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1

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس :اصول و مهارت های پرستاری

شماره جلسه

تاریخ جلسه

طبقه حیطه

و یادگیری

روش یاددهی

شناختی

1

عالئم حیاتی،
محدوده طبیعی،
عوامل موثر و
حالت های
 96/7/15غیرطبیعی آن

.2

ویدئو پرژكتور و

زمان جلسه

1

96/7/15

تعریف نماید.

 -پرسششش

و

.1

كالس مناسب

 2ساعت

مفاهیم سالمتی و
بیماری

 .1سالمتی را بر اساس تعریف  WHOبه طور صحیح

 -سخنرانی

آموزشی

تکالیف دانشجو

ویددددددددددد ه
اهددداف مددیددانددی اهددددددددددددداف
(ر ئوس م طا لب) (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
آشنایی با :
دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:

مواد و وسایل

نحوه ارزشیابی
و درصد آن

 -حضششششور

آزمون شفاهی()25%

منظم و فعال

آزمون كتب()75%

 .2ناخوشی و بیماری را به طور صحیح مقایسه نماید.

پاسخ

لب

در جلسات

 .3عوامل موثر بر سالمتی و بیماری را با ذكر مثال در

 -بششششحشششش

تاپ()Powerpoint

 -ششششركت

مورد هریک به طور خالصه شرح دهد.

گروهی

استفاده از ماژیک

فشششعشششال در

.3

 .4سطوح پیشگیری را با ذكر مثال به طور صحیح

پرسشش ش

و وایت برد

مقایسه كند.

و

پاسخ

شناختی

 .2اصطالحات مربوط به عالئم حیاتی را به تفکیک و به
طور كامل تعریف كند.

 پرسشششپاسخ

 .3علل اندازه گیری عالئم حیاتی را به طور صحیح بیان كند.

 -بششششحشششش

 .4عوا مل موثر بر تغییرات عالئم ح یاتی را به تفک یک
شرح دهد.
 .5محدوده قابل قبول عالئم حیاتی را به طور صشششحیح

گروهی

و

ویششدئو پرژك تور و لششب
تاپ
()Powerpoint
اسشششتفششاده از مششاژیششک و

مشخص نماید.
 .6حالت های غیرطبیعی در عالئم حیاتی را به درسشششتی

وایت برد

توضیح دهد.

2

 2ساعت

 5 .1جزء اصلی عالئم حیاتی را به طور كامل نام ببرد.

 -سخنرانی

كالس مناسب

 -حضششششور

آزمون شفاهی()25%

منظم و فعال

آزمون كتب()75%

در جلسات
 ششششركتفشششعشششال در
پرسشش ش
پاسخ

و

شماره جلسه

تاریخ جلسه

طبقه حیطه

و یادگیری

روش یاددهی

شناختی

 .3مشکالت شایع دفع ادراری را توضیح دهد.

پاسخ

 .4اهمیت دفع مدفوع طبیعی در سالمتی مدد جو را به

 -بششششحشششش

درستی بیان كند.

و

 .5چگونگی دفع طبیعی مدفوع را بیان كند.
 .6مشکالت شایع دفع مدفوع را توضیح دهد.

شناختی

در مراقبت از مددجو

 .2روش های مختلف تغذیه مددجو را بیان كند.

 سخنرانی -پرسششش

و

پاسخ

2

گروهی

منظم و ف عال

آزمون كتب()75%

 ششششركششتفشششعشششال در

اسشششتفاده از ماژیک و وایت
برد

پاسخ

ویدئو پرژكتور و لب تاپ

و

 حضشششششششورمنظم و فعششال
در جلسات

-

()Powerpoint

 -بششششحشششش

 -حضششششششور

آزمون شفاهی()25%

پششرسشششش

كالس مناسب

و درصد آن

در جلسات

()Powerpoint

گروهی

 .1نیازهای تغذیه ای مددجویان را شرح دهد.

ویدئو پرژكتور و لب تاپ

 2ساعت

/7/22
96

-شناسایی مفهوم تغذیه

2

 .2چگونگی دفع طبیعی ادرار را بیان كند.

 -پرسششش

كالس مناسب

 2ساعت

/7/22
96

دفع مدفوع و
ادرار و چگونگی
مراقبت از مددجو
در این زمینه

 .1اهمیت دفع ادرار طبیعی برای مددجو را شرح دهد.

 -سخنرانی

آموزشی

زمان جلسه

اهددداف مددیددانددی اهددددددددددددداف
(ر ئوس م طا لب) (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
آشنایی با :
دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:

تکالیف دانشجو

ویددددددددددد ه

مواد و وسایل

نحوه ارزشیابی

آزمون شفاهی()25%
آزمون كتب()75%

ششششششركششت

فعال در پرس
و پاسخ

اسشششتفاده از ماژیک و وایت
برد

شناختی

3

مدفوع و ادرار

 چگونگی دفع طبیعی ادرار را به طور خالصه بیان کند.
 مشکالت شایع دفع ادراری را به طور صحیح توضیح دهد.

 پرسشششپاسخ

 برنامه ریزی جهت رفع مشکالت دفع ادرار را به طور
کامل شرح دهد.
 اهمیت دفع مدفوع طبیعی در سالمتی مدد جو را به
درستی بیان کند.
 چگونگی دفع طبیعی مدفوع را به طور خالصه بیان کند.

 -بششششحشششش

()Powerpoint

گروهی

استفاده از ماژیک و وایت برد

-

3

و

ویدئو پرژكتور و لب تاپ

 2ساعت

/7/29
96

شناخت نیاز به دفع

 اهمیت دفع ادرار طبیعی برای مددجو را به درستی شرح دهد.

 -سخنرانی

كالس مناسب

 حضشششششششورمنظم و فعششال
در جلسات
 ششششششركششتفعال در پرس
و پاسخ

-

آزمون شفاهی()25%
آزمون كتب()75%

شماره جلسه

تاریخ جلسه

طبقه حیطه
شناختی

به كارگیرد.

و یادگیری

 .2ش

روش یاددهی

قانون تجویز دارو را در یک بیمار فرضی به طور كامل

 -پرسششش

كالس مناسب
و

پاسخ

 .3الگوی ثبت دستورات دارویی را در یک بیمار فرضی بر

گروهی

 .4برای اجرای دستورات دارویی ،كارت های دارویی را با

3

پرسشش ش

و

پاسخ

وایت برد

 .6انواع سرنگ ها و سرسوزن ها را بر اساس منابع به درستی

منظم و فعال

آزمون كتب()75%

فشششعشششال در

اسشششتفششاده از مششاژیششک و

 .5مقدار داروی تجویز شده را محاسبه كند.

 -حضششششور

آزمون شفاهی()25%

 -ششششركت

()Powerpoint

كاردكس تطبیق دهد.

و درصد آن

در جلسات

تاپ

 -بششششحشششش

اساس منابع به كارگیرد.

ویششدئو پرژك تور و لششب

 2ساعت

روش های دارو
دادن و روش های
محاسبات دارویی

 .1اصطالحات مربوط به دارو دادن را بیان كند.

 -سخنرانی

آموزشی

زمان جلسه

اهددداف مددیددانددی اهددددددددددددداف
(ر ئوس م طا لب) (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
آشنایی با :
دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:

تکالیف دانشجو

/7/29
96

ویددددددددددد ه

مواد و وسایل

نحوه ارزشیابی

طبقه بندی نماید.
 .7رعایت تکنیک استریل در حین آماده سازی دارو را به طور
كامل شرح دهد.
 .8نحوه تزریق عضالنی ،داخل وریدی ،داخل جلدی،
زیرجلدی را مقایسه نماید.
 .9محل های تزریق عضالنی ،داخل جلدی ،زیرجلدی را با
ذكر نحوه پیداكردن محل به درستی نمای

شناختی

تزریق داخل وریدی راشرح دهد.

 سخنرانی -پرسششش

.2

تزریق داخل جلدی را به طور كامل شرح دهد.

.3

تزریق زیرجلدی را به طور كامل شرح دهد.

پاسخ

.4

نکات مربوط به تزریق عضالنی را به طور كامل

 -بششششحشششش

شرح دهد.

گروهی

 .5عوارض و مالحظات مربوط به تزریقات را بیان

-

نماید.

4

كالس مناسب

و

ویدئو پرژكتور و لب تاپ
()Powerpoint
استفاده از ماژیک و وایت برد

 2ساعت

4

 96/8/06ادامه ی روش
های دارو دادن و
روش های
محاسبات دارویی

.1

دهد.
 -حضششششششور

آزمون شفاهی()25%

منظم و ف عال

آزمون كتب()75%

در جلسات
 ششششركششتفشششعشششال در
پششرسشششش
پاسخ

و

شماره جلسه

تاریخ جلسه

طبقه حیطه

و یادگیری

روش یاددهی

شناختی

زخم
-مسائل اخالقی در

-

فرایند طبیعی بهبود زخم را به درستتتی

 -پرسششش

شرح دهد.

پاسخ

رابطه با مرگ و

-

مشکالت بهبودی زخم را توصیف نماید.

 -بششششحشششش

مراقبت از جسد

-

معیارهای ارزشیابی مددجو دچار اختالل

گروهی

در تمامیت پوست را بیان کند.

-

5

اهداف پان سمان را به طور صحیح بیان
نماید.

-

ا صول تعویض پان سمان را به در ستی
بیان نماید.

-

انواع پانسمان را بیان کند.

-

انواع درن ها را بیان کند.

-

مسششائل اخالقی در رابطه با مرگ و مراقبت از
جسد را شرح دهد.

5

كالس مناسب
و

 2ساعت

 96/8/13شناخت روند التیام

-

زخم را به درستی تعریف نماید.

 -سخنرانی

آموزشی

زمان جلسه

اهددداف مددیددانددی اهددددددددددددداف
(ر ئوس م طا لب) (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
آشنایی با :
دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:

تکالیف دانشجو

ویددددددددددد ه

مواد و وسایل

نحوه ارزشیابی
و درصد آن

 -حضششششششور

آزمون شفاهی()25%

منظم و ف عال

آزمون كتبی()75%

ویدئو پرژكتور و لب تاپ

در جلسات

()Powerpoint

 -ششششركششت

استفاده از ماژیک و
وایت برد

فشششعشششال در
پششرسشششش
پاسخ

و

اهداف رفتاری درس (عملی) :در پایان دوره آموزش ،دانشجو:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با مددجو بر حسب شرایط سالمت ،سن و درك وی به نحو صحیح ارتباط برقرار می نماید.
هدف از انجام مراقبت ها را برای مددجو توضیح داده و وی را برای انجام روش ها آماده می سازد.
قبل از آغاز مراقبت كلیه وسایل الزم را آماده می نماید.
پس از پایان مراقبت وسایل بر بر جسب مورد تمیز ،ضدعفونی یا برای استریل شدن آماده می سازد.
پس از پایان مراقبت؛ گزارش كار ،مراحل كار و نتایج كار را به طور كامل ،با دقت و به درستی ثبت می نماید.
واحد بیمار را به درستی مرتب می كند.
وضعیت مددجو را برحسب شرایط سالمت و سن وی به روش صحیح تغییر می دهد.

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

عالئم حیاتی مددجو را به روش صحیح كنترل نموده و به درستی ثبت می نماید.
نیازهای دفع مدفوع مددجوی هم جنس را به شکل صحیح (طبیعی ،كلستومی) و بر حسب شرایط وی برطرف می سازد.
نیازهای دفع ادرار مددجوی هم جنس را به شکل صحیح (طبیعی ،كلستومی) و بر حسب شرایط وی برطرف می سازد.
وسایل استریل را به روش صحیح و با حفظ استریلیتی آنها باز می نماید.
پوشیدن و خارج نمودن دستک را به نحو صحیح و بر حسب كاربرد آن انجام می دهد.
داروهای تزریقی (عضالنی ،وریدی ،زیرجلدی و داخل جلدی را بر حسب شرایط سالمت و سن مددجو به روش درست به او می دهد.
محاسبات دارویی را بر حسب تجویز به درستی و با دقت انجام می دهد.
مراقبت از جسد را به نحو مقتضی انجام می دهد.
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تزریق وریدی و سرم

5

96/8/13

پانسمان و بخیه زدن

6

96/8/20
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دان شجویان عزیز توجه دا ش ته با شند با توجه به گ سترد گی و تنوع زیاد مطالب و از طرفی كمبود وقت  ،نق
مطالعه و مشاركت فعال شما می باشد و انتظار می رود:

ا ستاد  ،راهنمایی و ت سهیل یادگیری ا ست نه انتقال تمام و كمال محتوا  ،لذا آموزش مطلوب م ستلزم

به حضور مرتب و منظم همراه با آمادگی در تمام جلسات درس اهمیت دهید.
غیبت بی
در بح

از  3جلسه موجب كسر نمره خواهد شد.
های كالس و انجام تکالیف در سر موعد توجه داشته باشید.

به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب تکمیلی بح

ها را مطالعه فرمایید.

تلفن همراه را در تمام مدت كالس خاموش نگه دارید و از آمد و رفت های غیر ضروری از كالس جدا بپرهیزید.
آمدن شما در كالس درس پس از استاد به معنی غیبت در آن جلسه خواهد بود .لذا جهت حفظ نظم و ترتیب كالس لطفا پس از استاد وارد كالس درس نشوید .
از صحبت های ا ضافی با یکدیگر كه منجر به برهم زدن نظم كالس می گردد جدا خودداری نمایید  .در غیر این صورت با دان شجو برخورد جدی خواهد شد ،لذا از پذیرفتن وی تا انتهای دوره در سی معذور
خواهیم بود.

ارزشیابی:
-

ارزشیابی به صورت كتبی است كه  2نمره فعالیت كالسی 2 ،در امتحان میان ترم و  16نمره پایان ترم محاسبه می شود.

-

امتحان كتبی در پایان هر دوره به صورت امتحان تشریحی برگزار می گردد.
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