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پرستاری و مامایی دانشکده:  

  پرستاری و مامایی ایران دانشکده:            داخلی و جراحی گروه آموزشی:

  کارشناسی پرستاریتحصیلی: یرشتهو مقطع 

 

اصول و مهارتهای یش نیاز:پ     نظرید:نوع واح      2   تعداد واحد: نام درس: 

 پرستاری

   1گروه        13-15 :ساعت شنبه سه های  زمان برگزاری كالس: روز

       2گروه      13-15 :ساعت چهارشنبه  روز های                           

 

   آقای زارعی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 آقای زارعی –با خانم نصیری زی-خانم ها دكتر خاچیانمدرسین:

  شرح دوره:

 زير بنايي پرستاري و مفهوم مفاهيم با را فراگيران كوشد مي بيماري و سالمت به نگاه با مفاهيم پايه پرستاري درس

 بزرگساالن و سالمندان و بيماران  از مراقبت و كرده اشنا پرستاري پايه  هاي ونظريه مفاهيم، توانبخشي ، سرطان

 انجام. نمايد تاكيد را خانواده و بيمار به آموزش بر تاكيد با نوتواني تا پيشگيري از پرستاري رايندف اساس بر را مبتال

 بهتر يادگيري به و تسهيل را اموزشي اهداف به دستيابي -كالس در پاسخ و پرسش در مشاركت و نوشتاري تكاليف

 .كند مي كمك فراگيران

 هدف کلی: 

 علوم زمينه در خود هاي آموخته تلفيق منظور به او در توانايي ايجاد و پرستاري ربناييزي مفاهيم با فراگيران کردن آشنا

 .سالمند و بزرگسال مددجويان به مراقبت ارائه هنگام به پرستاري هاي نظريه و مفاهيم با پايه

 

 بینابینی:اهداف 

 حيطه شناختي ودانش
 دکنن کسب را زير موارد به مربوط دانش

ندکن فيتعر را پرستاري  بنايي زير مفاهيم   

دنينما ستيل  را مارانيب  يونوتوان اموزش و يرپرستا يمراقبتها و درمانها انواع و  سرطان مفهوم   . 

 حيطه روان حرکتي)مهارتها( 

آورند دست به را زير هاي مهارت   

نماييد ارائه گروهي و انفرادي صورت به موقع به را محوله تكاليف   

باشد داشته فعال مشارکت کالسي هاي بحث در بازخورد و دادن گوش هاي تمهار از استفاده با   

نماييد ارائه نظر مورد بيماران براي را شده ارائه اموزشي نكات   

 حيطه عاطفي)باورها و نگرشها(

سازند بارز خود رفتار در را زير هاي نگرش  

بود خواهد فاوتمت ها، ان هاي نياز و فردي هاي تفاوت با را مددجو هر فردي اموزش   

باشد داشته اعتقاد مددجويان فردي هاي تفاوت به   

دارد مهمي بسيار نقش خود موقعيت در گيري تصميم در مددجو   
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است واخالقي قانوني حقوق داراي انسان يك عنوان به مددجو   

يادگيري و آموزش راهبردهاي و اجرا چگونگي  

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   ه ههشد سخنرانی برنامه ریزی سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  یبحث گروه

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 زیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس را کسب نماید.-1

 . يابند حضور تاخير بدون رسد كالس جلسات تمام در-2

 . نمايند شركت فعال بطور كالس هاي بحث در-3

 مقرر زمان در ان ارائه و روز به علمي منابع از استفاده با محوله تكاليف تهيه-4

 . .باشد داوطلب و داشته را الزم امادگي استاد توسط محوله اموزشي  مطالب ارائه امر در-5

 .نماييد دنبال و اعالم خودرا اموزشي هاي نياز و پيگيري را خود شياموز برنامه استاد نظر تحت-6

 باشد غيرموجه غيبت اگر اي دوره ميان آزمونهاي در غيبت صورت در) نمايد شركت اي دوره ميان آزمونهاي در-7

 تا نشجودا است الزم معتبر گواهي ارائه با باشد موجه غيبت چنانچه و شد خواهد منظور آزمون آن براي صفر نمره

 صفر نمره صورت اين غير در ، نمايند مراجعه مربوطه استاد به امتحان انجام براي آزمون تاريخ از بعد هفته دو حداكثر

 .(شد خواهد منظور

 :.باشد مجاز حد از بيش غيبت كه صورتي در باشد بيشتر كالس ساعات17/4 مجاز حد از نبايد كالس در يبتغ -8

 موجه باشد آن واحد درسی حذف میشود. بتهاغی 2/1چنانچه بیش از -الف

 چنانچه غیبت ها غیر موجه باشد نمره صفر برای آن منظور خواهد شد.-ب

 

 
 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 75آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد10شركت فعال در كالس     نمره درصد 15انجام تکالیف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :یمنابع انگلیس -
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Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Medical surgical nursing. 13 

ed. United State of America: Williams & Wilkins; 2014. 

 

Black JM, Hawks JH, Knee AN. Medical surgical nursing. 8 ed. United State 

of America: Saunders; 2009. 

 

Monahan FD, Sands JK, Neighbors M, Marek JF, Phipps.wj. Phipps’ medical 

surgical nursing. health and illness perspectives 8 ed. United State of America: 

Mosby; 2007 

 
 

 منابع فارسي:

 

 فراهاني ،ژيال سعيدي عابد زهرا، تذکري زهره، يکتا پارسا نيره، براهيمي ترجمه. جي براندا بير س، سوزان اسملتزر

 -13جامعه نگر ويراست   نشر: تهران. عمر پاياني مراقبت سرطان، شوک، ها،الکتروليت درد،. منصوره

2014 

 1393ويراست دوم دانش، نور نشر: تهران. جراحي داخلي پرستاري مفاهيم زيبا، فراهاني-
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 بنام خدا

 شتي و درماني ايراندانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهدا

 دانشکده پرستاري و مامائي

 تقويم درس مفاهيم پايه پرستاري

 97-98اول  نيمسال

 سه شنبههاي  روز گروه يک   -96بهمنمقطع: کارشناسي 

 جلسه تاريخ ساعت عنوان درس مدرس 

 خانم دکتر خاچيان

 

13-15 مفاهيم  27/6/97  1 

 آقاي زارعي

 

 2 97/7/3 15-13 سرطان

تر خاچيانخانم دک  

 

13-15 مفاهيم  10/7/97  3 

 آقاي زارعي

 

 4 97/7/17 15-13 سرطان

 آقاي زارعي

 

 5 97/7/24 15-13 سرطان

 خانم دکتر خاچيان

 

13-15 مفاهيم  1/8/97  6 

-- 

 

13-15 تعطيل رسمي  8/8/97  7 

 خانم دکتر خاچيان

 

13-15 مفاهيم  15/8/97  8 

 آقاي زارعي

 

 9 97/8/22 15-13 سرطان

 آقاي زارعي

 

 10 97/8/29 15-13 سرطان

 خانم دکتر خاچيان

 

13-15 مفاهيم  6/9/97  11 
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انيخانم دکتر خاچ  

 

13-15 مفاهيم  13/9/97  12 

 13 97/9/20 15-13 سرطان آقاي زارعي

انيخانم دکتر خاچ  

 

13-15 مفاهيم  27/9/97  14 

13-15 سرطان آقاي زارعي  4/10/97  15 

انيخانم دکتر خاچ 13-15 مفاهيم   11/10/97  16 

انيخانم دکتر خاچ 13-15 مفاهيم   18/10/97  17 

 

 

 



 6 

 

 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ايران

 ئيدانشکده پرستاري و ماما

 تقويم درس مفاهيم پايه پرستاري

 97-98اول  نيمسال

 

 
 روز هاي چهار شنبه   -گروه دو    -96بهمنمقطع: کارشناسي 

 

 جلسه تاريخ ساعت عنوان درس مدرس 

 خانم نصيري زيبا

 

13-15 مفاهيم  28/6/97  1 

 خانم نصيري زيبا

 

13-15 مفاهيم  4/7/97  2 

 خانم نصيري زيبا

 

13-15 مفاهيم  11/7/97  3 

 خانم نصيري زيبا

 

13-15 مفاهيم  18/7/97  4 

 خانم نصيري زيبا

 

13-15 مفاهيم  25/7/97  5 

 خانم نصيري زيبا

 

13-15 مفاهيم  2/8/97  6 

 خانم نصيري زيبا

 

13-15 مفاهيم  9/8/97  7 

 8 97/8/16 15-13 تعطيل رسمي --

 خانم نصيري زيبا

 

13-15 مفاهيم  23/8/97  9 
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اخانم نصيري زيب  

 

13-15 مفاهيم  30/8/97  10 

13-15 سرطان آقاي زارعي  7/9/97  11 

13-15 سرطان آقاي زارعي  14/9/97  12 

13-15 سرطان آقاي زارعي  21/9/97  13 

13-15 سرطان آقاي زارعي  28/9/97  14 

13-15 سرطان آقاي زارعي  5/10/97  15 

13-15 سرطان آقاي زارعي  12/10/97  16 

13-51 سرطان آقاي زارعي  19/10/97  17 

 

 

 

 


