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 دانشکده پرستاری و مامايی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

    1400   -   1401سال تحصيلی    دومنيمسال 

   مقدمه

پرستاری آميزه ای از علم و هنر است.پرستاری حرفه ای است كه با استفاده از آن می توان دانش و مهارت های خاص 

خويش با درك اصول نيازهای بشری و خدماتی را به افراد سالم و بيمار در مراكز مختلف ارائه داد.پرستار در مراقبت های 

تعاريف بهبودی و بيماری،تمام ابعاد فرد را از جمله بعد جسمی،روحی روانی،اجتماعی و فرهنگی و محيطی جهت پيشبرد 

سالمتی،پيشگيری از بيماری و تطابق بهتر با تغيير در عملکرد بدن و مرگ مدنظر قرار می دهد. در دنيای پيچيده سيستم 

وز،آگاهی از روش های متفاوت كسب سالمتی و توجه به اصول و مهارت های پرستاری كه پايه و اساس علم مراقبتی امر

پرستاری برای شروع كار پرستاری است، ضروری می باشد . توجه به اصول و مهارت های پايه پرستاری می تواند چراغ 

 راهی در جهت ارائه مراقبت با كيفيت باشد.

 

 هدف كلی

دانشجويان پرستاري با مفاهيم اساسي مرتبط با ارائه مراقبت به مددجويان در چارچوب فرآيند پرستاري  آشنا نمودن   

كسب توانمندي هاي الزم به منظور اجراي روش هاي باليني پرستاري،با تكيه بر رعايت قوانين،مقررات و اخالق حرفه اي و به  

 كارگيري احكام اسالمي.

 :        در قسمت نظری اهداف رفتاری
 از دانشجويان عزيز انتظار مي رود:

 اصول و مهارت های پرستاری نام درس:  

 واحد عملی( 5/1-واحد نظری 5/2)واحد 4تعداد واحد: 

 عملی-نوع واحد: نظری

ورودی  -پرستاریكارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 1400بهمن 

 -دروس پيشنياز : 

 2584ی دفتر: تلفن داخل

 يکشنبه هاساعات حضور در دفتر: 

 14الی  8ساعت 

 كهنگیليال مدرس: 

Email        :l_kahangi@yahoo.com 

)در صورت حضوری بودن(، سامانه 108مکان كالس :  

 مجازی سيما

 214906كد درس: 

 دوشنبه ها روز كالس :

 ) چهار هفته(11:30-13و  8-9:30 ساعت كالس :

 10:30ساعت  8/4/1401: تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



(در مورد نيازهاي اساسي انسان در سطوح مختلف بحث كنند.1  

(حرفه پرستاري را تعريف نموده و تاريخچه اي از آن را شرح دهند.2  

(تعاريف سالمتي از ديدگاه هاي مختلف را بيان نمايند.3  

(فرآيند پرستاري را توضيح دهند.4  

م پرستاري در زمينه امنيت مددجو را ذكر نمايند.(اقدامات الز5  

(مفهوم تغذيه در مراقبت از مددجو را توضيح دهند.6  

(مفهوم تعادل مايعات و الكتروليت ها،دفع مدفوع و ادرار را بيان كنند.7  

(مفهوم اكسيژن رساني و اقدامات الزم پرستاري در اين زمينه را بيان كنند.8  

و مداخالت پرستاري مربوطه را بيان كنند.(مفهوم خواب و استراحت 9  

(مفهوم درد و آسايش رابيان نموده مداخالت پرستاري در جهت تسكين درد را توضيح دهند.10  

(مفاهيم مربوط به نيازهاي بهداشتي را توضيح دهند.11  

(مسئوليت پرستار در زمينه كنترل عالئم حياتي را توضيح دهند.21  

را تعريف نموده و عوارض مربوط به بي حركتي  را توضيح دهند.  (مفاهيم حركت و بي حركتي31  

(روند التيام زخم را بيان نمايند.41  

(مراقبت هاي اساسي و كلي قبل و بعد از عمل جراحي  را شرح دهند.51  

(فرآيند ترخيص و انتقال و پذيرش را تشريح كنند.61  

(اصول گزارش نويسي را شرح دهند.71  

(اصول دارو دادن را بيان كنند.18  

د.نمربوط به سيستم دفعي و ادراري را توضيح ده نيازهاي( 19  

( راههاي پيشگيري و كنترل عفونت را شرح دهند.02  

 

 سخنراني با كمک وسايل آموزشي، پرسش و پاسخ و بحث گروهي.   :روش تدريس

  .پروژكتوروسايل آموزشي: جزوه آموزشي، كتاب درسي، وايت بورد، ويدئو 

 فعاليتهای فراگيران:

 جلسات درس به موقع و فعال در حضور فيزيكي -1

  شركت در پرسش و پاسخ )پيش آزمون و پس آزمون( و بحث گروهي  -2 

 جهت جستجوي علمي ـ پژوهشي پاسخ به سواالت درسي مطرح شده در كالس -3

 اليف .استفاده از منابع و يافته هاي پژوهشي جديد در تهيه تك -4 
 



 

 روش ارزشيابی:
                                نمره 7         امتحان پايان ترم 

                                  نمره 5/5        امتحان ميان ترم 

 نمره بر اساس موارد مشخص شده در كالس 1، فعاليت پژوهشي:  جمعا حضور فعال در كالس                                       

 منابع اصلی درس:

دكتر  ترجمه ، ،پوتر و پري-اصول و فنون پرستاري 1397. .تر پاتريشياآي ، پري آن گريفين ، استوكرت پاتريشيا اي ، هال امي اموپ -

 .)ويرايش چهارم(سالمي –جامعه نگر  تهران، ، طاهره نجفي و گروه مترجمين

ترجمه گروه مترجمين دانشكده علوم پزشكي شهيد  اصول پرستاري تايلور، (.1387) .لمون پريسال اليليس كارول، تيلوركارول،-

  .بشري بهشتي،تهران،

(تجديد نظر چهارم)آينده سازان شهرآشوب، تهران، باليني،روش هاي پرستاري  (.1382). مريم ،عاليخاني. مليحه السادات موسوي،  

York:prentice hall ed. New th, process and practice.7nursing: concepts,B.Erb G.fundamental of rkozie 

 1400   -   1401سال تحصيلی     دومسال  نيم     اصول ومهارت های پرستاریندی درس ب مانجدول ز

 مدرس رئوس مطالب رديف

 خانم كهنگی معرفی اهداف و طرح درس  1

 خانم كهنگی ت، بيماریمفهوم سالم -بيان مقدمه ای از پرستاری، نيازهای اساسی  2

 خانم كهنگی فرآيند پرستاری  3

 خانم كهنگی  عالئم حياتی و اقدامات پرستاری 4

 خانم كهنگی  محاسبات دارويیدارو دادن و اصول مربوط به آن و ، عالئم حياتیادامه مبحث  5

 یخانم كهنگ ....  محاسبات دارويیدارو دادن و اصول مربوط به آن و ادامه مبحث  6

 خانم كهنگی ترخيص فرآيند پذيرش ،انتقال،گزارش نويسی،  7

 خانم كهنگی فرآيند التيام زخم ها  8

 خانم كهنگی زخم فشاری، نيازهای بهداشتی و مداخالت پرستاری 9

 خانم كهنگی نيازهای دفع ادرار 10

 خانم كهنگی پيشگيری و كنترل عفونت 11

امنيت مددجو و مداخالت ، اقبت هاحركت و بی حركتی،عالئم،عوارض،مر 14

 پرستاری و.....

 خانم كهنگی



 خانم كهنگی مفهوم تغذيه در مراقبت از مددجويان  15

 كهنگیخانم  اكسيژن رسانی و اقدامات پرستاری 16

 كهنگیخانم  تعريف،مداخالت پرستاری-درد 17

 كهنگیخانم  خواب و استراحت و مداخالت پرستاری 18

 كهنگیخانم  اختالالت اسيد و بازو.... –سرم ها  -ات و الکتروليت هاتعادل مايع 19

 كهنگیخانم  تعادل مايعات و الکتروليت هاادامه مبحث  20

 كهنگیخانم  نيازهای دفع روده ای و ......... 21

 خانم كهنگی مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی 22

 


