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 (Course Plan)فرم برنبمه درسي

 

 

 
 

 2 :  تعداد واحد )کبرآموزی(اصول و فنون پرستبری :  نبم درس

 روز 01مدت زمبن ارائه درس :  کبرشنبسي  مقطع :

 ندارد:   نيبز پيش 

 فبطمه سميعي سيبنيمسئول برنبمه : 

 

 

 

 عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشذ :

 زخیـپذیزػ ، اًتقبل، ت (1

 پیؾگیزی اس اًتقبل عفًَت (2

 ثزرعی عالئن حیبتی (3

 ٍ ٍضعیت دادى ثِ ثیوبر حزکت دادى ٍ تبهیي آعبیؼ ثیوبر (4

 تبهیي ثْذاؽت فزدی (5

 تبهیي ًیبسّبی غذایی ثیوبر (6

 درهبى داخل ٍریذی (7

 تبهیي ًیبسّبی دفعی ثیوبر (8

 تبهیي اکغیضى (9

 دارٍّبی خَراکی ٍ هَضعی ٍ تشریقی (11

 گزهب ٍ عزهب درهبًی (11

 ٍ ثبًذاص اس سخنهزاقجت  (12
 

 

پرستبری مبمبیي دانشكده  
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 هذف كلي

 پذیزػ ٍ اًتقبل ٍ تزخیـ ثیوبر را ثب تَخِ ثِ اّذاف کبرآهَسی ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ. پظ اس پبیبى ایي دٍرُ داًؾدَ 

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 .ارتجبط هٌبعت ثب هذدخَیبى ثزقزار ًوبیذ 

 ًًوبیذ. را تَفیفْب ثب یکذیگز اخشای ثیوبرعتبى ٍ ثخؾْبی هزثَعِ ٍ ارتجبط آ 

 .پذیزػ ٍ اًتقبل ٍ تزخیـ ثیوبر را ثب تَخِ ثِ اّذاف کبرآهَسی ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 

 هذف كلي

 .راّکبرّبی پیؾگیزی اس عفًَت را ثِ عَر فحیح ثکبر ثزد

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 ؽیَُ فحیح اًدبم دّذ.ؽغتي دعتْب را قجل ٍ ثعذ اس اًدبم رٍؽْبی پزعتبری ث ِ 

 .پَؽیذى ٍ خبرج کزدى هبعک ٍ گبى ٍ دعتکؼ را ثِ ؽیَُ فحیح اًدبم دّذ 

 .ایدبد ٍ ثزقزاری یک هحیظ اعتزیل را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 

 هذف كلي

 عالئن حیبتی را ثِ عَر فحیح اًذاسُ گیزی ٍ چبرت ًوبیذ.

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 ات ثذى را ثب اعتفبدُ اس دهبعٌح خیَُ ای ثِ عَر فحیح اًذاسُ گیزی ًوبیذ.ثزرعی درخِ حز 

 .ثزرعی ًجض هحیغی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .ثزرعی تٌفظ را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .ثزرعی فؾبرخَى را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 

 هذف كلي

 حزکت دادى ٍ تبهیي آعبیؼ ثیوبر را ثِ عَر فحیح  اًدبم دّذ.

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 ذ.الی تخت را ثِ عَر فحیح اًدبم دّحزکت دادى ثیوبر ثِ ثب 

 .حزکت دادى ثیوبر ثِ یک عزف تخت را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .کوک ثِ ثیوبر خْت ًؾغتي در لجِ تخت را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 اًدبم دّذ. اًتقبل ثیوبر ثیي تخت ٍ فٌذلی چزخذار را ثِ عَر فحیح 

 .اًتقبل ثیوبر ثیي تخت ٍ ثزاًکبرد را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

Comment [F1]:  با مفاهیم پذیرش انتقال و

 ترخیص آشنا شود.
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 .ثیوبر را در ٍضعیت ّبی هختلف) ًؾغتِ، ثِ ؽکن خَاثیذُ، ثِ پْلَ ٍ ...( ثِ عَر فحیح قزار دّذ 

 

 هذف كلي

 ًیبسّبی ثْذاؽتی ثیوبر را ثِ عَر فحیح  اًدبم دّذ.

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ. قجت هعوَل فجحهزا 

 را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ. ؽغتؾَی هخقَؿ دّبى 

  را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ.حوبم دادى ثیوبر در تخت  ٍ هبعبص پؾت 

 را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ. هزاقجت هعوَل ؽت 

 

 هذف كلي

 تبهیي ًیبسّبی غذایی ثیوبر را ثِ عَر فحیح  اًدبم دّذ.

 

 اختصاصي  اهذاف

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 عٌذ هعذُ را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ. ٍ خبرج کزدى ٍارد کزدى 

 .غذا دادى اس عزیق عٌذ هعذُ ٍ گبعتزٍعتَهی ٍ صصًٍَعتَهی  را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ. ثزرعی خذة ٍ دفع هبیعبت 

 

 هذف كلي

 اًدبم دّذ.  درهبى داخل ٍریذی را ثِ عَر فحیح

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 .ٍعبیل تشریق هبیعبت داخل ٍریذی را ثِ عَر فحیح آهبدُ ًوبیذ 

 .تشریق ٍریذی را ثب اعتفبدُ اس عَسى پزٍاًِ ای ٍ آًضیَکت ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .خزیبى هبیعبت داخل ٍریذی را ثِ عَر فحیح ثزرعی ٍ ثزقزار ًوبیذ 

 

 هذف كلي

 بسّبی دفعی ثیوبر را ثِ عَر فحیح  تبهیي ًوبیذ.ًی

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 .دادى تٌقیِ خْت تبهیي ًیبس دفع ثیوبر  را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

  ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ.تعَیض کیغِ کلغتَهی ٍ ؽغتؾَی آى را 

  آهَسؽْبی السم را ارائِ ًوبیذ.خْت تبهیي ًیبسّبی دفعی ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی 
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 .خوع آٍری ًوًَِ ادرار کبهل اس ثیوبراى دارای کبتتز ادراری را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .خوع آٍری ًوًَِ ادرار تویش خْت کؾت ادرار را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .عًَذاص ادراری را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 ًدبم دّذ.ؽغتؾَی عًَذ یب هثبًِ را ثِ عَر فحیح ا 

 .خبرج کزدى عًَذ ثبقی هبًذًی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 

 هذف كلي

 ًیبس ثِ اکغیضى را ثِ عَر فحیح ثزای ثیوبر  تبهیي ًوبیذ.

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 .خوع آٍری ًوًَِ خلظ  را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 ّذ.تْیِ ًوًَِ اس ثیٌی ٍ حلق را ثِ عَر فحیح اًدبم د 

 .تدَیش اکغیضى ثِ ٍعیلِ عًَذ ثیٌی ٍ هبعک را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .عبکؾي دّبًی حلقی ٍ ثیٌی حلقی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .ثزقزاری یک راُ َّایی دّبًی حلقی را اس عزیق ٍارد کزدى لَلِ َّایی هقٌَعی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

  ًبی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ.عبکؾي لَلِ تزاکئَعتَهی یب لَلِ داخل 

 .تعَیض پبًغوبى تزاکئَعتَهی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 

 

 هذف كلي

 دارٍّبی خَراکی هَضعی ٍ تشریقی را ثِ عَر فحیح تدَیش ًوبیذ.

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 .دادى دارٍّبی خَراکی اس راُ دّبى  را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 ٍّبی هَضعی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ.اعتعوبل دار 

 .اعتعوبل قغزُ ّبی چؾن ٍ گَػ ٍ ثیٌی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .اعتعوبل دارٍ اس عزیق گزدپبػ را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .اعتعوبل دارٍ اس عزیق ٍاصى را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

  دّذ.اعتعوبل دارٍ اس عزیق هقعذ)ؽیبف( را ثِ عَر فحیح اًدبم 

 .خْت تشریق اس آهپَل ٍ ٍیبل  دارٍ را ثِ عَر فحیح آهبدُ ًوبیذ 

 .تشریقبت سیزخلذی، داخل خلذی ٍ عضالًی را ثِ ؽیَُ فحیح اًدبم دّذ 

 

 هذف كلي

 گزهب ٍ عزهب درهبًی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ.

 

 اهذاف اختصاصي 

 داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:
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 هب(  را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ.ثکبر گیزی گزهبی خؾک)کیغِ آثگزم،چزاغ گز 

 .حوبم ًؾیوٌگبّی را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .کوپزط گزم ٍ اعتزیل را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .ثکبر گیزی عزهبی خؾک)کیغِ یخ،یقِ یخ، دعتکؼ یخ(  را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 

 هذف كلي

 هزاقجت اس سخن را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ.

 

 اهذاف اختصاصي 

 اًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ:د
 .تعَیض پبًغوبى اعتزیل خؾک  را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .تْیِ ًوًَِ اس تزؽحبت سخن را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .پبًغوبى هزعَة ثِ خؾک را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 َک را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ.اتویش کزدى هحل درى ٍ هزاقجت اس درى ٍ ّو 

 َر فحیح اًدبم دّذ.ؽغتؾَی سخن را ثِ ع 

 .ثزداؽتي ثخیِ ّبی پَعت را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 .ثبًذاص کزدى یِ ؽیَُ ّبی هختلف را ثِ عَر فحیح اًدبم دّذ 

 

 

 روش آموزش
 

 Cooperative Learning )  در هْبرت آهَسی اعتفبدُ اس ؽیَُ ّبی آهَسػ هغتقین ٍ غیز هغتقین

Model(Collaborative Learning Model )group discussion—SDL-PBL-) 

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

 تختِ ٍ هبصیک، تدْیشات هَخَد در ثخؼ 

 

   آموزش دهنذه 

 فبعوِ عویعی عیجٌی، کبرؽٌبط ارؽذ آهَسػ پزعتبری، گزایؼ ثْذاؽت خبهعِ

 

  درسي اصلي منابع
 رٍؽْبی پزعتبری ثبلیٌی 

 

  ارزشيابي
 نحوه ارزشيابي 

 ت هؾبّذُ ای هَخَد در داًؾکذُثز اعبط چک لیغ 
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 كل نحوه محاسبه نمره  

  61ثزرعی عولکزد داًؾدَ ثز اعبط چک لیغت هؾبّذُ ای% 

  11ثزرعی پزًٍذُ ثیوبر% 

 11کٌفزاًظ درٍى ثخؼ% 

 11آهَسػ ثِ ثیوبر% 

 11اهتحبى کتجی% 

 

 

 مقررات 

  ....                                        11حذاقل ًوزُ قجَلی.... 

  هدبس ًوی ثبؽٌذ  تعذاددفعبت هدبس غیجت در کالط:  


