آن

 

  مفهوم درد و روش های تسكین درد    11

  تدابیر پرستاری در اختالالت خوابمفهوم خواب و استراحت و     12

  عالئم حیاتي و اهمیت آن را در مراقبت از بیمار     13

  نیاز های تغذيه ای و روش های خاص تغذيه در اختالالت تغذيه ای     14

  انواع زخم و روش های مراقبت از زخم     15

  کاربرد روش های گرما و سرما درماني ، توجهات پذيرش،انتقال و ترخیص     16

  مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحي    17

 فرايند پرستاری و کاربرد آن در مراقبت از بیمار     18

 اصول گزارش نويسي و مستند سازی مبتني بر فرايند پرستاری

 

  اختالالت شايع اين سیستم و مراقبت های پرستارینیاز های دفع ادراری را به همراه     19

  مفهوم درد و روش های تسكین درد    20

  آزمون    21
 

 منابع )اصلي، کمكي(:

  .1387تهران، نشر بشری ، ترجمه: گروه مترجمین دانشكده پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي، تیلور و همكاران، اصول پرستاری )جلد اول ، دوم ، سوم(. 1

 .1387. تیلور، مهدوی زهرا، شكری پور هاجره خاتون، احمدالريجاني فاطمه. اصول پرستاری تیلور، تهران، انتشارات بشری2

 1390 سالمي؛ انتشارات :تهران ايران. مامايي و پرستاری دانشكده اساتید ترجمه .پرستاری فنون و اصول .آ گريفین پری آ، پ . پوتر3

 .1392تیلور، شريفي نودهي مهسا. اصول پرستاری تیلور، تهران، انتشارات بشری .4

 .  1385. معماری، اشرف الملوک و سايرين. اصول عملي و مهارت های بالیني پرستاری. تهران، انتشارات رفیع 5

 .1384ت، انتشارات کتاب برنا   . صالح زهي هدايت اهلل، خجسته فرنوش، جمشید زهي،  قادر بخش. روشهای پرستاری بالیني، رش6

 .1381،نشر بشری ،مهارتهای بالیني پرستاری، ترجمه زهرا مهدوی و همكاران، تهران .تايلور و همكاران. 7

1-Poter and perry . Eundamentals of  Nursing . New York . Mosby Co .  2008.  

2 -Dewit ,Susan C . Fundamental concepts and skills for nursing .4th ed . philadelphia  W.b Saunders Co .2013 . 

3- Timby , Barbara K – Pundamcntal Skills and Concepts  in Patient Care Seventh Edition . Lippincott Co . 2003. 
 در گروهي کنفرانس ارائه.  شد خواهد ارائه  power pointشامل بصری و سمعي وسايل کمک به و گروهي بحث و سخنراني  از استفاده با درس  روش تدريس: اين

 . است آموزش جهت شده گرفته نظر در روشهای از ديگری قسمت ، آنها پیرامون نظر تبادل و بحث و دانشجويان توسط درس موضوع با ارتباط

 اينترنتسفید،  تخته فیلم، اساليد، بیمارستاني، کتاب، ، وسايلمانكنامكانات آموزشي: 

 2012-2017 پرستاری  های مهارت و اصول کتب از گروهي کنفرانس ارائه تكالیف دانشجو:

 شیوه ارزشیابي: 

 :    يادگیری و گروهي بحث ، کنفرانس در فعال مشارکت-1

 : ترم میان امتحان-2

 : ترم پايان امتحان-3 

 : نظری نمره جمع

 مدرس:

 

 

 مدير گروه:

 خانم شرفي
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 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان دانشگاه 

 دانشكده پرستاری ابهر

LESSON  PLAN 
  51: میزان ساعات عملي        نظری   5/1تعداد واحد:  نام درس: اصول و مهارتهای پرستاری

 دوم        نیمسال اول  -دروس پیشنیاز:  گروه: پرستاری رشته: پرستاری

 سال تحصیلي    

 محل برگزاری: مرکز مهارتهای بالیني پايان کالس :   شروع کالس:  25تعداد جلسات: 

  محل برگزاری امتحان: مرکز مهارتهای بالیني تاريخ امتحان:

 هدف کلي:

های الزم به منظور اجرای روش های بالیني پرستاری آشنايي دانشجوی پرستاری با مفاهیم اساسي مرتبط با ارائه مراقبت به مددجويان در قالب فرايند پرستاری و کسب توانايي 

 با تكیه بر رعايت قوانین مقررات و اخالق و ارتباطات حرفه ای و به کار گیری احكام اسالمي.

 اهداف ويژه :

 روش های کنترل عفونت را اجرا نمايد )مهارتي(.  -1

 توجهات اصول استريل را اجرا نمايد )مهارتي(. -2

 ددجويان را اجرا کند )مهارتي(.  بهداشت فردی م -3

 انواع روش های اکسیژن درماني را اجرا نمايد )مهارتي(. -4

 ساکشن راه هوايي و توجهات مربوطه را اجرا کند )مهارتي(. -5

 درمان های داخل وريدی مددجو را انجام دهد )مهارتي(. -6

 انواع روش های تجويز دارو را انجام دهد )مهارتي(. -7

 و توجهات دفع روده ای را اجرا کند )مهارتي(.انما  -8

 روش های انتقال بیمار و انواع پوزيشن ها را انجام دهد)مهارتي(.  -9

 مراقبت از بیمار فرضي در حال احتضار را انجام دهد )مهارتي(.   -10

 عالئم حیاتي مددجو را اندازه گیری نمايد )مهارتي(. -11

 معده ای را اجرا کند )مهارتي(. روش تغذيه از طريق لوله بیني -12

 شست و شوی معده از طريق لوله بیني معده ای را انجام دهد )مهارتي(. -13

 انواع روش های مراقبت از زخم و بانداژ را انجام دهد )مهارتي(. -14

 انواع روش های گرما و سرما درماني را انجام دهد )مهارتي(. -15

 اجرا کند )مهارتي(.بانداژ قسمت های مختلف بدن را  -16

 سونداژ مثانه و توجهات دفع ادراری مددجو را انجام دهد )مهارتي(. -17

 توجهات ترخیص و پذيرش بیمار را اجرا نمايد )مهارتي(. -18

 توجهات و مراقبت های قبل و بعد از عمل را اجرا نمايد )مهارتي(. -19

 )مهارتي(.اصول گزارش نويسي در پرونده بیمار را اجرا نمايد  -20

 حیطه اهداف )دانشي ، مهارتي، نگرشي(:

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

کنترل عفونت: شستن دست به روش طبي، مراقبت های پیشگیری کننده ی     1و2

عفونت در بیماران ايزوله، پوشیدن ماسک و توجهات ايزوالسیون، شستن دست 

گان استريل و دستكش استريل و خارج کردن آن، ها به روش جراحي، پوشیدن 

 آماده سازی و برقراری يک محیط استريل

 

 3و4

 

 

مراقبت از زخم: تعويض پانسمان استريل خشک، پانسمان مرطوب، شست و    

شوی زخم، تخلیه ترشحات زخم، توجهات انواع درن ها شامل پن رز، 

زخم، کشیدن بخیه ها، همووگ، نمونه گیری بي هوازی زخم، تهیه کشت از 

 پانسمان های آماده، مراقبت از زخم های سوختگي و پیوند ها

 

5 

 

 6و67

دارو دادن: دارو های خوراکي، استنشاقي، کشیدن دارو از ويال و آمپول، تزريق    

داخل جلدی، زير جلدی، داخل عضالني، روش تزريق زد، دادن دارو از طريق 

شوی چشم، قطره های گوش و بیني،  ست سرم، ريختن قطره چشم و شست و

 شیاف رکتوم و واژن، ترانسفوزيون خون و تهیه نمونه خون

 

 8و9

 

درمان های داخل وريدی: تزريق آنژيوکت  )وريدی(، آماده کردن سرم، تنظیم    

قطرات سرم، پمپ انفوزيون، تعويض محلول وريدی، تعويض ست سرم و 
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 تمیكروست و تعويض پانسمان اطراف آنژيوک

 10و11

 

کنترل عالئم حیاتي: اندازه گیری درجه حرارت )دهاني، زير بغلي، رکتوم(    

 اندازه گیری نبض )راديال ، اپیكال(، اندازه گیری تنفس و فشار خون

 

توجهات دفع روده ای: دادن لگن در تخت، انما، تعويض کیسه کلستومي و     12

 شست و شوی کلستومي، تهیه نمونه مدفوع

 

 13و14

 

اکسیژن درماني: جمع آوری نمونه خلط بیني و حلق، ساکشن ترشحات راه های    

هوايي، راه های هوايي مصنوعي، تجويز اکسیژن توسط کانوالی بیني و ماسک، 

 مراقبت های تراکیاستومي

 

تغییر پوزيشن و انتقال بیمار ماساژ و توجهات زخم فشاری، توجهات ترخیص و     15

 مراقبت های قبل و بعد از عملپذيرش 

 

  بهداشت فردی مددجويان، مراقبت از دهان و ماساژ پشت و درست کردن تخت     16

  انواع بانداژ و روش های گرما و سرما درماني     17

18،19،20 

 

تغذيه: قرار دادن لوله بیني معده ای و تغذيه از طريق لوله بیني معده ای به روش    

مداوم، شست و شوی معده و شست و شوی لوله بیني معده ای و متناوب و 

 خارج کردن لوله بیني معده ای. تغذيه از طريق گاستروستومي و ژژنوستومي

 

دفع ادراری: قرار دادن سوند فولي و شست وشوی مثانه و سوند ادراری و جمع     21و22

 آوری نمونه ادرار 

 

  مراقبت از بیمار در حال احتضار -نويسيآشنايي با پرونده و گزارش     23

 امتحان    24و25

 

 

 
 منابع )اصلي، کمكي(:

 . 1387هشتي، تهران، نشر بشری . تیلور و همكاران، اصول پرستاری )جلد اول ، دوم ، سوم(، ترجمه: گروه مترجمین دانشكده پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهید ب1

 .1387شكری پور هاجره خاتون، احمدالريجاني فاطمه. اصول پرستاری تیلور، تهران، انتشارات بشری . تیلور، مهدوی زهرا،2

 1390انتشاراتسالمي؛ :ترجمهاساتیددانشكدهپرستاريومامايیايران.تهران .اصولوفنونپرستاری .. پوترپآ،پريگريفینآ3

 .1392بشری . تیلور، شريفي نودهي مهسا. اصول پرستاری تیلور، تهران، انتشارات4

 .  1385. معماری، اشرف الملوک و سايرين. اصول عملي و مهارت های بالیني پرستاری. تهران، انتشارات رفیع 5

 .1384. صالح زهي هدايت اهلل، خجسته فرنوش، جمشید زهي،  قادر بخش. روشهای پرستاری بالیني، رشت، انتشارات کتاب برنا   6

 .1381الیني پرستاری، ترجمه زهرا مهدوی و همكاران، تهران، نشر بشری،. تايلور و همكاران. مهارتهای ب7

1-Poter and perry . Eundamentals of  Nursing . New York . Mosby Co .  2008.  
2 -Dewit ,Susan C . Fundamental concepts and skills for nursing .4th ed . philadelphia  W.b Saunders Co .2013 . 

3- Timby , Barbara K – Pundamcntal Skills and Concepts  in Patient Care Seventh Edition . Lippincott Co . 2003. 

جرا و مانكن های موجود ا روش تدريس: اين درس عملي در محیط اتاق پراتیک و از طريق شبیه سازی ايفای نقش و نمايش و با استفاده از تجهیزات واحد پراتیک و موالژ

 خواهد شد. فیلم های مرتبط با عناوين درسي جهت آمادگي دانشجويان نیز استفاده مي شود.

 امكانات آموزشي: مانكن، وسايل بیمارستاني، کتاب، فیلم، اساليد، تخته سفید، اينترنت

 آمادگي تمرين و اجرای مستقل-2ارائه گزارش کار جلسات  -1تكالیف دانشجو:

 شیوه ارزشیابي: 

 در کالس وفعال حضورمنظم

 امتحان پايان ترم:                           

 مدرس:

 

 مدير گروه: سیده فريبا شرفي
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر  دانشكده

COURSE PLAN 
 

 فن آوری اطالعات در پرستاری :درس نام
    عملي          تئوری: درس نوع

 26 :ساعت تعداد یتئور 0.5 ، يعمل 0.5:  واحد تعداد :واحد تعداد

 ساعت

ز : پیشنیا دروس 13 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناس پرستاری :تحصیلي رشته نام

 ندارد

  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال

 

     :       کالس شروع

 

         :    کالس پايان

و سايت اطالع  شماره ....کالس  :کالس برگزاری محل

 رساني دانشكده

 دانشكده امتحانات : سالن امتحان برگزاری محل  امتحان ساعت و تاريخ

 :زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 در وتریکامپ کاربرد و یپرستار در اطالعات یآور فن یریگ کار به و ضرورت و درس يمعرف     اول جلسه

  يرسان اطالع به مربوط میمفاه فيتعر و یپرستار منابع به يدسترس

 

 اتينشر و کتاب ، منابع از استفاده نحوه و يپزشك یها کتابخانه     دوم جلسه

   

 

Mesh با ييآشنا. یپرستار يرسان اطالع یبزارها ا و نالیس و نيمدال و  NLM يمعرف    سوم جلسه

  

 

 ياطالعات یها نظام و  AND, OR , NOT یها عملگر از استفاده و جستجوگر یموتورها     چهارم جلسه

 يمارستانیب

 

  Word   برنامه بر دیتاک با  Windows  با ييآشنا    جلسه پنجم

  t  Powerpoin با ييآشنا نيتمر انجام    جلسه ششم

  يمارستانیب HIS  ستمیس و  آن ساخت و    E-mail با کار نحوه با ييآشنا    جلسه هفتم

  Medlin, mesh يمعرف و  pubmed در مقاالت یجستجو نحوه با ييآشنا    جلسه هشتم

 ,sid , magiran يفارس يتخصص یها گاهيپا يمعرف و يكیالكترون منابع در جستجو    جلسه نهم

iranmedx و google sholare   .يفارس ژورنال کي تيسا يمعرف 

 

  ovid ,proquest یپرستار يتخصص یها گاهيپا در جستجو    جلسه دهم

 .science direct يتخصص یها گاهيپا در جستجو    جلسه يازدهم

Mosby nursing skill 

 

   springer , wiely, clinical key nursingيتخصص یها گاهيپا در جستجو    جلسه دوازدهم

  امتحان    سیزدهمجلسه 

 مالحظات : 

 

 گروه مدير

 سيده فريبا شرفی

 
 

 

 دانشكده آموزشی معاون

 سيد ميثم ابراهيمی
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 جاننز استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 پرستاري ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 در اطالعاتی آور فننام درس :   

  یپرستار

 نظری  ی تئور0/ 5تعداد واحد : 

 عملي 

 ساعت8میزان ساعات : 

 دوم        نیمسال اول  دروس پیشنیاز : ندارد گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 سال تحصیلي       

  پايان کالس : شروع کالس : 4تعداد جلسات :

 شماره..... کالسمحل برگزاری :    محل برگزاری:  امتحان :سالن دانشكده تاريخ امتحان:

 اهداف كلی :

 . است علمي منابع جستجوی يادگیری و اطالعات آوری فن حوزه در دانشجويان دانش ارتقا درس اين از هدف

 :بود خواهند قادر دانشجويان درس اين پايان در:  ويژه اهداف

 .دهد شرح را کامپیوتر با کار نیاز مورد افزاری نرم و افزاری سخت تجهیزات و ويندوز عامل سیستم

 بشناسد را جستجوگر موتورهای

 .گیرد کار به را اطالعاتي منابع و اينترنت در جستجو های روش

 (شناختي.)کند بیان پرستاری  منابع به دسترسي در کامپیوتر کاربرد

 (شناختي.)شود آشنا Elearningو  مديسین تله  و نرسینگ تله مفهوم با

 (شناختي.)شود آشنا His بیمارستاني اطالعات ثبت های سیستم با

 (شناختي. .)کنند بیان را پرستاری مختلف منابع از استفاده نحوه و پرستاری دانشكده کتابخانه مشخصات

 (شناختي. .)کنند بیان را پرستاری نشريات و کتابخانه در N.L.M  نظام

 شناختي ، مهارتي، نگرشي( : دانشي،مهارتي،نگرشي)  اهداف حیطه

 تئوريجدول زمانبندي : جلسات 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 اطالعات آوری فن گیری کار به و ضرورت و درس معرفي    1

 پرستاری منابع به دسترسي در کامپیوتر کاربرد و پرستاری در

 و ويندوز معرفي.رساني اطالع به مربوط مفاهیم تعريف و

   کامپیوتر افزار نرم و افزار سخت

 

 ، منابع از استفاده نحوه و پزشكي های کتابخانه     2

 با کار ارگونومي و بندی رده های نظام و نشريات و کتاب

 کامپیوتر

   

 

 رساني اطالع بزارهای ا و سینال و مدالين و  NLM معرفي    3

  Mesh با آشنايي. پرستاری

 

 , AND, ORیجستجوگرواستفادهازعملگرهايموتورها    4

NOTيمارستانیبیاطالعاتيونظامها 

 

 
 منابع ) اصلی ، كمكی ( :

 .1393 آناطب، انتشارات ، دوم چاپ. پزشكي علوم در اطالعات آوری فن. آسیه درويش .1

 .1394 نگر، جامعه نشر ، دوم چاپ پزشكي، علوم در اطالعات آوری فن. امیر طباطبايي احسان، سبحاني .2

 .1388 هدف، نشر اول، چاپ.پزشكي مقاالت جستجوی مصور راهنمای. معصومه منوچهری فاطمه، پور محمدی ، حسین امیر حقي میر ا، افشاني گل .3

 تمرين و ،اورهد اساليد ، برد وايت  آموزشي تكنولوژی وسايل از استفاده همراه به و پاسخ و گروهي،پرسش بحث و سخنراني روش از استفاده با درس اين:  تدريس روش روش تدريس

 .باشد مي اينترنت از استفاده با درسي موضوعات پیرامون شده تعیین تكالیف ارائه با تدريس امر در دانشجويان مشارکت همچنین.  شد خواهد ارائه عملي
 امكان با رساني اطالع سايت و برد وايت ، اورهد ، کامپیوتر کامپیوتر ، اورهد ، وايت برد و سايت اطالع رساني با امكان دسترسي اينترنتي به کتابخانه الكترونیكي امكانات آموزشی:

 .الكترونیكي کتابخانه به اينترنتي دسترسي

 شیوه ارزشیابي : 

 :  ترم انيپاي عمل امتحان

 مدير گروه: سیده فريبا شرفي مدرس : 
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 نجان ز استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 پرستاري ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 در اطالعات یآور فننام درس :   

  یپرستار

 نظری  واحد 0.5تعداد واحد : 

 عملي 

 ساعت17میزان ساعات:

 دوم        نیمسال اول  دروس پیشنیاز : ندارد گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 سال تحصیلي       

  پايان کالس : شروع کالس : 8تعداد جلسات :

 دانشكدهي رسان اطالع تيوساشماره..... کالسمحل برگزاری :    :سالن دانشكدهمحل برگزاری:  امتحان  تاريخ امتحان:

 

 : كلی اهداف

 . است علمي منابع جستجوی يادگیری و اطالعات آوری فن حوزه در دانشجويان دانش ارتقا درس اين از هدف

 :بود خواهند قادر دانشجويان درس اين پايان در:  ويژه اهداف

 :بود خواهند قادر انيانشجود سين درا انيدرپا: ژهيو اهداف

 .دهد شرح را باکامپیوتر نیازکار مورد ونرمافزاری سختافزاری تجهیزات و ويندوز عامل سیستم

 موتورهايجستجوگررابشناسد

 (حرکتي روان.)دهند انجام را پزشكي واژگان جستجوی و  Mesh با

 (حرکتي روان.)دهند انجام جستجو بتوانند  اطالعاتي های پايگاه ساير و    cinahl و   pubmed از

 (حرکتي روان. .)باشند داشته را اطالعاتي های پايگاه در جستجو مهارت

 (حرکتي روان. .)نمايند اجرا عمال را اينترنت در  تخصصي مقاالت جستجو مهارت

 (حرکتي روان. .)نمايند معرفي کامل طور به را اطالعاتي های پايگاه از يكي حداقل

 (حرکتي روان. .)نمايند اجرا عمال را  powerpoint و  word جمله از  windows کاربری

 (حرکتي روان. .)نمايند اجرا عمال را  E- mail کاربری

 (عاطفي.)کند پیگیری مندی عالقه با را کالسي مباحث

 (عاطفي.)دهد ارايه موقع به را خود تكالیف

 حرکتي رواني. گیرد کار به را اطالعاتي منابع و اينترنت در جستجو های روش

 حرکتي رواني. نمايد دانلود  mosby nursing skills  از پرستاری مهارتهای به مربوط آموزشي فیلم يک بتواند

 حرکتي رواني. نمايد دانلود پرستاری واژه کلید با science direct از مقاله يک بتواند

 حرکتي رواني. نمايد دانلود iran medex از مقاله يک بتواند

 حرکتي رواني. نمايد دانلود magiran از مقاله يک بتواند

 حرکتي رواني. نمايد معرفي کامل طور به را ovid پايگاه

 حرکتي رواني. نمايد معرفي کامل طور به را proquest پايگاه

 حرکتي رواني. نمايد اجرا عمال را powerpoint کاربرد

 (عاطفي.)کند پیگیری مندی عالقه با را کالسي مباحث

 (عاطفي.)دهد ارايه موقع به را خود تكالیف

 شناختي ، مهارتي، نگرشي( : دانشي،مهارتي،نگرشي)  اهداف حیطه

 

 جدول زمانبندي : جلسات تئوري 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

   Wordبرنامه بر تاکید با Windowsبا آشنايي    1

 آن وساختE-mailبا کار نحوه با آشنايي    2

 بیمارستانيHISوسیستم

 

 مقاالت جستجوی نحوه با آشنايي    3

 Medlin, meshومعرفيpubmedدر

 

 , springerتخصصي جستجودرپايگاههای    4

wiely, clinical key nursing 

 

 scienceبا آشنايي    5

directوmagiranوiranmedex 
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  ovid,proquestطالعاتي ا پايگاه با آشنايي    6

SIDوپايگاه. mosby nursing skilsبا آشنايي    7

  

 

  پاورپوينت    8
 

 منابع ) اصلی ، كمكی ( :

 .1393 آناطب، انتشارات ، دوم چاپ. پزشكي علوم در اطالعات آوری فن. آسیه درويش .1

 .1394 نگر، جامعه نشر ، دوم چاپ پزشكي، علوم در اطالعات آوری فن. امیر طباطبايي احسان، سبحاني .2

 .1388 هدف، نشر اول، چاپ.پزشكي مقاالت جستجوی مصور راهنمای. معصومه منوچهری فاطمه، پور محمدی ، حسین امیر حقي میر ا، افشاني گل .3

 و ،اورهد اساليد ، برد وايت  آموزشي تكنولوژی وسايل از استفاده همراه به و پاسخ و گروهي،پرسش بحث و سخنراني روش از استفاده با درس اين:  تدريس روش

 ..باشد مي اينترنت از استفاده با درسي موضوعات پیرامون شده تعیین تكالیف ارائه با تدريس امر در دانشجويان مشارکت همچنین.  شد خواهد ارائه عملي تمرين

 

 کامپیوتر ، اورهد ، وايت برد و سايت اطالع رساني با امكان دسترسي اينترنتي به کتابخانه الكترونیكي امكانات آموزشی:

 تكاليف دانشجو : 

 مدرس نمره نوع تكلیف

   طبق موضوع پیشنهادی مدرس wordتايپ دو صفحه فايل 

   باز کردن ايمیل و ارسال پیام برای استاد

   meshجستجوی واژگان پزشكي مورد نظر در 

   انجام تكالیف جستجو در پايگاه های پرستاری

   با پیشنهاد مدرس   powerpointارايه يک فايل 

   دانلود مقاالت از پايگاههای پرستاری

   دانلود فیلم آموزشي پرستاری

   ارايه به موقع تكالیف
 

 شیوه ارزشیابي : 

 :  فیتكال

 مدرس : 

 

سیده فريبا شرفي مدير گروه:  
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 دومترم 



13 
 

 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 34میزان ساعات: واحد عملي( 5/0واحد تئوری و  5/0واحد )1 :واحد تعداد    عملي          تئوری: درس نوع بررسي وضعیت سالمت :درس نام

 ز:پیشنیا دروس 16 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

 یولوژيزیف

 سال     دوم       اول   نیمسال

  تحصیلي

: کالس شروع  : کالس پايان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :جلسات زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

معرفي درس و تكالیف، منابع و رفرنس، اهمیت بررسي و معاينات فیزيكي در حفظ سالمت بیماران، تفسیر اطالعات و     1

 تعیین لیست مشكالت و تشخیص های پرستاری 
 

نحوه برقراری ارتباط و انجام مصاحبه، گرفتن شرح حال، انواع مختلف روش های معاينه، لوازم مورد نیاز برای معاينه،     2

 بررسي عالئم حیاتي

 

  بررسي و معاينه پوست و پستان، نمايش فیلم، عكس و اساليد انواع بیماری های پوستي    3

  بررسي و معاينه سر و گردن و غدد لنفاوی ناحیه ، نمايش فیلم       4

  بررسي و معاينه سیستم تنفس ، نمايش فیلم    5

  يادگیری صداهای قلبي همراه با پخش صداهای قلبيبررسي و معاينه قلب و عروق ،     6

  بررسي و معاينه دستگاه گوارش و شكم، سیستم تناسلي و ادراری، نمايش فیلم    7

  بررسي و معاينه سیستم عصبي ، سیستم عضالني و اسكلتي ، نمايش فیلم    8

 و يبررس ، حیاتي عالئم کنترل ،یریگ حال شرح نيتمر ، نهيمعا یبرا ازین مورد لوازم و گیری حال شرح فرم با آشنايي    9

 هیناح یلنفاو غدد و گردن و سر نهيمعا

 

  بیني و حلق گوش، چشم، معاينه و بررسي    10

  هوشمند ماکت از استفاده با تنفسي صداهای سمع تنفس، ستمیس معاينه و بررسي    11

  هوشمند ماکت از استفاده با قلبي صداهای سمع ، عروق و قلب معاينه و بررسي    12

  هوشمند ماکت از استفاده با یا روده صداهای سمع ، شكم و گوارش دستگاه معاينه    13

  اسكلتي و عضالني سیستم معاينه    14

   عصبي سیستم معاينه    15

  ازمون    16

 مالحظات : 

 : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                                       : خانم شرفیگروه مدير
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 17: میزان ساعات عملي        نظری  واحد  1تعداد واحد :  نام درس : بررسي وضعیت سالمت

 دوم        نیمسال اول  یولوژيزیفدروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته :  کارشناسي پرستاری

 سال تحصیلي:  

کالس  محل برگزاری :  اتمام کالس :  شروع کالس :  8تعداد جلسات : 

 شماره

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 .معاينه مددجويان به منظور تفكیک سالمتي از بیماری به طوريكه فراگیران بتوانند معاينه بیمار را در بالین انجام دهندآشنا کردن فراگیران با نحوه مصاحبه و اهداف کلي : 

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ويژه : 

 (.يشناخت طهیح) دهد شرح خالصه طور به را بدن مختلف یها ستمیس یولوژيزیف و يآناتوم .1

 (. يشناخت طهیح) دهد حیتوض را مارانیب نهيمعا یها روش مختلف انواع .2

 (. يشناخت طهیح)دهد شرح را مصاحبه انجام و ارتباط یبرقرار نحوه .3

 (. يشناخت طهیح)دهد شرح را حال شرح گرفتن قهيطر .4

 (. يشناخت طهیح)نمايد تهیه بیمار از مناسبي حال شرح بتواند مصاحبه اصول به توجه با .5

 (.يشناخت طهیح)ببرد نام را نهيمعا یبرا ازین مورد لوازم .6

 (. يشناخت طهیح)دهد حیتوض را نهيمعا ليوسا یریبكارگ نحوه .7

 (. يشناخت طهیح)دهد شرح را ماریب يعموم تیوضع يبررس يچگونگ .8

 (. يشناخت طهیح)دهد حیتوض را ياتیح عالئم کنترل نحوه .9

 (.يشناخت طهیح)دهد حیتوض را گردن و سر نهيمعا و يبررس يچگونگ .10

 (. يشناخت طهیح)دهد حیتوض را تنفس ستمیس نهيمعا و يبررس نحوه .11

 (. يشناخت طهیح)دهد شرح را عروق و قلب نهيمعا و يبررس .12

 (. يشناخت طهیح)دهد حیتوض را شكم و گوارش دستگاه نهيمعا و يبررس .13

 (. يشناخت طهیح)دهد حیتوض را پستان نهيمعا و يبررس .14

 (. يشناخت طهیح)دهد شرح را پوست نهيمعا و يبررس نحوه .15

 (. يشناخت طهیح)دهد حیتوض را ياسكلت و يعضالن ستمیس نهيمعا و يبررس .16

 (. يشناخت طهیح)دهد حیتوض را يعصب ستمیس نهيمعا و يبررس يچگونگ .17

 (. يشناخت طهیح)دهد حیتوض را ماریب يروان تیوضع يبررس نحوه .18

 (. يشناخت طهیح)دهد شرح را یلنفاو غدد نهيمعا و يبررس .19

 (.يشناخت طهیح)دهد شرح را یادرار و يتناسل ستمیس نهيمعا و يبررس .20

 

 

 جدول زمانبندی جلسات:

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

معرفي درس و تكالیف، منابع و رفرنس، اهمیت بررسي و معاينات فیزيكي در حفظ     1

 سالمت بیماران، تفسیر اطالعات و تعیین لیست مشكالت و تشخیص های پرستاری 
 

نحوه برقراری ارتباط و انجام مصاحبه، گرفتن شرح حال، انواع مختلف روش های     2

 بررسي عالئم حیاتيمعاينه، لوازم مورد نیاز برای معاينه، 
 

  بررسي و معاينه پوست و پستان، نمايش فیلم، عكس و اساليد انواع بیماری های پوستي    3

  بررسي و معاينه سر و گردن و غدد لنفاوی ناحیه ، نمايش فیلم       4

  بررسي و معاينه سیستم تنفس ، نمايش فیلم    5

  يادگیری صداهای قلبي همراه با پخش صداهای قلبيبررسي و معاينه قلب و عروق ،     6

  بررسي و معاينه دستگاه گوارش و شكم، سیستم تناسلي و ادراری، نمايش فیلم    7

  بررسي و معاينه سیستم عصبي ، سیستم عضالني و اسكلتي ، نمايش فیلم    8
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 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 1396اول؛  چاپ. تهران. ابن سینا انتشارات. دکتر علیرضا فتح اللهي: ترجمه. 2017 حال شرح گرفتن روش و ينیبال ناتيمعا. تزیب باربارا -1

 1392اول؛ چاپ. زنجان. زنجان واحد ياسالم آزاد دانشگاه انتشارات ،يكيزیف نهيمعا و سالمت تیوضع يبررس. بدر يرمضان و پور صمد -2

 1381. اول چاپ. تهران. عیرف شهياند انتشارات. پرستاران یبرا ينیبال ناتيمعا و يبررس. ش ،يورع و ش پور، بصام -3

2 .Weber, J & Jane, K. Health Assessment in Nursing. Second Edition. Lippincott Co. 2003 

3 .Fuller, J & Schaller, A J. Health Assessment: A Nursing Approach. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Co.2000 

 از يكيزیف نهيمعا و يبررس یها کیتكن شينما منظور به. شد خواهد ارائه پاسخ و پرسش با همراه يسخنران روش از استفاده با يدرس واحد نيا ینظر بخشروش تدريس : 

 بر شينما روش از استفاده با نهيمعا یها کیتكن ابتدا ،يحرکت -روان طهیح مختلف مراحل در رانیفراگ یریادگي ارتقاء منظور به نیچن هم. شد خواهد استفاده لمیف و دياسال

 نهيمعا یها کیتكن مستقل یاجرا سطح به رانیفراگ تا شد خواهد تالش ها، کیتكن تكرار و نيتمر و شده یساز هیشب طیمح جاديا از استفاده با سپس و شده اجرا موالژ یرو

 رفع و يابيارز مورد انيدانشجو مستقل یاجرا منتخب یها مارستانیب یها بخش در یبستر مارانیب يبرخ یرو بر ناتيمعا و یریگ حال شرح انجام با سپس. شوند رسانده

 .  گرفت خواهد قرار اشكال

 در يآموزش کمک ليوسا ريسا و يكيزیف نهيمعا هوشمند یها ماکت و موالژ پروژکتور، دئويو وتر،یکامپ لم،یف د،ياسال از استفاده با يدرس واحد نياامكانات آموزشي: 

 .شد خواهد ارائه دسترس

 تكالیف دانشجو :  

  درس کالس در منظم حضور-1

 يگروه های بحث در فعال شرکت-2

     یپرستار یا حرفه روابط و یپرستار اخالق یها چالش به مربوط یها کنفرانس ارائه-3

 یکارآموز برنامه و يعمل ،یتئور یها کالس در فعال شرکت شیوه ارزشیابي :

  ینظر ترم انیم امتحان •

                   :                                                              ینظر ترم پايان امتحان •

 :                                                                     یکارآموز دوره انيپا امتحان •

 بدن یها ستمیس از يكي نهيمعا( 2 و یپرستار یها صیتشخ اي مشكالت ستیل نییتع و سالمت تیوضع يبررس فرم طبق ماریب کي از یریگ حال شرح( 1: شامل يعمل امتحان

  ماریب نیبال در

 مدير گروه: خانم شرفي                                                                                                          مدرس :                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 وضعیت سالمتنام درس : بررسي 

 

 5/0تعداد واحد : 

 نظری

 عملي 

 

 17تعداد ساعت :  

 

 رشته :  پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

 دروس پیشنیاز : فیزيولوژی

 نیمسال اول

 سال تحصیلي     

محل برگزاری : دانشكده پرستاری ابهر  پايان کالس :   شروع کالس : 8تعداد جلسات : 

 و يكي از بیمارستان های آموزشي

محل برگزاری  امتحان سالن پرانیک  تاريخ امتحان :

 دانشكده پرستاری ابهر

 

 

 .يكيزیف ناتيمعا انجام يچگونگ و حال شرح گرفتن ،ينیبال نهيمعا اصول با ييآشنااهداف کلي : 

 اهداف ويژه :

 (. يحرکت-يروان طهیح)کند استفاده بیمار بالین در بدرستي معاينه وسايل از-1

 (. يحرکت-يروان طهیح)نمايد تعیین بدرستي را بیمار حیاتي عالئم -2

 (. يحرکت يروان طهیح)کند معاينه بدرستي را گردن و سر -3

 (.يحرکت يروان طهیح) کند معاينه بدرستي را تنفس ستمیس -4

 (.يحرکت يروان طهیح)کند معاينه بدرستي را عروق و قلب -5

 (.يحرکت يروان طهیح)کند معاينه بدرستي را شكم و گوارش دستگاه-6

 (.يحرکت يروان طهیح)کند معاينه بدرستي را بیمار پوست -7

 (.يحرکت يروان طهیح)کند معاينه بدرستي را ياسكلت و يعضالن ستمیس -8

 (.  يحرکت يروان طهیح)کند معاينه بدرستي را يعصب ستمیس -9

 (.  يحرکت يروان طهیح)کند معاينه بدرستي را یلنفاو غدد -10

 
 

 حرکتي-حیطه اهداف ) دانشي ، مهارتي، نگرشي ( : رواني 

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت روز تاريخ جلسه

 ، نهيمعا یبرا ازین مورد لوازم و گیری حال شرح فرم با آشنايي    1

 سر نهيمعا و يبررس ، حیاتي عالئم کنترل ،یریگ حال شرح نيتمر

 هیناح یلنفاو غدد و گردن و

 

  ي نیب و حلق گوش، چشم، نهيمعا و يبررس    2

 از استفاده با تنفسي صداهای سمع تنفس، ستمیس معاينه و بررسي    3

 هوشمند ماکت

 

 از استفاده با قلبي صداهای سمع ، عروق و قلب نهيمعا و يبررس    4

 هوشمند ماکت

 

 استفاده با یا روده صداهای سمع ، شكم و گوارش دستگاه معاينه    5

 هوشمند ماکت از

 

  ياسكلت و يعضالن ستمیس نهيمعا ، يعصب ستمیس نهيمعا    6

  شرح حال گیری و انجام معاينات بدني در محیط بیمارستان    7

شرح حال گیری و انجام معاينات بدني در محیط بیمارستان و     8

 آزمون عملي

 

 

 



17 
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 

 1392اول؛ چاپ. تهران. عیرف شهياند انتشارات. يقارون منوچهر و انیرتیغ یمهد محمد: ترجمه. 2013 حال شرح گرفتن روش و ينیبال ناتيمعا. تزیب باربارا-1

 1392اول؛ چاپ. زنجان. زنجان واحد ياسالم آزاد دانشگاه انتشارات ،يكيزیف نهيمعا و سالمت تیوضع يبررس. بدر يرمضان و پور صمد -2

 1381. اول چاپ. تهران. عیرف شهياند انتشارات. پرستاران یبرا ينیبال ناتيمعا و يبررس. ش ،يورع و ش پور، بصام -3

2 .Weber, J & Jane, K. Health Assessment in Nursing. Second Edition. Lippincott Co. 2003 

3 .Fuller, J & Schaller, A J. Health Assessment: A Nursing Approach. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Co.2000 

 

 

 و شده یساز هیشب طیمح جاديا از استفاده با سپس و شده اجرا موالژ یرو بر شينما روش از استفاده با نهيمعا یها کیتكن ابتدا روش تدريس : جهت تدريس اين واحد درسي

 يبرخ یرو بر ناتيمعا و یریگ حال شرح انجام با سپس. شوند رسانده نهيمعا یها کیتكن مستقل یاجرا سطح به رانیفراگ تا شد خواهد تالش ها، کیتكن تكرار و نيتمر

 .  گرفت خواهد قرار اشكال رفع و يابيارز مورد انيدانشجو مستقل یاجرا منتخب یها مارستانیب یها بخش در یبستر مارانیب

 

 

 

 در يآموزش کمک ليوسا ريسا و يكيزیف نهيمعا هوشمند یها ماکت و موالژ پروژکتور، دئويو وتر،یکامپ لم،یف د،ياسال از استفاده با يدرس واحد نياامكانات آموزشي:  : 

 شد خواهد ارائه دسترس

 -تكالیف دانشجو :  

 

 

 

 شیوه ارزشیابي : 

 مشارکت فعال در کالس:

  ازمون پايان ترم: 

 سیده فريبا شرفي  :مدير گروه                                                                                      مدرسین:                               
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 ...پرستاری ابهر..دانشكده

COURSE PLAN 

 پرستاری پايه مفاهیم :درس نام
    عملي          تئوری: درس نوع

 34:ساعت تعداد 2:واحد تعداد

اصول و  ز :پیشنیا دروس 17:جلسات تعداد پرستاری:آموزشي  گروه پرستاری:تحصیلي رشته نام

 مهارتهای پرستاری

  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال

 

  :      کالس شروع

 

           :    کالس پايان

 : سالن امتحانات دانشكده امتحان برگزاری محل : امتحان ساعت و تاريخ شماره.....کالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 
 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 تعیین و درس طرح آن و ارائه کاربردهای و پرستاری فرآيند -مفاهیم پرستاری     اول

 دانشجويان تكالیف و وظايف

 

   سازگاری و تنش با ييآشنا - یپرستار میمفاه     دوم جلسه

   جسم از يذهن ريتصو - یپرستار میمفاه     سوم جلسه

   آن از پرستاری مراقبت و مزمن مارییب - یپرستار میمفاه     چهارم جلسه

 واقدامات يمارستانیب عيشا های عفونت با ييآشنا - یپرستار میمفاه     پنجم جلسه

   مربوطه پرستاری

 

 واقدامات يمارستانیب عيشا های عفونت با ييآشنا - یپرستار میمفاه     ششم جلسه

   مربوطه پرستاری

 

    یپرستار یها مراقبت و شوک - یپرستار میمفاه     هفتم جلسه

   اول زيیکو – یپرستار یها مراقبت و شوک - یپرستار میمفاه     هشتم جلسه

   آن های هينظر و سالمندی - یپرستار میمفاه     نهم جلسه

    يتوانبخش روشهای و اصول - یپرستار میمفاه     دهم جلسه

   يتوانبخش روشهای و اصول - یپرستار میمفاه     ازدهمي جلسه

   اندوه و سوگ و مردن و مرگ مفهوم با ييآشنا - یپرستار میمفاه     دوازدهم جلسه

زدهمیس جلسه

  

   (سمیمكان – ولوژییدمیاپ –( یانكولوژ   

   سرطان یبند مرحله و يابيارز و يصیتشخ روشهای - یانكولوژ     چهاردهم جلسه

 زيیکو -ها مراقبت و يدرمان اشعه و يدرمان يمیش - درمان - یانكولوژ     پانزدهم جلسه

  دوم

 

   سرطان در يبخش توان – کيانكولوژ یها تيفور - یانكولوژ     شانزدهم جلسه

  امتحان     هفدهم جلسه

 مالحظات : 

 :  سيد ميثم ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                               سيده فريبا شرفی : گروه مدير
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 پايه پرستارینام درس : مفاهیم 

 

 واحد2تعداد واحد :

 نظری 

 عملي 

 

 ساعت 34میزان ساعات :

دروس پیشنیاز : اصول و مهارتهای  گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 پرستاری

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي

:سالن امتحانات  امتحان برگزاری محل :کالس پايان شروع کالس : 17تعداد جلسات :

 دانشكده

   تاريخ امتحان : 

 

 اهداف كلی :

 از مراقبت در آن کاربرد و پرستاری های نظريه و مفاهیم بین ارتباط برقراری منظور به دانشجو در توانايي ايجاد و پرستاری مفاهیم با دانشجويان آشنايي و شناخت

 . مددجويان

 : فراگیردرپايان اين درس قادرخواهد بود : اهداف ويژه

 (شناختي. ) دهد توضیح را مددجويان از مراقبت در پرستاری فرآيند کاربرد (1

 (شناختي. ) دهد شرح را سازگاری و تنیدگي مفهوم (2

 (شناختي. ) دهد شرح را خود از ذهني تصوير در اختالل (3

 (شناختي. ) دهد شرح را آن انواع و شوک (4

 (شناختي. ) دهد شرح را سلولي ترمیم و صدمات (5

 (شناختي. ) دهد شرح را مزمن بیماريهای در مراقبت (6

 (شناختي. ) دهد شرح را آن اهمیت و بیمارستان در عفونت کنترل (7

 (عاطفي.)دهد مي نشان عالقه درسي مطالب يادگیری به نسبت دانشجو (8

 (شناختي. ) دهد توضیح را سالمندی مراقبتهای و سالمندی (9

 (شناختي) دهد شرح را آن با رويارويي ومراحل مرگ (10

 (شناختي. ) دهد شرح را نوتواني مفهوم و پیشگیری اصول (11

 (شناختي. )دهد شرح را بازتواني انواع (12

 (شناختي)دهد توضیح را اجتماعي و رواني جسمي، مشكالت رفع در بازتواني امكانات و تجهیزات کاربرد (13

 (شناختي. )دهد شرح را بدخیمي روند و پاتوفیزيولوژی (14

 (شناختي. )کند بیان را خیم خوش و بدخیم کانسر های ويژگي  (15

 (شناختي. )دهد توضیح را ها زا سرطان انواع  (16

 (شناختي. )دهد شرح را کانسر تشخیص های روش  (17

 (شناختي. )دهد توضیح را سرطان انواع در بندی رده  (18

 (شناختي. )دهد توضیح کانسرها در را درمان انواع (19

 (شناختي) .دهد  شرح را کانسر دچار بیماران درمان در پرستاری ويژه های مراقبت (20

 (شناختي. )دهد شرح را آنها از پرستاری و درمان تشخیصو های روش انكولوژی، های اورژانس   (21

 (عاطفي.)دهد مي نشان عالقه درسي مطالب يادگیری به نسبت دانشجو (22

 حيطه اهداف ) دانشی ، مهارتی، نگرشی ( :

 شناختي و نگرشي

 جدول زمانبندي :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

آن و  وکاربردهای فرآيندپرستاری –مفاهیم پرستاری     1

 دانشجويان وتكالیف وظايف تعیین و درس طرح ارائه

 

 تنش با ييآشنا – یپرستار میمفاه     2

  وسازگاری

 

   جسم از يذهن ريتصو – یپرستار میمفاه     3

 ازآن پرستاری مراقبت و مزمن مارییب – یپرستار میمفاه    4
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 عيشا عفونتهای با ييآشنا – یپرستار میمفاه     5

   مربوطه پرستاری اقدامات و يمارستانیب

 

 عيشا عفونتهای با ييآشنا – یپرستار میمفاه     6

   مربوطه رستاری واقداماتپ يمارستانیب

 

 یپرستار یومراقبتها شوک – یپرستار میمفاه    7

  

 

 یومراقبتها شوک – یپرستار میمفاه     8

  اول زيیکو–یپرستار

 

  آن های ونظريه سالمندی    9

  توانبخشي وروشهای اصول    10

  توانبخشي وروشهای اصول    11

  واندوه وسوگ ومردن مرگ مفهوم با آشنايي    12

   (مكانیسم–اپیدمیولوژی–( انكولوژی    13

 بندی ومرحله وارزيابي تشخیصي روشهای – انكولوژی    14

 سرطان

 

 درماني واشعه درماني شیمي – درمان - انكولوژی    15

 کويیزدوم -ومراقبتها

 

  درسرطان توانبخشي–انكولوژيک فوريتهای – انكولوژی    16

  آزمون    17
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

:  جراحي و داخلي پرستاری درسنامه.زهرا تذکری سمانه، بافیه پارچه شادی، زرگر عبداله سهیال، مشعوف مصطفي، احمداباد شوکتي.  سودارث و برونر .1

 .2014نگر، جامعه سیزدهم،نشر چاپ.بیمار از مراقبت های چالش و مفاهیم

 .1387 ، تهران ، ارجمند انتشارات ، سعیدی عابد ژيال ، اجتماعي و رواني بیوفیزيكي مفاهیم ، اسملترز سوزان .2

 .بشری انتشارات: تهران ،1 جراحي داخلي پرستاری(  1385) ز فراهاني، خ، طلب هويت ا، دبیريان .3

4.  

 

 فیلم و ،اورهد اساليد ، برد وايت  آموزشي تكنولوژی وسايل از استفاده همراه به و پاسخ و گروهي،پرسش بحث و سخنراني روش از استفاده با درس اين:  تدريس روش

 با درسي عناوين با مرتبط دانشجويي مقاالت و درسي موضوعات پیرامون کنفرانس ارائه با تدريس امر در دانشجويان مشارکت همچنین.  شد خواهد ارائه آموزشي

 .باشد مي اينترنت از استفاده

 امكانات آموزشي: وايت برد ، کامپیوتر، ويديو پروژکتور 

 : دانشجو تكالیف  

 .درس هر اساتید هماهنگي با پرستاری های ژورنال يا اينترنت از استفاده با درسي موضوعات خصوص در کنفرانس يا مقاله ارائه و ترجمه

 پاسخ و پرسش و ها بحث در فعال مشارکت

 :مقررات

 نمره منجربه بودن غیرموجه درصورت و درس حذف منجربه بودن موجه مجازدرصورت ازحد بیش غیبت. خواهدبود جلسات ازکل جلسه 4 حداکثر موجه غیبت

 صورت در و ندارد وجود پاياني تكرارامتحان امكان. صفرخواهدشد

 غیبتي هیچگونه که گیرد مي تعلق کساني به دانشجو فعال مشارکت کامل نمره. شد صفرخواهد به منجر موجه وغیر درس حذف به منجر موجه غیبت حضوردانشجو، عدم

 .شد خواهد منظور غیبت عنوان به جلسه آن زدن زنگ صورت در. داريد نگه صدا بي وضعیت در کالس در را همراه های تلفن. باشند نداشته

 شیوه ارزشیابي : 

 ارايه تكلیف با نظر استاد مربوطه  (1

 امتحان میان ترم   (2

 امتحان پايان ترم    – 3 (3

 مدرس  :                                                   

 

 

 

 سیده فريبا شرفي مدير گروه :
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 سومترم 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده
COURSE PLAN 

  1سالمندان  :درس نام
         تئوری: درس نوع

    عملي

واحد اختالل در تعادل مايع و  6/0واحد)  3 :واحد تعداد

واحد گوارش،  1، حرکتيواحد اختالالت  1الكترولیت، 

 واحد اختالالت دفعي کیسه صفرا و کبد( 4/0

ساعت اختالل مايع و الكترولیت،  10ساعت) 51 :میزان

 7ساعت گوارش،  17ساعت اختالالت حرکتي،  17

 ساعت اختالالت دفعي و کبد و کیسه صفرا(

 :آموزشي  گروه پرستاری :تحصیلي رشته نام

 پرستاری

جلسه اختالل مايع و  5جلسه) 25 :جلسات تعداد

 4جلسه گوارش،  8جلسه اختالل حرکتي، 8الكترولیت، 

 جلسه اختالل دفعي و کبد و کیسه صفرا(

ز : تشريح، فیزيولوژی، بیوشیمي، پیشنیا دروس

 میكروب، انگل، تغذيه و مفاهیم پرستاری 

         دوم       اول   نیمسال

  تحصیلي سال

:  کالس شروع      :کالس پايان 

کالس  :کالس برگزاری محل

 شماره

 ساعت و تاريخ

 :  امتحان

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 یمتنظ – آنها عملكرد نحوه و الكترولیت و آب اجزای    اول

بدن الكترولیتهای و آب داخلي  

 

 الالتاخت:  مايع اختالالت – اجزا بین در مايعات مبادالت    دوم

 حجم کاهش و افزايش اسموالر، هیپو و هیپراسموالر

 ايزوتونیک

 

 ، رناترميهیپ و هیپوناترمي الكترولیت تعادل اختالالت    سوم

هیپرکالمي و هیپوکالمي  

 

هیپومنیزيومي -يکلسم پریه – هیپوکلسمي    چهارم   

 اختالالت ،اتميهیپرفسف و هیپوفسفاتمي - يوميزیمن پریه    پنجم

 تكالیف بازنگری –  ها مراقبت و درمان باز و دیاس

   دانشجو

 

معرفي درس و تكالیف ، مروری بر آناتومي و فیزيولوژی     ششم

اسكلتي ، بررسي و معاينه سیستم  –دستگاه عضالني 

 اسكلتي ، ارزيابي تشخیصي –عضالني 

 

   .مراقبت و درمان  قالب گچي ،فرايند ترمیم ،شكستگي ها    هفتم

  تراکشن ، جراحي و ساير مراقبتهای توان بخشي    هشتم

آسیبهای لیگامنت و تاندون ، قطع اندام ، شكستگیهای     نهم

 اختصاصي

 

السي ا بیماريهای متابولیک استخواني ) استئوپروز ، استئوم    دهم

 ، بیماری پاژه ، درد پشت و کمر

 

) استئومیلیت ،  اسكلتيبیماريهای عفوني عضالني     يازدهم

« ارائه تكالیف دانشجويي به مدرس » آرتريت عفوني ( 

اختالالت دست و پا ، جراحي  –تومورهای استخواني 

 مفصل

 

مروی بر آناتومي و فیزيولوژی بافت همبند ، ارزيابي های     دوازدهم

آرتريت  .ندبهمتشخیصي در رابطه با بیماريهای بافت 

 روماتوئید ، بیماری استحاله ای مفصل

 

، اسكلروز سیستمیک پیشرونده و ساير  زاريتماتو وپوسل    سیزدهم

ارائه تكالیف اصالح شده به » بیماريهای بافت همبند 

 مدرس

 

  امتحان    چهاردهم

  ، یفیزيولوژ و آناتومي ، درس طرح ارائه و درس معرفي    پانزدهم
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يحتانت و يفوقان گوارش دستگاه يصیتشخ یها آزمون   

 و هيتغذ یها روش انواع و هيتغذ سوء سالم، فرد در هيتغذ    شانزدهم

 يب ،يچاق ه،يتغذ سوء به مبتال انيمددجو از مراقبت

  ي.عصب  یپرخور و يياشتها

 

 ، دندان ، دهان اختالالت به مبتال انيمددجو از مراقبت    هفدهم

 ، یآشاالز ، یسفاژيد ، یمر اختالالت ،  يبزاق غدد

 فالکسير

 

 ، یمر یکانسرها ، اتالیه يهرن ، یمر كولیورتيد    هجدهم

 ، معده زخم . مزمن و حاد تيگاستر ، معده اختالالت

 

 یهايماریب اول زیکوئ ، معده یها يجراح ، معده سرطان    نوزدهم

 یا روده اختالالت به مبتال انيمددجو از مراقبت .گوارش

 

 ، جذب سوء یها یماریب ، ريپذ کيتحر ی روده سندرم    بیستم

 و تیتونيپر ، تیسيآپاند .روده يالتهاب حاد اختالالت

 .آن انواع و يهرن ، مربوطه یپرستار یمراقبتها

 

 تیکول و وناليرژ تيانتر ، روده التهابي بیماريهای    بیست و يكم

 انسداد ، روده كولیورتيد .تيگاستروآنتر ، ویاولسرات

  روده یها کانسر ، بزرگ و کوچک روده

 

 يبررس و نظر تبادل و بحث ، دوره انيپا/  یبند جمع    بیست و دوم

 ييدانشجو فیتكال

 

 ، يکلستوم ، روده یها يجراح و يدفع اختالالت    بیست و سوم

 و کولون یها پیپول ، کولورکتال سرطان ، يلئوستوميا

  روده راست

 

 ، نداليلويپا ستیک ، دیهموروئ ، آنورکتال اختالالت    بیست و چهارم

  آنورکتال ، ها آبسه ، رکتوم ستولیف و شریف

 

  اختالالت کبد و کیسه صفرا    بیست و پنجم

 مالحظات : 

  : سيد ميثم ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون               : سيده فريبا شرفی  گروه مدير   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
)اختالل در تعادل مايع  1نام درس : سالمندان   

 و الكترولیت(

 نظری  واحد تئوری 6/0تعداد واحد : 

 عملي 

  10:  میزان ساعات

 انگل ، يشناس كروبیم ، يمیوشیب ، یولوژيزیف ، حيتشردروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 يدرمان هيتغذ و هيتغذ ، يشناس

دوم        نیمسال اول 
 

 سال تحصیلي   

 محل برگزاری : کالس پايان کالس :   شروع کالس :  5تعداد جلسات : 

 شماره

محل برگزاری  امتحان : سالن  تاريخ امتحان : 

 امتحانات

 

 اهداف کلي :

 پرستاری مراقبتهای و درمان همراه به بدن یها الكترولیت و مايع اختالالت با دانشجويان آشنايي و شناخت

 اهداف ويژه :

 ( يشناخت طهیح. )دهد شرح آنهارا عملكرد و انتشار نحوه بدن، الكترولیت و آب اجزای-1

 (يشناخت طهیح. )دهد توضیح را پرستاری مراقبتهای و درمان همراه به بدن در مايع تعادل عدم به مربوط اختالالت-2

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح پرستاری مراقبتهای و درمان همراه به را الكترولیتها تعادل اختالالت -3

 (   يشناخت طهیح.  )دهد حیتوض یپرستار یمراقبتها و درمان همراه به را باز –دیاس تعادل عدم -4

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( :

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

بدن الكترولیتهای و آب داخلي تنظیم – آنها عملكرد نحوه و الكترولیت و آب اجزای    اول   

 والر،اسم هیپو و هیپراسموالر اختالالت:  مايع اختالالت – اجزا بین در مايعات مبادالت    دوم

ايزوتونیک حجم کاهش و افزايش  

 

الميهیپرک و هیپوکالمي ، هیپرناترمي و هیپوناترمي الكترولیت تعادل اختالالت    سوم   

هیپومنیزيومي -يکلسم پریه – هیپوکلسمي    چهارم   

 –  ها مراقبت و ماندر ، باز و دیاس اختالالت ،هیپرفسفاتمي و هیپوفسفاتمي - يوميزیمن پریه    پنجم

دانشجو تكالیف بازنگری    

 

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 . 1394،  جامعه نگرنشر، تهران   -ژيال عابد سعیدی  ترجمه : -   ، شوک ، سرطان و مراقبت پايان عمر  الكترولیت بیماری های درد ، ، پرستاری (برونر و سودارث ا سملترز  سوزان ) -

 ساير منابع برای مطالعه بیشتر :  -

 . 1387نشر بشری ، ، تهران   -فاطمه جاللي نیا  ناهید  دهقان نیری و ترجمه : -اختالالت آب و الكترولیت  درد ،  شوک  و  ، پرستاری (برونر و سودارث ا سملترز  سوزان )  -1

 . 1391.  مور زادهتی انتشارات،  تهران  ،  اکبر شفیعي   ترجمه : -اسید و باز .  : بیماريهای کلیه و اختالالت تنسلي راندولف   هاريسون  -2

 . 1391نیره براهیمي  ، تهران  ،  نشر سالمي  ،   ترجمه : - ، شوک ،سرطان و مراقبت پايان عمر  الكترولیت درد،  ، پرستاری( برونر و سودارث ا سملترز  سوزان)  -3

 1- Brunner & Suddath .Textbook of Medical – Surgical Nursing – 11  th Edition – Lippincott .philadelphia .  2014     
 روش تدريس :

 امر در دانشجويان مشارکت همچنین.  شد خواهد ارائه Power point  و برد وايت آموزشي تكنولوژی وسايل  از استفاده همراه به  و پاسخ و پرسش گروهي، بحث و سخنراني روش از استفاده با درس اين

 . باشد مي درسي موضوعات پیرامون کنفرانس ارائه با تدريس

 و کامپیوتر Power pointامكانات آموزشي: 

 يدرس یها کنفرانستكالیف دانشجو :  

 نمره 2    :ترم پايان امتحاننمره،      1  :ترم انیم آزمون نمره،  1 :گروهي بحث و يادگیری امر در فعال مشارکتشیوه ارزشیابي : 

  مدير گروه: سيد فريبا شرفی                                 مدرس : سيد ميثم ابراهيمی       
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
)اختالالت  1نام درس : سالمندان 

 حرکتي(

 نظری  واحد تئوری 1تعداد واحد : 

 عملي 

 17:  میزان ساعات

 و هيتغذ انگل، كروب،یم ،يمیوشیب ،یولوژيزیف ح،يتشردروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 یپرستار میمفاه

 دوم     نیمسال اول 

 سال تحصیلي :

حل برگزاری : کالس م پايان کالس :   شروع کالس :  جلسه 9تعداد جلسات : 

 شماره

محل برگزاری  امتحان : سالن  تاريخ امتحان : 

 امتحانات

 

 اهداف کلي :

 و همبند بافت اختالالت با دانشجويان آشنايي و شناخت و اختالالت اين به مبتال بیماران از پرستاری مراقبتهای و  درمان اسكلتي، -عضالني دستگاه اختالالت با دانشجويان آشنايي و شناخت

 .شده ذکر اختالالت به مبتال بیماران از درمان و پرستاری مراقبتهای

 اهداف ويژه :

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را مفاصل و اسكلتي عضالني، دستگاه آناتومي اجمالي طور به .1

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را مفاصل و  عضالني دستگاه فیزيولوژی اجمالي طور به .2

 (يشناخت طهیح. )دهد توضیح را اسكلتي - عضالني دستگاه رابطه در تشخیصي های ارزيابي .3

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را گچي قالب دارای بیمار از پرستاری مراقبتهای .4

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را تراکشن دارای بیمار از پرستاری مراقبتهای .5

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را گرفته قرار ارتوپدی جراحي عمل تحت که بیماری از پرستاری مراقبتهای .6

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را اسكلتي عضالني ترومای به مربوط اختالالت .7

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را ها شكستگي عوارض .8

 (يشناخت طهیح. )دهد توضیح را اسكلتي – عضالني ترومای به مبتال ماریب درمان و پرستاری مراقبتهای .9

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را استخواني متابولیک اختالالت .10

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را استخواني متابولیک اختاللت به مبتال مددجوی درمان و پرستاری مراقبتهای .11

 (يشناخت طهیح. )دهد توضیح را اسكلتي – عضالني سیستم عفوني بیماريهای .12

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را اسكلتي عضالني سیستم عفونت به مبتال مددجوی درمان و پرستاری مراقبتهای .13

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را مربوطه پرستاری مراقبتهای و استخواني تومورهای .14

 (يشناخت طهیح. )دهد توضیح را پا و دست شايع اختالالت .15

 (يشناخت طهیح. )دهد توضیح را مربوطه پرستاری مراقبتهای و مفصل جراحي .16

 (يشناخت طهیح. ) دهد توضیح را همبند بافت فیزيولوژی و آناتومي اجمالي طور به .17

 (يشناخت طهیح. )دهد توضیح را همبند بافت اختالالت با رابطه در تشخیصي های ارزيابي .18

 (يشناخت طهیح. )دهد توضیح را همبند بافت شايع صدمات و بیماريها .19

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را همبند بافت شايع بیماريهای در پرستاری مراقبتهای .20

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( :

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 و بررسي ، ياسكلت – عضالني دستگاه فیزيولوژی و آناتومي بر مروری ، تكالیف و درس معرفي    اول

تشخیصي ارزيابي ، اسكلتي – عضالني سیستم معاينه  

 

گچي قالب  درمان و مراقبت ترمیم، فرايند ها، شكستگي    دوم    

بخشي توان مراقبتهای ساير و جراحي ، تراکشن    سوم   

اختصاصي شكستگیهای ، اندام قطع ، تاندون و لیگامنت آسیبهای    چهارم   

 .کمر و تپش درد ، پاژه بیماری ، السي استئوما ، استئوپروز)  استخواني متابولیک بیماريهای    پنجم

 به دانشجويي یفتكال ارائه( »  عفوني آرتريت ، استئومیلیت)  ياسكلت عضالني عفوني بیماريهای

 مدرس

 

 بافت ژیفیزيولو و آناتومي بر مروی .مفصل جراحي ، پا و دست اختالالت – استخواني تومورهای    ششم

همبند بافت بیماريهای با رابطه در تشخیصي های ارزيابي ، همبند   
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مفصل ای استحاله بیماری ، روماتوئید آرتريت    هفتم    

 اصالح تكالیف ارائه»  همبند بافت بیماريهای ساير و پیشرونده سیستمیک اسكلروز ، اريتماتوز لوپوس    هشتم

  مدرس به شده

 

  امتحان    نهم
 

 اصلي ، کمكي ( : منابع )

 . 1394 يسالم نشر تهران، ، یمراد نیام:  ترجمه(  ارتوپدی پرستاری)  جراحي – داخلي پرستاری ، سودارث و برونر -1

 .  1391 ، چهر انتشارات تهران ، الدن مقدم و ، حمید آور نام:  ترجمه ،(  اسكلتي و عضالني سیستم پرستاری)  جراحي– داخلي پرستاری ، همكاران و فیپس -2

  1393 ، بشری انتشارات – تهران – دهكردی مقاره قاسم:  ترجمه ،(  ارتوپدی  پرستاری)  جراحي – داخلي پرستاری ، سودارث و الکمن -3

 .   1394 ، بشری تبلیغ و نشر تهران ، پروانه بان بیشه و مرتضي دالورخانم:  ترجمه ،(  روماتیسمي و ايمني بیماريهای پرستاری)  جراحي – داخلي پرستاری ، سودارث و برونر -4

5-Bruner & sudarth – Textbook of medical – surgical nursing – 10 th edition Lippincott co . 2014.  

 روش تدريس :

 اينترنت از مروری و تحقیقي مقاله ارائه. شد خواهد ارائه پرانس ترانس و اورهد اساليد، شامل بصری و سمعي وسايل کمک به و گروهي بحث و سخنراني روش از استفاده با درسي واحد اين

 . باشد مي آموزش جهت شده گرفته نظر در روشهای از ديگر قسمتي آن، پیرامون نظر تبادل و بحث و دانشجويان توسط درس موضوع با ارتباط در پرستاری ژورنالهای و

 و کامپیوتر Power pointامكانات آموزشي: 

 تكالیف دانشجو :  

 .صفحه کي حداقل 2010-2017 سالهای به مربوط اينترنت از درس موضوع با رابطه در مقاله يک ارائه و ترجمه

 شیوه ارزشیابي : 

                گروهي بحث و يادگیری امر در فعال مشارکت -1

                             ترم انیم آزمون -2

                             ترم پايان امتحان -3

  مدير گروه: سيد فريبا شرفی                                                                             مدرس :                   
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده پرستاری ابهر

LESSON  PLAN 
 

و  تغذيه ای ) اختالالت 1نام درس : سالمندان   

 اختالالت دفعي و آنورکتال و کبد و کیسه صفرا(

و   اختالالت تغذيه ایواحد  1تعداد واحد : 

واحد اختالالت دفعي و کبد و کیسه  4/0

 صفرا تئوری

 نظری 

 عملي 

اختالالت ساعت  17:  میزان ساعات

ساعت اختالالت دفعي و  7و تغذيه ای 

 کبد و کیسه صفرا 

 ،یولوژيزیف ح،يتشردروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 و هيتغذ انگل، كروب،یم ،يمیوشیب

 یپرستار میمفاه

 دوم      نیمسال اول 

 سال تحصیلي : 

اختالالت جلسه  8جلسه) 12تعداد جلسات : 

جلسه اختالالت دفعي و کبد و  3و  تغذيه ای

 کیسه صفرا(

 شماره محل برگزاری : کالس پايان کالس :   شروع کالس : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 : کلي اهداف

  اختالالت نيا به مبتال انيمددجو در یپرستار یها مراقبت و گوارش دستگاه یها یماریب با انيدانشجو ييآشنا و شناخت

 : اختالالت گوارشي ويژه اهداف

 (يشناخت)دهد.  شرح را تحتاني و فوقاني گوارش فیزيولوژی دستگاه و آناتومي اجمالي بطور .1

 (يشناخت. )دهد شرح مربوطه یپرستار یها مراقبت همراه به را تحتاني و فوقاني گوارش دستگاه تشخیصي های ارزيابي .2

 (يشناخت. )دهد حیتوض را هيتغذ سوء به مبتال انيمددجو از مراقبت و هيتغذ یها روش انواع .3

 ( ينگرش و يشناخت. )دهد حیتوض را يبزاق غدد و دهان اختالالت به مبتال انيمددجو از یپرستار یها مراقبت .4

 ( ينگرش و يشناخت. )دهد شرح معده را و یمر اختالالت به مبتال انيمددجو از یپرستار یها مراقبت .5

 (ينگرش و يشناخت. )دهد شرح ای را روده اختالالت به مبتال انيمددجو از یپرستار یها مراقبت .6

 اهداف ويژه اختالالت دفعي و کبد و کیسه صفرا:

 (يشناخت. )دهد حیتوض الزم یها مراقبت همراه به را آنورکتال يدفع ستمیس اختالالت .1

 (ينگرش و يشناخت. )دهد حیتوض را یا روده يدفع اختالالت به مبتال انيمددجو از یپرستار یها مراقبت .2

 (ينگرش و يشناخت. )دهد حیتوض را گوارش دستگاه يجراح عمل تحت انيمددجو از یپرستار يکل توجهات و ها مراقبت .3

 (يشناخت. )دهد حیتوض را ولوزالمعده صفرا سهیوک کبد یولوژيزیف و يآناتوم ياجمال بطور .4

 (يشناخت. )دهد شرح را ولوزالمعده صفرا سهیوک کبد يصیتشخ ومطالعات ها آزمون .5

 (ينگرش و يشناخت. )دهد شرح را ولوزالمعده صفرا ی سهیوک کبد اختالالت به مبتال انيمددجو از یپرستار یها مراقبت .6

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( :

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 وارشگ دستگاه يصیتشخ یها آزمون ، فیزيولوژی و آناتومي ، درس طرح ارائه و درس معرفي    اول

يتحتان و يفوقان   

 

 ه،يتغذ سوء هب مبتال انيمددجو از مراقبت و هيتغذ یها روش انواع و هيتغذ سوء سالم، فرد در هيتغذ    دوم

  ي.عصب  یپرخور و يياشتها يب ،يچاق

 

 ، یفاژسيد ، یمر اختالالت ،  يبزاق غدد ، دندان ، دهان اختالالت به مبتال انيمددجو از مراقبت    سوم

فالکسير ، یآشاالز  

 

 زخم . نمزم و حاد تيگاستر ، معده اختالالت ، یمر یکانسرها ، اتالیه يهرن ، یمر كولیورتيد    چهارم

، معده  

 

 به المبت انيمددجو از مراقبت .گوارش یهايماریب اول زیکوئ ، معده یها يجراح ، معده سرطان ،    پنجم

یا روده اختالالت  

 

 ، تیسيدآپان .روده يالتهاب حاد اختالالت ، جذب سوء یها یماریب ، ريپذ کيتحر ی روده سندرم    ششم

.آن انواع و يهرن ، مربوطه یپرستار یمراقبتها و تیتونيپر  

 

 ، روده كولیورتيد .تيگاستروآنتر ، ویاولسرات تیکول و وناليرژ تيانتر ، روده التهابي بیماريهای    هفتم

  روده یها کانسر ، بزرگ و کوچک روده انسداد
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ييدانشجو فیتكال يبررس و نظر تبادل و بحث ، دوره انيپا/  یبند جمع    هشتم   

 یها پیولپ ، کولورکتال سرطان ، يلئوستوميا ، يکلستوم ، روده یها يجراح و يدفع اختالالت    اول

روده راست و کولون   

 

آنورکتال ، ها آبسه ، رکتوم ستولیف و شریف ، نداليلويپا ستیک ، دیهموروئ ، آنورکتال اختالالت    دوم    

  اختالالت کبد و کیسه صفرا    سوم

  آزمون    چهارم

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 1389.نگر جامعه.تهران.يخانیعال ميمر:ترجمه. گوارش يجراح يداخل یسودارث،پرستار و برونر-1

 :نیالت منابع

1-Harrisons principles of internal medicine ،dennis L;asper…etal.mcgraw.hill education  edition.2015 

2- Brunner & Suddarth .Textbook of Medical – Surgical Nursing.suzan C smeltzer….etal.wolters luwer health/Lippincott Williams.2010  . 

 روش تدريس :

 . شد خواهد ارائه يآموزش لمیف و يآموزش یتكنولوژ ليوسا از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش و يگروه بحث  ، نتيپو پاور افزار نرم و يسخنران روش از استفاده با درس نيا

 و کامپیوتر Power pointامكانات آموزشي: 

 تكالیف دانشجو :

 .  يگوارش اختالالت به مبتال مارانیب از يمراقبت ستیل چک هیته ، نتيپاورپو از استفاده با يدرس موضوعات رامونیپ کنفرانس ارائه و هیته

 شیوه ارزشیابي : گوارش

                        گروهي بحث و يادگیری امر در فعال مشارکت -1

                                      ترم انیم آزمون -2

     ترم پايان امتحان -3

 شیوه ارزشیابي اختالالت آنورکتال و کبد و کیسه صفرا

     گروهي بحث و يادگیری امر در فعال مشارکت -1

 آزمون پايان ترم                                                    -2

  مدير گروه: سيد فريبا شرفی                                                                            مدرس :                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

 بهداشت مادر و نوزادان :درس نام
    عملي          تئوری: درس نوع

 5/42 :میزان ساعات 5/2 :واحد تعداد

 نديفرآ ،يداروشناس ز :پیشنیا دروس 20 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

 ماریب آموزش

 سال         دوم       اول   نیمسال

  تحصیلي

: کالس شروع  :  کالس پايان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 نوزاد و مادر یپرستار نیفعال وگسترش قلمرو اهداف، ف،يتعر    2و1

 نوزاد و مادر بهداشت خدمات ارائه نظام

 نوزاد و مادر بهداشت در ياتیح مهم یها شاخص

 سالمت و يعموم بهداشت

 يسالمت بر موثر عوامل

 

 يداخل و يخارج يتناسل یها اندام    4و3

 يقاعدگ كلیس

 يقاعدگ نیاول بر موثر عوامل

 يقاعدگ از شیپ سندروم

 

و  لیلقاح و تشك ،يرحم یمک و اسپرم، انتفال تخمک و اسپرم به لوله هاخبلوغ ت    6و5

 ينيتخم و النه گز میتقس

 ونیآمن عيو تكامل جفت،بند ناف و ما نيتكو

 نی، رشد و تكامل جن ينیجن یها پرده

 نیو جن انيتخم، رو يزندگ یها دوره

 نیدر هر دوره، گردش خون جن نیو تكامل جن رشد

 

 واژه ها و اختصارات فيتعر    8و7

 يحاملگ یو نشانه ها عالئم

 یدوران باردار يجسم راتییتغ

 یدوران باردار يروان راتییتغ

 

 یباردار صیتشخ    10و9

 یباردار یها تيزيو

 یباردار هيتغذ

و ورزش در  ونیناسیاستحمام ،  واکس ،يجنس يكيمسافرت، نزد ،يشغل ليمسا

 یباردار

 یباردار عيشا  اتيشكا

 

 نیسالمت جن يبررس ليو دال تیاهم    12و11

 یروشها انواع

 يتهاجم ریو غ يتهاجم

 نیسالمت جن صیتشخ

  و يكيزیوفیب ليانقباض، تست بدون استرس، پروفا يتست استرس

 و عوارض بيو معا ايهر روش ، مزا يژگيو فيتعر

 پره ناتال صیتشخ یروشها
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 در بهداشت مادر و نوزاد کیژنت تیاهم    14و13

 يو ژن يبر اختالالت کروموزوم یمرور

  یدر باردار کیاختالالت ژنت صیتشخ

 کیژنت مشاوره

 کیپرستار در مشاوره ژنت نقش

 مانيدرد زا علل

 يداروئ ریکاهش درد غ یروشها انواع

 يکاهش درد داروئ یروشها انواع

 

 بریل فيتعر    16و15

 نیو.. جن شيو نما تیقرارو موقع فينعر

 بریل سمیمكان

 مانيزا يرحم یها فاز

 بریل مراحل

 بریاز مراحل ل کيالزم در هر اقدامات

 

 نفاس فيعرت    18و17

 مانيمادر پس از زا يجسم راتییتغ

 و جهان رانيخانواده در ا میتنظ خچهيتار  مانيمادر پس از زا يروان راتییتغ

 خانواده میتنظ فيتعر

 و جهان رانيخانواده در ا میتنظ یها یاهداف و استراتژ تیاهم

  شده شنهادیپ یمثل و روشها دیاسالم نسبت به تول نظر

 خانواده میبهداشت و تنظ یزير برنامه

 يعیطب یاز باردار یریشگیپ یروشها

 يمصنوع یاز باردار یریشگیپ یروشها

 خانواده میبهداشت و تنظ یبرنامه ها يابیارزش

 

 يعینوزاد طب    20و19

 نوزاد یولوژيزیف

 نوزاد يكيزیف مشخصات

 الزم در اتاق نوزادان مراقبت

 در منزل مراقبت

 مادر رینوزاد با ش هيتغذ

 مادر ریش یايمزا

 

 مالحظات :  

 

  : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                    : خانم شرفیگروه مدير
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 نظری  5/2تعداد واحد :  نام درس : بهداشت مادر و نوزادان  

 عملي 

 5/42: میزان ساعات

 نديفرآ ،يداروشناسدروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته :  کارشناسي پرستاری

 ماریب آموزش

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

   شماره محل برگزاری : کالس         اتمام کالس : شروع کالس :  20تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 سالمت نیتام یراستا در محور خانواده كرديرو با نوزادان و مادران سالمت بهبود به نسبت دانشجو به الزم یها مهارت و نگرش دانش، انتقال درس نيا هدفاهداف کلي : 

 يم نظر مد مراحل نيا با آنها یسازگار نحوه و نوزاد و مادر يروان و يكيولوژيزیف ،يكيزیف ييايپو شناخت زین و است يکهنسال تا لقاح از یمعنو و ياجتماع ،يروان ،يجسم

 .است فرزند انتظار در خانواده و زن سالمت بر ياجتماع و یاقتصاد ،يفرهنگ ،يمذهب گذار ریتاث عوامل از یریشگیپ و یمادر نقش رشيپذ یبرا آموزش نیهمچن. باشد

 ويژه :اهداف 

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو از

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را نوزاد و مادر بهداشت یپرستار اتیکل -1

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را زن سالمت و زن يتناسل دستگاه یولوژيزیف و يآناتوم -2

 (يشناخت طهیح. )دينما شرح را ينیجن تكامل و رشد و لقاح -3

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض مفصل را یباردار -4

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را یباردار دوران یها مراقبت -5

 (يشناخت طهیح. )دينما انیب را ناتال پره صیتشخ یها روش و نیجن سالمت يابيارز -6

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را مانيزا درد کاهش یها روش و کیژنت مشاوره و کیژنت -7

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را يعیطب مانيزا -8

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را خانواده میتنظ و بهداشت و مانيزا از پس دوره -9

 (يشناخت طهیح. )دينما شرح را نوزاد هيتغذ و يعیطب نوزاد -10

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 نوزاد و مادر یپرستار نیفعال وگسترش قلمرو اهداف، ف،يتعر    2و1

 نوزاد و مادر بهداشت خدمات ارائه نظام

 نوزاد و مادر بهداشت در ياتیح مهم یها شاخص

 سالمت و يعموم بهداشت

 يسالمت بر موثر عوامل

 

 يداخل و يخارج يتناسل یها اندام    4و3

 يقاعدگ كلیس

 يقاعدگ نیاول بر موثر عوامل

 يقاعدگ از شیپ سندروم

 

 ،يرحم یمک و اسپرم، انتفال تخمک و اسپرم به لوله هاخبلوغ ت    6و5

 ينيتخم و النه گز میو تقس لیلقاح و تشك

 ونیآمن عيو تكامل جفت،بند ناف و ما نيتكو

 نی، رشد و تكامل جن ينیجن یها پرده

 نیو جن انيتخم، رو يزندگ یها دوره

 نیدر هر دوره، گردش خون جن نیو تكامل جن رشد

 

 واژه ها و اختصارات فيتعر    8و7

 يحاملگ یو نشانه ها عالئم

 یدوران باردار يجسم راتییتغ

 یدوران باردار يروان راتییتغ

 

 یباردار صیتشخ    10و9

 یباردار یها تيزيو

 یباردار هيتغذ
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و  ونیناسیاستحمام ،  واکس ،يجنس يكيمسافرت، نزد ،يشغل ليمسا

 یورزش در باردار

 یباردار عيشا  اتيشكا

 نیسالمت جن يبررس ليو دال تیاهم    12و11

 یروشها انواع

 يتهاجم ریو غ يتهاجم

 نیسالمت جن صیتشخ

  و يكيزیوفیب ليانقباض، تست بدون استرس، پروفا يتست استرس 

 و عوارض بيو معا ايهر روش ، مزا يژگيو فيتعر

 پره ناتال صیتشخ یروشها

 

 در بهداشت مادر و نوزاد کیژنت تیاهم    14و13

 يو ژن يبر اختالالت کروموزوم یمرور

  یدر باردار کیاختالالت ژنت صیتشخ

 کیژنت مشاوره

 کیپرستار در مشاوره ژنت نقش

 مانيدرد زا علل

 يداروئ ریکاهش درد غ یروشها انواع

 يکاهش درد داروئ یروشها انواع

 

 بریل فيتعر    16و15

 نیو.. جن شيو نما تیقرارو موقع فينعر

 بریل سمیمكان

 مانيزا يرحم یها فاز

 بریل مراحل

 بریاز مراحل ل کيالزم در هر اقدامات

 

 نفاس فيعرت    18و17

 مانيمادر پس از زا يجسم راتییتغ

و  رانيخانواده در ا میتنظ خچهيتار  مانيمادر پس از زا يروان راتییتغ

 جهان

 خانواده میتنظ فيتعر

 و جهان رانيخانواده در ا میتنظ یها یاهداف و استراتژ تیاهم

  شده شنهادیپ یمثل و روشها دیاسالم نسبت به تول نظر

 خانواده میبهداشت و تنظ یزير برنامه

 يعیطب یاز باردار یریشگیپ یروشها

 يمصنوع یاز باردار یریشگیپ یروشها

 خانواده میبهداشت و تنظ یبرنامه ها يابیارزش

 

 يعینوزاد طب    20و19

 نوزاد یولوژيزیف

 نوزاد يكيزیف مشخصات

 الزم در اتاق نوزادان مراقبت

 در منزل مراقبت

 مادر رینوزاد با ش هيتغذ

 مادر ریش یايمزا

 

 
  1388 نوزاد، و مادر بهداشت پرستاری ،يکاشان يغمیض ربابه .1 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

  1388 نوزاد، و مادر بهداشت پرستاری. يزه صالح اهلل تيهدا  .2

  1391نوزاد، و مادر بهداشت رستاری ،ينوقاب یاسد يعل ،احمدیذوالفقار ترایم .3

  1389 ،يقطب روشنک و يجهان يقاض بهرام: ترجمه. امزیليو مانيزا و یباردار. اسپانگ روس هوث، بلوم لونو، نگهامیکان  .4

  1390. گلبان انتشارات. دالور بهرام قطبي، روشنک ترجمه. النگمن شناسي جنین. سادلر توماس .5

 پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزارت خانواده میتنظ جزوات .6

 لمیف و دياسال وتر،یکامپ: يآموزش رسانه ،يگروه پاسخ و پرسش و يسخنرانروش تدريس : 



33 
 

 آموزشي فیلم و اورهد اساليد، برد، وايت آموزشي تكنولوژی وسايلامكانات آموزشي: 

 پاسخ و پرسش در شرکت کالس، در فعال حضور تكالیف دانشجو :  

 : يکالس پاسخ و پرسششیوه ارزشیابي : 

 : کالس در منظم حضور

 : ترم انیم امتحان

 : ترم انيپا امتحان

 (:  یاریاخت)  کنفرانس ارائه

                   

  مدير گروه: خانم شرفي                                                                                                                                         مدرس : 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 34 :میزان ساعات واحد عملي( 5/0واحد تئوری و  1واحد ) 5/1 :واحد تعداد    عملي          تئوری: درس نوع اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای :درس نام

    

 - ز:پیشنیا دروس 17 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

: کالس شروع  تحصیلي سال     دوم       اول   نیمسال  : کالس پايان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ کالس شماره :کالس برگزاری محل

 :جلسات زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

معرفي درس و تكالیف، منابع و رفرنس، تاريخچه، مفهوم اخالق، تعاريف اخالق پرستاری و اهمیت     1

 آن 
 

  معنويت و فلسفه اخالق، تئوری ها و مكاتب اخالقي، اخالق زيستي    2

  کنفرانس اول: چالش های اخالق پرستاری در اطفال     3

  کرامت انسان و ارزش های اخالقي اسالمي    4

  کنفرانس دوم: چالش های اخالق پرستاری در زنان باردار و جنین     5

  نظام نامه های اخالقي در پرستاری، تصمیم گیری اخالقي    6

  کنفرانس سوم: چالش های اخالق پرستاری در افراد ناتوان     7

  قوانین و مقررات حرفه پرستاری، آزمون میان ترم    8

  کنفرانس چهارم: چالش های اخالق پرستاری در سالمندان     9

  موضوعات اخالقي و قانوني در پرستاری    10

  کنفرانس پنجم: چالش های اخالق پرستاری در بیماران رواني     11

  ارتباط درماني پرستار با بیمار و مددجويان و خانواده آنان     12

  کنفرانس ششم: چالش های اخالق پرستاری در مجهول الهويه و بدون سرپرست     13

  ارتباط حرفه ای با ساير اعضا تیم مراقبت ، بهداشت و درمان    14

  کنفرانس هفتم: چالش های اخالق پرستاری در بیماران اورژانسي    15

  وضعیت اغماءکنفرانس هشتم: چالش های اخالق پرستاری در بیماران در     16

  آزمون    17

 مالحظات : 

  : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                              : خانم شرفیگروه مدير 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 5/0واحد تئوری و  1واحد ) 5/1تعداد واحد :  حرفه اینام درس : اخالق پرستاری و ارتباط 

 واحد عملي(

 نظری 

 عملي 

 34:  میزان ساعات

 دوم        نیمسال اول  -دروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته :  کارشناسي پرستاری

 سال تحصیلي:  

   شماره محل برگزاری : کالس اتمام کالس :  شروع کالس :  17تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 یپرستار در ياخالق اعمال توسعه در ييتوانا ،یا حرفه ارتباط متداول یها روش با ييآشنا ،ياخالق اقدامات یبرا الزم یها مهارت و اصول با ييآشنااهداف کلي : 

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ويژه : 

 (يشناخت طهیح. )کنند انیب را یپرستار اخالق ینظر يمبان و يخيتار یها جنبه-1

 ( يشناخت طهیح. )دهند شرح را یپرستار در آن یکاربردها و يستيز اخالق اصول-2

 (يشناخت طهیح. )دهند قرار لیتحل و هيتجز مورد را یپرستار کادر در ياخالق یها دگاهيد-3

 (يشناخت طهیح. )دهند حیتوض را یپرستار اخالق با منطبق ،يپزشك علوم مختلف یها رشته در يانسان روابط گرفتن نظر در با ياخالق یریگ میتصم یها راه-4

 (يشناخت طهیح. )کنند مشارکت انيمددجو از مراقبت در ياخالق یها یریگ میتصم به مربوط مباحث در-5

 ( يشناخت طهیح. )دهند شرح را یپرستار در ياخالق عملكرد توسعه یکارها راه-6

 (يشناخت طهیح. )دهند نشان تیحساس ياخالق موضوعات به نسبت-7

 (يشناخت طهیح. )باشند متعهد مارانیب/انيمددجو حقوق از تيحما به نسبت-8

 (يشناخت طهیح. )دهند قرار نقد مورد را خود یکار طیمح و خود یا حرفه اخالق رشد-9

 (يشناخت طهیح. )دهند قرار نقد مورد خود یکار یها طیمح در را يانسان کرامت و ياخالق یها ارزش کاربرد-10

 جدول زمانبندی جلسات:

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

معرفي درس و تكالیف، منابع و رفرنس، تاريخچه، مفهوم اخالق، تعاريف اخالق پرستاری     1

 و اهمیت آن 
 

  اخالق، تئوری ها و مكاتب اخالقي، اخالق زيستيمعنويت و فلسفه     2

  کنفرانس اول: چالش های اخالق پرستاری در اطفال     3

  کرامت انسان و ارزش های اخالقي اسالمي    4

  کنفرانس دوم: چالش های اخالق پرستاری در زنان باردار و جنین     5

  گیری اخالقينظام نامه های اخالقي در پرستاری، تصمیم     6

  کنفرانس سوم: چالش های اخالق پرستاری در افراد ناتوان     7

  قوانین و مقررات حرفه پرستاری، آزمون میان ترم    8

  کنفرانس چهارم: چالش های اخالق پرستاری در سالمندان     9

  موضوعات اخالقي و قانوني در پرستاری    10

  کنفرانس پنجم: چالش های اخالق پرستاری در بیماران رواني     11

  ارتباط درماني پرستار با بیمار و مددجويان و خانواده آنان     12

  کنفرانس ششم: چالش های اخالق پرستاری در مجهول الهويه و بدون سرپرست     13

  درمانارتباط حرفه ای با ساير اعضا تیم مراقبت ، بهداشت و     14

  کنفرانس هفتم: چالش های اخالق پرستاری در بیماران اورژانسي    15

  کنفرانس هشتم: چالش های اخالق پرستاری در بیماران در وضعیت اغماء    16

   آزمون    17
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 1388. یپرستار امور دفتر -سالمت معاونت. بهداشت وزارت. اول چاپ. یپرستار در اتیاخالق. دیناه ،یرین دهقان. سودابه ،ييجوال: ترجمه. ورنا ن،يچود (1

 1394. اول چاپ. یدریح: انتشارات. تهران. یا حرفه ارتباط و یپرستار اخالق. پگاه پور، یمطور فرزانه، ييآقا گل. مانهيا ،یباقر (2

3) B, Rich K. L, Nursing Ethics Across the curriculum and into practice, Boston: Jones and Bartelett Publishers. ed 

 بهتر، یریادگي و تر قیعم درک منظور به نیچن هم. شد خواهد ارائه يگروه بحث و پاسخ و پرسش با همراه يسخنران روش از استفاده با يدرس واحد نياروش تدريس : 

 .   گرفت خواهد قرار نظر تبادل و بحث مورد و شده ارائه انيدانشجو توسط ينیبال مراقبت یها بخش در یپرستار یا حرفه روابط و یپرستار اخالق یها چالش
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 مربوط افزارهای نرم و رايانه ماژيک تخته پروژکتورامكانات آموزشي: 

 تكالیف دانشجو :  

  درس کالس در منظم حضور-1

 يگروه های بحث در فعال شرکت-2

     یپرستار یا حرفه روابط و یپرستار اخالق یها چالش به مربوط یها کنفرانس ارائه-3

 شیوه ارزشیابي :

    يگروه یها تیفعال و ها دربحث فعال شرکت و مستمر حضور •

                                                                           کنفرانس ارائه •

                                                                       ترم انیم امتحان •

                                                                      ترم پايان امتحان •

 

  مدير گروه: خانم شرفي                                                                                                         مدرس :                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
میزان  واحد عملي( 5/0واحد تئوری و  1واحد ) 5/1 :تعدادواحد عمليتئوری: نوعدرس تحقیق در پرستاری :درس نام

 34:ساعت

 -ز:دروسپیشنیا 17:تعدادجلسات پرستاری :آموزشي گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي نامرشته

: کالس شروع ليتحصی سال  دوم              اول نیمسال  : کالس پايان 

 : سالن امتحانات متحان برگزاريا محل :  امتحان وساعت تاريخ کالس شماره...... :کالس برگزاری محل

 :جلسات جدولزمانبندی

 مدرسين موضوعجلسه ساعت تاريخ روز جلسه

معرفي درس و تكالیف، منابع و رفرنس، تاريخچه، اهمیت و تعاريف پژوهش، انواع تحقیق و مراحل     1

 فرايند پژوهش 
 

  مقايسه تحقیقات کمي و کیفي، کلیات انواع روش های تحقیق کمي    2

  انتخاب مسئله تحقیق، چگونگي تدوين عنوان، تنظیم اهداف، فرضیات و سئواالت پژوهش     3

  مروری بر مطالعات، بیان مسئله     4

ارائه بخش اول پروپوزال توسط گروه های دانشجويي بر اساس فرمت پروپوزال تا آخر جلسه سوم ،     5

 گزارش برخي طرح های پیشنهادی دانشجويان، بحث و تبادل نظر پیرامون آن 

 

  انواع مطالعات توصیفي، مطالعات گذشته نگر و آينده نگر    6

  متغیرهای مداخله گرانواع مطالعات مداخله ای و نحوه کنترل     7

  جامعه و محیط پژوهش، انواع روش های نمونه گیری، آزمون میان ترم     8

ارائه بخش دوم پروپوزال توسط گروه های دانشجويي بر اساس فرمت پروپوزال تا آخر جلسه هفتم ،     9

 گزارش برخي طرح های پیشنهادی دانشجويان، بحث و تبادل نظر پیرامون آن

 

  محاسبه حجم نمونه در انواع مطالعات    10

روش ها و ابزار جمع آوری داده ها، روايي و پايايي ابزار جمع آوری داده ها ، چگونگي تكمیل     11

 جدول گانت و جداول بودجه 

 

  مسائل اخالقي و انساني در تحقیق، روايي مطالعه، محدوديت های مطالعه    12

توسط گروه های دانشجويي بر اساس فرمت پروپوزال تا آخر جلسه يازدهم  ارائه بخش سوم پروپوزال    13

 ، گزارش برخي طرح های پیشنهادی دانشجويان، بحث و تبادل نظر پیرامون آن

 

  SPSSانواع متغیرها، کلیات مربوط به انتخاب آزمون های آماری، معرفي نرم افزار     14

گروه های دانشجويي بر اساس فرمت پروپوزال تا آخر جلسه ارائه بخش چهارم پروپوزال توسط     15

 چهاردهم ، گزارش برخي طرح های پیشنهادی دانشجويان، بحث و تبادل نظر پیرامون آن

 

  چگونگي نوشتن منابع، سبک های رفرنس نويسي    16

  آزمون    17

 مالحظات : 

 

  : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                    : خانم شرفی     مديرگروه
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
واحد تئوری و 1واحد ) 5/1تعداد واحد :  نام درس : تحقیق در پرستاری

 واحد عملي( 5/0

 نظری 

 عملي 

 34میزان ساعات :

 دوم        نیمسال اول  -دروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری پرستاریرشته :  کارشناسي 

  سال تحصیلي:

 کالس  شمارهمحل برگزاری :  اتمام کالس :  شروع کالس 17 تعداد جلسات :

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان :  

 قاتیتحق انجام در ييتوانا ،یپرستار در قیتحق متداول یها روش با ييآشنا ق،یتحق نديفرا يچگونگ و اصول با ييآشنااهداف کلي : 

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ويژه : 

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را پژوهش يعلم روش .1

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را يدرمان-يبهداشت ستمیس در پژوهش تیاهم  .2

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را يکم قیتحق یها روش انواع .3

 (يشناخت طهیح. )دينما نییتع را یا حرفه و يتخصص یها طهیح مسائل .4

 ( يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را الزم اطالعات به يابیدست یها روش .5

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را رهایمتغ انواع .6

 (يشناخت طهیح. )دينما نيتدو را پژوهش سئواالت و ها هیفرض اهداف، پژوهش نوع به توجه با .7

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را اطالعات یآور جمع ابزار و ها روش .8

 (يشناخت طهیح. )دهد حیتوض را پژوهش طیمح و نمونه جامعه، .9

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را یریگ نمونه یها روش .10

 (يشناخت طهیح. )دينما انیب را يقاتیتحق یها طرح انجام در ياخالق مسائل .11

 (يشناخت طهیح. )دهد شرح را يقیتحق یها افتهي و جينتا ارائه يچگونگ .12

 جدول زمانبندی جلسات:

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

معرفي درس و تكالیف، منابع و رفرنس، تاريخچه، اهمیت و تعاريف پژوهش، انواع تحقیق     1

 و مراحل فرايند پژوهش 
 

  مقايسه تحقیقات کمي و کیفي، کلیات انواع روش های تحقیق کمي    2

  انتخاب مسئله تحقیق، چگونگي تدوين عنوان، تنظیم اهداف، فرضیات و سئواالت پژوهش     3

  مروری بر مطالعات، بیان مسئله     4

ارائه بخش اول پروپوزال توسط گروه های دانشجويي بر اساس فرمت پروپوزال تا آخر     5

 جلسه سوم ، گزارش برخي طرح های پیشنهادی دانشجويان، بحث و تبادل نظر پیرامون آن 

 

  انواع مطالعات توصیفي، مطالعات گذشته نگر و آينده نگر    6

  متغیرهای مداخله گرانواع مطالعات مداخله ای و نحوه کنترل     7

  جامعه و محیط پژوهش، انواع روش های نمونه گیری، آزمون میان ترم     8

ارائه بخش دوم پروپوزال توسط گروه های دانشجويي بر اساس فرمت پروپوزال تا آخر     9

 جلسه هفتم ، گزارش برخي طرح های پیشنهادی دانشجويان، بحث و تبادل نظر پیرامون آن

 

  محاسبه حجم نمونه در انواع مطالعات    10

روش ها و ابزار جمع آوری داده ها، روايي و پايايي ابزار جمع آوری داده ها ، چگونگي     11

 تكمیل جدول گانت و جداول بودجه 

 

  مسائل اخالقي و انساني در تحقیق، روايي مطالعه، محدوديت های مطالعه    12

توسط گروه های دانشجويي بر اساس فرمت پروپوزال تا آخر  ارائه بخش سوم پروپوزال    13

جلسه يازدهم ، گزارش برخي طرح های پیشنهادی دانشجويان، بحث و تبادل نظر پیرامون 

 آن

 

  SPSSانواع متغیرها، کلیات مربوط به انتخاب آزمون های آماری، معرفي نرم افزار     14

گروه های دانشجويي بر اساس فرمت پروپوزال تا آخر ارائه بخش چهارم پروپوزال توسط     15

جلسه چهاردهم ، گزارش برخي طرح های پیشنهادی دانشجويان، بحث و تبادل نظر پیرامون 

 آن
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  چگونگي نوشتن منابع، سبک های رفرنس نويسي    16

  آزمون    17
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

   1388. عیرف شهياند انتشارات. تهران. همكاران و دیناه ،یرین دهقان: ترجمه. پرستاری در تحقیق روش. گرو و برنز (1

 1393. اول چاپ. عیرف شهياند انتشارات. تهران. نهیتهم ،يصالح. فاطمه دهیس ا،ین يجالل.  دیناه ،یرین دهقان: ترجمه. یپرستار قیتحق اصول. هانگلر -بک -تیپول (2

 يپزشك علوم دانشگاه انتشارات. تهران. يپزشك علوم در یکاربرد یها پژوهش يشناس روش. سامان يتوکل اکبر، يفتوح رضا، دیس مجدزاده ن،یحس يافضل ملک (3

 1383.تهران

  1381. يسالم انتشارات. تهران. بهداشت و يپزشك علوم در قیتحق روش. قهيصد یاکبر يعل ریام و اليژ یدیسع عابد (4

 1390. ايآر علم پژواک: انتشارات. تهران. يپزشك علوم یها پژوهش در یآمار زیآنال. آرش اتیب و محمد دیس نژاد فرشته اکبر، يعل حقدوست ،يعل يچهرئ (5

6) Burns N, Grove SK. Nursing Research. 4th edition. W.B Saunders Co. 2001 

7) Wood GL, Haber J. Nursing Research. 7th edition. Mosby Co. 2010 

8) Boswell C, Cannon S. Nursing Research. Jones and Bartlett Publishers. 2007 

9) Electronic Journals in website of Zanjan University of Medical Sciences  

 

 طرح ، بهتر یریادگي و تر قیعم درک منظور به نیچن هم. شد خواهد استفاده يگروه بحث و پاسخ و پرسش با همراه يسخنران روش از يدرس واحد نيا درروش تدريس : 

 .گرفت خواهد قرار نظر تبادل و بحث مورد و دهيگرد ارائه شده نییتع جلسات در انيدانشجو توسط شده نيتدو يپژوهش یها

 در يآموزش کمک ليوسا ريسا و يكيزیف نهيمعا هوشمند یها ماکت و موالژ پروژکتور، دئويو وتر،یکامپ لم،یف د،ياسال از استفاده با يدرس واحد نياامكانات آموزشي: 

 .شد خواهد ارائه دسترس

 تكالیف دانشجو :  

  درس کالس در منظم حضور .1

 يگروه های بحث در فعال شرکت .2

    رانیفراگ توسط منتخب يپژوهش پروپوزال ارائه .3

  شیوه ارزشیابي :

      يگروه یها تیفعال و ها دربحث فعال شرکت و مستمر حضور •

                                                                           پروپوزال ارائه •

                                                                          ترم انیم امتحان •

                                                                        ترم پايان امتحان •

 پروپوزال. ندينما ارائه و نموده آماده مرحله به مرحله را خود پروپوزال يلیتحص ترم طول در و يکالس ميتقو به توجه با ديبا انيدانشجو پروپوزال، نيتدو و هیته منظور به 

 .  بود خواهد حصول قابل نمره 6 تا شود يم ارائه کالس در که ييدانشجو یها

 

  مدير گروه: خانم شرفي                                                                                                                   مدرس :                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 فرد و خانواده سالمت یپرستار :درس نام

    عملي          تئوری: درس نوع
 5/25 میزان ساعات 5/1 :واحد تعداد

 - ز :پیشنیا دروس 12 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

: کالس شروع  تحصیلي سال     دوم       اول   نیمسال  

 

 :  کالس پايان

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 زمینه به درستي تعريف کندخانواده را از ديدگاه صاحبنظران مختلف در اين     1

 ها را بطور جامع توضیح دهد خصوصیات کلي و مشترک خانواده

 نوع خانوده خود را تعیین نمايد انواع متفاوت خانواده را از لحاظ ساختار با هم درست مقايسه کند

 خانوده هسته ای و گسترده را با هم مقايسه کند
 

 

 بطور خالصه تعريف کند خانواده را از ديدگاه اسالم    2

 آيات مربوط به اهمیت ازدواج را حداقل دو مورد بیان کند احاديث و

 معیارهای ازدواج را از ديدگاه اسالم بیان کند
 

 

 اهمیت حفظ سالمت و بهداشت خانواده را شرح دهد.    3

 عوامل موثر بر بهداشت خانواده را نام برده و هريک را توصیف نمايد. 
 

 

 ذکر کند در پايان تدريس مراحل زندگي خانواده رااز ديدگاه دووال بطور خالصه    4

 تفسیر کند در پايان تدريس علل بحران زای تولد فرزند در خانواده را بطور کامل

مورد  4با توجه به مفاهیم تدريس شده معیارهای مورد نظر در تعیین مراحل زندگي را حداقل در 

 توضیح دهد

 توضیح دهد مفهوم والديني را بطور جامع تدريسدر پايان 
 

 

  وظايف تكاملي و مداخله های بهداشتي خانواده  در  مراحل مختلف سني را بیان نمايد    5

 در پايان تدريس واژه نقش را در دو سطر تعريف کند    6

خانواده درست  نقشهای غیر رسمي را در يک مرجع از کتابهای ذکر شده با اصول کامالمنطبق

 توضیح دهد

 .با هم مقايسه نمايد طبق اصول تدريس شده مشخصات يک ارتباط موثر و غیر موثر

 در پايان تدريس درست عملكردهای مهم خانواده را توضیح دهد
 

 

 اهمیت بازديد از منزل را در پرستاری بهداشت جامعه شرح دهد.    7

 مراحل بازديد منزل را ذکر کند.

 امنیتي و قانوني را در بازديد منزل توضیح دهد. مسائل
 

 

 مراحل فرايند پرستاری را در کاهش مخاطرات سالمت خانواده به ترتیب فهرست نمايد    8

 کاربرد فرايند پرستاری را در کاهش مخاطرات سالمتي خانواده شرح دهد .
 

 توضیح دهد در پايان تدريس بحران را با تأکید بر اثر آن بر خانواده    9

 بیان کند طبق درس داده شده چگونگي مداخله در بحران را با تاکید بر اهداف آن به درستي

 را بطور کامل بكار گیرد در پايان تدريس فرايند پرستاری را در حل بحران

 طبق اصول آموزش داده شده مراحل بحران و واکنش در مقابل آن را درست بیان کند
 

 

 تدريس تاريخچه سوء رفتار با کودکان را درست بیان کنددر پايان     10

 در پايان تدريس انواع سوء رفتار با کودکان را بطور خالصه طبقه بندی کند

 را درست تعريف کند سالمندان برحسب نوع مشكل سوء رفتار با 
 

 

 و تحلیل کنددر پايان تدريس نگرش فردی در مورد معضالت مصرف مواد را به درستي تجزيه     11

 طبق درس داده شده بین اصطالحات سوئ مصرف و وابستگي و اعتیاد به درستي تمايز قايل شود

بحث  در پايان تدريس نقش پرستار را در انواع پیشگیری ها در مبحث سوء مصرف مواد بطور کامل

 کند
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درست تعیین طبق اصول آموزش داده شده ويژگي های داروی های مختلف مورد سوء مصرف را 

 کند

 بیان کند.  معلولیت و آثار آن بر خانواده
 

 فقر را تعريف کند    12

 انواع فقر را بیان کند 

 مشكالت خانواده فقیر را شرح دهد. 

 ويژگیهای خانواده تک سرپرست را شرح دهد 

 اثار طالق بر خانواده را بیان کند.
 

 

 مالحظات : 

 

  : سيد ميثم ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                        فريبا شرفی : سيده  گروه مدير      
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 و فرد سالمت یپرستارنام درس : 

 خانواده

 نظری  5/1تعداد واحد : 

 عملي 

  5/25:  میزان ساعات

 دوم        نیمسال اول  -دروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته :  کارشناسي پرستاری

 سال تحصیلي     

   شماره محل برگزاری : کالس اتمام کالس :  شروع کالس :  12تعداد جلسات : 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 .سازد يم فراهم را آن حل یها روش و خانواده سالمت مشكالت و مسائل صیتشخ و شناخت ،يبررس نهیزم در یریادگي تجارب درس نيااهداف کلي : 

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ويژه : 

 .دهد حیتوض را خانواده انواع و خانواده مفهوم -1

 .دهد حیتوض را اسالم دگاهيد از خانواده -2

 .دهد شرح را خانواده سالمت و یفرد يبهداشت اصول -3

 .ببرد نام را خانواده تكامل مراحل -4

 .کند انیب را خانواده یساختارها -5

 .کند ذکر را خانواده در منزل ديبازد اصول -6

 .دهد حیتوض را خانواده در یپرستار نديفرا -7

 .دهد شرح را آن تطابق یها روش و خانواده در بحران -8

 .دهد حیتوض را(  یآزار یسالمند و یآزار کودک) خانواده در رفتار سوء -9

 .دهد حیتوض و برده نام را(  طالق و فقر اد،یاعت ، تیمعلول)  ريپذ بیآس یها خانواده -10

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 را از ديدگاه صاحبنظران مختلف در اين زمینه به درستي تعريف کندخانواده     1

 ها را بطور جامع توضیح دهد خصوصیات کلي و مشترک خانواده

نوع خانوده خود را تعیین نمايد انواع متفاوت خانواده را از لحاظ ساختار با هم درست 

 مقايسه کند

 خانوده هسته ای و گسترده را با هم مقايسه کند
 

 

 بطور خالصه تعريف کند خانواده را از ديدگاه اسالم    2

 آيات مربوط به اهمیت ازدواج را حداقل دو مورد بیان کند احاديث و

 معیارهای ازدواج را از ديدگاه اسالم بیان کند
 

 

 اهمیت حفظ سالمت و بهداشت خانواده را شرح دهد.    3

 عوامل موثر بر بهداشت خانواده را نام برده و هريک را توصیف نمايد. 
 

 

 ذکر کند در پايان تدريس مراحل زندگي خانواده رااز ديدگاه دووال بطور خالصه    4

 تفسیر کند در پايان تدريس علل بحران زای تولد فرزند در خانواده را بطور کامل

معیارهای مورد نظر در تعیین مراحل زندگي را حداقل با توجه به مفاهیم تدريس شده 

 مورد توضیح دهد 4در 

 توضیح دهد مفهوم والديني را بطور جامع در پايان تدريس
 

 

  وظايف تكاملي و مداخله های بهداشتي خانواده  در  مراحل مختلف سني را بیان نمايد    5

 کند در پايان تدريس واژه نقش را در دو سطر تعريف    6

نقشهای غیر رسمي را در يک خانواده  مرجع از کتابهای ذکر شده با اصول کامالمنطبق

 درست توضیح دهد

 .با هم مقايسه نمايد طبق اصول تدريس شده مشخصات يک ارتباط موثر و غیر موثر

 در پايان تدريس درست عملكردهای مهم خانواده را توضیح دهد
 

 

 منزل را در پرستاری بهداشت جامعه شرح دهد.اهمیت بازديد از     7

 مراحل بازديد منزل را ذکر کند.

 مسائل امنیتي و قانوني را در بازديد منزل توضیح دهد.
 

 

  مراحل فرايند پرستاری را در کاهش مخاطرات سالمت خانواده به ترتیب فهرست نمايد    8
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 خانواده شرح دهد .کاربرد فرايند پرستاری را در کاهش مخاطرات سالمتي 

 در پايان تدريس بحران را با تأکید بر اثر آن بر خانواده توضیح دهد    9

 طبق درس داده شده چگونگي مداخله در بحران را با تاکید بر اهداف آن به درستي

 بیان کند

 را بطور کامل بكار گیرد در پايان تدريس فرايند پرستاری را در حل بحران

 داده شده مراحل بحران و واکنش در مقابل آن را درست بیان کند طبق اصول آموزش
 

 

 در پايان تدريس تاريخچه سوء رفتار با کودکان را درست بیان کند    10

 در پايان تدريس انواع سوء رفتار با کودکان را بطور خالصه طبقه بندی کند

 را درست تعريف کند سالمندان برحسب نوع مشكل سوء رفتار با 
 

 

در پايان تدريس نگرش فردی در مورد معضالت مصرف مواد را به درستي تجزيه و     11

 تحلیل کند

طبق درس داده شده بین اصطالحات سوئ مصرف و وابستگي و اعتیاد به درستي تمايز 

 قايل شود

در پايان تدريس نقش پرستار را در انواع پیشگیری ها در مبحث سوء مصرف مواد 

 بحث کند بطور کامل

طبق اصول آموزش داده شده ويژگي های داروی های مختلف مورد سوء مصرف را 

 درست تعیین کند

 بیان کند.  معلولیت و آثار آن بر خانواده
 

 

 فقر را تعريف کند    12

 انواع فقر را بیان کند 

 مشكالت خانواده فقیر را شرح دهد. 

 ويژگیهای خانواده تک سرپرست را شرح دهد 

 اثار طالق بر خانواده را بیان کند.
 

 

 
  منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 .رفیع انديشه. تهران. دوم ويرايش. بهداشتي خدمات کلیات و اصول(. 1386) تیمور ماليي آقا -1

 .نگر جامعه نشر. تهران.  1 و2 و3 جامعه بهداشت پرستاری درسنامه( 1390) اسحاق، آبادی ايلدر  -2
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 الكترونیكي آموزش و يگروه بحث ،یمغز طوفان پاسخ، و پرسش سخنراني، روش تدريس :

 مربوط افزارهای نرم و رايانه ماژيک تخته پروژکتورامكانات آموزشي: 

 ترجمه ارائه و قیتحق اي کنفرانس ارائه ،يگروه یها بحث در شرکت و سواالت به پاسخدهي کالس، در منظم و موقع به حضور تكالیف دانشجو :  

 : کالس در فعال شرکت و موقع به حضورشیوه ارزشیابي : 

 : جلسه هر در پاسخ و پرسش

 : ترجمه اي کنفرانس ارائه

 : ترم میان امتحان

 : ترم پايان امتحان 

 : جمع

  مدير گروه: خانم شرفي                                                                                                                       مدرس : 

 



44 
 

 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

 patientآموزش بیمار)  نديفرآ :درس نام

education) تئوری: درس نوع          عملي   
ساعت  9 :میزان ساعات   يعمل واحد 5/0 و  ینظر واحد 5/0 :واحد تعداد

 ساعت عملي 17نظری و 

 - ز :پیشنیا دروس جلسه عملي 8جلسه نظری و  4 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه پرستاری :تحصیلي رشته نام

         :    کالس پايان   :       کالس شروع  تحصیلي سال دوم       اول   نیمسال

 : سالن امتحانات  امتحان برگزاری محل : امتحان ساعت و تاريخ شماره کالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

ارائه طرح درس و مروری بر عناوين درسي و تعیین کنفرانس ها و تكالیف دانشجويي     اول

 فرايند آموزش و يادگیری –جايگاه آموزش به بیمار در مراقبت های بهداشتي 

 

 –حیطه هاای ياادگیری    -اصول و موانع يادگیری  –انواع نظريه های يادگیری و کار برد آن     دوم

 تئوری های عمومي انگیزش 

 

طراحي نظام آموزشاي ، اناواع اهاداف آموزشاي، روش هاای آماوزش و نقاش رساانه هاای              سوم

 آموزشي 

 

  فرايند ارزشیابي ، انواع ارزشیابي، اهداف ارزشیابي، اهمیت و ضرورت ارزشیابي     چهارم

  گروه بندی و تعیین عنوان آموزش به بیمار و تهیه طرح درس     پنجم

رواني و اجتماعي مددجويان و تعیین نیاز های آموزشي آناان و ارائاه طارح     –بررسي جسمي     ششم

 درس 

 

ارائه محتوای آموزش به بیمار بخش اول با استفاده از انواع شیوه های تدريس در آموزش باه      هفتم

 بیمار

 

های تدريس در آموزش به ارائه محتوای آموزش به بیمار بخش دوم با استفاده از انواع شیوه     هشتم

 بیمار

 

  آموزش به بیمار فرضي به روش ايفای نقش ارائه انواع روشهای آزمون و ارزشیابي     نهم

  ارائه محتوای ارزيابي و ارزشیابي فراگیران و بیمار     دهم

يازدهم و 

 دوازده

دانشاجويان و  جمع بندی و امتیاز دهاي دوره ای عنااوين درساي در گاروه هاا و نظار سانجي           

 بازنگری تكالیف آموزش به بیمار

 

 مالحظات : 

   ي: سید میثم ابراهیدانشكده آموزشي معاون                           : سیده فريبا شرفيگروه مدير
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 زنجان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 پرستاري ابهر دانشكده
LESSON  PLAN 

 
آموزش بیمار)  نديفرآنام درس :   

patient education) 

 نظری   عملي واحد 5/0تعداد واحد : 

 عملي 

 ساعت عملي  17:  میزان ساعات

 دوم      نیمسال اول  -دروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 سال تحصیلي  

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  شروع کالس :  پايان کالس :  جلسه 8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 اهداف کلي :

 . یپرستار نديفرا در ماریب به آموزش يطراح و کاربرد و یریادگي و سيتدر روش و آموزش نديفرآ با دانشجو ييآشنا و شناخت

 اهداف ويژه عملي:

 .)شناختي و مهارتي( اهداف کلي و رفتاری را تدوين نمايد -1

 (يمهارت و ي، نگرشيشناخت.) مددجويان را از نظر جسمي ، رواني و اجتماعي بررسي نمايد . -2

 (يمهارت و يشناخت.) نیاز های آموزشي مددجوی فرضي را تدوين نمايد . -3

 (يمهارت و يشناخت.)طراحي آموزشي برای مددجوی فرضي را تدوين نمايد.  -4

 (يمهارت و، نگرشي  يشناخت.) ا به طريقه ايفای نقش اجرا نمايد .آموزش به مددجوی فرضي ر- 5

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي ، نگرشي و مهارتي

 

 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  گروه بندی و تعیین عنوان آموزش به بیمار و تهیه طرح درس     اول

رواني و اجتماعي مددجويان و تعیین نیاز های آموزشي  –بررسي جسمي     دوم

 آنان و ارائه طرح درس 

 

ارائه محتوای آموزش به بیمار بخش اول باا اساتفاده از اناواع شایوه هاای          سوم

 تدريس در آموزش به بیمار

 

های ارائه محتوای آموزش به بیمار بخش دوم با استفاده از انواع شیوه     چهارم

 تدريس در آموزش به بیمار

 

آموزش به بیمار فرضي به روش ايفای نقش ارائه انواع روشهای آزمون و     پنجم

 ارزشیابي 

 

  ارائه محتوای ارزيابي و ارزشیابي فراگیران و بیمار     ششم

جمع بندی و امتیاز دهي دوره ای عناوين درسي در گروه ها و نظر سنجي     هفتم و هشتم

 دانشجويان و بازنگری تكالیف آموزش به بیمار

 

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 .1390.يدجیه میحك.تهران.خانواده و ماریب به آموزش.،فاطمهیغفار .1

 1386.بشری. تهران ييماما  یپرستار دانشكده يعلم ئتیه یاعضا ترجمه.  یپرستار فنون و اصول.  یپر و پوتر .2

 .1385.تحفه-یبشر.تهران.يبهشت دیشه یپرستار دانشكده يعلم ئتیه یاعضا ترجمه. ماریب به آموزش .3

 .1385.  يسالم. تهران.  یزير برنامه يعال یشورا سرفصل نيآخر با مار،مطابقیب به آموزش اصول. محبوبه یصفو .4

 .  1384.   يسالم.  تهران.  يبهداشت میت یاعضا هیکل جهت ماریب به آموزش یراهنما ، ماریب به آموزش اصول.  ایتان ، مهاجر .5

  روش تدريس :

 ارائه با امرآموزش در دانشجو مشارکت. گردد يم برگزار موجود يآموزش یابزارها کمک به و پاسخ و پرسش و يگروه بحث و يسخنران روش از استفاده با درس نيا

 .   بود خواهد نقش یفايا قهيطر به يفرض ماریب یبرا يآموزش يطراح یاجرا و يدرس موضوعات رامونیپ کنفرانس

 و ويدئو پروژکتور  power pointامكانات آموزشي: 
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 تكالیف دانشجو: 

 . 2012 -2016ترجمه و ارائه مقاالت تحقیقي يا مروری در رابطه با آموزش در علوم پزشكي و با استفاده از اينترنت ترجیحا سال  -1

مرجع و پايگاه های اطالعاتي معتبر اينترنتي ترجیحا سال 5به روش نرم افزار پاورپوينت حداقل از    CDارائه تكالیف عملي آموزش به بیمار در قالب  -2

2016-2012 

 توجه : عناوين مقاالت و کنفرانس ها و تاريخ تحويل و اجرای آن ها در طي جلسه اول و دوم تعیین مي گردد. 

 شیوه ارزشیابي : 

                        يعمل واحد ييدانشجو فیتكال ارائه

                   

 مدير گروه: سیده فريبا شرفي                                                                                                                      مدرس  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 

و مبارزه با  اصول اپیدمیولوژی :درس نام

    عملي          تئوری: درس نوع بیماريهای شايع
 17 :میزان ساعات 1 :واحد تعداد

 - ز :پیشنیا دروس 8 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

: کالس شروع  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال  :  کالس پايان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ کالس شماره :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

1    
  بیماری و سالمتي بهداشت، اولیه مفاهیم با دانشجويان آشنايي و درس طرح شرح

2    

 کيولوژیدمیو مدل های اپ ولوژییدمیدانش اپ هیاول میبا مفاه انيدانشجو ييآشنا

 رییشگیو کاربرد آن در کنترل و پ هايماریب

 

3    
 مارییو جنبه های انتقال ب يدمیبا انواع اپ يآشنائ

 

  آن سطوح و پیشگیری و عفونت زنجیره بیماريها، سیرطبیعي با دانشجويان آشنايي    4

و کاربرد آن در  يبهداشت زانهاییشاخصها و م ،يشناس تیو جمع ولوژییدمیاپ    5

 ولوژییدمیاپ
 

و آزمونهای غربالگری و نقش آن در کشف  کيولوژیدمیبا انواع مطالعات اپ ييآشنا    6

 هايماریب
 

 هایيماری( و باي)سل، بروسلوز و ماالر عيشا يعفون هایيماریب کيولوژیدمیجنبه های اپ    7

 ها و سوانح و حوادث( تیهپاتي عروق يمزمن )سرطان، قلب ریرواگیغ
 

  يمنتقله از راه جنس هایيماریب کيولوژیدمیجنبه های اپ    8

 مالحظات : 

 

 : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                     خانم شرفی :گروه مدير   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 
   

و مبارزه  نام درس : اصول اپیدمیولوژی

 با بیماريهای شايع

 

 1تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 

 17: میزان ساعات

 

 رشته :  کارشناسي پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

 -دروس پیشنیاز : 

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

   کالس شمارهمحل برگزاری :  اتمام کالس :    شروع کالس :  8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 همه مورد در ياختصاص اطالعات ارائه و جامعه در هايماریب انتشار يچگونگ و جاديا علل ری،یشگیپ يپزشك و ولوژییدمیاپ اصول مورد در الزم اطالعات انتقالاهداف کلي : 

 .کشور در عيشا هایيماریب يشناس رییگ

 اهداف ويژه :

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو از

 (يشناخت طهیح)دهد شرح را مارییب و يسالمت بهداشت، هیاول میمفاه( 1

 (يشناخت طهیح)دهد شرح را هايماریب از رییشگیپ و کنترل در آن کاربرد و هايماریب کيولوژیدمیاپ های مدل و ولوژییدمیاپ دانش هیاول میمفاه( 2

 (يشناخت طهیح)دهد شرح را مارییب انتقال های جنبه و يدمیاپ انواع( 3

 (يشناخت طهیح)دهد شرح را آن سطوح و رییشگیپ و عفونت رهیزنج ها،يماریب يعیرطبیس( 4

 (يشناخت طهیح)دهد حیتوض را ولوژییدمیاپ در آن کاربرد و يبهداشت زانهاییم و شاخصها ،يشناس تیجمع و ولوژییدمیاپ( 5

 (يشناخت طهیح)دهد شرح را هايماریب کشف در آن نقش و غربالگری آزمونهای و کيولوژیدمیاپ مطالعات انواع( 6

 حيتشر را( حوادث و سوانح و ها تیهپات و يعروق يقلب سرطان،) مزمن ریرواگیغ هایيماریب و( ايماالر و بروسلوز سل،) عيشا يعفون هایيماریب کيولوژیدمیاپ های جنبه( 7

 (يشناخت طهیح)دينما

 (يشناخت طهیح)دهد حیتوض را يجنس راه از منتقله هایيماریب کيولوژیدمیاپ های جنبه( 8

 (يشناخت طهیح)دهد شرح را دام و انسان نیب مشترک هایيماریب کيولوژیدمیاپ های جنبه( 9

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

1    
 بهداشت، اولیه مفاهیم با دانشجويان آشنايي و درس طرح شرح

 بیماری و سالمتي

 

2    

های  و مدل ولوژییدمیدانش اپ هیاول میبا مفاه انيدانشجو ييآشنا

رییشگیو کاربرد آن در کنترل و پ هايماریب کيولوژیدمیاپ  

 

3    
 مارییو جنبه های انتقال ب يدمیبا انواع اپ يآشنائ

 

 پیشگیری و عفونت زنجیره بیماريها، سیرطبیعي با دانشجويان آشنايي    4

 آن سطوح و
 

و  يبهداشت زانهاییشاخصها و م ،يشناس تیو جمع ولوژییدمیاپ    5

 ولوژییدمیکاربرد آن در اپ
 

و آزمونهای غربالگری و  کيولوژیدمیبا انواع مطالعات اپ ييآشنا    6

 هايمارینقش آن در کشف ب
 

)سل، بروسلوز و  عيشا يعفون هایيماریب کيولوژیدمیجنبه های اپ    7

ها  تیهپاتي عروق يمزمن )سرطان، قلب ریرواگیغ هایيماری( و بايماالر

 و سوانح و حوادث(

 

   يمنتقله از راه جنس هایيماریب کيولوژیدمیجنبه های اپ    8
 .1392 ،ينینائ يهالکوئ کوروش دکتر ترجمه س،يگورد ولوزییدمیاپ اصول -1 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 1393 سماط، انتشارات سوم، و دوم جلد ،ياجتماع يپزشك و رییشگیپ يپزشك درسنامه. پارک. ای. يج -2

 1391. خسروی انتشارات ،يجانقربان محسن ،يحاتم نیحس زی،يعز دونيفر ران،يا در عيشا هایيماریب کنترل و ولوژییدمیاپ -3

1. Farmer R, Miller D, (2010). Lecture Note on Epidemiology and Community Medicine. 2nd 
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Edition, Oxford, Blackwell 

2. Stanhope M, Lancaster J, (2008). Community and Public Health Nursing, (6th Edition) St. Louis, Mosby. 

3. Logan BB, Daw Kins CE, (2012). Family Center Nursing in the Community. 1st Edition. 

 از زین يزمان مختلف فواصل در. رفتيپذ خواهد انجام پاسخ و پرسش و افكار بارش ،يگروه بحث ،يسخنران روشهای از استفاده با درس نيا سيتدرروش تدريس : 

 و سيتدر يفعل جلسه نيعناو شده، مرور قبل جلسه درس جلسه، هر ابتدای در انيدانشجو يآمادگ يابيارز جهت نیهمچن. شد خواهد گرفته يکالس آزمون انيدانشجو

 .ديگرد خواهد اعالم بعد جلسه نيعناو

 آموزشي فیلم و اورهد اساليد، برد، وايت آموزشي تكنولوژی وسايلامكانات آموزشي: 

 .دينما ثبت و داده گوش دقت به را جلسه هر در شده ارائه تئوری مباحث يستيبا دانشجو -1 تكالیف دانشجو :  

 .باشد داشته فعال مشارکت يکالس مباحثات در يستيبا دانشجو -2

 .دهد ارائه يدرس مباحث نهیزم در را ييها کنفرانس اي فیتكال استاد، درخواست صورت در -3

 .دينما تيرعا را جلسات در منظم حضور جمله از يانضباط زین و يآموزش مقررات -4

 .باشد داشته تسلط گذشته جلسات مطالب به يستيبا دانشجو -5

 ترم انيپا و ترم انیم ،يکالس امتحانات در شرکت -6

                         آموزش در دانشجو فعال مشارکت -1شیوه ارزشیابي : 

                                                             دانشجويي تكالیف ارائه -2

                                                                         ترم انیم آزمون -3

                                                                      ترم پايان آزمون -4

 خانم شرفي :  مدرس                                                                          مدير گروه                                                  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 

 جامعه سالمت یپرستار :درس نام
    عملي          تئوری: درس نوع

 26:میزان ساعات 5/1 :واحد تعداد

 - ز :پیشنیا دروس 13 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

 تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال

 

  : کالس شروع

 

 :کالس پايان

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل : امتحان ساعت و تاريخ کالس شماره :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 جامعه سالمت یپرستار خچهيتار    1

 جامعه سالمت پرستار یکار گستره

 سالمت میت در جامعه سالمت پرستار یتهایفعال و یها نقش

 

یماریب و سالمت فیط سالمت،    2  

 مرتبط یراهبردها و یریشگیپ سطوح فيتعر
 

  يبهداشت هیاول یمراقبتها    3

 سالمت یارتقا و حفظ یالگوها و ها هينظر    4

 سالمت اقتصاد و پرستار
 

  گروه ييايپو    5

  ريپذ بیآس یها گروه با کار    6

  سالمت یها کننده نییتع عوامل    7

  سالمت خدمات دهنده ارائه یها نظام    8

  جامعه يبهداشت يازسنجین اصول    9

  یساز منيا    10

  مدارس بهداشت یپرستار    11

  کودک رشد و ارتقا حفظ، در پرستار نقس تیاهم    12

 مالحظات : 

 

 : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                : خانم شرفیگروه مدير    
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
  

 جامعه سالمت یپرستارنام درس : 

 

 5/1تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 

 26:  ساعاتمیزان 

 

 رشته :  کارشناسي پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

 -دروس پیشنیاز : 

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي    

   کالس شمارهمحل برگزاری :  اتمام کالس : شروع کالس : 13تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 شواهد بر يمبتن و یپرستار نديفرآ قالب در بتواند PHC اصول یریکارگ به با تا دانشجو به آن يمبان و جامعه سالمت نهیزم در الزم اطالعات و دانش انتقالاهداف کلي : 

 .دينما ارائه را جامعه سالمت مشكالت حل جهت مناسب ریتداب

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو ازاهداف ويژه : 

 )حیطه شناختي( دهد شرح را جامعه سالمت یپرستار خچهيتار .1

 )حیطه شناختي( دهد شرح را جامعه سالمت یپرستار یتهایفعال .2

 )حیطه شناختي( دينما انیب را جامعه سالمت پرستار یکار گستره .3

 )حیطه شناختي(کند فهرست را سالمت میت در جامعه سالمت پرستار یتهایفعال و ها نقش .4

 )حیطه شناختي(بشناسد را یماریب و سالمت مفهوم .5

 )حیطه شناختي(کند فيتعر را يسالمت یالگوها .6

 )حیطه شناختي(کند رسم را یماریب و سالمت فیط .7

 )حیطه شناختي(سديبنو را یماریب يعیطب ریس .8

 )حیطه شناختي(کند فيتعر را یریشگیپ .9

 )حیطه شناختي(دهد شرح را هیثالث و هيثانو ه،یاول ،ياساس یریشگیپ .10

11. PHC حیطه شناختي(دهد شرح را( 

 )حیطه شناختي(ببرد نام را يبهداشت یها مراقبت سطوح .12

 )حیطه شناختي(ببرد نام را يبهداشت هیاول یها مراقبت یاجزا و اصول .13

 )حیطه شناختي(دهد شرح را سالمت یارتقا و حفظ یالگوها و ها هينظر .14

 )حیطه شناختي(کند انیب را سالمت اقتصاد در بحث مورد یها عرصه .15

 )حیطه شناختي(کند ذکر را سالمت اقتصاد در پرستار نقش .16

 )حیطه شناختي(کند فيتعر را گروه .17

 )حیطه شناختي(ببرد نام را گروه یها نقش .18

 )حیطه شناختي(دهد شرح را گروه ييايپو .19

 )حیطه شناختي(ببرد نام را ريپذ بیآس یها گروه .20

 )حیطه شناختي(دهد شرح را ريپذ بیآس یها گروه با رابطه در جامعه بهداشت پرستاران یها نقش .21

 )حیطه شناختي(ببرد نام را سالمت کننده نییتع ياجتماع و يفرهنگ ،يستيز عوامل .22

 )حیطه شناختي(دهد شرح را سالمت خدمات دهنده ارائه یها نظام .23

 )حیطه شناختي(بشناسد را جامعه يبهداشت يازسنجین اصول .24

 )حیطه شناختي(کند فيتعر را يمنيا انواع .25

 )حیطه شناختي(سديبنو را یساز منيا گسترش برنامه .26

 )حیطه شناختي(دهد شرح را ها واکسن زيتجو راه و دوز .27

 )حیطه شناختي(کند انیب را مدارس بهداشت خدمات .28

 )حیطه شناختي(دهد شرح را يروان بهداشت در مدرسه نقش .29

 )حیطه شناختي(دهد حیتوض را مدارس بهداشت پرستار نقش .30

 )حیطه شناختي(کند ستیل را کودک رشد یارهایمع .31

 )حیطه شناختي(ببرد نام را کودکان ياجتماع و يروان يستيز مشكالت و عوارض .32

 )حیطه شناختي(دهد حیتوض را کودک رشد و سالمت یارتقا و حفظ در پرستار نقش .33

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 جامعه سالمت یپرستار خچهيتار    1

 جامعه سالمت پرستار یکار گستره
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 سالمت میت در جامعه سالمت پرستار یتهایفعال و یها نقش

یماریب و سالمت فیط سالمت،    2  

مرتبط یراهبردها و یریشگیپ سطوح فيتعر  
 

  يبهداشت هیاول یمراقبتها    3

 سالمت یارتقا و حفظ یالگوها و ها هينظر    4

 سالمت اقتصاد و پرستار
 

  گروه ييايپو    5

  ريپذ بیآس یها گروه با کار    6

  سالمت یها کننده نییتع عوامل    7

  سالمت خدمات دهنده ارائه یها نظام    8

  جامعه يبهداشت يازسنجین اصول    9

  یساز منيا    10

  مدارس بهداشت یپرستار    11

   کودک رشد و ارتقا حفظ، در پرستار نقس تیاهم    12
 واکسیناسیون عوارض کشوری، واکسیناسیون دستورالعملهای) پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مصوب دستورالعملهای نسخه آخرين -1 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 (.ايمني و

 .رفیع انديشه. تهران. دوم ويرايش. بهداشتي خدمات کلیات و اصول(. 1392) تیمور ماليي آقا -2

 .نگر جامعه نشر. تهران.  1 و2 و3 جامعه بهداشت پرستاری درسنامه( 1390) اسحاق، آبادی ايلدر  -3

 ارشد کارشناسي رشته درسي سرفصل آخرين با مطابق(: گروه در پرستاری) 3 جامعه بهداشت(. 1391) حديث خانیان و رويا بیات زهرا، نوده حسیني میمنت، حسیني  -4

 .رفیع انديشه.  تهران. پرستاری

 .بشری نشر. تهران. هشتم چاپ. خانواده بهداشت پرستاری(. 1393) صفیه زاده حسین و کاملیا روحاني میمنت، حسیني  -5

 جلد) نگر جامعه نشر. تهران. ارشد کارشناسي منابع و دروس سرفصل اساس بر النكستر جامعه بهداشت پرستاری(. 1392) نسرين ورجوشاني جعفری و وحیده حسیني -6

 (.2و1

 .دانشگاهي نشر مرکز. تهران. ششم چاپ. ک ناصری و م ح افضلي ملک ترجمه. اپیدمیولوژی اصول(. 1390) ک الف بان و س ج مازنر. س جوديت   -7

 .سبحان نشر. اول چاپ. بهداشت آموزش در پژوهش(. 1392) همكاران و راد شريفي -8

9. Anderson E.& etal (2014) community as client: Application of nursing process 

 يگروه بحث پاسخ، و پرسش سخنراني،روش تدريس : 

 مربوط افزارهای نرم و رايانه ماژيک تخته پروژکتورامكانات آموزشي: 

 يگروه یها بحث در شرکت و سواالت به پاسخدهي کالس، در منظم و موقع به حضور تكالیف دانشجو :  

 : کالس در فعال شرکت و موقع به حضورشیوه ارزشیابي : 

 : جلسه هر در پاسخ و پرسش

 : ترم انیم امتحان

 : ترم انيپا امتحان، 

 : جمع، 

 خانم شرفي:مدرس                                                                  مدير گروه                                                         
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

PLAN COURSE 
 

پرستاری در اختالالت سالمت مادر و  :درس نام

    عملي          تئوری: درس نوع نوزاد
 34 میزان ساعات 2 :واحد تعداد

 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

17 

 بهداشت مادر و نوزادان ز :پیشنیا دروس

:     کالس شروع  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال  :  کالس پايان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 عوارض  دوران بارداری را نام ببرد.     1-2

 . حاملگي را تعريف نموده ، علل و تدابیر پرستاری در آن مورد را بازگو کنداستفراغهای بدخیم 

 تعريفي از پری اکالمپسي ، اکالمپسي ، علل و تدابیر  آن را ارائه کند

  علل خونريزی دوران بارداری را با تفكیک علل آن در سه ماهه های مختلف ) اول ، دوم و  سوم ( بداند. 

 

جراحي در دوران بارداری آشانا شاده ، تاأثیر آن بار حااملگي و نیاز تاأثیر حااملگي بار آن          –با بیماريهای داخلي     4-3

 بیماريها را ذکر نموده و تدابیرپرستاری مربوطه را بداند

 تعريف ، انواع و فیزيوپاتولوژی حاملگي چند قلو را بیان کند و با مراقبتهای دوران باارداری و اداره زايماان چناد   

 قلو آشنا شود

علل زايمانهای آسب پذير را بداند ، نشانه های تشخیص و درمان و مراقبهای پرستاری الزم در مواردآسیب پاذير  

 ذکر کند 

 

  زايمان زودرس را تعريف کند و علل آن را بازگو کند .    6-5

 ارائه نمايد ، علل و عالئم و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بازگو کند .  PROM ازتعريفي 

 عوارصض زايمان زودرس را نام ببرد 

  علت ، عالئم و اقدامالت درمانبي و پرستاری در مورد پروالپس بند ناف را بداند.

 

 با اعمال جراحي اعم از اپي زياتومي ، سزارين و همچنین زايمان با فورسپس واکیوم ، چرخش جنین آشنا شود .     8-7

 القاء زايماني راتعريف کرده ، انواع و داليل انجام آن را بازگو نمايد . 

  با مراقبتهای قبل ، حین و بعد از جراحي در مامايي آشنا  شود .

  ف کرده و علل آن را بداند و مراقبتهای پرستاری در هر مورد بداند.نوزادان آسیب پذير را تعري

 

  نظريه فقدان را تعريف کرده و انواع آن را بگويند .    10-9

 با صدمات وارده به مادر در حین زايمان آشنا شده و علت ، نشانه ها و مراقبتهای پرستاری در هر مورد را بداند 
 

  نوزاد حین زايمان آشنا شده ، درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را باز گو کند . با صدمات وارده به    12-11

  علل و عوامل مربوط به عفونتهای بعد از زايمان را بداند.
 

با عوارض بعد از زايمان اعم از خونريزيهای بعد از زايمان ، انیرسي رحم و پارگیهاای دساتگاه تناسالي داخلاي و         14-13

 شود و علل و عوامل آن را بداند. خارجي آشنا
 

نازائي را تعريف کرده ، انواع علل آن را در مردان و زنان نام برده ، با روشهای تشخیص نازائي آشنا شده و تدابیر     16-15

  درماني و مراقبتهای پرستاری و آموزشهای الزم را توضیح دهد.
 

  آزمون    17

 مالحظات :  

 

 : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                         شرفی: خانم گروه مدير
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

نام درس : پرستاری در اختالالت سالمت مادر و 

 نوزاد

 نظری  2تعداد واحد : 

 عملي 

 34: میزان ساعات

 دوم        نیمسال اول  دروس پیشنیاز : بهداشت مادر و نوزادان گروه : پرستاری رشته :  کارشناسي پرستاری

 سال تحصیلي     

   شمارهمحل برگزاری : کالس  اتمام کالس :  شروع کالس :  17تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 در پذيری آسیب موارد عوارض از پیشگیری در آموزش اهمیت از آگاهي باردار، مادران رواني و اجتماعي جسمي مسائل و مشكالت با دانشجويان آشنايياهداف کلي : 

 .نوزاد و مادر

 اهداف ويژه :

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو از

 (يشناخت طهیح. )ببرد نام را بارداری دوران  عوارض .1

 ( يشناخت طهیح. )کند بازگو را مورد آن در پرستاری تدابیر و علل ، نموده تعريف را حاملگي بدخیم استفراغهای .2

 (يشناخت طهیح. )کند ارائه را آن  تدابیر و علل ، اکالمپسي ، اکالمپسي پری از تعريفي .3

 (يشناخت طهیح. )بداند(  سوم  و دوم ، اول)  مختلف های ماهه سه در آن علل تفكیک با را بارداری دوران خونريزی علل  .4

 طهیح. ) بداند را مربوطه تدابیرپرستاری و نموده ذکر را بیماريها آن بر حاملگي تأثیر نیز و حاملگي بر آن تأثیر ، شده آشنا بارداری دوران در جراحي– داخلي بیماريهای با .5

 (يشناخت

 (يشناخت طهیح. ) شود آشنا قلو چند زايمان اداره و بارداری دوران مراقبتهای با و کند بیان را قلو چند حاملگي فیزيوپاتولوژی و انواع ، تعريف .6

 (يشناخت طهیح) کند ذکر پذير مواردآسیب در الزم پرستاری مراقبهای و درمان و تشخیص های نشانه ، بداند را پذير آسب زايمانهای علل .7

 (يشناخت طهیح. ) کند بازگو را آن علل و کند تعريف را زودرس زايمان .8

 (يشناخت طهیح. ) کند بازگو را مربوطه پرستاری مراقبتهای و عالئم و علل ، نمايد ارائه  PROM از تعريفي .9

 (يشناخت طهیح. ) ببرد نام را زودرس زايمان عوارصض .10

 (يشناخت طهیح. )بداند را ناف بند پروالپس مورد در پرستاری و درمانبي اقدامالت و عالئم ، علت .11

 (يشناخت طهیح. ) شود آشنا جنین چرخش ، واکیوم فورسپس با زايمان همچنین و سزارين ، زياتومي اپي از اعم جراحي اعمال با .12

 (يشناخت طهیح. ) نمايد بازگو را آن انجام داليل و انواع ، کرده راتعريف زايماني القاء .13

 (يشناخت طهیح. ) شود  آشنا مامايي در جراحي از بعد و حین ، قبل مراقبتهای با .14

 (يشناخت طهیح. )بداند مورد هر در پرستاری مراقبتهای و بداند را آن علل و کرده تعريف را پذير آسیب نوزادان .15

 (يشناخت طهیح. ) بگويند را آن انواع و کرده تعريف را فقدان نظريه .16

 (يشناخت طهیح. ) بداند را مورد هر در پرستاری مراقبتهای و ها نشانه ، علت و شده آشنا زايمان حین در مادر به وارده صدمات با .17

 (يشناخت طهیح. ) کند گو باز را مربوطه پرستاری مراقبتهای و درمان ، شده آشنا زايمان حین نوزاد به وارده صدمات با .18

 (يشناخت طهیح. )بداند را زايمان از بعد عفونتهای به مربوط عوامل و علل .19

 طهیح. )بداند را آن عوامل و علل و شود آشنا خارجي و داخلي تناسلي دستگاه پارگیهای و رحم انیرسي ، زايمان از بعد خونريزيهای از اعم زايمان از بعد عوارض با .20

 (يشناخت

 را الزم آموزشهای و پرستاری مراقبتهای و درماني تدابیر و شده آشنا نازائي تشخیص روشهای با ، برده نام زنان و مردان در را آن علل انواع ، کرده تعريف را نازائي .21

 (يشناخت طهیح. )دهد توضیح

 

 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 عوارض  دوران بارداری را نام ببرد.     2-1

تعريف نموده ، علل و تدابیر استفراغهای بدخیم حاملگي را 

 . پرستاری در آن مورد را بازگو کند

تعريفي از پری اکالمپسي ، اکالمپسي ، علل و تدابیر  آن را ارائه 

 کند
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علل خونريزی دوران بارداری را با تفكیک علل آن در سه ماهه  

  های مختلف ) اول ، دوم و  سوم ( بداند.

جراحي در دوران بارداری آشنا شده ، تأثیر آن –با بیماريهای داخلي     4-3

بار حااملگي و نیااز تاأثیر حااملگي باار آن بیماريهاا را ذکار نمااوده و       

 تدابیرپرستاری مربوطه را بداند

تعريف ، انواع و فیزيوپاتولوژی حاملگي چند قلاو را بیاان کناد و باا     

 مراقبتهای دوران بارداری و اداره زايمان چند قلو آشنا شود

يمانهای آسب پذير را بداند ، نشانه های تشاخیص و درماان و   علل زا

 مراقبهای پرستاری الزم در مواردآسیب پذير ذکر کند 

 

  زايمان زودرس را تعريف کند و علل آن را بازگو کند .    6-5

ارائه نمايد ، علل و عالئم و مراقبتهای پرستاری   PROM ازتعريفي 

 مربوطه را بازگو کند .

 عوارصض زايمان زودرس را نام ببرد 

علت ، عالئم و اقدامالت درمانبي و پرستاری در مورد پروالپس بناد  

  ناف را بداند.

 

با اعمال جراحي اعم از اپي زياتومي ، سزارين و همچنین زايماان باا       8-7

 فورسپس واکیوم ، چرخش جنین آشنا شود . 

القاء زايماني راتعريف کرده ، انواع و داليل انجام آن را بازگو نمايد 

 . 

  با مراقبتهای قبل ، حین و بعد از جراحي در مامايي آشنا  شود .

نوزادان آسیب پذير را تعريف کرده و علل آن را بداند و مراقبتهاای  

  پرستاری در هر مورد بداند.

 

  و انواع آن را بگويند .نظريه فقدان را تعريف کرده     10-9

با صدمات وارده به مادر در حین زايمان آشنا شده و علت ، نشانه هاا  

 و مراقبتهای پرستاری در هر مورد را بداند 

 

با صدمات وارده به نوزاد حین زايمان آشنا شده ، درمان و مراقبتهای     12-11

  پرستاری مربوطه را باز گو کند .

  عفونتهای بعد از زايمان را بداند.علل و عوامل مربوط به 

 

با عوارض بعد از زايمان اعم از خونريزيهای بعد از زايمان ، انیرساي      14-13

رحم و پارگیهای دستگاه تناسلي داخلي و خارجي آشنا شود و علال  

 و عوامل آن را بداند.

 

نام بارده ،  نازائي را تعريف کرده ، انواع علل آن را در مردان و زنان     16-15

با روشهای تشخیص نازائي آشنا شده و تادابیر درمااني و مراقبتهاای    

  پرستاری و آموزشهای الزم را توضیح دهد.

 

  آزمون    17
 

 .1379 چهر – تهران – کودک و مادر بهداشت و پرستاری – اسماعیل ، پیشه دل و پريوش ، سرشت حلم -1 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 .1376 – فرامیر – هرمزگان ، نادر ، زاده محمد ، کودکان و نوزادان از مراقبت و بهداشت -2

 .1377 اشتیاق نشر – تهران – ويلیامز زايمان و بارداری -همكاران و نینگهم ک ، دونلد مک -3

 .1379 – ايلیا انتشارات ، تهران ، مامايي جامعه درسنامه -مهرداد ، صالحي -4

 . نوزادان و مادران بهداشت و پرستاری ، فرنوش ، خجسته و... ا هدايت ، زهي صالحي -5

 . نوزادان و مادران بهداشت با رابطه در پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت جزوات -6

 .1375 ، چهر انتشضارات – تهران ، میلز مامايي درسنامه ، همكاران و افشین ، شروفي -7

1.Bennett   and    Brown.  Myles   text    book   for  Mid   wives-  thivteexth   Edition(1999) 

2.Malcolm  . etall.  NEONATATAL   MEDICINE-Third  Edition. Black  well - science-1999. 

 :شد خواهد استفاده زير روشهای از ترکیبي آموزش جهتروش تدريس : 

 مربوطه آموزشي فیلمهای و آموزشي اساليدهای.  پرنت ترانس از استفاده،  پاسخ و پرسش،  سخنراني

 آموزشي فیلم و اورهد اساليد، برد، وايت آموزشي تكنولوژی وسايلامكانات آموزشي: 

، شده مشخص موضوع با رابطه در دانشجو هر توسط مقاله يک ترجمه ارائه، کالس از جلسه هر در شده مطرح سؤالهای به پاسخ،  کالس در منظم حضور  تكالیف دانشجو :  
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 .   ترم پايان و ترم میان امتحان در شرکت

 : يکالس پاسخ و پرسششیوه ارزشیابي : 

 : کالس در منظم حضور

 : ترم انیم امتحان

 : ترم انيپا امتحان

 (:  یاریاخت)  کنفرانس ارائه

                   

 مدير گروه: خانم شرفي                                                                                                                        مدرس : 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 

          تئوری: درس نوع پرستاری بهداشت روان  :درس نام

    عملي

 32 :میزان ساعات  2 :واحد تعداد

 و 2 جامعه ز : بهداشتپیشنیا دروس 17 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه پرستاری :تحصیلي رشته نام

 اجتماعي روانشناسي

 سال         دوم       اول   نیمسال

 :  تحصیلي

  کالس پايان   :کالس شروع

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  روان بهداشت مفاهیم و اهمیت    اول

 نیازهای رابطه و او ونیازهای انسان رواني، بهداشت اصول    دوم

 روان تامین بهداشت در را رواني

 

  رواني بهداشت درتامین وجامعه، مدرسه ، خانواده نقش    سوم

 های بیماری در را ثالثیه( ثانويه، اولیه، پیشگیری) انواع    چهارم

 رواني

 

 پرستاری روان آموزش های دوره انواع ، پرستاری روان    پنجم

 پرستاری مختلف روان های ونقش

 

  پزشكي روان ومراکز پرستاری روان تاريخچه    ششم

 ارزشي منابع پیدايش، علل خويشتن، ابعاد خود، از مفهوم    هفتم

 ... و نفس

 

  ترم میان    هشتم

  پرستاری روان در آن وکاربرد درماني ارتباط ارتباط،    نهم

  رواني اختالالت انواع در وشايع رايج های ونشانه عاليم    دهم

 رواني اختالالت انواع در وشايع رايج های ونشانه عاليم    يازدهم

 )ادامه...(

 

 بیماران شناخت و بررسي و معاينه پزشكي، روان مصاحبه    دوازدهم

 اختالالت رواني به مبتال

 

  آن از پیشگیری طرق و تاثیر ، علل استرس،    سیزدهم

  بحران در مداخله و مراحل انواع، ، بحران    چهاردهم

 و روان های بیماری ودرمان پیشگیری در مذهب نقش    پانزدهم

 انساني های قدرت

 

  رواني های بیماری بر موثر وعوامل علل    شانزدهم

  اشكال رفع    هفدهم

 مالحظات : 

 

 ميثم ابراهيمی: جناب آقاي سيد دانشكده آموزشی معاون            : سركار خانم سيده فريبا شرفی گروه مدير  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 نظری   2تعداد واحد :           بهداشت روان پرستارینام درس :   

 عملي 

 32:  میزان ساعات

 دوم        نیمسال اول  اجتماعي روانشناسي و 2 جامعه دروس پیشنیاز : بهداشت گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 سال تحصیلي      

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  پايان کالس :  شروع کالس  جلسه 17تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان :سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 اهداف کلي :

 . باشد مي دانشجو توسط آن مفاهیم دادن قرار وتحلیل وتجزيه روان بهداشت مباني و اصول زمینه در وبینش دانش کسب درس اين از هدف

 اهداف ويژه :

 (شناختي حیطه. )نمايد تعريف مختلف ديدگاه از را رواني بهداشت .1

 (شناختي حیطه. )دهد توضیح روان بهداشت تامین در را رواني نیازهای رابطه و او نیازهای و انسان رواني، بهداشت اصول  .2

 (شناختي حیطه. )دهد قرار وتحلیل تجزيه مورد را رواني بهداشت درتامین وجامعه، مدرسه خانواده، نقش  .3

 (شناختي حیطه. )کند مقايسه هم با و دهد توضیح رواني های بیماری در را(  ثالثیه ، ثانويه اولیه،)  پیشگیری انواع .4

 (شناختي حیطه. )گردد آشنا پرستاری روان مختلف های ونقش پرستاری روان آموزش های دوره انواع با پرستاری، روان تعريف ضمن .5

 (شناختي حیطه. )نمايد بحث درس کالس در روانپزشكي ومراکز پرستاری روان تاريخچه مورد در .6

 (شناختي حیطه. ) دهد         قرار وتحلیل وتجزيه بحث مورد را...  و نفس ارزشي منابع پیدايش، علل خويشتن، ابعاد خود، از مفهوم تعريف ضمن .7

 (شناختي حیطه. ) دهد قرار بحث و تحلیل و تجزيه مورد پرستاری روان در را آن وکاربرد درماني ارتباط ارتباط، .8

 (شناختي حیطه. )نمايد فهرست رواني اختالالت انواع در را شايع و رايج های نشانه و عاليم .9

 (شناختي حیطه. )نمايد بحث بحران در مداخله و مراحل انواع، مورد در بحران؛ از تعريفي ارائه ضمن .10

 را استرس از پیشگیری طرق و تاثیر علل، ضمن در  کند تعريف ديدگاه دو اساس بر حداقل را استرس .11

 (.شناختي حیطه) دهد توضیح

 ( .شناختي حیطه)دهد توضیح روان های بیماری ودرمان پیشگیری در را مذهب نقش .12

 (شناختي حیطه. ) دهد شرح را رواني های بیماری بر موثر وعوامل علل .13

 ي ، مهارتي، نگرشي ( شناختحیطه اهداف )

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  روان بهداشت مفاهیم و اهمیت    اول

  روان تامین بهداشت در را رواني نیازهای رابطه و او ونیازهای انسان رواني، بهداشت اصول    دوم

  رواني بهداشت درتامین وجامعه، مدرسه ، خانواده نقش    سوم

  رواني های بیماری در را ثالثیه( ثانويه، اولیه، پیشگیری) انواع    چهارم

  پرستاری مختلف روان های ونقش پرستاری روان آموزش های دوره انواع ، پرستاری روان    پنجم

  پزشكي روان ومراکز پرستاری روان تاريخچه    ششم

  ... و نفس ارزشي منابع پیدايش، علل خويشتن، ابعاد خود، از مفهوم    هفتم

  ترم میان    هشتم

  پرستاری روان در آن وکاربرد درماني ارتباط ارتباط،    نهم

  رواني اختالالت انواع در وشايع رايج های ونشانه عاليم    دهم

  )ادامه...( رواني اختالالت انواع در وشايع رايج های ونشانه عاليم    يازدهم



60 
 

  اختالالت رواني به مبتال بیماران شناخت و بررسي و معاينه پزشكي، روان مصاحبه    دوازدهم

  آن از پیشگیری طرق و تاثیر ، علل استرس،    سیزدهم

  بحران در مداخله و مراحل انواع، ، بحران    چهاردهم

  انساني های قدرت و روان های بیماری ودرمان پیشگیری در مذهب نقش    پانزدهم

  رواني های بیماری بر موثر وعوامل علل    شانزدهم

  اشكال رفع    هفدهم

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

1. Videbeck, L.S.(2006). Psychiatric Mental Health Nursing. 3thEdition. 

Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. 

2. Stuart, G.W. (2009). Principles & Practice of Psychiatric Nursing. 

9thEdition. St: Louis. Mosby Co. 

3. Varcarolis, E.M., Carson, V.B., Shoemaker, N.C. (2005).Foundations Of 

Psychiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach, 5th Edition. India. 

Elsevier Science Health Science Div. 

4. Valcarolis, E.M. (2000). Psychiatric Nursing Clinical Guide.Assessment. 

Tools & Diagnosis. Philadelphia.W.B. Saunders Co. 

5. Sadock, BJ., Sadock, VA., Ruiz, P. (2009). Kaplan and Sadock's 

Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9thEdition. Lippincott Williams & 

Wilkins. 

6. Shives, L.R., Isaac, A. (2002). Basic Consept of Psychiatric Mental Health 

Nursing. 5thEdition. Lippincott Williams & Wilkins. 

7. Carson V.B (2000). Mental Health Nursing the nurse – patient journey”. 

2th Edition. Saunders. 

8. Fortinash, K.M., Worret, P.A .H (2007). Psychiatric Mental Health Nursing, 

(FORTINASH). 4thEdition. Mosby Co. 

9. Isaacs. A. (2005). Mental Health and Psychiatric Nursing (Lippincott 

Review Series). 4thEdition. Lippincott Williams & Wilkins. 

بشری انتشارات تهران(.1378(.)1)  روان بهداشت پرستاری، روان.  سعید آقاجاني، حاجي .10 

جامه انتشارات تهران،( .1377(.)1) روان بهداشت پرستاری.  اسماعیل .شاهسوند،11   

 شهرآب ،انتشارات تهران( .  1374) اقدس ، دواچي:  ترجمه ، رواني پرستاری در پرستاری های تشخیص. سي - مری - .توسند12  

 گروهي بحث+  شده ريزی برنامه سخنراني روش تدريس :

 (پروژکتور ويدئو) پاورپوينت ،اورهد، ماژيک برد، وايت امكانات آموزشي:

 مقرر موعد در تكلیف تحويل علمي، مطالعات اساس بر مربوط درمباحث فعال شرکت درس، درکالس مرتب تكالیف دانشجو : حضور  

 شیوه ارزشیابي : 

 : آن مفاهیم و روان بهداشت پرستاری زمینه در مقاله يک ارائه .1

 : ترم انتهای و ابتدا در کويیز دو .2

 : ترم میان امتحان .3

 :  کالس در فعال حضور .4

 :  ترم پايان امتحان .5

 سیده فريبا شرفي   مدير گرو                                                                                              مدرس                                                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 

پرستاری بزرگسال  :درس نام

 تئوری: درس نوع 2سالمندان 

         عملي    

، اختالالت تولید مثل تناسلي و 5/0)اختالالت دفعي ادراری)کلیوی( 3 :واحد تعداد

 (1اختالالت تنفسي  ،1، اختالالت گردش خون5/0پستان

 51 :ساعت تعداد

 ساعت

 :آموزشي  گروه پرستاری :تحصیلي رشته نام

 پرستاری

ز : پیشنیا دروس جلسه26:جلسات تعداد

داروشناسي، پرستاری 

 1بزرگسال سالمندان 

         دوم       اول   نیمسال

   تحصیلي سال

        :    کالس پايان  :       کالس شروع

کالس  :کالس برگزاری محل

 شماره

 ساعت و تاريخ

  امتحان

 : سالن امتحانات دانشكده امتحان برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

آزمون های تشخیصي و اقدامات  - ارائه طرح درس آناتومي و فیزيولوژی دستگاه قلب    1

 پرستاری الزم به همراه معاينات فیزيكي مبتاليان به بیماريهای قلبي

 

  انواع آنژينهای صدری و انفاکتوس میوکارد به همراه پیشگیری و مراقبتهای پرستاری      2

میترال و ائورت  ای اختالالت دريچه ای قلب شامل بیماريهای دريچه ه    3

ترمیم و تعويض دريچه  - و مراقبت های پرستاری مربوطه

 ،کارديومیوپاتي به همراه مراقبتهای پرستاری 

 

انواع بیماريهای عفوني قلب شامل پريكارديت و میوکارديت به همراه     4

ديت عفوني و راندو کا -پیشگیری درمان و مراقبتهای پرستاری 

 روماتیسمي درمان و مراقبت پرستاری مربوطه

 

ريه و نارسايي قلبي به همراه تدابیر درماني و مراقبت های د ادم حا    5

تدابیر درماني و مراقبتي در شوک کارديوژنیک و تامپوناد  - پرستاری

 قلبي 

 

  ايست قلبي و احیاء قلبي ريوی پیشرفته    6

آناتومي و فیزيولوژی سیستم عروقي به همراه بررسي سیستم عروقي و     7

انواع بیماريهای  ،عوامل خطر آفرين در پیدايش بیماريهای عروقي

 سرخرگ های محیطي به همراه درمان و مراقبت های پرستاری مربوطه

 

وريسم ها به همراه تدابیر نآئورتیت و سندرم برگرو رينود و انواع آ    8

 درماني و مراقبتهای پرستاری

، انواع اختالالت سیاهرگي به همراه درمان و فرايند پرستاری مربوطه

 همراه اتیولوژی و پاتوفیزيولوژی و فرايند پرستاری انواع هیپرتانسیون به

 ارائه تكالیف دانشجويي ،بررسي و ارزشیابي

 

مروری برآناتومي و فیزيولوژی دستگاه تنفس، روشهای معاينه فیزيكي قفسه سینه و     9

 روشهای تشخیصي اختالالت تنفس

 

مانند اکسیژن تراپي ، فیزيو  انواع مداخالت پرستاری و درماني در بیماری های تنفسي    10

 تراپي قفسه صدری و ...

 

عفونت های قسمت فوقاني دستگاه تنفس مانند رينیت،رينوسینوزيت، الرنژيت،     11

 فارنژيت ، التهاب لوزها و لوزه سوم و مراقبت های پرستاری مربوطه

 

سرطان حنجره، آتلكتازی خونريزی های بیني ، ترومای راه هوايي فوقاني، انسداد بیني،     12

 و مراقبت های مربوطه

 

عفونت های قسمت تحتاني تنفسي شامل تراکئوبرونشیت حاد، پنوموني و سل ريوی و      13

 مراقبتهای پرستاری مربوطه

 

 بیماری های پرده جنب، نارسايي حاد و مزمن تنفسي، هیپرتانسیون شريان ريوی و     14
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 مراقبت های پرستاری مربوطه

آمبولي ريه، بیماری های شغلي ريه، تومور های قفسه سینه، صدمات قفسه سینه و     15

 مراقبتهای پرستاری مربوطه

 

  بیمار های مزمن انسدادی ريه،برونشكتازی،آسم و مراقبت های پرستاری مربوطه    16

17    

سیستم تولید  فیزيولوژی و آناتوميپیش آزمون، مروری بر  -معرفي و ارائه طرح درس

 مثل، تناسلي و پستان، 

 

18    

PI: شامل زنان تناسلي سیستم اختالالت D، خیم خوش تومورهای ساختاری، اختالالت 

 تشخیصي ارزيابي و بررسي تناسلي، دستگاه بدخیم و

 

19    

گاه تناسلياختالالت سیستم تناسلي مردان شامل:  تومورهای خوش خیم و بدخیم دست  

اورکیت،  پروستات، پروستاتیت، اختالالت بیضه )سرطان بیضه،، هیپرپالزی 

 اپیديديمیت(.

 

آزمون میان ترم، ادامه اختالالت بیضه )هیدروسل، واريكوسل، کريپتورکیديسم،     20

 فیموزيس(.

 

21    

ت، اختالالت پستان شامل تومورهای خوش خیم و بدخیم پستان،آبسه، کیس اختالالت

هايپرتروفي پستان، بیماری های پستان در مردان.نوک پستان،   

 

22    

ي های ارزياب -فیزيولوژی کلیه و آناتوميپیش آزمون،  -معرفي و ارائه طرح درس  

 

23    

–الگوهای اختالل دفع ادراری )احتباس و بي اختیاری(  عفونتهای -مثانه نوروژنیک 

ادراری تحتاني و مراقبتهای پرستاری مربوطه دستگاه  

 

24    

 –سندرم نفروتیک –عفونتهای مجاری ادراری فوقاني: پیلونفريت حاد و مزمن ،

و مراقبتهای پرستاری  گلومرولونفريت حاد و مزمن -های حاد و مزمن کلیوی رسايينا

 مربوطه 

 

25    

نفروپاتي  –نفراسكلروز -اورولیتیاز -پیوند کلیه و مراقبت های مربوطه آزمون میان ترم،

 ديابتي

 

26    

کلیه و مراقبتهای  یبیماريهای انسداد -کیستهای کلیوی، بیماريهای مادرزادی کلیه

 ، ارائه تكالیف دانشجوييپرستاری مربوطه

 

 مالحظات : 

 

 : سيد ميثم ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                   : سيده فريبا شرفیگروه مدير
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زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه  

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 نظری  5/0تعداد واحد :  سیستم دفعي ادراری )کلیوی(نام درس :  

 عملي 

 

 8.5: میزان ساعات

 پرستاریدروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته :  کارشناسي پرستاری

 ،(1) سالمندان/بزرگساالن

 یفارماکولوژ

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

   شمارهمحل برگزاری : کالس  اتمام کالس :  شروع کالس :  5تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 .باشد يم انيمددجو از یپرستار یها مراقبت و درمان ص،یتشخ ،یادرار یمجار و هیکل  بیماريهای از دانشجويان شناخت و يآگاهاهداف کلي : 

 اهداف ويژه :

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو از

 (.                         يعاطف طهیح) دينما برقرار مطلوب ارتباط انيدانشجو ريسا و مدرس با -1

 (.                                  يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را یادرار ستمیس یولوژيزیف و يآناتوم -2

 (.  يشناخت طهیح)دهد حیتوض  را آنها توجهات و هیکل اختالالت در يصیتشخ یها روش انواع و ماریب يبررس یها وهیش و هیکل فيوظا -3

 .کند انیب مربوطه پرستاری مراقبتهای و درمان ص،یتشخ همراه به را ادراری مجاری و ها کلیه یکارکرد اختالالت انواع -4

 (.     يشناخت طهیح) دهد شرح پرستاری مراقبتهای و درمان همراه را تحتاني ادراری ستمیس عفونتهای انواع-5

 ( يشناخت طهیح) دهد حیتوض پرستاری مراقبتهای و درمان همراه را فوقاني ادراری دستگاه مختلف عفونتهای-6

 (.             يشناخت طهیح) دهد توضیح پرستاری مراقبتهای و درمان همراه به را ها کلیه( کینفروت سندرم و تيگلومرولونفر) يمنيخودا و عروقي بیماريهای -7

 (.   يشناخت طهیح) دهد شرح پرستاری مراقبتهای و درمان همراه را یویکل يينارسا انواع -8

 (.      يشناخت طهیح) دهد شرح را آن از بعد و نیح قبل، يمراقبت اقدامات و هیکل وندیپ نديفرا -9

 (.   يشناخت طهیح) دهد شرح پرستاری مراقبتهای و درمان همراه را آن انواع و یویکل ستمیس در سنگ -10

 (.يشناخت طهیح) دهد توضیح پرستاری مراقبتهای و درمان همراه را ادراری مجاری و کلیه انسدادی بیماريهای -11

 (.   يشناخت طهیح) دهد شرح پرستاری مراقبتهای و درمان همراه را سياسكلروز نفرو و درونفروزیه س،يتوبرکلوز ،یویکل یها آبسه م،یبدخ یویکل اختالالت -12

 (.                                                                   يشناخت طهیح) دهد شرح را کلیه مادرزادی اختالالت-13

 زمانبندی :جدول 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 -فیزيولوژی کلیه و آناتوميپیش آزمون،  -معرفي و ارائه طرح درس    1

 ارزيابي های تشخیصي بررسي و 
 

مثانه  –الگوهای اختالل دفع ادراری )احتباس و بي اختیاری(    2

ادراری تحتاني و مراقبتهای پرستاری  دستگاه عفونتهای -نوروژنیک

 مربوطه 

 

سندرم  –عفونتهای مجاری ادراری فوقاني: پیلونفريت حاد و مزمن ،    3

گلومرولونفريت حاد و  -های حاد و مزمن کلیوی رسايينا –نفروتیک

 و مراقبتهای پرستاری مربوطه  مزمن

 

 -اورولیتیاز -پیوند کلیه و مراقبت های مربوطه آزمون میان ترم،    4

 نفروپاتي ديابتي –نفراسكلروز
 

 یبیماريهای انسداد -کیستهای کلیوی، بیماريهای مادرزادی کلیه    5

 ، ارائه تكالیف دانشجوييکلیه و مراقبتهای پرستاری مربوطه
 

 
  منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 . ورژن نيآخر ،یادرار یمجار و کلیه بیماريهای پرستاری. همكاران و سوزان. اسملتزر-1

 . ورژن نيآخر ،(کلیه بیماريهای پرستاری) جراحي – داخلي پرستاری ، سورنس و الکمن-2

 . ورژن نيآخر(. ادراری مجاری و کلیه بیماريهای پرستاری) جراحي – داخلي پرستاری: همكاران و فیپس -3

4- Smeltzer S et al. Brunner&Suddarth Textbook of Medical Surgical Nursing- Latest Edition         . 

5- Phipps. Welma et al. Medical Surgcal Nursing, Latest Edition              . 
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 power point  و بورد تيوا شامل آموزشي تكنولوژی وسايل از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس اينروش تدريس : 

 .شد خواهد ارائه

 آموزشي فیلم و اورهد اساليد، برد، وايت آموزشي تكنولوژی وسايلامكانات آموزشي: 

 موضوع با مرتبط مقاله کي ارائه و ترجمه تكالیف دانشجو :  

 شیوه ارزشیابي : 

                                    فیتكل ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1

           ترم انیم کوئیز -2

                                                        ترم پايان امتحان -3

 خانم شرفي: مدرس                                                                          مدير گروه                                                  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 نظری  5/0تعداد واحد :  پستان و يتناسل مثل، دیتول ستمیس اختالالتنام درس :  

 عملي 

 

 8.5: میزان ساعات

 پرستاریدروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته :  کارشناسي پرستاری

 ،(1) سالمندان/بزرگساالن

 یفارماکولوژ

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

 کالس شمارهمحل برگزاری :  اتمام کالس :  شروع کالس :  5تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 .باشد يم انيمددجو از یپرستار یها مراقبت و درمان ص،یتشخ پستان، و يتناسل مثل، دیتول ستمیس اختالالت از دانشجويان شناخت و يآگاهاهداف کلي : 

 اهداف ويژه :

 :بتواند دوره نيا انيپا در رود يم انتظار دانشجو از

 (.                        يعاطف طهیح) دينما برقرار مطلوب ارتباط انيدانشجو ريسا و مدرس با -1 

 (.                           يشناخت طهیح) دهد حیتوض مختصر طور به را پستان و يتناسل مثل، دیتول ستمیس یولوژيزیف و يآناتوم -2

 (.  يشناخت طهیح)دهد حیتوض  را پستان و يتناسل مثل، دیتول ستمیس اختالالت در يصیتشخ یها روش انواع و ماریب يبررس یها وهیش -3

 (.     يشناخت طهیح) دهد شرح مربوطه پرستاری مراقبتهای و درمان همراه را يتناسل دستگاه میبدخ و میخ خوش یتومورها ،یساختار اختالالت ،PID شامل زنان يتناسل ستمیس اختالالت انواع -4

 مراقبتهای و درمان همراه را(تیميديدیاپ ت،یاورک ضه،یب سرطان) ضهیب اختالالت ت،یپروستات پروستات، یپرپالزیه ، يتناسل دستگاه میبدخ و میخ خوش یتومورها:  شامل مردان يتناسل ستمیس اختالالت انواع -5

 (.     يشناخت طهیح) دهد شرح مربوطه پرستاری

 طهیح) دهد حیتوض پرستاری مراقبتهای و درمان همراه را مردان در پستان یها یماریب پستان، يپرتروفيها پستان، نوک اختالالت ست،یک پستان،آبسه، میبدخ و میخ خوش یتومورها شامل پستان اختالالت انواع -6

 (.يشناخت

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

سیستم تولید  فیزيولوژی و آناتوميپیش آزمون، مروری بر  -معرفي و ارائه طرح درس    1

 .ارزيابي های تشخیصيمثل، تناسلي و پستان، بررسي و 
 

، اختالالت ساختاری، تومورهای خوش خیم PIDاختالالت سیستم تناسلي زنان شامل:     2

 و بدخیم دستگاه تناسلي.
 

،  اختالالت سیستم تناسلي مردان شامل:  تومورهای خوش خیم و بدخیم دستگاه تناسلي    3

 هیپرپالزی پروستات، پروستاتیت، اختالالت بیضه )سرطان بیضه، اورکیت، اپیديديمیت(.
 

آزمون میان ترم، ادامه اختالالت بیضه )هیدروسل، واريكوسل، کريپتورکیديسم،     4

 فیموزيس(.
 

پستان شامل تومورهای خوش خیم و بدخیم پستان،آبسه، کیست، اختالالت  اختالالت    5

 نوک پستان، هايپرتروفي پستان، بیماری های پستان در مردان.
 

 
  منابع ) اصلي ، کمكي ( :

  .1393انتشارات جامعه نگر، چاپ اول، تهران،  ژيال عابد سعیدی، ، ترجمه تولید مثل و پستان،بیماری های  2014پرستاری داخلي و جراحي برونرو سودارث  -1

  1391جراحي ، انتشارات حكیم هیدجي، چاپ چهارم، تهران،  -نوبهار منیر، آقا محمدی حسن، سلیماني محسن. کتاب کامل پرستاری داخلي -2

 1392اختالالت جنسي و تولید مثل، ترجمه مهدی صفری و همكاران، انتشارات جامعه نگر، چاپ اول، تهران،  ؛2009بلک و هوکس  جراحي – داخلي پرستاری -3

4- Smeltzer S et al. Brunner&Suddarth Textbook of Medical Surgical Nursing- 2014.         . 

5- Phipps. Welma et al. Medical Surgcal Nursing, 2009      .          

 .شد خواهد ارائه power point  و بورد تيوا شامل آموزشي تكنولوژی وسايل از استفاده همراه به و پاسخ و پرسش گروهي، بحث سخنراني، روش از استفاده با درس اينروش تدريس : 

 آموزشي فیلم و اورهد اساليد، برد، وايت آموزشي تكنولوژی وسايلامكانات آموزشي: 

 موضوع با مرتبط مقاله کي ارائه و ترجمه تكالیف دانشجو :  

 شیوه ارزشیابي :

 نمره کل:

                                                فیتكل ارائه و گروهي بحث در فعال مشارکت -1

                                                                       ترم پايان امتحان -3

  خانم شرفي: مدير گروه                                                                                                                  مدرس                                     
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 
اختالالت گردش نام درس :  

 خون

 نظری  1تعداد واحد : 

 عملي 

 17:  میزان ساعات

 دارو و( 1)سالمندان پرستاریدروس پیشنیاز :  گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 يشناس

 دوم      نیمسال اول 

 سال تحصیلي 

 شمارهمحل برگزاری :   کالس     شروع کالس : پايان کالس :  8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 :1اهداف کلي 

 نيا به مبتال انيمددجو در یپرستار مشترک و مستقل یها مراقبت ارائه منظور به دانشجو در ييتوانا جاديا و عروق و قلب عيشا بیماريهای با دانشجويان شناخت و آگاهي

 . اختالالت

 :1اهداف ويژه 

 .دهد شرح را قلب دستگاه فیزيولوژی و آناتومي-1

 .دهد شرح را قلبي بیماريهای به مبتاليان فیزيكي معاينات و آزمونها در پرستاری اقدامات و تشخیصي آزمونهای-2

 .دهد شرح را میوکارد انفارکتوس و صدری آنژينهای انواع-3

 .دهد توضیح را میوکارد انفارکتوس و صدری آنژين به مبتاليان پرستاری مراقبتهای و پیشگیری-4

 .دهد توضیح را قلبي تامپوناد و يوژينک کارد شوک-5

 .دهد شرح را ريوی احیاءقلبي و قلبي ايست-6

 .دهد شرح را اختالالت اين در پرستاری مراقبتهای و درمان با همراه را قلب نارسايي و ريه حاد ادم-7

 .دهد شرح را اختالالت اين در پرستاری مراقبتهای و ،درمان قلب ای دريچه بیماريهای انواع-8

 .دهد توضیح را هريک پرستاری مراقبتهای و درمان ،پیشگیری قلب عفوني بیماريهای انواع-9

 :2اهداف کلي 

 . اختالالت اين به مبتال مددجويان از پرستاری مراقبتهای و درمان ،پیشگیری خون گردش و عروقي اختالالت با دانشجويان آشنايي و شناخت

 :2اهداف ويژه 

 .دهد توضیح را عروقي سیستم فیزيولوژی و آناتومي-1

 .دهد توضیح را عروقي بیماری پیدايش در آفرين خطر عوامل و عروقي سیستم بررسي-2

 .دهد توضیح پرستاری مراقبتهای و درمان همراه به را محیطي سرخرگهای بیماريهای انواع-3

 .دهد توضیح را مربوطه پرستاری فرايند و ،درمان سیاهرگي اختالالت انواع -4

 .دهد توضیح را مربوطه پرستاری فرايند و وپاتوفیزيولوژی ،ايتولوژی هیپرتانسیون -5

 نگرشي ( : دانشي و نگرشيحیطه اهداف ) دانشي ، مهارتي، 

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

    اول

 زمونآ - قلب دستگاه فیزيولوژی و آناتومي درس طرح ارائه

 معاينات همراه به الزم پرستاری اقدامات و تشخیصي های

قلبي بیماريهای به مبتاليان فیزيكي  

 

 و پیشگیری همراه به میوکارد انفاکتوس و صدری آنژينهای انواع    دوم

 پرستاری مراقبتهای

 

 و میترال  های دريچه بیماريهای شامل قلب ای دريچه اختالالت    سوم

 دريچه تعويض و ترمیم - مربوطه پرستاری های مراقبت و ائورت

 پرستاری مراقبتهای همراه به ،کارديومیوپاتي

 

 به میوکارديت و پريكارديت شامل قلب عفوني بیماريهای انواع    چهارم

 کارديت اندو - پرستاری مراقبتهای و درمان پیشگیری همراه

 مربوطه پرستاری مراقبت و درمان روماتیسمي و عفوني

 

  های مراقبت و درماني تدابیر همراه به قلبي نارسايي و ريه حاد ادم    پنجم
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 و کارديوژنیک شوک در مراقبتي و درماني تدابیر - پرستاری

 پیشرفته ريوی قلبي احیاء و قلبي ايست قلبي تامپوناد

 سیستم بررسي همراه به عروقي سیستم فیزيولوژی و آناتومي    ششم

 انواع عروقي بیماريهای پیدايش در آفرين خطر عوامل و عروقي

 های مراقبت و درمان همراه به محیطي های سرخرگ بیماريهای

 مربوطه پرستاری

 

 تدابیر همراه به ها آنوريسم انواع و رينود برگرو سندرم و آئورتیت    هفتم

 همراه به سیاهرگي اختالالت انواع پرستاری مراقبتهای و درماني

 مربوطه پرستاری فرايند و درمان

 

 فرايند و پاتوفیزيولوژی و اتیولوژی همراه به هیپرتانسیون انواع    هشتم

 ارزشیابي و ،بررسي دانشجويي تكالیف ارائه پرستاری

 

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

  1393. تهران ،بشری -مالحت نیک روان منفرد و همكاران  برونر و سودارث ،پرستاری داخلي جراحي ،پرستاری بیماريهای قلب و عروق . ترجمه : -1

  1394.ترجمه سمیه غفاری.تهران،جامعه نگر.DRSبرونر.بلک.فیپس.پرستاری داخلي جراحي  -2

 1384، تیمورزاده. تهران ، سايرينو رادمند،سینا ن ، بیماريهای قلب و عروق ،ترجمه :هاريسواصول طب داخلي -2 -1

 منابع خارجي:

1-Harrisons prineiples of internal medicine ،dennis L.;asper…etall.megraw.hill education 19 edition.2015 
2- Brunner & Suddath .Textbook of Medical – Surgical Nursing.suzan C smeltzer….etal.wolters ;luwer health/Lippincott 

Williams.2010 
 شتریب یریادگي جهت.  شد خواهد ارائه اساليد و فیلم شامل موجود بصری و سمعي وسايل از استفاده با و گروهي بحث همچنین و سخنراني روش به درس اين روش تدريس :

 .گردد يم برگزار نتيپو پاور افزار نرم از استفاده با درس از يمباحث رانیفراگ

 و ويدئو پروژکتور  power pointامكانات آموزشي: 

 تكالیف دانشجو:

 در رابطه با تازه های مراقبت های پرستاری در بیماری های قلب و عروق تر جیحا سال  مقالهو ارائه يک رجمه ت -1 

2015- 2010 

 کنفرانس پیرامون موضوعات درسي.ارائه  -2

 شیوه ارزشیابي : 

            ييدانشجو فیتكال

               ترم انیم آزمون

               ترم پايان آزمون

 .                ازیامت مجموع

 .شد خواهد نییتع گروه با يهماهنگ  طبق ترم انیم آزمون تاريخ:    توجه 

                   

 مدير گروه: سیده فريبا شرفي                                                                                                              مدرس: 
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 زنجان استان درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 تنفسينام درس :اختالالت 

 

 1تعداد واحد : 

 نظری

 عملي 

 

 17تعداد ساعت :  

 

 رشته :  پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

دروس پیشنیاز : 

داروشناسي)فارماکولوژی(، پرستاری 

 (1بزرگساالن/ سالمندان )

 نیمسال اول

 سال تحصیلي     

 کالس شمارهمحل برگزاری :  پايان کالس :   شروع کالس : 8تعداد جلسات : 

محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات  تاريخ امتحان :

 دانشكده

 

 

 اهداف کلي :

رستاری و بهره گیری از مهارت تفكر ايجاد توانايي در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجويان بزرگسال يا سالمند مبتال به اختالالت دستگاه تنفسي با کاربرد فرايند پ

 موازين شرعي در ارائه خدمات و تدابیر پرستاریخالق، اصول اخالقي و 

 

 اهداف ويژه :

 

 )آناتومي و فیزيولوژی سیستم تنفسي را توضیح دهد.) شناختي 

 )روش های معاينه فیزيكي قفسه سینه و روش های تشخیصي اختالالت تنفسي را شرح دهد.)شناختي 

  ،الرنژيت، فارنژيت، تانسیلیت و..... را شرح داده و مراقبت های پرستاری مربوطه را شرح عفونت های سیستم تنفسي فوقاني شامل، رينیت، رينوسینوزيت

 دهد.)شناختي(

 )خونريزی بیني، ترومای راه هوايي فوقاني و انسداد بیني را شرح داده و مراقبت های پرستاری مربوطه را شرح دهد.) شناختي 

 اکسیژن تراپي، فیزيوتراپي قفسه سینه ، تنفس ديافراگمي، تنفس با لب های غنچه ای را شرح دهد.)  مداخالت درماني و پرستاری در بیماری های تنفسي نظیر

 شناختي(

  را بیان نمايد.) عفونت های قسمت های تحتاني تنفس مانند پنوموني، آتلكتازی، آبسه، پلورزی، آمپیم و سل و ... را شرح دهد و مراقبتهای پرستاری مربوطه

 شناختي(

 ی انسدادی مزمن ريه و آسم را شرح داده  و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بیان کند) شناختي(بیماری ها 

 )نارسايي حاد و مزمن تنفسي و نیز سندرم ديسترس تنفسي حاد را شرح و مراقبت های پرستاری مربوطه را بیان کند.) شناختي 

 ا بیان کند.) شناختي(هیپرتانسیون شريان ريوی را شرح و مراقبت های پرستاری مربوطه ر 

 )آمبولي ريه، بیماری های پلور و مدياستن را شرح داده و مراقبت های پرستاری مربوطه را بیان کند.)شناختي 

 )بیماری های شغلي ريه را شرح داده و مراقبت های پرستاری مربوطه را بیان کند.) شناختي 

 مربوطه را بیان کند.)شناختي( انواع صدمات قفسه سینه را شرح داده و مراقبت های پرستاری 

 )سرطان ريه و حنجره را شرح دهد.) شناختي 

 حیطه اهداف ) دانشي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ  روز جلسه

مروری برآناتومي و فیزيولوژی دستگاه تنفس، روشهای معاينه     1

 اختالالت تنفس فیزيكي قفسه سینه و روشهای تشخیصي

 

انواع مداخالت پرستاری و درماني در بیماری های تنفسي مانند     2

 اکسیژن تراپي ، فیزيو تراپي قفسه صدری و ...

 

عفونت های قسمت فوقاني دستگاه تنفس مانند     3

رينیت،رينوسینوزيت، الرنژيت، فارنژيت ، التهاب لوزها و لوزه 

 مربوطهسوم و مراقبت های پرستاری 
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خونريزی های بیني ، ترومای راه هوايي فوقاني، انسداد بیني،     4

 سرطان حنجره، آتلكتازی و مراقبت های مربوطه، آزمون

 

عفونت های قسمت تحتاني تنفسي شامل تراکئوبرونشیت حاد،     5

 پنوموني و سل ريوی و  مراقبتهای پرستاری مربوطه

 

نارسايي حاد و مزمن تنفسي، بیماری های پرده جنب،     6

 هیپرتانسیون شريان ريوی و مراقبت های پرستاری مربوطه

 

آمبولي ريه، بیماری های شغلي ريه، تومور های قفسه سینه،     7

 صدمات قفسه سینه و مراقبتهای پرستاری مربوطه

 

بیمار های مزمن انسدادی ريه،برونشكتازی،آسم و مراقبت های     8

 مربوطه، ارائه تكالیف دانشجوييپرستاری 

 

 

 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 

1-Smel t zer  s .c .&Bare,B .2010. Brunner  Suddart hs  t ext  book of  medi cal  surgi cal  nursi ng.(12 ed) Phi l adel phi a: 

Li ppi ncot t  

 ، چاپ اول 1393جراحي تنفس ، ترجمه مريم شبان و مصومه لطیفي ، تهران ، انتشارات جامعه نگر ،  –سودارث : درسنامه پرستاری داخلي  -برونر--2

 

ساليد، اورهد و فیلم روش تدريس : اين درس با استفاده از روش سخنراني و بحث گروهي، پرسش و پاسخ و به همراه استفاده از وسايل تكنولوژی آموزشي وايتبرد، ا

از همچنین مشارکت دانشجويان در امر تدريس با ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات درسي و مقاالت دانشجويي مرتبط با عناوين درسي با استفاده  . شدآموزشي ارائه خواهد 

 .اينترنت مي باشد

 

 امكانات آموزشي:  وايت برد، اساليد، فیلم آموزشي، اورهد

 تكالیف دانشجو :  

 س در خصوص موضوعات درسي با استفاده از اينترنت يا ژورنالهای پرستاری با هماهنگي اساتید هر درس.ترجمه و ارائه مقاله يا کنفران-1

 مشارکت فعال در بحث ها و پرسش و پاسخ -2

 

 

 شیوه ارزشیابي : 

 .مشارکت فعال در کالس:

 تكالیف دانشجويي: 

 ازمون پايان ترم:

 

  سیده فريبا شرفي  مدير گروه                                                                                                   مدرسین:                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 

 پرستاری کودک سالم :درس نام
          تئوری: درس نوع

    عملي

ساعت تئوری،  26 میزان ساعات: عملي( 5/0 –نظری  5/1) 2 :واحد تعداد

 ساعت عملي 17

ز : بهداشت مادر و پیشنیا دروس 17 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه پرستاری :تحصیلي رشته نام

 نوزاد                     

 سال         دوم       اول   نیمسال

 :  تحصیلي

         :    کالس پايان   :کالس شروع

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ شماره کالس :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

سالمت در دوره کودکي ، نقش پرستار کودکان، تفكر     اول

 و فرايند پرستاریانتقادی 

 

تاثیر خانواده، اجتماع، فرهنگ و مذهب بر سالمت کودک،     دوم

 تاثیر بازی بر تكامل کودک

 

  مفاهیم و نظريه های رشد و تكامل    سوم

  رشد و تكامل شیر خوارگي    چهارم

  ادامه رشد و تكامل و شیر خوارگي    پنجم

  مشكالت بهداشتي کودک شیرخوار    ششم

  1ادامه مشكالت بهداشتي کودک شیرخوار، آزمون     هفتم

  رشد و تكامل نوپايي    هشتم

  ارتقای سالمت در دوره نوپايي    نهم

  رشدو تكامل خردسالي    دهم

  تطابق با نگراني های مربوط به رشد و تكامل    يازدهم

  مشكالت بهداشتي اوايل دوره خردسالي    دوازدهم

  2ادامه مشكالت بهداشتي اوايل دوره خردسالي، آزمون     سیزدهم

  رشد و تكامل کودک سن مدرسه    چهاردهم

  ارتقای سالمت د  سالیان مدرسه    پانزدهم

  ارتقای سالمت نوجوان و خانواده    شانزدهم

  ارتقای سالمتي در دوره نوجواني    هفدهم

  امتحان پايان ترم    هجدهم

 مالحظات : 

 

 : جناب آقاي سيد ميثم ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون            : سركار خانم سيده فريبا شرفی گروه مدير
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 5/0 – ینظر 5/1) 2تعداد واحد :              سالم کودک پرستارینام درس :   

 (يعمل

 نظری 

 عملي 

ساعت  17ساعت تئوری،  26:  میزان ساعات

 عملي

 

 رشته : پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

دروس پیشنیاز : پرستاری بهداشت مادر و 

 نوزاد                     

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي      

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  پايان کالس :  شروع کالس :  جلسه 17تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان :سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 اهداف کلي :

و  محور خانواده مراقبت چارچوب در خانواده و کودک سالمت ارتقاء جهت الزم مداخالت انجام منظور به خانواده و کودک نیازهای و وتكامل رشد فرايند با دانشجو آشنايي

 کودک از مراقبت اخالقي و قانوني های جنبه بر منطبق پرستاری فرايند

 اهداف ويژه :

 : بتوانند درس اين پايان در فراگیران .1

 شناختي( اهمیت سالمت در دوره کودکي را توضیح دهند.) .2

 ي(شناخت های پرستار کودکان را توضیح دهد. .)نقش .3

 ي(شناختسالمت کودک بیان کند. )تاثیر خانواده، اجتماع، فرهنگ و مذهب را بر  .4

 ي(شناختکاربرد تفكر انتقادی و فرايند پرستاری را در مراقبت از کودک و خانواده را بیان کند. ) .5

 ي(شناختنظريه های رشد و تكامل را مقايسه نمايند. ) .6

 ي(شناختبازی و نقش آن بر تكامل کودک را توضیح دهد. ) .7

 ي(شناختمت کودک شیرخوار و خانواده طراحي نمايند. )برنامه مراقبتي آموزشي برای ارتقا سال .8

 ي(شناختبرنامه مراقبتي آموزشي برای مشكالت بهداشتي دوره شیرخوارگي طراحي نمايند. ) .9

 ي(شناختبرنامه مراقبتي آموزشي برای ارتقای سالمت کودک نوپا و خانواده طراحي نمايند. ) .10

 ي(شناختخردسال و خانواده طراحي نمايند. ) برنامه مراقبتي آموزشي برای ارتقای سالمت کودک .11

 ي(شناختبرنامه مراقبتي آموزشي برای مشكالت بهداشتي اوائل خردسالي طراحي نمايند. ) .12

 ي(شناختبرنامه مراقبتي آموزشي برای ارتقای سالمت کودک سن مدرسه و خانواده طراحي نمايند. ) .13

 ي(شناختخانواده طراحي نمايند. )برنامه مراقبتي آموزشي برای ارتقا سالمت نوجوان و  .14

 ي ، مهارتي، نگرشي ( شناختحیطه اهداف )

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  سالمت در دوره کودکي ، نقش پرستار کودکان، تفكر انتقادی و فرايند پرستاری    اول

تاثیر بازی بر تكامل تاثیر خانواده، اجتماع، فرهنگ و مذهب بر سالمت کودک،     دوم

 کودک

 

  مفاهیم و نظريه های رشد و تكامل    سوم

  رشد و تكامل شیر خوارگي    چهارم

  ادامه رشد و تكامل و شیر خوارگي    پنجم

  مشكالت بهداشتي کودک شیرخوار    ششم

  1ادامه مشكالت بهداشتي کودک شیرخوار، آزمون     هفتم

  نوپاييرشد و تكامل     هشتم

  ارتقای سالمت در دوره نوپايي    نهم

  رشدو تكامل خردسالي    دهم
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  تطابق با نگراني های مربوط به رشد و تكامل    يازدهم

  مشكالت بهداشتي اوايل دوره خردسالي    دوازدهم

  2ادامه مشكالت بهداشتي اوايل دوره خردسالي، آزمون     سیزدهم

  تكامل کودک سن مدرسهرشد و     چهاردهم

  ارتقای سالمت د  سالیان مدرسه    پانزدهم

  ارتقای سالمت نوجوان و خانواده    شانزدهم

  ارتقای سالمتي در دوره نوجواني    هفدهم

  امتحان پايان ترم    هجدهم

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

   1392ونگ دانا، درسنامه مرجع پرستاری کودکان، مترجم سامي پوران، ويرايش نهم ، تهران، تحفه با همكاری بشری، .1

 1388مارلو داروتي، پرستاری کودکان، مترجم آرزومانیانس سونیا، تهران، بشری،  .2

 1383مرتضوی حامد. طبابايي چهر محبوبه، درسنامه پرستاری کودکان، تهران، سالمي،  .3

4. Marilyn J. Hockenberry, David Wilson,  Wong's nursing care of infants and children, 8th ed, Canada, MOSBY, 2007 
 روش تدريس :

آموزشي ارائه خواهد شد.  يل کمکاين درس با استفاده از روش سخنراني و بحث گروهي، بارش افكار، نمايش فیلم و اساليد و موالژ، پرسش و پاسخ و به همراه استفاده از وسا

 .فاده از اينترنت مي باشدهمچنین مشارکت دانشجويان در امر تدريس با ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات درسي و انجام تكالیف محوله مرتبط با عناوين درسي و با است

 امكانات آموزشي:

 ويدئوپروژکتور، رايانه، اينترنت 

 تكالیف دانشجو :  

 مي باشد(  مربوطه استاد نظر با کالس و ارزشیابي تكالیف های فعالیت درس )نحوه کالس در فعال شرکت و موقع به حضور .1

 گرددد(خاموش نمودن گوشي تلفن همراه )در صورت استفاده از گوشي توسط دانشجو، جلسه فوق غیبت منظور مي .2

  .شد خواهد محسوب غیبت يا حذف ترتیب به نبودن يا بودن مجاز صورت در مربوطه درس باشد جلسات ساعت 17/4 از بیش کالس در دانشجو غیبت که صورتي در .3

 شیوه ارزشیابي : 

 آزمون های مرحله ای: 

  ترم پايان امتحان در شرکت

                   

 سیده فريبا شرفي      مدير گروه:                       مدرس                                                                                                                         
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 

 پرستاری و بهداشت محیط :درس نام
 عملي          تئوری: درس نوع
   

 17 :ساعت تعداد 1 :واحد تعداد

 - ز :پیشنیا دروس 8 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

:کالس شروع  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال  :کالس پايان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ کالس شماره :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 محیط بحران محیط ،اکوسیستم محیط بهداشت مفاهیم درس طرح وارايه معرفي    1

 آب بهداشت زيست
 

  زباله و خاک بهداشت فاضالب بهداشت    2

  بیمارستانها محیط بهداشت مسكن و عمومي اماکن بهداشت پرتوها بهداشت    3

  غذايي مواد و تغذيه بهداشت    4

  اضطراری شرايط در الزم اقدامات و طبیعي باليای    5

  مقابله روشهای و محیط در موجود فیزيكي و شیمیايي های وآسیب ای حرفه بهداشت    6

  بهداشت پرستاری در پژوهش    7

  صوتي آلودگي و هوا بهداشت    8

 مالحظات : 

 

   : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                              : خانم شرفیگروه مدير  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 
   

 نام درس : پرستاری و بهداشت محیط

 

 1تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 

 17: میزان ساعات

 

 رشته :  کارشناسي پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

 -دروس پیشنیاز : 

 دوم      نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

 محل برگزاری : کالس يک   اتمام کالس :  شروع کالس :  8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان :

 تشخیص جهت در بتواند بهداشتي های آموخته و دانش پرستاری، فرآيند اصول بر تكیه با تا آن بر موثر عوامل و جامعه در محیط بهداشت مسائل با دانشجو آشنايياهداف کلي : 

 دهد ارائه را ممكن راهكارهای جامعه بهداشتي مشكالت

 اهداف ويژه :

  )حیطه شناختي( .دهد شرح جامع را ستيز طیمح بحران و طیمح ستمیاکوس ، طیمح بهداشت میمفاه از جامع يفيتعر .1

   )حیطه شناختي( .دينما فيتعر يدرست به را آب کردن خالص یروشها و آب راه از منتقله یهايماریب ، يآلودگ ت،منابعیاهم .2

   )حیطه شناختي(کند انیب جامع بطور را آب يسخت کاهش های¬راه استاد توسط شده سيتدر میمفاه به توجه با .3

 )حیطه شناختي( .دهد حیتوض درست را آب شيپاال مراحل .4

   )حیطه شناختي( .دهد ارائه را فاضالب یآور جمع یها ستمیس از جامع يفيتعر .5

   )حیطه شناختي( .دينما فيتعر يدرست به را فاضالب هیتصف مراحل .6

 )حیطه شناختي(. دهد شرح خالصه بطور را ستيز طیمح در زباله دفع یها روش انواع .7

 )حیطه شناختي(دهد شرح خالصه طور به را يمارستانیب یها زباله بردن نیب از و یآور جمع روش .8

   )حیطه شناختي( .کند یبند میتقس خالصه بطور را پرتوها انواع .9

 )حیطه شناختي(. کند انیب خالصه بطور را يعموم اماکن يبهداشت یارهایمع .10

   )حیطه شناختي( .کند بازگو جامع بطور را يبهداشت مسكن کي اتیخصوص .11

 )حیطه شناختي(دهد حیتوض مثال ذکر با يبررس ياساس رکن 3 مورد در يعموم اماکن يبررس در .12

   )حیطه شناختي( .ببرد نام کامل را ریش کردن زهیليواستر زهيپاستور یراهها .13

   )حیطه شناختي(دهد حیتوض درست را سالم گوشت انواع ييشناسا یراهها .14

   )حیطه شناختي(کند انیب درست را مدت يطوالن در ييغذا مواد ینگهدار یراهها .15

   )حیطه شناختي( .دهد حیتوض را ييغذا یها تیمسموم انواع .16

 )حیطه شناختي(دهد صیتشخ درست عالئم به توجه با را سوال مورد ييغذا تیمسموم نوع 2 حداقل .17

   )حیطه شناختي( .دهد حیتوض انيپا بند قيطر از یماریب انتقال یراهها .18

   )حیطه شناختي( .دينما نییتع حیصح را انيپا بند با مبارزه اصول .19

   )حیطه شناختي(دهدحیتوض درست را مگس و پشه از منتقل یها یماریب .20

   )حیطه شناختي( .دهد حیتوض درست را یاضطرار طيشرا در پشه و مگس قيطر از یماریب انتقال با مقابله یراهها و يچگونگ .21

 )حیطه شناختي(کند ذکر مورد 3 در حداقل را حادثه وقوع از بعد و نیح قبل اقدامات .22

 )حیطه شناختي(. کند فيتعر خالصه بطور را یا حرفه بهداشت مفهوم .23

   )حیطه شناختي(کند انیب مثال ذکر با را شغل از يناش یها یماریب .24

   )حیطه شناختي( .دينما ذکر درست را را يشغل یهايماریب در موثر يكيزیف عوامل .25

 )حیطه شناختي(دينما سهيمقا درست گوناگون یها جنبه از را يطیمح ييایمیش و يكيزیف یخطرها .26

 )حیطه شناختي(. کند انیب را جامعه بهداشت یپرستار در پژوهش اهداف .27

 )حیطه شناختي( کند بازگو حیصح را يقیتحق پروپوزال کي میتنظ مراحل .28

   )حیطه شناختي(کند سهيمقا گريكدي با را قیتحق روش انواع .29

 )حیطه شناختي(دينما نییتع را یریگ نمونه نحوه و مطالعه اهداف و روش يفرض عنوان کي یبرا .30

 )حیطه شناختي(. کند انیب جامع بطور را هوا يآلودگ منابع .31

 )حیطه شناختي(. دهد حیتوض درست را هوا يآلودگ با مبارزه یراهها .32

   )حیطه شناختي( .کند انیب خالصه بطور را يصوت يآلودگ منابع .33

 )حیطه شناختي( .کند یبند دسته درست را يصوت يآلودگ اثرات کاهش یراهها .34

 جدول زمانبندی :
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 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 محیط ،اکوسیستم محیط بهداشت مفاهیم درس طرح وارايه معرفي    1

 آب بهداشت زيست محیط بحران

 

  زباله و خاک بهداشت فاضالب بهداشت    2

 محیط بهداشت مسكن و عمومي اماکن بهداشت پرتوها بهداشت    3

 بیمارستانها
 

  غذايي مواد و تغذيه بهداشت    4

  اضطراری شرايط در الزم اقدامات و طبیعي باليای    5

 محیط در موجود فیزيكي و شیمیايي های وآسیب ای حرفه بهداشت    6

 مقابله روشهای و
 

  بهداشت پرستاری در پژوهش    7

   صوتي آلودگي و هوا بهداشت    8
 .رفیع انديشه. تهران. دوم ويرايش. بهداشتي خدمات کلیات و اصول(. 1386) تیمور ماليي آقا-1 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 .نگر جامعه نشر. تهران.  1 و2 و3 جامعه بهداشت پرستاری درسنامه( 1390) اسحاق، آبادی ايلدر -2

 (.2و1 جلد) نگر جامعه نشر. تهران. ارشد کارشناسي منابع و دروس سرفصل اساس بر النكستر جامعه بهداشت پرستاری(. 1388) نسرين ورجوشاني جعفری و وحیده حسیني -3

 .دانشگاهي نشر مرکز. تهران. هفتم چاپ. ک ناصری و م ح افضلي ملک ترجمه. اپیدمیولوژی اصول(.  1390) ک الف بان و س ج مازنر. س جوديت-4

 .سبحان نشر. اول چاپ. بهداشت آموزش در پژوهش(. 1388) همكاران و راد شريفي-5

1. Nies M A. McEwen M. (2010). Community/Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations. 5th Ed. Saunders  . 

2. Stanhope M & Lancaster J. (2011). Community and public health nursing. 8th ed. St. Louis: Mosby. 

3.Country Cooperation Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran2010–2014, World Health Organization 2011, 

Printed by WHO Regional Office for the Eastern Medi terranean, Cairo. 

 الكترونیكي آموزش و يگروه بحث ،یمغز فانطو پاسخ، و پرسش سخنراني،روش تدريس : 

 آموزشي فیلم و اورهد اساليد، برد، وايت آموزشي تكنولوژی وسايلامكانات آموزشي: 

 و ارايه کنفرانس يا بحث گروهي يگروه یها بحث در شرکت و سواالت به پاسخدهي کالس، در منظم و موقع به حضور تكالیف دانشجو :  

 : کالس در فعال شرکت و موقع به حضورشیوه ارزشیابي : 

 : جلسه هر در پاسخ و پرسش

 : ترجمه اي کنفرانس ارائه

 : ترم میان امتحان

 : ترم پايان امتحان 

 : جمع

                   

 مدير گروه: خانم شرفي                                                                                                                          مدرس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجمترم 



77 
 

 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 ابهر پرستاری دانشكده

COURSE PLAN 
 3سالمندان  :درس نام

         تئوری: درس نوع

    عملي

 38/0، بیماريهای عفوني واگیر و غیرواگیر 6/0اختالالت متابولیكي)واحد 4 :واحد تعداد

، اختالالت سیستم محافظتي 54/0، اختالالت سیستم حمايتي 38/0تاق عملروش کار در ا

 (9/0، اختالالت شناختي ادراکي 6/0، اختاللت سیستم حسي 6/0

 68 :ساعت تعداد

 :آموزشي  گروه پرستاری :تحصیلي رشته نام

 پرستاری

ز : پیشنیا دروس 34 :جلسات تعداد

پرستاری بزرگساالن 

 2سالمندان 

         دوم       اول   نیمسال

  تحصیلي سال

: کالس شروع      :کالس پايان 

 :کالس برگزاری محل

 شماره کالس 

 امتحان ساعت و تاريخ

 : 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 های تست و فیزيكي معاينه شناخت و بررسي غدد فیزيولوژیشناخت و آشنايي با     1

 ترشحه داخليم غدد تشخیصي

 

  آشنايي با مراقبت و درمان اختالالت غده هیپوفیز    2

تیروئید و پاراتیرونید غده اختالالت درمان و مراقبت با آشنايي    3   

آدرنال غده اختالالت درمان و مراقبت با آشنايي    4   

بیماران مبتال به ديابت قندیآشنايي با مراقبت و درمان     5   

تعريف بیماری عفوني واگیر و غیر واگیر، زنجیره عفونت، عفونت بیمارستاني، انواع     6

 روش های ايزوالسیون

 

  (STDs)اسهال عفوني، بیماری های منتقله از راه جنسي    7

  بیماری های عفوني با منشا باکتريايي، ويروسي و قارچي    8

ساختمان و قسمت های مختلف اتاق عمل و تجهیزات خاص اتاق عمل و کاربرد  معرفي    9

هر يک از آنها، آشنايي با روش های استريلیزاسیون و انواع روشهای ضد عفوني، اصول 

 پذيرش بیمار در اتاق عمل.

 

اصول ايمني در اتاق عمل و رعايت نكات استريل در اتاق عمل و مراقبت های قبل از     10

 جراحي، مراقبت های حین عمل جراحي و وظايف پرستار سیار و اسكراپ.عمل 

 

مراقبت های بعد از عمل جراحي و مراقبت های اتاق بهبودی ،روشهای بیهوشي و انواع     11

 آن ، تكنیک های بیحسي و داروهای بیهوشي  استنشاقي وريدی.

 

  دامه مبحث داروهای بیهوشي و عوارض بیهوشي.    12

13 
   

مروری بر آناتومي و فیزيولوژی دستگاه حمايتي ، روش های معاينه فیزيكي ، روش های 

 تشخیصي اختالالت دستگاه حمايتي
 

14 
   

انواع خارش، انواع درماتوز ، انواع آکنه، انواع عفونت های پوستي و مراقبت های 

 پرستاری مربوطه، آزمون
 

15 

   

انواع تومور های پوستي ، انواع رويه های درماني  پسوريازيس، انواع بیماری های تاولي،

در بیماران مبتال به اختالالت پوستي و مراقبت های پرستاری مربوطه و ارائه تكالیف 

 دانشجويي

 

  مروری بر آسیب سوختگي و روشهای تخمین سطح سوختگي و درجه بندی آن    16

17 
   

مبتال به سوختگي در مرحله فوری، میاني و پاتوفیزيولوژی سوختگي و مراقبت از بیماران 

 نوتواني، آزمون
 

 انواع درمان ها در بیماران مبتال به سوختگي و مراقبت های پرستاری مربوطه و ارائه     18
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 تكالیف دانشجويي

خیصي، مروری بر آناتومي و فیزيولوژی چشم و بررسي و معاينه چشم ،، تست های تش    19

 عیوب انكساری، تجويز داروهای چشمي 

 

گلوکوم،  کاتاراکت ،بیماری های قرنیه ، جراحي های قرنیه و جراحي های عیوب     20

 انكساری 

 

ماکوال، ضربات وارده به چشم و دکولمان شبكیه، بیماری های عروقي شبكیه، استحاله     21

 کاسه چشم، فوريت های چشم پزشكي

 

بیماری چشم خشک، کونژکتیويت، يووئیت، سلولیت اوربیتال، روش های جراحي و     22

 تخلیه چشم، تومورهای چشمي، اثرات چشمي بیماری های سیستمیک

 

  يعصب تیوضع نهيمعا و يبررس یولوژيزیف و يآناتوم:  يعصب ستمیس    23

 داخل فشار ، یاریهوش سطح رییاعصاب تغ يصیتشخ یها تست و نهيمعا و يبررس ادامه    24

 یا جمجمه

 

 -(مغز بافت جمجمه، سر،) یمغز صدمات اي یمغز کیترومات یها يدگيد بیآس    25

 یپرستار یها مراقبت

 

 سردرد، یپرستار یها مراقبت/  تشنج یپرستار یها مراقبت - ينخاع طناب صدمات    26

 یپرستار یها مراقبت/ گرنیم

 

  یپرستار یها مراقبت و تيمننژ – کيهموراژ و کیسكميا یها سكته    27

  باره لنیگ س،ياسكلروز پلیمولت ، جاکوبز ، تیانسفال ، یمغز یها آبسه    28

 یها مراقبت - نخاع و مغز یتومورها ، یا جمجمه اعصاب اختالالت گراو، ياستنیم    29

 یپرستار

 

 یماریب ،( ALS) يجانب کیوتروفیآم تصلب ، نگتونیهانت یماریب ، نسونیپارک یماریب    30

 ،يعضالن یها يستروفيد سک،يد ویدژنرات

 

  خون سیستم اختالالت ارزيابي با آشنايي خون وفیزيولوژی ناتومي    31

  کلیوی بیماريهای ، آهن فقر از ناشي خوني کم با آشنايي    32

  آپالستیک وB12 کمبود و فولیک اسید زکمبود ناشي خوني کم با آشنايي    33

  ارثي و اکتسابي همولتیک های خوني کم    34

  خونساز سیستم بدخیم اختالالت با خونیآشنايي های گلبول اختالالت با آشنايي    35

 مالحظات : 

 

                             ابراهيمی : سيد ميثمدانشكده آموزشی معاون                 : سيده فريبا شرفی  گروه مدير  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر  دانشكده

LESSON  PLAN 
نام درس : بیماری های عفوني واگیر و غیر 

 واگیر

 ساعت 6.5:  میزان ساعات عملي      نظری  واحد 38/0تعداد واحد : 

دروس پیشنیاز: پرستاری بزرگساالن/  گروه: پرستاری رشته: پرستاری

 2سالمندان 

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي   

 شمارهمحل برگزاری:   کالس  پايان کالس:   شروع کالس:  جلسه 4تعداد جلسات:

دانشكده پرستاری محل برگزاری امتحان:  تاريخ امتحان: 

 ابهر

 

 هدف کلي:

عفوني ح دهند. در تمامي اختالالت در پايان اين درس انتظار مي رود دانشجويان با بیماريهای عفوني آشنا شده و مراقبت های پرستاری مربوطه را بر اساس فرآيند پرستاری شر

مراقبت های الزم  جراحي، عوارض ناشي از بیماری و انواع درمانهای طبي، دارويي و، عوامل خطر، پاتوفیزيولوژی، عالئم ونشانه ها، روش های تشخیص و علت بیان، تدريس شده

 .ات دوران سالمندی ضروری استظمالح جامعه و تاکید بر مراقبت از خود، آموزش بیمار، خانواده و پرستاری با

 اهداف ويژه :

 اين دوره از فراگیر انتظار مي رود:در پايان 

 بیماری های عفوني واگیر و غیر واگیر را تعريف کرده و آن ها را باهم مقايسه کند )شناختي(. -1

 روش های تشخیص بیماری های عفوني را توضیح دهد )شناختي(. -2

 عوامل موثر بر ايجاد عفونت را بیان نمايد )شناختي(. -3

 نتقال بیماری های عفوني را نام برده و کاربرد هر کدام را به تفكیک توضیح دهد )شناختي(.روش های پیشگیری از ا -4

 اجزای زنجیره عفونت را نام برده و هر يک را توضیح دهد )شناختي(. -5

 عفونت بیمارستاني را تعريف نموده و ارگانیسم های ايجاد کننده آن را به تفكیک شرح دهد )شناختي(. -6

 والسیون را توضیح دهد )شناختي(.انواع ايز -7

 ارگانیسم های ايجاد کننده اسهال خوني را نام برده و فرايند بیماری زايي هر يک را به صورت مجزا بیان کند )شناختي(. -8

 فرايند پرستاری در اسهال عفوني را توضیح دهد )شناختي(. -9

 به تفضیل شرح دهد )شناختي(. بیماری های منتقله از راه جنسي را نام برده و هر يک را -10

را توضیح داده، درمان طبي  و جذام( سیاه زخم کزاز، بوتولیسم، مننژيت مننگوکوکي، ،شامل وبا، سل ريه، تب مالت، شیگلوز، تیفوئید)بیماری های عفوني با منشاء باکتريايي  -11

 هر يک را جداگانه شرح دهد )شناختي(.مراقبت های پرستاری  و

هر يک را جداگانه شرح دهد مراقبت های پرستاری  ( را توضیح داده، درمان طبي وآنفوالنزا، هاری، سارس، مونونوکلئوز عفوني شامل)یماری های عفوني با منشاء ويروسي ب -12

 )شناختي(.

 هر يک را جداگانه شرح دهد )شناختي(.مراقبت های پرستاری  ودرمان طبي  را توضیح داده،، تب کريمه، هیستوبالسموزيس الشمانیوز، ماالري بیماری های جنون گاوی، -13

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( :

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

تعريف بیماری عفوني واگیر و غیر واگیر، زنجیره عفونت، عفونت بیمارستاني، انواع روش های     اول

 ايزوالسیون

 

  (STDs)اسهال عفوني، بیماری های منتقله از راه جنسي    دوم

  بیماری های عفوني با منشا باکتريايي، ويروسي و قارچي    سوم

 - امتحان    چهارم
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

انتشارات جامعه نگر، چاپ اول، تهران،  ،حیدری، ژاله محمد علیهامحمد رضا ، ترجمه ماری های عفوني، اورژانس و باليا، بی2014 پرستاری داخلي و جراحي برونرو سودارث. 1

1393. 

 .1395 ، تهران ، چاپ اول ارجمند،، انتشارات محمد حسین احمديان، حسین کرم سیماترجمه  ،بیماری های عفوني: 2015اصول طب داخلي هاريسون . 2

 .1395 ، تهران ، چاپ اول ارجمند،انتشارات ي، امامي میبدی، سمیه کريممسعود ، ترجمه : بیماری های عفوني2016مباني طب داخلي سیسیل . 3

4. Smeltzer S, Suzanne C. Brunner & suddarth, s Textbook of medical surgical nursing. Philadelphia, lippincott. 13th ed, 2014. 

 ، بارش افكارسخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهيروش تدريس: 

 امكانات آموزشي: وايت بورد، ويدئو پروژکتور، رايانه



80 
 

 شرکت فعال در پرسش و پاسخ و بحث گروهي -2حضور به موقع و منظم در کالس      -1تكالیف دانشجو :.  

 شیوه ارزشیابي : 

 کالس:                در فعال شرکت و موقع به . حضور1

 . امتحان پايان ترم2

 در مجموع 

 مدرس:

 

  سیده فريبا شرفي   گروه: مدير
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

)روش کار در  3نام درس : پرستاری بزرگساالن سالمندان

 اتاق عمل(

 5/6:  میزان ساعات عملي       نظری  /.38تعداد واحد:

دروس پیشنیاز : پرستاری بزرگساالن  گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 2سالمندان

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

محل برگزاری :   کالس  پايان کالس :  شروع کالس:  4تعداد جلسات :

 شماره

محل برگزاری  امتحان : دانشكده  تاريخ امتحان : 

 پرستاری ابهر

 

 اهداف کلي :

 آگاهي و شناخت دانشجويان با مهارتهای مراقبت پرستاری از مددجويان در قبل ، حین و بعد از عمل جراحي بر اساس فرآيند پرستاری .

 اهداف ويژه :

 ساختمان و قسمت های مختلف اتاق عمل را معرفي کند.)شناختي(-1

 )شناختي( تجهیزات اتاق عمل و کاربرد هر يک از آنها را شرح دهد.-2

 انواع روش های استريلیزاسیون و پیشگیری از انتشار عفونت و حفظ ايمني در اتاق عمل را توضیح دهد. )شناختي(-3

 اصول پذيرش در اتاق عمل را شرح دهد. )شناختي( -4

 مراقبت های قبل از عمل جراحي در اتاق عمل را شرح دهد. )شناختي(-5

 بیمار را شرح دهد. )شناختي(مراقبت های حین عمل جراحي در  -6

 مراقبتهای بعد از عمل جراحي بیمار در ريكاوری را شرح دهد. )شناختي(-7

 روش های بیهوشي و تكنیک های مربوطه را توضیح دهد. )شناختي(-8

 داروهای بیهوشي و عوارض ناشي از داروها و روشهای بیهوشي را شرح دهد.-9

 ( :حیطه اهداف ) دانشي ، مهارتي، نگرشي 

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

معرفي ساختمان و قسمت های مختلف اتاق عمل و تجهیزات خاص اتاق عمل و کاربرد هر يک از     اول

آنها، آشنايي با روش های استريلیزاسیون و انواع روشهای ضد عفوني، اصول پذيرش بیمار در اتاق 

 عمل.

 

اتاق عمل و رعايت نكات استريل در اتاق عمل و مراقبت های قبل از عمل جراحي،  اصول ايمني در    دوم

 مراقبت های حین عمل جراحي و وظايف پرستار سیار و اسكراپ.

 

مراقبت های بعد از عمل جراحي و مراقبت های اتاق بهبودی ،روشهای بیهوشي و انواع آن ،     سوم

 شاقي وريدی.تكنیک های بیحسي و داروهای بیهوشي  استن

 

  دامه مبحث داروهای بیهوشي و عوارض بیهوشي.    چهارم
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 1391.برونر سودارث . پرستاری داخلي جراحي اتاق عمل . ترجمه : آلیس حاجیان . تهران . سالمي . 1

 1387.لطفي، مژگان . انتظار، صمد. راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل . سالمي . 2

3.Brunner & Suddath . Textbook of Medical- 12 th Edition – lippinott 2014 

 ارائه خواهد شد.  Power Pointاين درس با استفاده از روش سخنراني و بحث گروهي ،پرسش و پاسخ و به همراه استفاده از نرم افزار  روش تدريس :

 ماژيک امكانات آموزشي: کامپیوتر و پرويكتور، وايت برد و

 تكالیف دانشجو : شرکت در بحث های کالسي و حضور به موقع در کالس.  

 حضور به موقع و فعال در کالس و شرکت در پرسش و پاسخ کالسي:-شیوه ارزشیابي : 

 امتحان پايان ترم: 

 در مجموع 
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 زنجان استان درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 9میزان ساعات: عملي       نظری  54/0تعداد واحد :  (اختالالت سیستم حمايتي) 3نام درس : پرستاری بزرگسال سالمندان

دروس پیشنیاز : پرستاری  گروه :  پرستاری رشته : پرستاری

 2بزرگسال سالمندان 

 نیمسال اول     دوم 

 سال تحصیلي  

 کالس شمارهمحل برگزاری :   شروع کالس : پايان کالس :  6تعداد جلسات :

محل برگزاری  امتحان : سالن  تاريخ امتحان: 

 امتحانات

 

پرستاری و بهره ي، با کاربرد فرايند اهداف کلي : ايجاد توانايي در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجويان بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت سیستم حمايتي و سوختگ

 گیری از مهارت تفكر خالق، اصول اخالقي و موازين شرعي در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری.

 اهداف ويژه :

 )آناتومي و فیزيولوژی پوست را شرح دهد.) شناختي 

 )روش های معاينه فیزيكي دستگاه حمايتي و روش های تشخیصي اختالالت سیستم حمايتي را شرح دهد.) شناختي 

 ختي(اختالالت شايع دستگاه حمايتي شامل اگزما، انواع درماتیت، انواع آکنه را شرح داده و مراقبت های پرستاری مربوطه را بیان نمايد.) شنا 

  ،سرطان های پوست شامل سارکوم کاپوزی، مالنوماSCC ،BCC )را شرح داده و مراقبت های پرستاری مربوطه را توضیح دهد.) شناختي 

 ناختي(تاولي پوست شامل پمفیگوس، نكرولیز کشنده اپیدرم و سندرم استیونس جانسون را شرح داده و مراقبت های پرستاری مربوطه را توضیح دهد.) ش بیماری های 

 )انواع عفونت های پوستي شامل: باکتريايي، قارچي، انگلي و ويروسي را شرح داده و مراقبت های پرستاری مربوطه را بیان کند.) شناختي 

 )انواع روش های درماني در اختالالت پوستي را شرح دهد.) شناختي 

 )سوختگي را تعريف و انواع سوختگي را شرح دهد.) شناختي 

 )روش های رايج تعیین درصد سوختگي را شرح دهد.) شناختي 

 )اختالالت سیستمیک در سوختگي را شرح دهد.) شناختي 

 اشي از سوختگي در مرحله فوری ، میاني و نوتواني را بیان نمايد.) شناختي(مراقبت های پرستاری از بیمار مبتال به صدمات ن 

 )انواع درمان ها در سوختگي را توضیح دهد.) شناختي 

 حیطه اهداف ) شناختي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي 

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

1    
حمايتي ، روش های معاينه فیزيكي ، روش مروری بر آناتومي و فیزيولوژی دستگاه 

 های تشخیصي اختالالت دستگاه حمايتي
 

2    
انواع خارش، انواع درماتوز ، انواع آکنه، انواع عفونت های پوستي و مراقبت های 

 پرستاری مربوطه، آزمون
 

3    

پسوريازيس، انواع بیماری های تاولي، انواع تومور های پوستي ، انواع رويه های 

درماني در بیماران مبتال به اختالالت پوستي و مراقبت های پرستاری مربوطه و ارائه 

 تكالیف دانشجويي

 

  مروری بر آسیب سوختگي و روشهای تخمین سطح سوختگي و درجه بندی آن    4

5    
پاتوفیزيولوژی سوختگي و مراقبت از بیماران مبتال به سوختگي در مرحله فوری، 

 نوتواني، آزمونمیاني و 
 

6    
انواع درمان ها در بیماران مبتال به سوختگي و مراقبت های پرستاری مربوطه و ارائه 

 تكالیف دانشجويي
 

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

1.Smeltzer s.c. & Bare,B . Brunner Suddarths text book of medical surgical nursing.(12 ed) Philadelphia, Lippincott,2010 

ترجمه اسماعیل شريعت، مريم نمادی وثوقي و آسایه موحاد    ، پوست و سوختگي جراحي – داخلي پرستاری درسنامه:  سودارث -برونرهینكل جي ال، چیوير کي اچ.  -2

  1393 ، نگر جامعه انتشارات ، تهران ، پور. چاپ اول

 روش تدريس :

ارائه خواهد شد. ارائه کنفرانس و مقاله در ارتباط با  Power   pointاين درس با استفاده از روش سخنراني و بحث گروهي و به کمک وسايل سمعي و بصری شامل 
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 ديگر از روشهای در نظر گرفته شده جهت آموزش است. موضوعات درسي فراگیران و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها و نمايش فیلم قسمت

 امكانات آموزشي: کامپیوتر، ويدئو پروژکتور، اساليد، فیلم آموزشي، وايت برد

 2010 – 2017تكالیف دانشجو: : ترجمه و ارائه يک مقاله ازپايگاه های معتبر اطالعاتي در ارتباط با موضوع درس از سالهای 

 شیوه ارزشیابي :

 نمره کل: 

 :پرسش و پاسخ در کالس و حضور در بحث گروهي 

 امتحان کوئیز: 

 ارائه تكالیف دانشجو  :

 امتحان پايان ترم: 

 

 سیده فريبا شرفيمدير گروه:                                                                                                                              مدرسین: 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 نظری  واحد تئوری 6/0تعداد واحد :  ت حسياختالالنام درس :   

 عملي 

 ساعت 10تعداد ساعت : 

 دوم      نیمسال اول  (2دروس پیشنیاز : سالمندان ) گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 سال تحصیلي   

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  شروع کالس :  پايان کالس :  5تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 اهداف کلي :

 با بیماری های چشم و گوش و مراقبت و درمان اين اختالالت.شناخت و آشنايي دانشجويان 

 اهداف ويژه :

 و آناتومي چشم را شرح دهد. )شناختي( فیزيولوژی .1

 بررسي و معاينه چشم را بطور خالصه شرح دهد.)شناختي( .2

 عیوب انكساری و روشهای مراقبتي آن را شرح دهد. )شناختي( .3

 بیماريهای پلک را شرح دهد. )شناختي( .4

 (ينگرش و يشناخت)درمان و مراقبتهای پرستاری بیماريهای پلک را شرح دهد.  .5

 (يشناخت)بیماری های دستگاه اشكي را شرح دهد.  .6

 (ينگرش و يشناخت)درمان و مراقبت های بیماری های دستگاه اشكي را شرح دهد.  .7

 بیماری های ملتحمه را شرح دهد . )شناختي( .8

 (ينگرش و يشناخت)درمان و مراقبت های بیماری های ملتحمه را شرح دهد.  .9

 ( يشناخت)د. بیماريهای قرنیه را شرح ده .10

 (ينگرش و يشناخت)درمان و مراقبت های بیماری های قرنیه را شرح دهد.  .11

 (يشناخت)کاتاراکت را شرح دهد.  .12

 (ينگرش و يشناخت)درمان و مراقبت های بیماری های کاتاراکت را شرح دهد.  .13

 (يشناخت)گلوکوم و انواع آن را توضیح دهد.  .14

 (ينگرش و يشناخت)درمان و مراقبت های بیماری های گلوکوم را شرح دهد.  .15

  (يشناخت) اختالالت شبكیه را توضیح دهد. .16

  (ينگرش و يشناخت)درمان و مراقبت های اختالالت شبكیه و زجاجیه را شرح دهد.  .17

 (يشناخت)فوريت های اختالالت چشم را توضیح دهد.  .18

 (ينگرش و يشناخت)را توضیح دهد .  اقدامات پرستاری در فوريت های چشم .19

 (ينگرش و يشناخت)در مورد دارو های رايج چشمي و عوارض آن توضیح دهد.  .20

 (يشناخت)آناتومي و فیزيولوژی گوش را مختصراً شرح دهد.  .21

  (يشناخت) بررسي و معاينه گوش را مختصراً شرح دهد. .22

 (يشناخت)بیماريهای گوش خارجي را شرح دهد.  .23

  (ينگرش و يشناخت) پرستاری و درمان اختالالت گوش خارجي را شرح دهد.اقدامات  .24

 (يشناخت)بیماريهای گوش میاني را توضیح دهد.  .25

 (ينگرش و يشناخت)مراقبت های پرستاری و درمان بیماری های گوش میاني را شرح دهد.  .26

 (يشناخت)بیماری های گوش داخلي را شرح دهد.  .27

 (ينگرش و يشناخت)ماری های گوش داخلي را شرح دهد. مراقبت های پرستاری و درمان بی .28

 حیطه اهداف ) دانشي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي و نگرشي

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

یصي، مروری بر آناتومي و فیزيولوژی چشم و بررسي و معاينه چشم ،، تست های تشخ    اول

 عیوب انكساری، تجويز داروهای چشمي 

 

گلوکوم،  کاتاراکت ،بیماری های قرنیه ، جراحي های قرنیه و جراحي های عیوب     دوم

 انكساری 

 

ماکوال، ضربات وارده به چشم و دکولمان شبكیه، بیماری های عروقي شبكیه، استحاله     سوم

 کاسه چشم، فوريت های چشم پزشكي

 



85 
 

بیماری چشم خشک، کونژکتیويت، يووئیت، سلولیت اوربیتال، روش های جراحي و     چهارم

 تخلیه چشم، تومورهای چشمي، اثرات چشمي بیماری های سیستمیک

 

ناشنوايي، بیماری های مروری بر آناتومي و فیزيولوژی گوش ، تست های تشخیصي،     پنجم

 گوش خارجي، بیماری های گوش میاني ،  بیماری های گوش داخلي

 

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 .  1393جراحي ) پرستاری بیماری های چشم و گوش ( ترجمه : منصوره علي اصغرپور، طاهره نجفي، نشر جامعه نگر.  –. برونر و سودارث ، پرستاری داخلي 1

2-Brunner, Suddarth –Textbook Of Medical – Surgical Nursing –15 th Edition – Lippincott Co –2014. 
ارائه خواهد شد. ارائه مقاله های   power pointاين درس با استفاده از  روش سخنراني و بحث گروهي و به کمک وسايل سمعي و بصری شامل  روش تدريس :

در ارتباط با موضوع درس توسط فراگیران و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها ،قسمتي ديگر از روشهای در نظر گرفته  الهای پرستاری  از اينترنت و ژورن تحقیقي و مروری

 شده جهت آموزش مي باشد .

 و ويدئو پروژکتور  power pointامكانات آموزشي: 

 حداقل يک صفحه 2010-2016رنت مربوطه به سالهای تكالیف دانشجو: ترجمه و ارائه مقاله در ارتباط با موضوع درس از اينت

 کنفرانس درون کالسي

 شیوه ارزشیابي : 

 کوئیز                                                                   

               امتحان پايان ترم                                   

 نمره کل                                                              

 توجه : تاريخ و زمان برگزاری کوئیز متعاقباً در طول ترم تحصیلي جاری اعالم خواهد شد. 

                   

 مدير گروه: سیده فريبا شرفي                                                                                                 مدرس : 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر  دانشكده

LESSON  PLAN 
 16:  میزان ساعات عملي       نظری  9/0تعداد واحد :  ادراکي-اختالالت شناختينام درس :   

 دوم        نیمسال اول  2بزرگساالن سالمنداندروس پیشنیاز :  پرستاریگروه :  رشته : پرستاری

 سال تحصیلي   

 کالس شمارهمحل برگزاری :    شروع کالس :    شروع کالس :  8تعداد جلسات : 

محل برگزاری  امتحان :سالن  تاريخ امتحان : 

 امتحانات دانشكده

 

 اهداف کلي :

 صورت به را یپرستار نديفرا و بشناسد يدرمان و يصیتشخ یروشها مربوطه، میمفاه ،یولوژيزیپاتوف ،یولوژيزیف ،يآناتوم اساس بر را یمغز اختالالت بود خواهد قادر دانشجو

 .دينما اجرا و نییتع حیصح

 اهداف ويژه :

 (يشناخت. )کند حيتشر را يعصب ستمیس یولوژيزیف و يآناتوم

 (يشناخت. )دهد حیتوض را يعصب اختالالت عيشا ایه نشانه و ميعال و يعصب ستمیس ينیبال ناتيمعا ،يعصب ستمیس شناخت و يبررس. 2

 (يشناخت. )کند حيتشر را آنها از بعد و قبل یپرستار یها مراقبت و عيشا يصیتشخ یها تست. 3

 (يشناخت. )دهد حیتوض کیتفك به را کدام هر یپرستار یها مراقبت و یمغز صدمات. 4

 (يشناخت. )دهد حیتوض را آن یپرستار یها مراقبت و ينخاع طناب صدمات. 5

 (يشناخت. )دهد حیتوض کیتفك به را کدام هر یپرستار یها مراقبت و( کيهموراژ و کیسكميا یها سكته) مغز يعروق اختالالت. 6

 (يشناخت). دهد حیتوض کیتفك به را کدام هر یپرستار یها مراقبت و يعصب ستمیس ویدژنرات اختالالت. 7

 (يشناخت. )بدهد حیتوض را ان انواع و سردرد. 8

 .کند حيتشر را آن یپرستار یها مراقبت و گرنیم. 9

 .دهد حیتوض کیتفك به را صرع انواع یپرستار یها مراقبت و يصرع اختالالت و تشنج. 10

 .دهد حیتوض کیتفك به را کدام هر یپرستار یها مراقبت و... (  و MS گراو، ياستنیم باره، لنیگ) يعصب دستگاه مونياتوا یها یماریب. 11

 .دهد حیتوض کیتفك به را کدام هر یپرستار یها مراقبت و یمغز یتومورها. 12

 .دهد حیتوض کیتفك به را کدام هر یپرستار یها مراقبت و فقرات ستون اختالالت. 13

 (يعاطف.)دهد يم نشان عالقه يدرس مطالب یریادگي به نسبت دانشجو. 14

 حیطه اهداف ) دانشي ، مهارتي، نگرشي ( : شناختي و نگرشي

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  يعصب تیوضع نهيمعا و يبررس یولوژيزیف و يآناتوم:  يعصب ستمیس    اول جلسه

 فشار ، یاریهوش سطح رییاعصاب تغ يصیتشخ یها تست و نهيمعا و يبررس ادامه    دوم جلسه

 یا جمجمه داخل

 

 -(مغز بافت جمجمه، سر،) یمغز صدمات اي یمغز کیترومات یها يدگيد بیآس    سوم جلسه

 یپرستار یها مراقبت

 

 سردرد، یپرستار یها مراقبت/  تشنج یپرستار یها مراقبت - ينخاع طناب صدمات    چهارم جلسه

 یپرستار یها مراقبت/ گرنیم

 

  یپرستار یها مراقبت و تيمننژ – کيهموراژ و کیسكميا یها سكته    پنجم جلسه

  باره لنیگ س،ياسكلروز پلیمولت ، جاکوبز ، تیانسفال ، یمغز یها آبسه    ششم جلسه

 یها مراقبت - نخاع و مغز یتومورها ، یا جمجمه اعصاب اختالالت گراو، ياستنیم    هفتم جلسه

 یپرستار

 

 یماریب ،( ALS) يجانب کیوتروفیآم تصلب ، نگتونیهانت یماریب ، نسونیپارک یماریب    هشتم جلسه

 ،يعضالن یها يستروفيد سک،يد ویدژنرات

 

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

1- Smeltzer, S. C. Bare, B. G. Hinkel, J. L. and Cheever, K. h; 2014. Brunner and Suddarth's of medical surgical nursing, 

11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 

2- Black, J. M. and Hokanson hawks, J; 2012. Medical surgical nursing: clinical management for positive outcome, St. 

Louis: Elsevier Sunders. 
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 سالمي . –تهران: جامعه گر  . مشتاق.ترجمه زهرا  سودارث و برونر يجراح و يداخل یپرستار. درسنامه 2016،  نكلیه ال سیجان – 3

 فیلم و ،اورهد اساليد ، برد آموزشي  وايت تكنولوژی وسايل از استفاده همراه به و پاسخ و گروهي،پرسش بحث و سخنراني روش از استفاده با درس روش تدريس : اين

 استفاده با درسي عناوين با مرتبط دانشجويي مقاالت و درسي موضوعات پیرامون ارائه کنفرانس با تدريس امر در دانشجويان مشارکت همچنین . شد خواهد ارائه آموزشي

 .باشد مي اينترنت از

 امكانات آموزشي: وايت برد ، ويديو پروژکتور و منابع آنالين کتابخانه ای

 تكالیف دانشجو :  

 با هماهنگي اساتید هر درس. پرستاری های ژورنال يا اينترنت از استفاده با درسي موضوعات خصوص در مقاله يا کنفرانس ارائه و ترجمه-1

 مشارکت فعال در بحث ها و پرسش و پاسخ -2

 شیوه ارزشیابي : 

 امتحان میان ترم         

 امتحان پايان ترم         

                    کل نمره: 

 سیده  فريبا شرفي:مدرس                                                                                          مدير گروه                            
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

: درس نوع پرستاری بیماری های کودکان :درس نام

          تئوری

    عملي

 51 :میزان ساعات واحد نظری 3 :واحد تعداد

 ساعت نظری

  گروه پرستاری :تحصیلي رشته نام

 :آموزشي

 پرستاری

ز : پیشنیا دروس 25 :جلسات تعداد

 پرستاری کودک سالم

 شروع :  تحصیلي سال      دوم      اول   نیمسال

   :کالس

  کالس پايان

 و تاريخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 ساعت

 :  امتحان

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل

 

 :زمانبندی جدول

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  پرخطرارائه طرح درس و توجیه دانشجويان، بررسي و تدابیر مراقبت از نوزادان     اول

  هیدروسفالي، میكروسفالي، میلومننگوسل، اسپینابیفیدا، مننگوسل    دوم

  ديسپالزی تكاملي مفصل هیپ، پای چماقي، لب شكری، شكاف کام    سوم

  آمفالوسل، فتق ديافراگماتیک، هیدروسل    چهارم

  نهان بیضگي، هیپوسپاديازيس، اکستروفي مثانه، ابهام جنسي    پنجم

  هیپوتیروئیديسم مادرزادی، فنیل کتون اوری، گاالکتوزومي    ششم

  های نوزادیسپسیس، انتروکولیت نكروزان، تشنج    هفتم

  های مزمن و معلولیتمراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماری    هشتم

و  مراقبتهای خانواده محور از کودک بستری، پیشگیری يا کاهش جدايي، کنترل    نهم

 صدمه جسمي

 

های پرستاری از کودک بستری در بیمارستان، آمادگي کودک جهت مراقبت    دهم

 بستری، ارزيابي درد

 

  های درماني، ايمني، روشهای مختلف تغذيهآمادگي جهت تشخیص و روش    يازدهم

  مراقبت پرستاری از کودک در حال احتضار و خانواده وی    دوازدهم

مفاهیم کلي اختالالت شناختي و مراقبتهای پرستاری سندرم داون، ناشنوايي، نابینايي     سیزدهم

 های پیشگیری و توان بخشي و مراقبت از کودکانبا تاکید بر جنبه

 

  ها، اسهال و استفراغاختالالت آب و الكترولیت    چهاردهم

  ويلمز عفونت سیستم ادراری، ريفالکس مثانه به حالب، تومور    پانزدهم

  سندرم نفروتیک، سندرم کروپ، پنوموني    شانزدهم

  ، آسپیراسیون جسم خارجيCPR    هفدهم

  آسم، فیبروز کیستیک    هجدهم

  مگاکولون، ريفالکس معده به مری 8 - 10 19/12/1395 پنج شنبه نوزدهم
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  انواژيناسیون، تنگي پیلور، سلیاک 14 - 16 22/12/1395 يک شنبه بیستم

ها و اختالالت قلبي و پیامدهای آن، بیماريهای ساختمان و فعالیت قلب، بیماری    بیست و يكم

 مادرزادی قلب

 

  ، مراقبت های پرستاری از بیماران قلبيCHF    بیست و دوم

  آنمي فقر آهن، تاالسمي بتا، هموفیلي    بیست و سوم

  های ناشي از تبتشنجسرطان سیستم خوني و لنفاوی،     بیست و چهارم

  صرع، فلج مغزی    بیست و پنجم

  امتحان    بیست و ششم

 مالحظات :

 

 : جناب آقاي سيد ميثم ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون                 : سركار خانم سيده فريبا شرفی گروه مدير  
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 ساعت نظری 51:  میزان ساعات عملي       نظری  ینظر واحد 3تعداد واحد :            کانکود بیماری های  پرستارینام درس :   

 دوم        نیمسال اول  دروس پیشنیاز : پرستاری کودک سالم                      گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 سال تحصیلي      

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  پايان کالس :  شروع کالس :  جلسه 25تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان :سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 اهداف کلي :

های مادرزادی اطفال و نحوه تشخیص و ترين بیماریو اطالعاتي در رابطه با شايع دارد ماریب کودکان به اختصاص 2 بخش و نوزادان به اختصاص 1 بخش: ي شودم ارائه بخش دو در درس نيا

های سني متفاوت دهد. عالوه بر آن مشكالت شايعي که پرستاران در گروهبررسي آنها، عوامل ايجاد کننده آنها، مراقبتهای پرستاری و آموزش به والدين را به دانشجويان پرستاری ارائه مي

دهد. هدف کلي از تدريس اين درس آمادگي داشتن اطفال با آن برخورد خواهند داشت را بررسي نموده و نحوه عملكرد آنان را در بخش اطفال با تكیه بر فرايند پرستاری مورد بحث قرار مي

های پیشگیری تا توانبخشي با تاکید بر آموزش به کودک و خانواده وی برای دستیابي گیری مناسب در انتخاب اولويتالتهای انحراف از حد طبیعي و تصمیمدانشجو جهت تشخیص زودرس ح

  به مراقبتهای اولیه بهداشتي است تا نقش خود را به عنوان پرستار کودک به عهده گیرد.

 اهداف ويژه :

 :بتواند دوره انيپا در رود يم انتظار ریفراگ از

 )شناختي( .دهد شرح را شدن یبستر و یماریب يط کودک از محور خانواده مراقبت .15

 )شناختي( .کند انیب را نوزادان و کودکان در درد کنترل و يبررس .16

 )شناختي( .دينما يطراح مختلف يسن یها گروه در يدرمان و يصیتشخ یروشها جهت کودکان یبرا يآمادگ برنامه .17

 )شناختي( .دهد حیتوض را کودکان در هيتغذ و نمودن محدود و ييجابجا یها وهیش ، يمنيا یروشها .18

 )شناختي( .دهد شرح را کودک و خانواده به مربوط یپرستار ریتداب و ينیتسك مراقبت اصول .19

 )شناختي( .دينما انیب را مربوطه یپرستار ریتداب و يشناخت اختالالت انواع .20

 )شناختي( .دهد حیتوض را آنها با مرتبط یپرستار ریتداب و تیالكترول و آب اختالالت انواع .21

 )شناختي( .دهد قرار بحث مورد را مربوطه یپرستار یها مراقبت و یویکل ستمیس یها یماریب .22

 )شناختي( .دهد شح را آن یپرستار ریتداب و يتنفس ستمیس عيشا اختالالت .23

 )مهارتي( .دهد انجام را کودکان در یوير يقلب یایاح و يخارج جسم ونیراسیآسپ در مناسب اقدامات  .24

 )شناختي( .دهد حیتوض را مبتال کودکان از یپرستار یها مراقبت و يگوارش دستگاه یها یماریب  .25

 )شناختي( .دينما انیب را مبتال کودکان از یپرستار یمراقبتها و يعروق يقلب یمادرزاد یها یماریب .26

 )شناختي( .دهد قرار بحث مورد را مربوطه یپرستار یمراقبتها و کودکان در يعروق يقلب عيشا یها یماریب .27

 )شناختي( .دهد حیتوض را مبتال کودکان از یپرستار یمراقبتها و يخون اختالالت .28

 .دهد شرح را آن یپرستار ریتداب و یمغز فلج و يتشنج اختالالت .29



91 
 

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

مراقبتهای خانواده محور از کودک بستری، پیشگیری يا کاهش جدايي، کنترل و     1

 صدمه جسمي

 

های پرستاری از کودک بستری در بیمارستان، آمادگي کودک جهت مراقبت    2

 بستری، ارزيابي درد

 

  های درماني، ايمني، روشهای مختلف تغذيهآمادگي جهت تشخیص و روش    3

  پرستاری از کودک در حال احتضار و خانواده ویمراقبت     4

مفاهیم کلي اختالالت شناختي و مراقبتهای پرستاری سندرم داون، ناشنوايي،     5

 های پیشگیری و توان بخشي و مراقبت از کودکاننابینايي با تاکید بر جنبه

 

  ها، اسهال و استفراغاختالالت آب و الكترولیت    6

  سیستم ادراری، ريفالکس مثانه به حالب، تومور ويلمزعفونت     7

  سندرم نفروتیک، سندرم کروپ، پنوموني    8

9    CPRآسپیراسیون جسم خارجي ،  

  آسم، فیبروز کیستیک    10

  مگاکولون، ريفالکس معده به مری    11

  انواژيناسیون، تنگي پیلور، سلیاک    12

ها و اختالالت قلبي و پیامدهای آن، بیماريهای قلب، بیماریساختمان و فعالیت     13

 مادرزادی قلب

 

14    CHFمراقبت های پرستاری از بیماران قلبي ،  

  آنمي فقر آهن، تاالسمي بتا، هموفیلي    15

  های ناشي از تبسرطان سیستم خوني و لنفاوی، تشنج    16

  صرع، فلج مغزی    17

  پرخطر نوزادان از مراقبت تدابیر و بررسي    18

  مننگوسل اسپینابیفیدا، میلومننگوسل، میكروسفالي، هیدروسفالي،    19

  کام شكاف شكری، لب چماقي، پای هیپ، مفصل تكاملي ديسپالزی    20

  هیدروسل ديافراگماتیک، فتق آمفالوسل،    21

  جنسي ابهام مثانه، اکستروفي هیپوسپاديازيس، بیضگي، نهان    22

  گاالکتوزومي اوری، کتون فنیل مادرزادی، هیپوتیروئیديسم    23

  نوزادی های¬تشنج نكروزان، انتروکولیت سپسیس،    24

  معلولیت و مزمن های¬بیماری به مبتال کودک از محور خانواده مراقبت    25

  امتحان    26
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 1394ويلسون ديويد. درسنامه پرستاری کودکان ونگ. مترجم شوقي مهناز، سنجری مهناز. ويرايش دهم ، تهران. جامعه نگر. .هاکنبری مريلین، 1

 1388.مارلو داروتي. پرستاری کودکان. مترجم آرزومانیانس سونیا. تهران. بشری. 2

3.Hockenberry Marilyn J., Wilson David,  Wong's nursing care of infants and children, 8th ed, Canada, MOSBY, 2007 

 روش تدريس :

و آسپیراسیون جسم خارجي به صورت کار گروهي و عملي و با استفاده از ماکت  CPRمطالب به روش سخنراني و بحث گروهي با استفاده از وسائل کمک آموزشي ارائه خواهد شد. مبحث 

 خواهد بود.
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 امكانات آموزشي:

 ، ماکترايانه، اينترنت ويدئوپروژکتور، 

 تكالیف دانشجو :  

 مي باشد(  مربوطه استاد نظر با کالس و ارائه تكالیف های فعالیت درس )نحوه کالس در فعال شرکت و موقع به .حضور1

 گرددد(.خاموش نمودن گوشي تلفن همراه )در صورت استفاده از گوشي توسط دانشجو، جلسه فوق غیبت منظور مي2

  .شد خواهد محسوب غیبت يا حذف ترتیب به نبودن يا بودن مجاز صورت در مربوطه درس باشد جلسات ساعت 17/4 از بیش کالس در دانشجو غیبت که صورتي .در3

 شیوه ارزشیابي : 

 ارائه تكالیف: 

 آزمون های مرحله ای: 

  : ترم پايان امتحان در شرکت

 سیده فريبا شرفي  :مدير گروه                           مدرسین                                                                                                                                         
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 

پرستاری بیماری های  :درس نام

 روان

: درس نوع

          تئوری

    عملي

 34 :میزان ساعات واحد نظری 2 :واحد تعداد

 ساعت نظری

 :آموزشي  گروه پرستاری :تحصیلي رشته نام

 پرستاری

ز : پیشنیا دروس 17 :جلسات تعداد

 و 2 جامعه بهداشت

 اجتماعي روانشناسي

 سال      دوم      اول   نیمسال

 :  تحصیلي

  کالس پايان   :کالس شروع

کالس  :کالس برگزاری محل

 شماره

 ساعت و تاريخ

 :  امتحان

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  DSMIV-TR اساس بر را رواني اختالالت بندی طبقه و تعريف و درس معرفي    اول

  روانپزشكي در متداول های درمان انواع    دوم

  ....(ادامه)روانپزشكي در متداول درمانهای انواع    سوم

 اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: سايكوز اختالالت ساير و اسكیزوفرنیک اختالالت    چهارم

 پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، اتیولوژی،پیشگیری،
 

 اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: سايكوز اختالالت ساير و اسكیزوفرنیک اختالالت    پنجم

 اول کوئیز...(+ ادامه)پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، اتیولوژی،پیشگیری،
 

 ومراقبتهای توانبخشي درمان، ی، پیشگیر اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: خلقي اختالالت    ششم

 پرستاری
 

 ومراقبتهای توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: خلقي اختالالت    هفتم

 ...(ادامه)پرستاری
 

 ومراقبتهای توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: خلقي اختالالت    هشتم

 ...(ادامه)پرستاری
 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: اضطرابي اختالالت    نهم

 ترم میان.. +( ادامه) پرستاری ومراقبتهای
 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: سوماتوفرم اختالالت    دهم

 پرستاری ومراقبتهای
 

 ومراقبتهای توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: تجزيه اختالالت    يازدهم

 پرستاری
 

 ومراقبتهای توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: انطباقي اختالالت    دوازدهم

 پرستاری

 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: شخصیت اختالالت    سیزدهم

 دوم کوئیز پرستاری ومراقبتهای
 

 پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: جنسي هويت و جنسي اختالالت    چهاردهم

 پرستاری مراقبتهای و درمان،توانبخشي
 

 انواع، تعريف،( : شناختي الت اختال ساير و فراموشي اختالل دمانس، دلیريوم،) شناختي اختالالت    پانزدهم

 پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی،
 

 اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،( : مواد مصرف سو) مواد مصرف به مربوط اختالل    شانزدهم

 پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، پیشگیری،
 

  پرستاری مراقبتهای و خودکشي بر تاکید بر پزشكي فوريتهای    هفدهم

 مالحظات :
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 : جناب آقاي سيد ميثم ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون               : سركار خانم سيده فريبا شرفی گروه مدير

 

 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

 34: میزان ساعات عملي         نظری   2تعداد واحد :           روانبیماريهای ب پرستارینام درس :   

 دوم        نیمسال اول  اجتماعي روانشناسي و 2 جامعه دروس پیشنیاز : بهداشت گروه : پرستاری رشته : پرستاری

 سال تحصیلي      

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  پايان کالس :  شروع کالس :  جلسه 17تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان :سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 اهداف کلي :

 و طرح و ها آن اجتماعي و رواني جسمي، نیازهای شناخت و بررسي در درماني ارتباط مهارتهای کاربرد ها، آن مشكالت با آشنايي و مددجويان بیشتر شناخت جهت دانشجو سازی آماده

 پرستاری های تشخیص اساس بر( نوتواني تا پیشگیری از)پرستاری تدابیر اجرای

 اهداف ويژه :

   کند بندی طبقه و تعريف DSMIV-TR اساس بر را رواني اختالالت -1

 .دهد توضیح را پزشكي روان در متداول درمانهای انواع -2

 .نمايد بیان را پرستاری مراقبتهای و بخشي توان درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، و نموده تعريف را سايكوز اختالالت ساير و اسكیزوفرنیک اختالالت -3

 .نمايد بحث اختالالت اين از پرستاری مراقبتهای بخشي و توان درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، مورد در و نموده تعريف را خلقي اختالالت- 4

 .نمايد بحث اختالالت اين از پرستاری و مراقبتهای توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، مورد در ، اضطرابي اختالالت تعريف ضمن -5

 .دهد شرح را اختالالت اين از پرستاری مراقبتهای و درمان، توانبخشي پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، و نموده تعريف را( جسمي شبه) سوماتوفرم اختالالت -6

 .نمايد بیان را آن پرستاری و مراقبتهای توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، و نموده تعريف را ای تجزيه اختالالت -7

 .نمايد بحث اختالالت اين از پرستاری و مراقبتهای توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، مورد در انطباقي، اختالالت تعريف ضمن -8

 .نمايد بحث آن پرستاری و مراقبتهای توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، مورد در شخصیت، اختالالت تعريف ضمن -9

 .دهد توضیح را آن پرستاری مراقبتهای و درمان، توانبخشي پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، و نموده تعريف را جنسي هويت و جنسي اختالالت -10

 و توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، مورد ، در( شناختي اختالالت ساير و ديگر فراموشي اختالالت دمانس، دلیريوم،) شناختي اختالالت تعريف ضمن- 11

 .نمايد بحث اختالالت اين از پرستاری مراقبتهای

 .نمايد بحث آن پرستاری مراقبتهای توانبخشي و درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، مورد در مواد، مصرف اختالالت تعريف ضمن- 12

 .دهد توضیح پرستاری های مراقبت و خودکشي بر تاکید با را پزشكي روان های فوريت -13

 ي ، مهارتي، نگرشي ( شناختحیطه اهداف )
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 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

   DSMIV-TR اساس بر را رواني اختالالت بندی طبقه و تعريف و درس معرفي    اول

  روانپزشكي در متداول های درمان انواع    دوم

  روانپزشكي)ادامه....( در متداول درمانهای انواع    سوم

 اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :سايكوز اختالالت ساير و اسكیزوفرنیک اختالالت    چهارم

 پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، اتیولوژی،پیشگیری،

 

 اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :سايكوز اختالالت ساير و اسكیزوفرنیک اختالالت    پنجم

 اول کوئیز پرستاری)ادامه...(+ مراقبتهای و توانبخشي درمان، اتیولوژی،پیشگیری،

 

 توانبخشي درمان، ی، پیشگیر اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :خلقي اختالالت    ششم

 ومراقبتهای پرستاری

 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :خلقي اختالالت    هفتم

 (...پرستاری)ادامه ومراقبتهای

 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :اضطرابي اختالالت    هشتم

 پرستاری ومراقبتهای

 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :اضطرابي اختالالت    نهم

 ترم میان (+ ..ومراقبتهای پرستاری )ادامه

 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :سوماتوفرم اختالالت    دهم

 پرستاری ومراقبتهای

 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف،: تجزيه اختالالت    يازدهم

 پرستاری ومراقبتهای

 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :انطباقي اختالالت    دوازدهم

 پرستاری ومراقبتهای

 

 توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :شخصیت اختالالت    سیزدهم

 دوم کوئیز پرستاری ومراقبتهای

 

 پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، تعريف، :جنسي هويت و جنسي اختالالت    چهاردهم

 پرستاری مراقبتهای و درمان،توانبخشي

 

تعريف،  شناختي( : الت اختال ساير و فراموشي اختالل دمانس، )دلیريوم، شناختي اختالالت    پانزدهم

 پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع،

 

اتیولوژی،  اپیدمیولوژی، انواع، ( :تعريف، مواد مصرف سو مواد) مصرف به مربوط اختالل    شانزدهم

 پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، پیشگیری،

 

  پرستاری مراقبتهای و خودکشي بر تاکید بر پزشكي فوريتهای    هفدهم

 
 ، کمكي ( :منابع ) اصلي 

1. Videbeck, L.S.(2006). Psychiatric Mental Health Nursing. 3thEdition. 
Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. 

2. Stuart, G.W. (2009). Principles & Practice of Psychiatric Nursing. 

9thEdition. St: Louis. Mosby Co. 
3. Varcarolis, E.M., Carson, V.B., Shoemaker, N.C. (2005).Foundations Of 

Psychiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach, 5th Edition. India. 

Elsevier Science Health Science Div. 
4. Valcarolis, E.M. (2000). Psychiatric Nursing Clinical Guide.Assessment. 

Tools & Diagnosis. Philadelphia.W.B. Saunders Co. 

5. Sadock, BJ., Sadock, VA., Ruiz, P. (2009). Kaplan and Sadock's 
Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9thEdition. Lippincott Williams & 

Wilkins. 

6. Shives, L.R., Isaac, A. (2002). Basic Consept of Psychiatric Mental Health 
Nursing. 5thEdition. Lippincott Williams & Wilkins. 

7. Carson V.B (2000). Mental Health Nursing the nurse – patient journey”. 

2th Edition. Saunders. 
8. Fortinash, K.M., Worret, P.A .H (2007). Psychiatric Mental Health Nursing, 

(FORTINASH). 4thEdition. Mosby Co. 

9. Isaacs. A. (2005). Mental Health and Psychiatric Nursing (Lippincott 
Review Series). 4thEdition. Lippincott Williams & Wilkins. 
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بشری انتشارات تهران(.1378(.)1)  روان بهداشت پرستاری، روان.  سعید آقاجاني، حاجي .10 

جامه انتشارات تهران،( .1377(.)1) روان بهداشت پرستاری.  اسماعیل .شاهسوند،11   

 شهرآب ،انتشارات تهران( .  1374) اقدس ، دواچي:  ترجمه ، رواني پرستاری در پرستاری های تشخیص. سي - مری - .توسند12  

 گروهي بحث+  شده ريزی برنامه سخنراني روش تدريس :

 (پروژکتور ويدئو) پاورپوينت ،اورهد، ماژيک برد، وايت امكانات آموزشي:

 مقرر موعد در تكلیف تحويل علمي، مطالعات اساس بر مربوط درمباحث فعال شرکت درس، درکالس مرتب تكالیف دانشجو : حضور  

 شیوه ارزشیابي : 

       روانپزشكي     و پرستاری روان تازههای مورد در مقاله يک کتبي ارائه

                                                   کوئیز هر ترم انتهای و ابتدا در کوئیز دو 2-

                                                                                    ترم میان امتحان 3-

                                                                 درس کالس در فعال حضور 4-

                                                                                    ترم پايان امتحان 5-

 سیده فريبا شرفي:مدير گروه                                   مدرس                                                                                                             
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 

 پرستاری و بهداشت محیط :درس نام
    عملي          تئوری: درس نوع

 :میزان ساعات 1 :واحد تعداد

17 

 ز :پیشنیا دروس 8 :جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه کارشناسي پرستاری :تحصیلي رشته نام

- 

:    کالس شروع  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال  :  کالس پايان 

 : سالن امتحانات امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ شمارهکالس  :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 محیط بحران محیط ،اکوسیستم محیط بهداشت مفاهیم درس طرح وارايه معرفي    1

 آب بهداشت زيست
 

  زباله و خاک بهداشت فاضالب بهداشت    2

  بیمارستانها محیط بهداشت مسكن و عمومي اماکن بهداشت پرتوها بهداشت    3

  غذايي مواد و تغذيه بهداشت    4

  اضطراری شرايط در الزم اقدامات و طبیعي باليای    5

 روشهای و محیط در موجود فیزيكي و شیمیايي های وآسیب ای حرفه بهداشت    6

 مقابله
 

  بهداشت پرستاری در پژوهش    7

  صوتي آلودگي و هوا بهداشت    8

 مالحظات : 

        : آقاي ابراهيمیدانشكده آموزشی معاون            : خانم شرفیگروه مدير 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
   

 نام درس : پرستاری و بهداشت محیط

 

 1تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 

 17: میزان ساعات

 

 پرستاریرشته :  کارشناسي 

 

 گروه : پرستاری

 

 -دروس پیشنیاز : 

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

  محل برگزاری : کالس شماره اتمام کالس :    شروع کالس :  8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 جهت در بتواند بهداشتي های آموخته و دانش پرستاری، فرآيند اصول بر تكیه با تا آن بر موثر عوامل و جامعه در محیط بهداشت مسائل با دانشجو آشنايياهداف کلي : 

 دهد ارائه را ممكن راهكارهای جامعه بهداشتي مشكالت تشخیص

 اهداف ويژه :

  )حیطه شناختي( .دهد شرح جامع را ستيز طیمح بحران و طیمح ستمیاکوس ، طیمح بهداشت میمفاه از جامع يفيتعر .1

   )حیطه شناختي( .دينما فيتعر يدرست به را آب کردن خالص یروشها و آب راه از منتقله یهايماریب ، يآلودگ ت،منابعیاهم .2

   )حیطه شناختي(کند انیب جامع بطور را آب يسخت کاهش های¬راه استاد توسط شده سيتدر میمفاه به توجه با .3

 )حیطه شناختي( .دهد حیتوض درست را آب شيپاال مراحل .4

   )حیطه شناختي( .دهد ارائه را فاضالب یآور جمع یها ستمیس از جامع يفيتعر .5

   )حیطه شناختي( .دينما فيتعر يدرست به را فاضالب هیتصف مراحل .6

 )حیطه شناختي(. دهد شرح خالصه بطور را ستيز طیمح در زباله دفع یها روش انواع .7

 )حیطه شناختي(دهد شرح خالصه طور به را يمارستانیب یها زباله بردن نیب از و یآور جمع روش .8

   )حیطه شناختي( .کند یبند میتقس خالصه بطور را پرتوها انواع .9

 )حیطه شناختي(. کند انیب خالصه بطور را يعموم اماکن يبهداشت یارهایمع .10

   )حیطه شناختي( .کند بازگو جامع بطور را يبهداشت مسكن کي اتیخصوص .11

 )حیطه شناختي(دهد حیتوض مثال ذکر با يبررس ياساس رکن 3 مورد در يعموم اماکن يبررس در .12

   )حیطه شناختي( .ببرد نام کامل را ریش کردن زهیليواستر زهيپاستور یراهها .13

   )حیطه شناختي(دهد حیتوض درست را سالم گوشت انواع ييشناسا یراهها .14

   )حیطه شناختي(کند انیب درست را مدت يطوالن در ييغذا مواد ینگهدار یراهها .15

   )حیطه شناختي( .دهد حیتوض را ييغذا یها تیمسموم انواع .16

 )حیطه شناختي(دهد صیتشخ درست عالئم به توجه با را سوال مورد ييغذا تیمسموم نوع 2 حداقل .17

   )حیطه شناختي( .دهد حیتوض انيپا بند قيطر از یماریب انتقال یراهها .18

   )حیطه شناختي( .دينما نییتع حیصح را انيپا بند با مبارزه اصول .19

   )حیطه شناختي(دهدحیتوض درست را مگس و پشه از منتقل یها یماریب .20

   )حیطه شناختي( .دهد حیتوض درست را یاضطرار طيشرا در پشه و مگس قيطر از یماریب انتقال با مقابله یراهها و يچگونگ .21

 )حیطه شناختي(کند ذکر مورد 3 در حداقل را حادثه وقوع از بعد و نیح قبل اقدامات .22

 )حیطه شناختي(. کند فيتعر خالصه بطور را یا حرفه بهداشت مفهوم .23

   )حیطه شناختي(کند انیب مثال ذکر با را شغل از يناش یها یماریب .24

   )حیطه شناختي( .دينما ذکر درست را را يشغل یهايماریب در موثر يكيزیف عوامل .25

 )حیطه شناختي(دينما سهيمقا درست گوناگون یها جنبه از را يطیمح ييایمیش و يكيزیف یخطرها .26

 )حیطه شناختي(. کند انیب را جامعه بهداشت یپرستار در پژوهش اهداف .27

 )حیطه شناختي( کند بازگو حیصح را يقیتحق پروپوزال کي میتنظ مراحل .28

   )حیطه شناختي(کند سهيمقا گريكدي با را قیتحق روش انواع .29

 )حیطه شناختي(دينما نییتع را یریگ نمونه نحوه و مطالعه اهداف و روش يفرض عنوان کي یبرا .30

 )حیطه شناختي(. کند انیب جامع بطور را هوا يآلودگ منابع .31

 )حیطه شناختي(. دهد حیتوض درست را هوا يآلودگ با مبارزه یراهها .32

   )حیطه شناختي( .کند انیب خالصه بطور را يصوت يآلودگ منابع .33

 )حیطه شناختي( .کند یبند دسته درست را يصوت يآلودگ اثرات کاهش یراهها .34

 جدول زمانبندی :

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  محیط ،اکوسیستم محیط بهداشت مفاهیم درس طرح وارايه معرفي    1
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 آب بهداشت زيست محیط بحران

  زباله و خاک بهداشت فاضالب بهداشت    2

 محیط بهداشت مسكن و عمومي اماکن بهداشت پرتوها بهداشت    3

 بیمارستانها
 

  غذايي مواد و تغذيه بهداشت    4

  اضطراری شرايط در الزم اقدامات و طبیعي باليای    5

 محیط در موجود فیزيكي و شیمیايي های وآسیب ای حرفه بهداشت    6

 مقابله روشهای و
 

  بهداشت پرستاری در پژوهش    7

   صوتي آلودگي و هوا بهداشت    8
 .رفیع انديشه. تهران. دوم ويرايش. بهداشتي خدمات کلیات و اصول(. 1386) تیمور ماليي آقا-1 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 .نگر جامعه نشر. تهران.  1 و2 و3 جامعه بهداشت پرستاری درسنامه( 1390) اسحاق، آبادی ايلدر -2

 جلد) نگر جامعه نشر. تهران. ارشد کارشناسي منابع و دروس سرفصل اساس بر النكستر جامعه بهداشت پرستاری(. 1388) نسرين ورجوشاني جعفری و وحیده حسیني -3

 (.2و1

 .دانشگاهي نشر مرکز. تهران. هفتم چاپ. ک ناصری و م ح افضلي ملک ترجمه. اپیدمیولوژی اصول(.  1390) ک الف بان و س ج مازنر. س جوديت-4

 .سبحان نشر. اول چاپ. بهداشت آموزش در پژوهش(. 1388) همكاران و راد شريفي-5

1. Nies M A. McEwen M. (2010). Community/Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations. 5th Ed. 

Saunders . 

2. Stanhope M & Lancaster J. (2011). Community and public health nursing. 8th ed. St. Louis: Mosby . 

3.Country Cooperation Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran2010–2014, World Health Organization 2011, 

Printed by WHO Regional Office for the Eastern Medi terranean, Cairo. 

 الكترونیكي آموزش و يگروه بحث ،یمغز طوفان پاسخ، و پرسش سخنراني،روش تدريس : 

 آموزشي فیلم و اورهد اساليد، برد، وايت آموزشي تكنولوژی وسايلامكانات آموزشي: 

  يگروه یها بحث در شرکت و سواالت به پاسخدهي کالس، در منظم و موقع به حضور تكالیف دانشجو :  

 : کالس در فعال شرکت و موقع به حضورشیوه ارزشیابي : 

 : جلسه هر در پاسخ و پرسش

 : ترجمه اي کنفرانس ارائه

 : ترم میان امتحان

 : ترم پايان امتحان 

 : جمع

 مدير گروه: خانم شرفي                                                                                                   مدرس:                   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

COURSE PLAN 
 

 مراقبت های پرستاری در منزل :درس نام
    عملي          تئوری: درس نوع

 43میزان ساعات: واحد تئوری 5/1واحد عملي و  5/0واحد )  2:واحد تعداد

 

ز : پیشنیا دروس 21:جلسات تعداد پرستاری :آموزشي  گروه پرستاری :تحصیلي رشته نام

پرستاری بزرگساالن 

 (3/سالمندان )

 سال         دوم       اول   نیمسال

  تحصیلي

 

     :       کالس شروع

 

  :کالس پايان

 : سالن امتحانات دانشكده امتحان برگزاری محل :  امتحان ساعت و تاريخ شماره کالس :کالس برگزاری محل

 :زمانبندی جدول

 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  بیان اهداف درس و ارايه طرح درس ،تعريف مراقبت در منزل و اهمیت آن     اول

تعريف آسم و طبقه بندی آن و پاتولوژی بیماری ، عاليم بالیني آسم مزمن و حاد و آسم ناشي از فعالیت     دوم

 ، درما ن آسم

 

  چارچوب برنامه مراقبت از خود در منزل از بیماران مبتال به اسم    سوم

 یریشگیپ یها روش، یآلرژ در زندهیبرانگ عوامل، یآلرژ یولوژیدمیاپ، یآلرژ يشناختگ سبب عوامل    چهارم

 یالرژ به انيمبتال از مراقبت جهت يچوب چار عنوان به یپرستار نديفرا ، ارايه یآلرژ مارانیب از کنترل و

  منزل در

 

 عهيضا محل حسب بر رفته دست از یها يناتوان و الئمو ع آن به مربوط عالئم ينخاع شوکتعريف     پنجم

  کامل طور به نخاع قطع انواع،

 

 

، یپرستار صیتشخ اساس بر را یپرستار یها مراقبت رنامه،ب یپاراپلژ ماریب یپرستار یها صیشخت    ششم

  منزل در خود از مراقبت در را خانواده و ماریب به آموزش برنامه ارائه 

 

 

 میخ بد و میخ خوش یتومورها نیافتراق ب ي،سرطان سلول و يعیطب سلول عملكرد و ساختمانسه يمقا    هفتم

 ينیبال عالئم و یولوژيزیپاتوف، را سرطان هادر درمان ريسا و  يدرمان يمیش يدرمان پرتو  يجراح نقش،

  پروستات و نهیس سرطان به مبتال فرد

 

 

 ، پروستات و نهیس سرطان به انيمبتال در یپرستار یها مراقبت و يدرمان اقدامات    هشتم

  او خانواده و مبتال فرد به آموزش و خود از يمراقبت خود برنامه نيتدو

 

 

 از يواقع مورد کي هيارا  و آسم و آلرژی به مبتال ماریب یبرا را منزل در مراقبت ستیل چک هيارا    نهم

و  پروستات و نهیس سرطان به مبتال ماریب یبرا را منزل در مراقبت ستیل چکو ارايه  منزل در مراقبت

 پروستات و نهیس سرطان به مبتال ماریب از منزل در ديبازد از يواقع مورد کي هيارا

 

و ارايه يک مورد واقعي از  ينخاع عاتيضا به مبتال ماریب یبرا را منزل در مراقبت ستیل چکارايه     دهم

 بر اساس آن ينخاع عاتيضا به مبتال ماریب از منزل در مراقبت

 

 ابتيد درمان و ميعال ت و ابيد انواعو  ابتيد یماریبتعريف     يازدهم

 

 

  منزل در مراقبت ستیل چکي و ارايه ابتيد مارانیب یبرا يمراقبت خود برنامه نيتدو    دوازدهم

  (يحرکت روان.)دهد انجام  را ابتيد به مبتال انيمددجو منزل در ديبازد از يواقع گزارش کارايه ي    سیزدهم

  يچاق بروز یها امدیپو  يمرض يچاق درمان یراههاو  يمرض يچاق بروز در موثر عوامل    چهاردهم
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 انيمددجو یبرا را منزل در مراقبت ستیل چکو ارايه  يزندگ سبک رییتغ نهیزم در به مددجو اموزش    پانزدهم

 يچاق به مبتال

 

 

  يچاق به مبتال انيمددجودر  منزل در ديبازد از يواقع گزارش کي    شانزدهم

 و يمراقبت خود برنامه نيتدو د و وکاریم انفارکتوس درمان و ينیبال تظاهرات  یولوژيزیف پاتو    هفدهم

  خانواده و مبتال فرد به آموزش

 

 

 ، یفشار پر انواع و خون ف فشاريتعر    هجدهم

 آن عوارض و خون یپرفشار تیاهم،  خون یپرفشار یخطرزا عوامل

 ييدارو درمان و يزندگ وهیش در يراتییتغ شامل خون یپرفشار يدرمان یها روش

 

 

  آنها درمان و خون یپرفشار یها بحران    نوزدهم

 يواقع گزارش کانفارکتوس میوکارد و ي به مبتال انيمددجو در منزل در ديبازد از يواقع گزارش کي    بیستم

 پرفشار خوني به مبتال انيمددجو در منزل در ديبازد از

 

بیست و 

 يكم

  امتحان   

 مالحظات : 

 

 دانشكده  گروه مدير              

 

 سیده فريبا شرفي      

 

 

  آموزشي معاون                                               

 
 سید میثم ابراهیمي                                             
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 دانشكده

LESSON  PLAN 
   

نام درس : مراقبت های پرستاری در 

 منزل

 

 2تعداد واحد :

 نظری 

 عملي 

 

 43:  میزان ساعات

 

 پرستاریرشته : 

 

 گروه : پرستاری

 

دروس پیشنیاز : پرستاری بزرگساالن 

 (3/سالمندان )

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي   

 شمارهمحل برگزاری :کالس  شروع کالس :   شروع کالس :  20تعداد جلسات : 

 محل برگزاری  امتحان : تاريخ امتحان : 

 سالن امتحانات دانشكده

 

 

 اهداف کلي :

بهره گیری از تفكر خالق  آشنايي دانشجويان پرستاری با مشكالت شابع سالمتي در ايران با رويكرد های بررسي و راهبردهای حل مشكالت بر اساس فرايند پرستاری و با

 مبتني بر اصول اخالقي و موازين شرعي

 اهداف ويژه :

 :خود از مراقبت آموزش بر دیتاک با و یپرستار نديفرا بر يمبتن یپرستار یها مراقبت ارائه در پرستار نقش و( یآلرژ و آسم) يتنفس ستمیس مشكالت يبررسالف : 

 )شناختي(. کند فيتعر را آسم یماریب -1

 )شناختي(دينما انیب و یبند طبقه را آسم مختلف علل بتواند. -2

 )شناختي(دهد حیتوض را آسم یولوژيزیپاتوف و پاتوژنز بتواند.  -3

 .)شناختي(کند انیب حمله مرحله در را آسم ينیبال یها افتهي بتواند.  -4

 )شناختي(. کند انیب داريپا و مزمن مرحله در را آسم ينیبال یها افتهي بتواند  -5

 )شناختي(کند انیب یماریب داريپا زین و حمله مرحله در را آسم یرومتریاسپ و يشگاهيآزما یها افتهي بتواند.  -6

 )شناختي(کند انیب در را آسم درمان بتواند -7

 )روان حرکتي(کند استفاده اسم به انيمبتال از مراقبت جهت يچوب چار عنوان به یپرستار نديفرا از -8

 )روان حرکتي(.کند يطراح سمآ به مبتال ماریب یبرا منزل در مراقبت جهت يستیل چک-9

 (يحرکت روان.)دهد انجام را آسم به مبتال ماریب از منزل در ديبازد-10

 )شناختي(دهد حیتوض یآلرژ يشناختگ سبب عوامل -11

 (يشناخت. )دينما انیب یآلرژ یولوژیدمیاپ -12

 (يشناخت. )دهد حیتوض یآلرژ در زندهیبرانگ عوامل -13

 (يشناخت) هند.د حیتوض را یآلرژ مارانیب از کنترل و یریشگیپ یها روش -14

 .)روان حرکتي(کند استفادهی در منزل الرژ به انيمبتال از مراقبت جهت يچوب چار عنوان به یپرستار نديفرا از -15

 چک لیستي جهت مراقبت در منزل برای بیمار مبتال به آلرژی طراحي کند.)روان حرکتي( -16

 (يحرکت روان.)دهد انجام را آلرژی به مبتال ماریب از منزل در ديبازد-17

 ی را درک کند.)عاطفي(آلرژ به مبتالاهمیت مراقبت و آموزش در منزل از بیماران -18

 (يعاطف.)کند درک را سمآ به مبتال مارانیب از منزل در آموزش و مراقبت تیاهم -19

 به فرد و خانواده در چگونگي مراقبت از خود:ب : شناخت سرطان در موارد سرطان سینه و پروستات مراقبتهای پرستاری تسكیني بر اساس تشخیص پرستاری با آموزش 

 (يشناخت)ساختمان و عملكرد سلول طبیعي و سلول سرطاني را مقايسه کند  -1

 (يشناخت) بین تومورهای خوش خیم و بد خیم افتراق بگذارد. -2

 (يشناخت)نقش جراحي  پرتو درماني شیمي درماني  و ساير درمان هادر سرطان را توصیف کند -3

 (يشناخت)و عالئم بالیني فرد مبتال به سرطان سینه و پروستات را بشناسدپاتوفیزيولوژی  -4

 (يشناخت)اقدامات درماني و مراقبت های پرستاری در مبتاليان به سرطان سینه و پروستات را بیان کند -5

 (يشناخت)تدوين برنامه خود مراقبتي از خود و آموزش به فرد مبتال و خانواده او را انجام دهد  -6

 (يحرکت روان.)سديبنو را سرطان سینه و پروستات به مبتال ماریب یبرا را منزل در راقبتم ستیل چک -7

 (يحرکت روان.)دهد انجامرا  پروستات و نهیس سرطان به مبتال ماریب از منزل در ديبازد -8
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 (يعاطف.)کند درک را پروستات و نهیس سرطان به مبتال مارانیب از منزل در آموزش و مراقبت تیاهم -9

 تصادفات و تروماها )ضايعات نخاعي(برنامه ريزی مراقبت مبتني برفرايند پرستاری و کمک به فرد و خانواده در مراقبت از خود در منزلج: 

 اهداف اختصاصي:

 بداند)شناختي(شوک نخاعي راتعريف و عالئم مربوط به آن را  -1

 )شناختي(نشان دهد.  راعالئم و ناتواني های از دست رفته بر حسب محل ضايعه  -2

 )شناختي(انواع قطع نخاع به طور کامل مقايسه کند. -3

 )روان حرکتي( .تشخیص های پرستاری بیمار پاراپلژی را لیست نمايد -4

 برنامه مراقبت های پرستاری را بر اساس تشخیص پرستاری تدوين نمايد. )روان حرکتي( -5

 ائه نمايد.)روان حرکتي(برنامه آموزش به بیمار و خانواده را در مراقبت از خود در منزل ار -6

 چک لیست مراقبت در منزل را برای بیمار مبتال به ضايعات نخاعي را بنويسد.)روان حرکتي( -7

 بازديد در منزل از بیمار مبتال به ضايعات نخاعي انجام دهد.)روان حرکتي( -8

 (يعاطف.)کند درک را ضايعات نخاعي به مبتال مارانیب از منزل در آموزش و مراقبت تیاهم -9

 روش اصالح در خود از مراقبت و يان دانشجو توسط زندگي سبک شواهدبررسي بر مبتني پرستاری مراقبتهای ارائه( مرضي چاقي – ديابت)متابولیک های سیستم بررسي:  د:

 :زندگي

 .کند تعريف را ديابت بیماری (1

 دهد توضیح را ديابت انواع (2

 .دهد توضیح را ديابت درمان و عاليم (3

 باشد ديابتي بیماران برای مراقبتي خود برنامه تدوين به قادر (4

 .نمايد تهیه زندگي سیک تغییر در را او خانواده و بیمار راهنمای لیست چک (5

 (حرکتي روان.)نمايد ارائه منزل در خود از مراقبت در را ديابت به مبتال فرد خانواده و مددجو به آموزش برنامه (6

 (حرکتي روان.)نمايد تهیه را ديابت به مبتال مددجويان برای را منزل در مراقبت لیست چک (7

 (حرکتي روان.)دهد انجام  را ديابت به مبتال مددجويان منزل در بازديد از واقعي گزارش يک (8

 (عاطفي.)کند درک را ديابت به مبتال مددجويان از منزل در آموزش و مراقبت اهمیت (9

 .دهد تشخیص را مرضي چاقي بروز در موثر عوامل (10

 کند ذکر را مرضي چاقي درمان راههای (11

 .دهد تشخیص را چاقي بروز های پیامد (12

 دهد اموزش او خانواده و مددجو به زندگي سبک تغییر زمینه در (13

 (حرکتي روان. )نمايد تدوين پرستاری تشخیص اساس بر را پرستاری های مراقبت برنامه (14

 (حرکتي روان.)نمايد ارائه منزل در خود از مراقبت در را خانواده و مددجو به آموزش برنامه (15

 (حرکتي روان.)کند تهیه را چاقي به مبتال مددجويان برای را منزل در مراقبت لیست چک (16

 (حرکتي روان.)دهد انجام ر چاقي به مبتال مددجويان منزل در بازديد از واقعي گزارش يک (17

 (عاطفي.)کند درک را چاقي به مبتال مددجويان از منزل در آموزش و مراقبت اهمیت (18

 از مراقبت آموزش بر تاکید با و پرستاری فرايند بر مبتني پرستاری های مراقبت ارائه در پرستار نقش و(خون پرفشاری وMI)خون گردش سیستم مشكالت بررسي: ذ 

 خود

 :يادگیری اهداف

  دهد شرح را میوکارد انفارکتوس درمان و بالیني تظاهرات  فیزيولوژی پاتو .1

 کند استفاده میوکارد انفارکتوس به مبتال بیماران از مراقبت در چارچوبي عنوان به پرستاری فرايند از .2

  دهد انجام را او خانواده و مبتال فرد به آموزش و مراقبتي خود برنامه تدوين .3

 .دهد توضیح را فشاری پر انواع و کرده تعريف را خون فشار .4

 کند تعیین را خون پرفشاری خطرزای عوامل .5

 .دهد توضیح را آن عوارض و خون پرفشاری اهمیت .6

 دهد توضیح را دارويي درمان و زندگي شیوه در تغییراتي شامل خون پرفشاری درماني های روش .7

 کند استفاده خون پرفشاری به مبتاليان از مراقبت جهت چوبي چار عنوان به پرستاری فرايند از .8

 .دهد توضیح را آنها درمان و خون پرفشاری های بحران .9

 (حرکتي روان.)نمايد تهیه منزل در خود از مراقبت در را خون پرفشاری به مبتال جوی مدد خانواده و بیمار به آموزش برنامه .10

 (حرکتي روان.)کند تهیه را خون فشاری پر به مبتال جوی مدد برای را منزل در مراقبت لیست چک .11

 (حرکتي روان.)دهد انجام خون ی فشار پر به مبتال جوی مدد از منزل در بازديد .12

 (عاطفي.)کند درک را خون فشار به مبتال جوی مدد از منزل در آموزش و مراقبت اهمیت .13

 حیطه اهداف ) دانشي ، مهارتي، نگرشي ( :شناختي ،روان حرکتي،نگرشي
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 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

بیان اهداف درس و ارايه طرح درس ،تعريف مراقبت در منزل     1

 و اهمیت آن 

 

تعريف آسم و طبقه بندی آن و پاتولوژی بیماری ، عاليم بالیني     2

 آسم مزمن و حاد و آسم ناشي از فعالیت ، درما ن آسم

 

  چارچوب برنامه مراقبت از خود در منزل از بیماران مبتال به اسم    3

 عوامل، یآلرژ یولوژیدمیاپ، یآلرژ يشناختگ سبب عوامل    4

 مارانیب از کنترل و یریشگیپ یها روش، یآلرژ در زندهیبرانگ

 جهت يچوب چار عنوان به یپرستار نديفرا ، ارايه یآلرژ

  منزل در یالرژ به انيمبتال از مراقبت

 

 يناتوان و الئمو ع آن به مربوط عالئم ينخاع شوکتعريف     5

 به نخاع قطع انواع، عهيضا محل حسب بر رفته دست از یها

  کامل طور

 

 

 یها مراقبت رنامه،ب یپاراپلژ ماریب یپرستار یها صیشخت    6

 آموزش برنامه ارائه ، یپرستار صیتشخ اساس بر را یپرستار

  منزل در خود از مراقبت در را خانواده و ماریب به

 

 

 ي،سرطان سلول و يعیطب سلول عملكرد و سه ساختمانيمقا    7

 پرتو  يجراح نقش، میخ بد و میخ خوش یتومورها نیافتراق ب

 را سرطان هادر درمان ريسا و  يدرمان يمیش يدرمان

 و نهیس سرطان به مبتال فرد ينیبال عالئم و یولوژيزیپاتوف،

  پروستات

 

 

 سرطان به انيمبتال در یپرستار یها مراقبت و يدرمان اقدامات    8

 ، پروستات و نهیس

 و مبتال فرد به آموزش و خود از يمراقبت خود برنامه نيتدو

  او خانواده

 

 

آسم و  به مبتال ماریب یبرا را منزل در مراقبت ستیل چک هيارا    9

و ارايه  منزل در مراقبت از يواقع مورد کي هيارا  و آلرژی

 نهیس سرطان به مبتال ماریب یبرا را منزل در مراقبت ستیل چک

 ماریب از منزل در ديبازد از يواقع مورد کي هياراو  پروستات و

 پروستات و نهیس سرطان به مبتال

 

 عاتيضا به مبتال ماریب یبرا را منزل در مراقبت ستیل چکارايه     10

 مبتال ماریب از منزل در و ارايه يک مورد واقعي از مراقبت ينخاع

 بر اساس آن ينخاع عاتيضا به

 

  ديابت درمان و عاليم  و ديابت انواع و ديابت بیماری تعريف    11

 چک ارايه و ديابتي بیماران برای مراقبتي خود برنامه تدوين    12

 منزل در مراقبت لیست

 

 به مبتال مددجويان منزل در بازديد از واقعي گزارش يک ارايه    13

 (حرکتي روان.)دهد انجام  را ديابت

 

 چاقي درمان راههای و مرضي چاقي بروز در موثر عوامل    14

 چاقي بروز های پیامد و مرضي
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 چک ارايه و زندگي سبک تغییر زمینه در مددجو به اموزش    15

 چاقي به مبتال مددجويان برای را منزل در مراقبت لیست

 

 به مبتال مددجويان در منزل در بازديد از واقعي گزارش يک    16

 چاقي

 

 و میوکارد انفارکتوس درمان و بالیني تظاهرات  فیزيولوژی پاتو    17

 مبتال فرد به آموزش و مراقبتي خود برنامه تدوين 

 خانواده و

 

 ، فشاری پر انواع و خون فشار تعريف    18

 و خون پرفشاری اهمیت ، خون پرفشاری خطرزای عوامل

 آن عوارض

 شیوه در تغییراتي شامل خون پرفشاری درماني های روش

 دارويي درمان و زندگي

 

  آنها درمان و خون پرفشاری های بحران    19

 به مبتال مددجويان در منزل در بازديد از واقعي گزارش يک    20

 در منزل در بازديد از واقعي گزارش يک و میوکارد انفارکتوس

 خوني پرفشار به مبتال مددجويان

 

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 
1. Harmer V. Breast Cancer Nursing Care and Management.2th ed. A John Wiley & Sons, Ltd; 2011. 
2. Smltzer S, Bare B. Text book of medical- surgical nursing ,8th ed. Philadelphia: J. B. Lippincott co. 2000. 

 .1393جامعه نگر، ، تهران حسین اسمعیلي . ، سعیدی عابد ژيال. اجتماعي و رواني بیوفیزيكي مفاهیم هینكل، جانیس ال، چیوير کری اچ. برونر و سودارث .3

 .2010 ،يدجیه میحك نشر.دوازدهم چاپ.يزندگ يانيپا مراحل و سرطان یها یماریب. مسعود يبهرام.  سودارث و برونر .4

تهران، جامعه نگر و )مترجم( یدیسع عابد اليژ.2014 پستان یهايماریب و مثل دیتول: 13 جلد سودارث و برونر يجراح و يداخل یپرستار .اسملتزر. اس سوزان .5

 .1393سالمي، 

 . 1393 نگر، ،جامعه تهران. شبان هیمرض. ترجمه 2014 یگاز تبادالت و تنفس: 5 جلد سودارث و برونر يجراح و يداخل یپرستار. نكلیه ال سیجان .6

 

تهیه  و کنفرانس ارائه. شد خواهد ارائه Power   point شامل یبصر و يسمع ليوسا کمک به و يگروه بحث و يسخنران روش از استفاده با درس نيا روش تدريس :

 ارايه يک نورد واقعي از بازديد در منزل ارايه خواهد شد. و آنها رامونیپ نظر تبادل و بحث و رانیفراگ يدرس موضوعات با ارتباط در چک لیست

 

 برد تيوا ،يآموزش لمیف د،ياسال پروژکتور، دئويو وتر،یکامپامكانات آموزشي: 

 تكالیف دانشجو :  

 شرکت فعاالنه در مباحث -1

 ارايه يک مورد گزارش واقعي از بازديد در منزل -2

 تهیه چک لیست مراقبت در منزل -3

 

 شیوه ارزشیابي : 

 نمره کل : 

 ارايه گزارش از مورد واقعي 

 تهیه چک لیست بازديد از 

 آزمون پايان ترم  

 

 مدرس

 

 

 

 

 

 سیده فريبا شرفي: مدير گروه
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 ششمترم 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده..پرستاری ابهر...

COURSE PLAN 
 بخشهای در پرستاری جامع نام درس: مراقبتهای

         نوع درس: تئوری  ويژه

 عملي

ساعت  17ساعت.  51: میزان ساعات تئوری 3تعداد واحد :  تعداد واحد:

ICU, 25.5 ccu 8.5 ديالیز 

-3)سالمندان/دروس پیشنیاز : بزرگساالن 24تعداد جلسات:  گروه  آموزشي: پرستاری نام رشته تحصیلي: کارشناس پرستاری

1) 

 دوم        سال تحصیلي       نیمسال   اول 

 

 شروع کالس: 

 

 پايان کالس:              

 محل برگزاری امتحان : سالن امتحانات دانشكده تاريخ و ساعت امتحان  محل برگزاری کالس: دانشكده پرستاری ابهر

 جدول زمانبندی:

 مدرسين موضوع جلسه ساعت تاريخ روز جلسه

 و تشخیصي آزمونهای فیزيولوژی و آناتومي بر مروری - درس طرح ارائه     جلسه اول

   قلب فیزيكي معاينات و بررسي

 

 انواع قلبي ويژه بخشهای پرستاران وظايف و قلبي ويژه بخشهای معرفي    جلسه دوم

 میوکارد انفارکتوس و صدری آنژين

 

  آن در پرستاری و درماني مراقبتهای و قلب احتقاني نارسايي انواع    جلسه سوم

 مراقبتهای  و درمان و علل با همراه کارديوژنیک شوک و حادريه ادم     جلسه چهارم

 پرستاری

 

 گرافي الكتروکارديو تفسیر و تشخیص نحوه و گرافي الكتروکارديو اصول    جلسه پنجم

 قلب محور تعیین و طبیعي

 

  دهلیزی سینوسي گره منشاء با قلب سیستم اختالالت انواع    جلسه ششم

  دهلیزی منشاء با قلب ريتم اختالالت    جلسه هفتم

  بطني دهلزی گره منشا با قلبي بلوکهای و قلب هدايتي سیستم اختالالت    جلسه هشتم

  میوکارد انفارکتوس و آنژين و بطني منشا با قلب ريتم اختالالت    جلسه نهم

  پیشرفته ريوی قلبي احیای مراحل و ای شاخه های بلوک    جلسه دهم

  میكر پیس با درمان و دفیبريالسیون و ورژن کارديو    جلسه يازدهم

  درس طرح بازنگری و دوره مطالب بندی وجمع بحث ادامه    جلسه دوازدهم

 با آشنايي ا کلیه نارسايي و ادراری سیستم فیزيولوژی و آناتومي بر مروری    جلسه سیزدهم

 ديالیز با درمان اهداف و ديالیز

 

  مربوطه پرستاری  های مراقبت و ،عوارض صفاقي ديالیز انواع    جلسه چهاردهم

 ا بیمار خون گردش به دسترسي های راه انواع و هموديالیز دستگاه با آشنايي    جلسه پانزدهم

 ترم میان آزمون

 

 با ئي وآشنا مورد هر در الزم پرستاری مراقبتهای و هموديالیز حین عوارض    جلسه شانزدهم

 کلیه پیوند

 

  تشخیصي های تست و تنفسي سیستم فیزيولوژی و آناتومي    جلسه هفدهم

  اکسیمتری پالس و ABG    جلسه هجدهم
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  کوئیز و درماني اکسیژن و تنفسي نارسايي    جلسه نوزدهم

  هوايي راه مديريت    جلسه بیستم

  مكانیكي تهويه ودستگاههای مكانیكي تهويه    جلسه بیست و يكم

  مدها يا روش های تهويه مكانیكي    جلسه بیست و دوم

 مكانیكي، دهنده تهويه تحت بیمار از پرستاری مراقبتهای ونتیالتور، تنظیم    جلسه بیست و سوم

 آزمونجدا کردن بیمار از ونتیالتور ، 

 

جلسه بیست و 

 چهارم

  دانشجويي تكالیف ارائه قلب، جراحي   

 مالحظات : 

 

 مدير گروه                      

 سيده فريبا شرفی             

 

 

 معاون آموزشی دانشكده

 سيد ميثم ابراهيمی
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

   

: مراقبتهای جامع پرستاری در  نام درس

 (ccuبخشهای ويژه )

 

 1.5تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 

 ساعت25.5:  میزان ساعات

 

 رشته : پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

دروس پیشنیاز : پرستاری 

 (1-3بزرگساالن/سالمندان)

 دوم         نیمسال اول

 سال تحصیلي     

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  پايان کالس :   شروع کالس :  جلسه 12تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 

 اهداف کلي :

 شناخت و آشنايي دانشجويان  با گروهي از اختالالت سیستم قلبي که به مراقبت در بخش های ويژه قلبي  نیازمند است.

 

 اهداف ويژه :

 مشخصات بخشهای  ويژه قلبي و وظايف پرستاران بخشهای ويژه قلبي را باز گو کند)شناختي( .-   

 و معاينات فیزيكي قلب را شرح دهد. )شناختي( آناتومي، فیزيولوژی ،تشخیص ، بررسي -2  

 مراقبت های ويژه در بیماريهای عروق کرونر قلب را شرح دهد . )شناختي( -3

 عروق کرونر قلب را همراه با درمان و مراقبت های مربوطه شرح دهد . )شناختي( عوارض بیماری های -4

 اصول الكترو کارديو گرافي را شرح داده و الكترو کارديو گرام طبیعي را از غیر طبیعي تشخیص دهد. )شناختي( -5

 شرح دهد. )شناختي( انواع اختالالت ريتم قلب با منشأ گره سینوسي و دهلیزی وگره دهلیزی بطني و بطني را-6

 اختالالت سیستم هدايتي قلب و انواع بلوک های قلبي را توضیح دهد. )شناختي(-7

 مراحل و مراقبت های فوری توضیح دهید. )شناختي( -8

 و تمايز آن را بازگو کند. )شناختي( کارديوورژن و دفیبريالسیون را توضیح داده -9

 اه با عوارض و مراقبتهای پرستاری بیان کند . )شناختي(درمان بايپس میكر  و انواع آن را همر -10

 

 

 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

مااروری باار آناااتومي و فیزيولااوژی    -ارائااه طاارح درس     1

 آزمونهای تشخیصي و بررسي و معاينات فیزيكي قلب  

 

معرفي بخشهای ويژه قلبي و وظاايف پرساتاران بخشاهای        2

 ويژه قلبي انواع آنژين صدری و انفارکتوس میوکارد

 

انااواع نارسااايي احتقاااني قلااب و مراقبتهااای درماااني و          3

 پرستاری در آن

 

ادم حادريه و شوک کارديوژنیک همراه با علل و درماان      4

 و  مراقبتهای پرستاری

 

 اصاول الكتروکاارديو گرافاي و نحاوه تشاخیص و تفسایر           5
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 گرافي طبیعي و تعیین محور قلب الكتروکارديو

  انواع اختالالت سیستم قلب با منشاء گره سینوسي دهلیزی    6

  اختالالت ريتم قلب با منشاء دهلیزی    7

اختالالت سیستم هدايتي قلب و بلوکهای قلبي با منشا گره     8

 دهلزی بطني

 

انفاارکتوس  اختالالت ريتم قلب با منشا بطناي و آناژين و       9

 میوکارد

 

  بلوک های شاخه ای و مراحل احیای قلبي ريوی پیشرفته    10

  کارديو ورژن و دفیبريالسیون و درمان با پیس میكر     11

ادامه بحث وجماع بنادی مطالاب دوره و باازنگری طارح          12

 درس

 

 
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 

 1393و ديالیز. تهران: نشر بشری؛  ICU ،CCUعسگری.م، سلیماني.م . مراقبتهای پرستاری ويژه در بخشهای  (1

 .1391تفیر ساده و روان الكترکارديوگرام، نگین جبار پور،آنا طب،تهران. (2

 1390دا ساعت . ترجمه: آرش موال و سايرين. تهران .نسل فر 2مالكوم س.کالر. خواندن الكتروکارديوگرام فقط در  (3

 1386و ديالیز . تهران ،انديشه رفیع . CCU،ICUمراقبت های پرستاری ويژه در بخش های  (4

 . 1384. تهران . بشری .  ccuپژهان ، اکبر و سايرين . اصول مراقبت های پرستاری در  -5

 1384مي .، ديالیز . تهران . سالICU   ،CCUبصام پور ، شیوا سادات و سايرين . مراقبت های ويژه در  -6

 

REFRENSES:  

 

1- Kevin Haworth, Brenna H.Mayer & etall . Critical Care Nursing . Philadelphia , Lippincott  Williams & wilkins.2010 .  

5)  

 روش تدريس : سخنراني و پرسش و پاسخ و بحث گروهي

 

 امكانات آموزشي: کامپیوتر و ويدئو پروژکتور و اساليد

 تهیه کارت کتاب در رابطه با الكترو کارديو گرام .-1تكالیف دانشجو :   

 ارائه کنفرانس و مقاله در رابطه با عناوين درسي .  -2

 شیوه ارزشیابي : 

                                                 يگروه بحث در حضور و کالس در پاسخ و پرسش

                                                                                         میان ترم امتحان

                                                                                     دانشجو فیتكال ارائه

 ترم انيپا امتحان

 مدير گروه: سیده فريبا شرفي                                                                                                                                          مدرس: 
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
 

   

نام درس : مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ويژه 

 )ديالیز(

 

 5/0تعداد واحد :

 نظری 

 عملي 

 

 8.5:  میزان ساعات

 

 رشته : پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

-3دروس پیشنیاز : پرستاری بزرگساالن/سالمندان)

1) 

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

محل برگزاری :   کالس  پايان کالس :   شروع کالس :  جلسه4تعداد جلسات : 

 شماره

محل برگزاری  امتحان : سالن  تاريخ امتحان : 

 امتحانات

 

 

 اهداف کلي :

 شناخت و آشنايي دانشجويان  با ديالیز و انواع آن به عنوان يک روش درماني در گروهي از مددجويان مبتال به اختالالت کلیوی.    

 

 اهداف ويژه :

 نارسايي حاد و مزمن کلیه را توضیح دهد.)شناختي( -1  -1

 ديالیز، اهداف درمان با ديالیز و موارد استفاده ديالیز را شرح دهد. )شناختي(-2

 انواع ديا لیز صفاقي و مراقبتهای پرستاری مربوطه  را توضیح دهد. )شناختي(-3

 )شناختي(دستگاه هموديالیز و سیستم های مختلف آن را بیان کند. -4

 انواع راههای دسترسي به گردش خون بیمار را جهت انجام هموديالیز بیان کند. )شناختي(-5

 مراقبت های پرستاری قبل ، حین و بعد از ديالیز را شرح دهد . )شناختي(-6

 عوارض حین هموديالیز و توجهات پرستاری الزم را در هر مورد شرح دهد. )شناختي(-7

 ان يک روش درماني در مددجويان ديالیزی توضیح دهد. )شناختي(پیوند کلیه را بعنو-8

 

 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

مروری بر آناتومي و فیزيولوژی سیستم ادراری و نارسايي     1

 کلیه ا آشنايي با ديالیز و اهداف درمان با ديالیز

 

های  پرستاری انواع ديالیز صفاقي ،عوارض و مراقبت     2

 مربوطه

 

آشنايي با دستگاه هموديالیز و انواع راه های دسترسي به     3

 گردش خون بیمار ا آزمون میان ترم

 

عوارض حین هموديالیز و مراقبتهای پرستاری الزم در هر     4

 مورد وآشنا ئي با پیوند کلیه
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 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 

 .  1392و ديالیز ، تهران بشری  ICU,CCUسلیماني ، محسن . مراقبتهای پرستاری ويژه در بخشهای  –عسگری ، محمدرضا  -1

 .1388پرستار و ديالیز، گروه نويسندگان . معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي . تهران ، -2

 1384، ديالیز . تهران . سالمي .CCU   ،ICUبهنام پور ، شیوا سادات و سايرين . مراقبت های پرستاری ويژه در  -3     

 منبع اضافي-3

REFRENSES: 
1-Kevin Haworth, Brenna H.Mayer & etall . Critical Care Nursing . Philadelphia , Lippincott  Williams & wilkins.2010 .  

JURNALS :  
2-J.of Critical – Care  Nursing  2005-2010 

3-J.of Cardiac – Care  Nursing  2005_2010 

 

 روش تدريس : سخنراني و پرسش و پاسخ و بحث گروهي

 

 امكانات آموزشي: کامپیوتر و ويدئو پروژکتور و اساليد

 ارائه چک لیست مراقبتي در بیماران ديا لیزی در رابطه با مراقبت از خود، دارو درماني ، رژيم غذايي و...-تكالیف دانشجو :   

 . 2015-2010ترجمه با عنوان آزاد در مورد هموديالیز و پیوند کلیه ترجیحا سال ارائه يک -2

 

 3.33شیوه ارزشیابي : نمره از 

                                           يگروه بحث در حضور و کالس در پاسخ و پرسش

                                                                                             میان ترم امتحان

                                                                                      دانشجو فیتكال ارائه

                                                                                            ترم انيپا امتحان

 دير گروه: سیده فريبا شرفيم                                                                                                                                              مدرس:              
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 پرستاری ابهر دانشكده

LESSON  PLAN 
   

 (ICUنام درس : مراقبتهای ويژه )

 

 5/0تعداد واحد : 

 نظری 

 عملي 

 

 ساعت17تعداد ساعت : 

 

 رشته : پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

 -دروس پیشنیاز : 

 دوم       نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  پايان کالس :   شروع کالس :  جلسه8تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 

 اهداف کلي :

 باز و دیاس اختالالت ،يمصنوع ييهوا یها راه ،يتنفس دستگاه اختالالت با انيدانشجو ييآشنا و شناخت

 

 اهداف ويژه :

 :بود خواهد قادر ریفراگ يآموزش واحد نيا انيپا در

 )شناختي(.کند انیب را تنفس ستمیس يآناتوم ياجمال طور به -1

 )شناختي(.دهد شرح را تنفس ستمیس یولوژيزیف ياجمال طور به -2

 عاطفي()شناختي و .دهد حیتوض را ژهيو مراقبت واحد مفهوم -3

 )شناختي(.کند انیب را باز و دیاس اختالالت -4

 )شناختي و رواني حرکتي(.دهد شرح را ينرماد ژنیاکس مختلف یها روش-5 -5

 )شناختي(.دهد شرح را آن یپرستار یمراقبتها و ریتداب تنفس، حاد يينارسا -6

 (شناختي حیطه. ) دهد شرح را مصنوعي يا مكانیكي تهويه -7

 (شناختي حیطه. ) نمايد بیان را مصنوعي دهنده تهويه به متصل بیماران مشكالت رفع جهت ويژه اقدامات  -8

 (شناختي حیطه. ) نمايد بیان را مصنوعي دهنده تهويه تحت بیمار از پرستاری ويژه های مراقبت -9

 (شناختي حیطه. ) دهد توضیح را جداسازی روشهای و مصنوعي تهويه دستگاه از جداسازی های انديكاسیون  -10

 (شناختي حیطه. ) دهد شرح را باز قلب جراحي های روش و ها انديكاسیون -11

 (شناختي حیطه. ) نمايد بیان را باز قلب جراحي عمل تحت بیمار در پرستاری ويژه مراقبتهای -12

 

 

 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

آناتومي و فیزيولوژی سیستم تنفسي و تست های     1

 تشخیصي

 

2    ABG و پالس اکسیمتری  

  نارسايي تنفسي و اکسیژن درماني و کوئیز    3

  مديريت راه هوايي    4

  مكانیكي تهويه ودستگاههای مكانیكي تهويه    5

  مكانیكي تهويه های روش يا مدها    6

 تهويه تحت بیمار از پرستاری مراقبتهای ونتیالتور، تنظیم    7

 آزمون ، ونتیالتور از بیمار کردن جدا مكانیكي، دهنده

 

  دانشجويي تكالیف ارائه قلب، جراحي    8

 
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :
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 1393و ديالیز. تهران: نشر بشری؛  ICU ،CCUعسگری.م، سلیماني.م . مراقبتهای پرستاری ويژه در بخشهای  (1

 1380تهران: انتشارات نور دانش، ، ICUنیكروان مفرد.م ،  شیری.ح . مراقبتهای ويژه در  (2

 1388و ديالیز. تهران: نشر انديشه رفیع؛ ICU ،CCUذاکری مقدم.م ، علي اصغر پور.م . مراقبتهای پرستاری ويژه در بخشهای  (3

 1386و ديالیز. تهران: نشر نور دانش؛  ICU ،CCUنیكروان مفرد.م ، شیری.ح . اصول مراقبتهای پرستاری ويژه در بخشهای  (4

 1389ترجمه: سامي، پوران. تهران: انتشارات بشری؛  .ICUنو، پ. کتاب کامل ماري (5

6) Alspach JAG. 2013 curriculum of critical care nursing, Elsevier health sciences 

 روش تدريس : سخنراني و پرسش و پاسخ و بحث گروهي

 

 امكانات آموزشي: کامپیوتر و ويدئو پروژکتور و اساليد

 تكالیف دانشجو : آمادگي در کالس و ارائه کنفرانس  

 

 

 6.66شیوه ارزشیابي : نمره از 

                                                 يگروه بحث در حضور و کالس در پاسخ و پرسش

                                                                                             زیکوئ امتحان

                                                                                      دانشجو فیتكال ارائه

                                                                                        ترم انيپا امتحان

 مدير گروه: سیده فريبا شرفي                                                                                                                                مدرس:                    
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده..پرستاری ابهر...

COURSE PLAN 
 اصول مديريت خدمات پرستاری نام درس:

   عملي          نوع درس: تئوری 
میزان  2تعداد واحد:

 34ساعات

دروس  17تعداد جلسات: گروه  آموزشي:پرستاری نام رشته تحصیلي:پرستاری

  پیشنیاز :

 پايان کالس:               شروع کالس:         سال تحصیلي         دوم       نیمسال   اول 

محل برگزاری امتحان : سالن امتحانات  تاريخ و ساعت امتحان : شمارهمحل برگزاری کالس: کالس 

 دانشكده

 جدول زمانبندی:

 

 مدرسين موضوع جلسه ساعت تاريخ روز جلسه

تعريف مديريت، مهارتهای مديريت و سطوح مديريت و تئوريهای ماديريت علماي ياا کالسایک،         اول

 نئوکالسیک، روابط انساني و نگرش سیستمي و مديريت رفتاری و اقتضايي 

 

صول و وظايف مديريت، خالقیت و نوآوری، تئوری های رهبری، سبكهای رهبری، شیوه هدايت     جلسه دوم

 در پرستاری و مديريت بر مبنای هدف 

 

اهمیت برنامه ريزی اصول و اهداف برنامه ريزی، انواع برناماه ريازی، محاسان و محادوديت هاای          جلسه سوم

 برنامه ريزی، برنامه ريزی خدمات بهداشتي درماني و فرايند تصمیم گیری و حل مشكل 

 

  تعريف سازمان، انواع سازمان ها، تعريف سازماندهي، اصول و مباني سازماندهي      جلسه چهارم

مديريت تامین نیروی انساني و محاسبه نیروی انساني در پرساتاری، روش هاا ی تقسایم وظاايف در         پنجمجلسه 

 پرستاری 

 

بهسااازی نیااروی انساااني و آموزشااهای حااین خاادمت و قااوانین انضااباطي و حقااوقي در پرسااتاری،      جلسه ششم

 استراتژی برقراری انضباط و ساختار نظام پرستاری. 

 

فرايند انگیزش، تعريف انگیزش، تعريف ارتباطات شیوه هاای ارتبااطي و الگاو هاای ارتبااطي در           جلسه هفتم

 سازمان 

 

  آزمون میان ترم، مرور دوره و جمع بندی مطالب     جلسه هشتم

  تعريف بودجه بندی و انواع بودجه و روش ها و مراحل و فوايد بودجه بندی، اصول بودجه بندی     جلسه نهم

  تعريف کنترل، فرايند کنترل، انواع کنترل، خصوصیات کنترل موثر      دهمجلسه 

حسابرسي خادمات پرساتاری، حسابرساي مراقبات از بیماار، اصاول ارزشایابي عملكارد، ابزارهاای              جلسه يازدهم

 ارزشیابي عملكرد 

 

تعريف کیفیت، کنترل کیفیت در پرستاری، بهبود کیفیت مداوم و مديريت کیفیت، کیفیت جاامع،      جلسه دوازدهم

 تعريف استاندارد ها، انواع استاندارد ها و استاندارد در پرستاری  

 

  تئوری های تغییر، فرايند تغییر، فرايند تضاد و اثرات و انواع تضاد     جلسه سیزدهم

  انواع بحران و مراحل بحران، مديريت و مقابله با بحران     جلسه چهاردهم

  برنامه مديريت خطر، نقش پرستار در مديريت خطر، گزارش وقايع، ارزشیابي مديريت خطر     جلسه پانزدهم

  مديريت زمان، موانع مديريت زمان، روش بهره برداری بهینه از زمان، قوانین مديريت زمان      جلسه شانزدهم

  اهداف گزارش نويسي، اصول و روشهای گزارش نويسي، جمع بندی دوره    جلسه هفدهم

 مالحظات : 
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 وزشی دانشكده:  سيد ميثم ابراهيممعاون آم   مدير گروه : سيده فريبا شرفی      

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده پرستاری ابهر

LESSON  PLAN 
   

 نام درس : اصول مديريت خدمات پرستاری

 

 2تعداد واحد :

 نظری 

 عملي 

 

 34:  میزان ساعات

 

 رشته : پرستاری

 

 گروه : پرستاری

 

 -دروس پیشنیاز : 

 دوم        نیمسال اول 

 سال تحصیلي     

 شمارهمحل برگزاری :   کالس  پايان کالس :   شروع کالس :  جلسه17تعداد جلسات : 

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 

 اهداف کلي :

 تصمیم گیری برای رفع مشكالت موجود خدمات پرستاری –کسب مهارت و کاربرد آن در پرستاری  -آشنايي با اصول و چگونگي فرايند مديريت

 اهداف ويژه :

 )شناختي( مفاهیم و مباني و تاريخچه مديريت را شرح دهد.-

 )شناختي( ااصول و وظايف و مهارت های مدير را شرح دهد.2

 )شناختي( نظريه های مديريت را توضیح دهد. -3

 )شناختي( انواع سبک های مديريت را توضیح دهد. -4

 )شناختي( فرآيند برنامه ريزی و تصمیم گیری و حل مشكل را شرح دهد. -5

 )شناختي( توضیح دهد. مفهوم سازمان و سازماندهي در مديريت پرستاری را-6

 )شناختي(مديريت تامین نیروی انساني را توضیح دهد.  -7

 )شناختي( فرآيند بهسازی نیروی انساني را شرح دهد. -8

 )شناختي( قوانین انضباطي حقوقي در پرستاری را شرح دهد. -9

 )شناختي( هدايت و رهبری را شرح دهد. -10

 )شناختي( د.فرايند انگیزش در مديريت را شرح ده -11

 )شناختي(ويژگي ارتباط در مديريت را توضیح دهد.  -12

 )شناختي(مديريت مالي و بودجه بندی در پرستاری را توضیح دهد.  -13

 )شناختي(فرايند کنترل و نظارت در پرستاری را شرح دهد.  -14

 )شناختي(سیستم ارزشیابي و حسابرسي در پرستاری را شرح دهد.  -15

 )شناختي(فیت و استانداردهای پرستاری را توضیح دهد. مديريت کی -16

 )شناختي(مديريت تغییر و تضاد در سازمان را توضیح دهد.  -17

 )شناختي(مديريت بحران و مديريت خطر را توضیح دهد.  -18

 )شناختي( فرايند مديريت زمان را توضیح دهد. -19

 )شناختي(را شرح دهد.  اهمیت ثبت و گزارش دهي و گزارش نويسي در پرستاری -20

 

 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

1    
تعريف مديريت، مهارتهای مديريت و سطوح ماديريت و  

تئوريهااای مااديريت علمااي يااا کالساایک، نئوکالساایک،  

روابااط انساااني و نگاارش سیسااتمي و مااديريت رفتاااری و 

 اقتضايي 
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2    

اصول و وظايف مديريت، خالقیت و نوآوری، تئوری 

های رهبری، سبكهای رهبری، شیوه هدايت در پرستاری 

 و مديريت بر مبنای هدف 

 

3    
اهمیت برنامه ريزی اصول و اهداف برناماه ريازی، اناواع    

برنامه ريازی، محاسان و محادوديت هاای برناماه ريازی،       

برنامه ريزی خدمات بهداشاتي درمااني و فرايناد تصامیم     

 گیری و حل مشكل 

 

تعريف سازمان، اناواع ساازمان هاا، تعرياف ساازماندهي،          4

 اصول و مباني سازماندهي 

 

مديريت تامین نیروی انساني و محاسابه نیاروی انسااني در        5

 پرستاری، روش ها ی تقسیم وظايف در پرستاری 

 

بهسازی نیروی انساني و آموزشهای حین خدمت و قوانین     6

انضااباطي و حقااوقي در پرسااتاری، اسااتراتژی برقااراری    

 انضباط و ساختار نظام پرستاری. 

 

فرايند انگیزش، تعريف انگیزش، تعريف ارتباطات شایوه      7

 های ارتباطي و الگو های ارتباطي در سازمان 

 

  آزمون میان ترم، مرور دوره و جمع بندی مطالب     8

تعريف بودجه بندی و انواع بودجه و روش ها و مراحل و     9

 فوايد بودجه بندی، اصول بودجه بندی 

 

تعريف کنترل، فرايند کنترل، اناواع کنتارل، خصوصایات        10

 کنترل موثر 

 

حسابرسي خدمات پرستاری، حسابرسي مراقبت از بیماار،      11

 اصول ارزشیابي عملكرد، ابزارهای ارزشیابي عملكرد 

 

تعريف کیفیت، کنترل کیفیت در پرستاری، بهبود کیفیت     12

مداوم و مديريت کیفیت، کیفیت جامع، تعريف استاندارد 

 ها، انواع استاندارد ها و استاندارد در پرستاری  

 

تئوری های تغییر، فرايناد تغییار، فرايناد تضااد و اثارات و          13

 انواع تضاد 

 

  انواع بحران و مراحل بحران، مديريت و مقابله با بحران     14

برناماه مااديريت خطاار، نقاش پرسااتار در مااديريت خطاار،       15

 گزارش وقايع، ارزشیابي مديريت خطر 

 

مديريت زمان، موانع مديريت زماان، روش بهاره بارداری        16

 بهینه از زمان، قوانین مديريت زمان  

 

نويسي، اصول و روشهای گزارش اهداف گزارش     17

 نويسي، جمع بندی دوره

 

 
 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 1388دهقان نیری، ناهید. اصول مديريت پرستاری ، تهران ، بشری ، -1

  1387رضايیان، علي. مباني سازمان مديريت. تهران. انتشارات سمت. چاپ دوازدهم. -2

 1387پرستاری. نشر جامعه نگر. چاپ اول. مسعود اصل، ايروان. اصول مديريت خدمات  -3

  1388سلطاني، علي. اصول مديريت در پرستاری، مشهد. انتشارات يار آشنا. -4

  1388حسیني، میر محمد. اصول مديريت خدمات پرستاری. تهران. نشر حكیم هیدجي. -5

  1387يعقوبیان، محبوبه. مديريت در پرستاری. تهران. انتشارات بشری. -6

  1386نبوی، محمد. مديريت اسالمي. قم . انتشارات بوستان کتاب. چاپ دوازدهم. -7

  1384موسوی،سید احمد. اصول و مباني مديريت در پرستاری. تهران. نشر خسروی. -8
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 روش تدريس : سخنراني و پرسش و پاسخ و بحث گروهي

 

 امكانات آموزشي: کامپیوتر و ويدئو پروژکتور و اساليد

 تكالیف دانشجو : حضور منظم در کالس درس    -1

 شرکت فعال در بحث های گروهي  -2

 است( ارائه مباحث منتخب توسط دانشجويان با استفاده از منابع معتبر شامل کتب، مقاالت مروری و پژوهشي ) استفاده از سه منبع معتبر الزامي  -3

 ارائه کنفرانس مديريت تغییر و مديريت زمان، مديريت بحران، ثبت گزارش  -4

  2014-2015با مديريت پرستاری از نشريات و فصل نامه های موجود پرستاری نويسي ترجیحا سال  ارائه يک مقاله تحقیقي در رابطه -5

 
 

 

 شیوه ارزشیابي : 

                          پرسش و پاسخ در کالس و حضور در بحث گروهي                

 امتحان میان ترم                                                                                              

 ارائه تكالیف دانشجو                                                                                     

                                                                    امتحان پايان ترم                         

                   

 مدير گروه: سیده فريبا شرفي                                                                                                                                   مدرس: 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده..پرستاری ابهر.................

COURSE PLAN 
نااام درس: پرسااتاری اورژانااس در بحرانهااا و   

   عملي          نوع درس: تئوری  حوادث غیر مترقبه
 ساعت 34میزان ساعت: واحد 1.5تعداد واحد:

 ساعت عملي17ساعت تئوری17

دروس پیشنیاز : پ پرستاری در اختالالت ساالمت ماادر و    17تعداد جلسات: گروه  آموزشي:پرستاری نام رشته تحصیلي: پرستاری

نوزاد، بیماريهای کودکان، پرستاری بزرگسااالن ساالمندان   

، اصول اپیادمیولوژی و مباارزه باا بیماريهاای شاايع در      1-3

 ايران

سااااااال         دوم       نیمسااااااال   اول 

 تحصیلي: 

 

  :شروع کالس

 

 پايان کالس:          

 محل برگزاری امتحان : سالن امتحانات تاريخ و ساعت امتحان : شمارهمحل برگزاری کالس:کالس 

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

    اول
 پرساتاری، چگاونگي  معرفي و ارائه طرح درس،  نگرشي بار فوريتهاای   

 فوريتها در بیمار بررسي
 

  ترياژ، نمونه های آزمايشگاهي مسمومیتها    دوم

  فوريتهای نرولوژيک و اقدامات پرستاری    سوم

  فوريتهای سیستم عضالني اسكلتي    چهارم

  فوريتهای تنفسي، درمان و مراقبتهای پرستاری    پنجم

  مراقبتهافوريتهای شكمي، درمان و     ششم

  فوريت های محیطي    هفتم

  احیای قلبي ريوی    هشتم

  انواع شوک، مداخالت اورژانسي و انواع مايع درماني    نهم

  حمل مصدوم و بي حرکتي ستون فقرات    دهم

  استفاده از انواع باندها    يازدهم

  آتل و گچ گیری    دوازدهم

  بخیه و کنترل خونريزی    سیزدهم

  اينتوباسیون    چهاردهم

  ساکشن راه هوايي، تراکئوستومي    پانزدهم

  CPR    شانزدهم

  آزمون عملي    هفدهم

 

 مالحظات : 

 مدير گروه  

 سید میثم ابراهیمي:   معاون آموزشي دانشكده                                                                                                                                       سیده فريبا شرفي                      
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 ................ابهرپرستاری ...دانشكده

LESSON  PLAN 
 
 

اورژانس در بحرانها پرستاری نام درس : 

 و حوادث غیر مترقبه

 

 1تعداد واحد :

 نظری 

 عملي 

 

 17میزان ساعت : 

 

 رشته : پرستاری

 

 گروه : پرستاری

دروس پیشنیاز :پرستاری در اختالالت 

سالمت مادر و نوزاد، بیماريهای 

بزرگساالن سالمندان کودکان، پرستاری 

، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با 1-3

 بیماريهای شايع در ايران

 نیمسال اول 

 دوم        

 سال تحصیلي    

 شماره محل برگزاری :   کالس  پايان کالس :   شروع کالس: 8تعداد جلسات :

  محل برگزاری  امتحان : سالن امتحانات تاريخ امتحان : 

 

 اهداف کلي :

انها، انجام مراقبتهای مبتني بر افزايش آگاهي و ايجاد توانايي در دانشجو به منظور ارائه اقدام پرستاری فوری جهت حفظ جان مصدومین، پیشگیری از عوارض در حوادث و بحر

 تشخیص های پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستانها

 اهداف ويژه :حیطه شناختي

 هد.)شناختي(ساختار بخش اورژانس را شرح د -1

 اصول پرستاری در فوريتها و باليا را شرح دهد. )شناختي( -2

 )شناختي( .را شرح دهد يو سرم درمان يشگاهينمونه های آزما هیته يچگونگ -3

 )شناختي( .و اقدامات پرستاری مربوطه را شرح دهد کينورولوژ تهایيفور -4

 )شناختي( .و اقدامات پرستاری آن را شرح دهد يانواع شكستگ -5

 (شناختي. )دهد شرح را مربوطه پرستاری مراقبتهای و شوک انواع  - -6

 (شناختي. )دهد توضیح را آن پرستاری واقدامات سینه قفسه صدمات -7

 (شناختي. )دهد آنراشرح پرستاری ومراقبتهای گوارش سیستم فوريتهای - -8

 (شناختي. )راتوضیحدهد تروما بابیماردچارمولتیپل پرستار رخورد چگونگیب - -9

 (شناختي. )دهد راتوضیح مصدوم فوری ونجات تصادفات - -10

 ومراقبتهايپرستاريرا( گرمازدگي،سرمازدگي،برقگرفتگي،غرقشدگیوسوختگیبااشعه) محیطي فوريتهای انواع - -11

 (شناختي. )شرحدهد -12

 (شناختي. )راشرحدهد پرستاری اورژانس مسمومیتها،گزيدگیهاومداخالت - -13

 (شناختي. )دراشرحدهد نیازمن درمددجوی وريوی قلبي احیای - -14

 

 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

1    
معرفي و ارائه طرح درس،  نگرشي بر فوريتهای پرستاری، 

 چگونگیبررسیبیماردرفوريتها
 

  ترياژ، نمونه های آزمايشگاهي مسمومیتها    2

  فوريتهای نرولوژيک و اقدامات پرستاری    3

  فوريتهای سیستم عضالني اسكلتي    4

  فوريتهايتنفسي،درمانومراقبتهايپرستاری    5
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  فوريتهايشكمي،درمانومراقبتها    6

  فوريتهايمحیطي    7

  احیايقلبیريوی    8

  درماني مايع وانواع اورژانسي شوک،مداخالت انواع    9
 
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :

 

 .1393 ;تهران، انتشاراتنوردانش. فوريتهايپرستاری  .نیک روانمفرد م -1

 .  1393;بساک س،  آقابابايیان ح،  صادقي مقدم ع. اصول فنون مراقبتها در فوريتهای پزشكي)بالیني(. تهران، جامعه نگر -2

 .1390 ;دبیريان ا. کلیات فوريتهای پرستاری. تهران، بشری -3

 
REFERENCES: 

4- Tscheschlog B A. Emergency nursing. Second edition, Philadelphia, Wolters Kluwer health; 2015 
 

 

 

نقش ارائه خواهد  فایيو اPower point و بصری شامل يسمع ليوپرسش و پاسخ و به کمک وسا ي. بحث گروه يبا استفاده از سخنران يواحد آموزش نيا روش تدريس :

از روشهای در نظر گرفته شده جهت آموزش  گریيد يآنها ،قسمت رامونیپو بحث و تبادل نظر انيو مروری در ارتباط با درس توسط دانشجو يارائه مطالب پژوهش نیشد. همچن

 است

 

 امكانات آموزشي: کامپیوتر و پروژکتور، موالژهای موجود در مرکز مهارتهای بالیني

 گروه و ارايه حداقل يک مقاله مرتبط با موضوع هر جلسه، قبل شروع درس با استفاده از منابع الكترونیكي. 5تكالیف دانشجو : تقسیم دانشجويان به   
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 زنجان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 ................ابهر پرستاری...دانشكده

LESSON  PLAN 
 

اورژانس در بحرانها پرستاری نام درس : 

 و حوادث غیر مترقبه

 

 0/5.تعداد واحد : 

 

 نظری 

 عملي 

 

 ساعت 17میزان ساعت : 

 

 رشته : پرستاری

 

 : پرستاری گروه

دروس پیشنیاز :پرستاری در اختالالت 

سالمت مادر و نوزاد، بیماريهای 

کودکان، پرستاری بزرگساالن سالمندان 

، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با 1-3

 بیماريهای شايع در ايران

 نیمسال اول 

 دوم        

 سال تحصیلي     

 سالن پراتیکمحل برگزاری :    پايان کالس :   شروع کالس: 8تعداد جلسات :

  سالن پراتیکمحل برگزاری   تاريخ امتحان : 

 

 اهداف کلي :

انها، انجام مراقبتهای مبتني بر افزايش آگاهي و ايجاد توانايي در دانشجو به منظور ارائه اقدام پرستاری فوری جهت حفظ جان مصدومین، پیشگیری از عوارض در حوادث و بحر

 پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستانهاتشخیص های 

 اهداف ويژه :حیطه شناختي

 انواع روشهای ترمیم زخم را بر روی ماکت به طور صحیح انجام دهد. )رواني حرکتي( .1

 تكنیک های ثابت نگه داشتن سر و ستون فقرات را به طور صحیح برروی ماکت انجام دهد. )رواني حرکتي( .2

 موارد مختلف برروی ماکت به طور صحیح به اجرا در آورد. )رواني حرکتي( انواع روش های بانداژ را در .3

 استفاده از انواع آتل گچي را به منظور بي حرکتي بر روی ماکت به طور صحیح به اجرا درآورد. )رواني حرکتي( .4

 (حرکتي رواني. )دهد انجام صحیح طور به کالس در شده ارائه مطالب اساس بر را هوايي راه کردن باز مانورهای .5

 (حرکتي رواني. )نمايد اجرا ماکت روی بر صحیح طور به را مصنوعي تنفس مختلف های روش  .6

 (حرکتي رواني. )دهد انجام ماکت روی بر کالس در شده ارائه مطالب اساس بر صحیح طور به را قلبي ماساژ .7

 (حرکتي رواني. )دهد انجام ماکت روی بر کالس در شده ارائه مطالب اساس بر صحیح طور به را تراشه داخل گذاری لوله  .8

 (حرکتي رواني. )کند استفادهAirway از هوايي راه کردن باز برای ماکت برروی کالس در شده ارائه مطالب اساس بر صحیح طور به .9

 (حرکتي رواني). کند استفاده ونتیالسیون منظور به ماکت برروی کالس در شده ارائه مطالب اساس بر  صحیح طور به آمبوبگ از .10

 

 جدول زمانبندی :

 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

  فقرات ستون حرکتي وبي مصدوم حمل    1

  باندها زانواع استفادها    2

  وگچگیری آتل    3

  خونريزی وکنترل بخیه    4

  اينتوباسیون    5

  راههوايي،تراکئوستومي ساکشن    6

7    CPR  

8    CPR  
 
 

 منابع ) اصلي ، کمكي ( :
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 .1393 ;تهران، انتشاراتنوردانش. فوريتهايپرستاری  .نیک روانمفرد م -2

 .  1393;بساک س،  آقابابايیان ح،  صادقي مقدم ع. اصول فنون مراقبتها در فوريتهای پزشكي)بالیني(. تهران، جامعه نگر -2

 .1390 ;دبیريان ا. کلیات فوريتهای پرستاری. تهران، بشری -3
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خواهد  نقش ارائه فایيو اPower point و بصری شامل يسمع ليوپرسش و پاسخ و به کمک وسا ي. بحث گروه يبا استفاده از سخنران يواحد آموزش نيا روش تدريس :

از روشهای در نظر گرفته شده جهت آموزش  گریيد يآنها ،قسمت رامونیپو بحث و تبادل نظر انيو مروری در ارتباط با درس توسط دانشجو يارائه مطالب پژوهش نیشد. همچن

 است

 

 امكانات آموزشي: کامپیوتر و پروژکتور، موالژهای موجود در مرکز مهارتهای بالیني

 گروه و ارايه حداقل يک مقاله مرتبط با موضوع هر جلسه، قبل شروع درس با استفاده از منابع الكترونیكي. 5تكالیف دانشجو : تقسیم دانشجويان به   

 

 

 

 يپرسش و پاسخ و حضور فعال در کالس درس و حضور در بحث گروه-شیوه ارزشیابي : 

 تكالیف:  -2

 ترم  انيامتحان پا-4

 : هامتحان عملي
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