بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با حرفه پرستاري و تاريخچه آن  ،مفهوم سالمت ،انسان و نیازهاي اساسي او زمان ---:مدرس :مهناز حلیاني

مكان :کالس -----
مدت  2/5 :ساعت

آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

حرفه پرستاری و تاریخچه آن



 ،مفهوو س سوو من ،ن وووان و
يازهای نساسي نو

نصط حات علم پرستاری ،هنر پرستاری ،ياز نساسي

شناختی

بشر ،س من و بيماری رن تعریف كند.


پرستاری رن تعریف كند.

شناختی



قشهای پرستار در جامعه رن بيان كند.

شناختی



حيطه خدمات پرستاری رن شرح دهد.

شناختی



طيف س متي -بيماری رن ت ضيح دهد.

شناختی



ع نمل مؤثر بر س متي و بيماری رن شرح دهد.

شناختی



قش پرستار در نرتقاء س من رن بيان كند.

شناختی



هرس يازهای مازل رن ترسيم كند.

شناختی



قش پرستار در برآوردن يازهای ن وان رن تشخيص دهد.

شناختی

-سخنرانی

ویدئو پروژکتور

پرسش شفاهی حین

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

تدریس

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت
امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با نیاز به اکسیژن و اکسیژن درماني آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  2/5 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -ياز به نكويژن

-نكويژن درما ي



نصط حات تنفس ،ته یه ،هيپ كوي ،سيا ز،

شناختی



نص ل فيزی ل ژی تنفس رن شرح دهد.



ع یم هيپ كوي رن ليون ماید.

شناختی

پرسش و پاسخ



م نرد نستفاده نز نكويژن درما ي رن بيان كند.

شناختی

نمایش فیلم



ن نع روشهای نكويژن درما ي رن ت ضيح دهد.



ع نرض ،مرنقبن های پرستاری و نحتياطات نكويژن

شناختی

روش مرنقبن نز ترنكياست مي رن ت ضيح دهد.

شناختی

ترنكياست مي ،رن تعریف كند.

درما ي رن بيان كند.


شناختی
شناختی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

پرسش شفاهی حین

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

تدریس

پاور پوینت
امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه3 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با نیاز به امنیت و تامین امنیت مددجويان آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  2/5 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -ياز به نمنين

 نصط حات نیمني و نمنين رن تعریف كند.

شناختی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

 ع نملي كه بر نیمني محيط فرد تأثير مي گذنرد رن مشخص

شناختی

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

ماید.
 -تامين نمنين مددج یان

 بيمارنن در معرض خطر صدمه رن شناسایي ماید.

شناختی

 تدنبير پرستاری كه بر پيشگيری نز صدمه بيمار در مرنكز

شناختی

مرنقبتي مؤثر نسن رن شرح دهد.
 تدنبير آم زش س متي در پيشبرد نیمني در هر سن
تكاملي رن ت صيف ماید.

شناختی

کوئیز
امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با مفهوم تغذيه در مراقبت از مددجويان آشنا گردد.
رئوس مطالب

مددج یان

زمان---- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

نصط حات تغذیه  ،سؤتغذیه ،چاقي ،متاب ليوم ،هضم ،جذب،

شناختی

سؤهضم ،ته ع ،نستفرنغ ،برگردن ي ،بي نشتهایي  ،تغذیه كامل
مفه س تغذیه در مرنقبن نز

جلسه4 :

وریدی ،گاستروست ی ،گاونژ ،الونژ ،رن تعریف كند.
گروههای م ند غذنیي رن اس برده و نهمين هر یك رن شرح دهد.
 ن نع رژیمهای غذنیي م رد نستفاده در بيمارستان رن ت ضيح

شناختی

نخت الت شایع تغذیه نی و مرنقبن های پرستاری رن ت ضيح

شناختی

تغذیه نز طریق گاونژ و مرنقبن های پرستاری آن رن شرح دهد.

شناختی

دهد.
دهد.
تغذیه نز طریق گاستروست مي رن ت ضيح دهد.
تفاوت های ميان تغذیه خ رنكي و تغذیه كامل وریدی رن شرح
دهد.

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 2/5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -سخنرانی

ویدئو پروژکتور

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

کوئیز

پرسش و پاسخ پاور پوینتشناختی

گروه موئ ل تغذیه بيمار رن مشخص كند.

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

شناختی
شناختی

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با نیازهاي مربوط به دفع ادرار و مدفوع آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود



نصط حات ندرنر ،نوليگ ریا ،پ لي ی ریا ،هماچ ریا،

 -يازهای مرب ط به دفع

پروتئين ی ریا ،دیس ی ریا ،ندرنر باقيما ده ،سندگذنری

ندرنر

مثا ه ،بي نختياری ندرنر رن تعریف كند.

حیطه

روش ارائه درس

شناختی




فاكت رهای مختلف مؤثر بر ندرنر كردن رن ليون كند.



مشك ت شایع در دفع ندرنر رن ت ضيح دهد.



تدنبير پرستاری در رفع مشك ت شایع ندرنری رن تجزیه

شناختی



م نرد نستعمال ،ع نرض سندزدن رن اس ببرد.



روشهای مرنقبن نز س د دنئمي رن بيان كند.

شناختی



ح ه تهيه م ه ندرنر جهن آزمایش تجزیه ندرنر كشن

شناختی

 نصط حات مدف ع ،یب سن ،نسهال ،فخ ،تجمع مدف ع

شناختی

ندرنر و ندرنر  24ساعته رن شرح دهد.
مدف ع

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2/5 :ساعت

جلسه5 :

آ ات مي و فيزی ل ژی دستگاه ندرنری رن ت ضيح دهد.

و تحليل كند.

يازهای مرب ط به دفع

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

خشك ،كلوت مي ،نیلئ ست مي ،ملنا ،ن ما ،ما رونلوال ن

شناختی
شناختی
شناختی

شناختی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

رن تعریف كند.

شناختی

 آ ات مي و فيزی ل ژی دفع مدف ع رن شرح دهد.

شناختی

 متغير هایي كه بر عمل دفع مدف ع تأثير مي گذنر د رن

شناختی

شناسایي كند.
 مشك ت معم ل در عمل دفع  ،ع نمل موتعد كننده و

شناختی

مرنقبتهای پرستاری رن ت ضيح دهد.
 م نرد و ح ه نستفاده نز شياف های ملين و موهل ها رن

شناختی

بيان كند.
 ن نع تنقيه ،م نرد نستعمال و ح ه ن جاس آن رن ت ضيح

شناختی

دهد.
 مرنقبتهای پرستاری رن برنی بيمار دنرنی نست مي شرح

شناختی

دهد.


ح ه جمع آوری م ه مدف ع جهن ن جاس آزمایش رن
شرح دهد.

شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه6 :

هدف کلي :دانشجو با فرآيند پرستاري ،تاکید بر استفاده از تشخیص هاي پرستاري NANDA

زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2/5 :ساعت

 ،اصول گزارش نويسي و مستند سازي مبتني بر فرآيند و تشخیص هاي پرستاري آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب


فرآیند پرستاري تاکید بر استفاده ازتشخیص
NANDA

هاي



پرستاري

ریزی ،تشخيص پرستاری  ،نجرنء و نرزشيابي رن تعریف

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

كند.

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

تفاوت ميان نرزیابي پرستاری با نرزیابي پزشكي بيان

شناختی



نط عات عيني رن نز نط عات ذهني جدن ماید.



هدف نز مشاهده  ،مصاحبه و نرزیابي فيزیكي پرستاری

شناختی

رن ت صيف ماید.

مستند سازي مبتنی برهاي

با نستفاده نز تكنيك های مؤثر مصاحبه  ،روش گرفتن

شناختی

تاریخچه پرستاری رن كوب ماید.


پرستاري

پنج منبع نط عاتي س دمند جهن كوب نط عات نز

شناختی

بيمار رن مشخص ماید.


نهمين آگاهي نز گزنرش شفاهي و ثبن نط عات به

کوئیز

امتحان پایان ترم
شناختی



آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

كند.

-اصول گزارش نویسی

فرآیند و تشخیص

نصط حات فرآیند پرستاری ،بررسي شناخن ،بر امه

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

شناختی

روش صحيح رن ت صيف ماید.


نط عات مرب ط به بيمار رن بشكلي كامل  ،دقيق و

شناختی

حقيقي بدسن آورده و ثبن ماید.


نصط حات مرب ط به نین فصل رن تعریف كند.

شناختی



نص ل الزس برنی ثبن گزنرش مؤثر رن ليون ماید.

شناختی



ع ئم نختصاری معم ل م رد نستفاده در ثبن و گزنرش

شناختی

رن تعریف ماید.


هدف نز گزنرش یوي بيمار رن ت صيف ماید.

شناختی



روش ثبن مدنخ ت پرستاری رن بط ر كامل دقيق

شناختی

خ صه و حقيقي بدن د و نز مشك ت قا ي در ثبن
گزنرش نجتناب كند.


قش پرستار در برقرنری نرتباط با نفرند تيم بهدنشتي
درما ي رن ب سيله مدنرك و گزنرش شفاهي ت صيف
ماید.

شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با مفهوم خواب و استراحت آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود


 -مفه س خ نب و نسترنحن

جلسه7 :
زمان----- :
حیطه

اصطالح خواب ،استراحت ،آرامش ،بیخوابی ،آپنه خواب،

شناختی

نارکولپسی ،خرخر  ،خواب  ، REMخواب  NREMرا

شناختی

تعریف کند.


اثرات و فیزیولوژي خواب را توضیح دهد.

شناختی



سیكل خواب را شرح دهد.

شناختی



متغیرهاي مداخله گر در استراحت و خواب را مشخص

شناختی

نماید.


اختالالت شایع خواب را توصیف نماید.

شناختی



وضعیت خواب و استراحت مددجو را ارزیابی کند.

شناختی



تدابیر پرستاري به منظور پیشبرد استراحت و خواب

شناختی

مددجو را تجزیه و تحلیل کند.

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2/5 :ساعت

روش ارائه درس

سخنرانی
بحث گروهی
پرسش و پاسخ

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکتور

کوئیز

وایت برد و ماژیک
پاور پوینت
امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه8 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با مفهوم نیازهاي بهداشتي آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

 -مفهوم نیازهاي بهداشتی

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 اصطالحات بهداشت فردي ،حمام در تخت ،حمام کامل و حمام

شناختی

 اهمیت رعایت بهداشت فردي را بیان کند.

شناختی

نسبی را تعریف کند.
 اصول اساسی در ارائه مراقبت هاي بهداشتی به مددجویان را نام

شناختی

 روش هاي مراقبت از پوست و مو در مددجویان مختلف را

شناختی

 نحوه مراقبت از چشمها  ،گوش و بینی را بیان کند.

شناختی

ببرد.
تشخیص دهد.
 روش مراقبت از دهان و دندان را شرح دهد.

شناختی

 چگونگی ارائه مراقبت هاي بهداشتی به مددجویان بیهوش و

شناختی

 ماساژ پشت ،موارد استفاده و موارد منع استفاده را توضیح دهد.

شناختی

ناتوان را توضیح دهد.
 مراقبت هاي بهداشتی صبحگاهی ،عصر ،قبل از خواب و در
صورت لزوم را شرح دهد.

شناختی

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت  2/5 :ساعت

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
جلسه9 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

هدف کلي :دانشجو با عالئم حیاتي و ثبت آنها آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود


عالئم حیاتی و ثبت آنها

اصطالحات عالئم حیاتی ،تب ،هیپوترمیا ،هیپرترمیا،

حیطه

شناختی

آپنه ،دیس پنه آ ،برادي پنه ،آریتمی ،برادي کاردیا،
فشار

سیستول،

فشار

دیاستول،

فشار

نبض،

هیپرتانسیون ،هپیوتانسیون ،صداي کورتكوف ،نقصان


مدرس :مهناز حلیاني

مدت 2/5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

نبض را تعریف کند.
پیرامون مسئولیت هاي پرستاري در زمینة بررسی درجه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

شناختی

حرارت بدن نبض  ،تنفس و فشار خون بحث و گفتگو
کند.


انواع ترمومتر و روش استفاده از آنها را توضیح دهد.

شناختی



 TPRبیمار را بطور صحیح تفسیر کند.

شناختی



محل هاي بررسی درجه حرارت  ،نبض را تعیین کند.

شناختی



روش هاي صحیح اندازه گیري  TPRرا شرح دهد.

شناختی



روش صحیح ثبت و گزارش  TPRرا توضیح دهد.

شناختی



اصطالحات فشار سیستول ،فشار دیاستول ،فشار نبض،

شناختی

هیپرتانسیون ،هپیوتانسیون ،صداي کورتكوف ،را تعریف
کند.


پیرامون مسئولیت هاي پرستاري در زمینة بررسی و

شناختی

فشار خون بحث و گفتگو کند.


انواع  ،گوشی و فشارسنج و روش استفاده از آنها را

شناختی

توضیح دهد.


فشارخون بیمار را بطور صحیح تفسیر کند.

شناختی



محل هاي بررسی فشار خون را تعیین کند.

شناختی



روش هاي صحیح اندازه گیري فشارخون را شرح دهد.

شناختی



روش صحیح ثبت و گزارش فشارخون را توضیح دهد.

شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
جلسه10 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان--- :

هدف کلي :دانشجو با پیشگیري و کنترل عفونت آشنا گردد.
رئوس مطالب

پیشگیري و کنترل عفونت

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود



اصطالحات

میكروارگانیسم ،بیماریزا

(پاتوژن)،

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 2/5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

غیربیماریزا ،محافظ ،استریل ،تمیز ،ضدعفونی،

شناختی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

شناختی

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک



چرخة عفونت را توضیح دهد.

پرسش و پاسخ

پاور پوینت



مداخالت پرستاري در گسستن چرخة عفونت را

شناختی
شناختی

بیماران پر خطر را براي گسترش عفونت شناسایی

شناختی

عوامل کاهش دهندة عفونت بیمارستانی را تعیین

شناختی

موقعیتهایی که لزوم شستن دستها را ایجاب می

شناختی

روشهاي اجراي راهنمایی هاي  CDCمربوط به

شناختی

ایزوله را تعریف کند.

توصیف نماید.


کند.


کند.


نماید را مشخص سازد.


کوئیز

امتحان پایان ترم

احتیاط هاي استاندارد را شرح دهد.


شناختی

روشهاي اجراي راهنماي هاي  CDCمربوط به
احتیاط هاي از راه هوا ،قطره اي و تماس را توضیح
دهد.

شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
جلسه11 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با مفهوم درد و تسكین درد آشنا گردد.
رئوس مطالب

-مفه س درد

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود



نصط حات درد ،درد منتشره ،درد خيالي ،درد مبهم،
درد تيز ،ن حرنف فكر رن تعریف كند.

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

-سخنرانی

شناختی

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

شناختی

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت




تئ ریهای درد رن شرح دهد.



ن نع درد رن نز ظر منبع  ،شدت درد ،محل درد ،مدت

شناختی



وضعين درد مددج رن نرزیابي كند.



تدنبير پرستاری (دنروئي ،غيردنروئي ) در كنترل درد رن

شناختی

شرح دهد.

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2/5 :ساعت

ویدئو پروژکتور

فيزی ل ژی درد رن ت ضيح دهد.

درد و كيفين ت ضيح دهد.
-توكين درد

زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

شناختی

شناختی

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه12 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با مفهوم حرکت و بیحرکتي و عوارض مربوط به بیحرکتي آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 2/5 :ساعت

رئوس مطالب

-مفهوم حرکت و بیحرکتی

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود





اصطالحات بیحرکتی -استراحت در تخت -آتروفی

حیطه

سخنرانی

عضالنی ،آتونی عضالت ،افتادگی پا ،هپیوستاتیک

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پنومونی ،اتلكتازي ،ترمبوز ،آمبولی ،کاهش فشارخون

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

وضعیتی ،زخم بستر را تعریف کند.

نمایش فیلم
شناختی

فیزیولوژي حرکت توصیف نماید
-عوارض مربوط به بیحرکتی



انواع ورزش را توضیح دهد.

شناختی



اثرات ورزش و بیحرکتی بر سیستم هاي بدن را شرح

شناختی

دهد.


تدابیر پرستاري براي پیشگیري و درمان مشكالت

شناختی

بیحرکتی را تشخیص دهد.


آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکتور

نقش دستگاه اسكلتی  ،عضالنی و عصبی را در

شناختی

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

اصول مكانیک بدن را در زمان وضعیت دادن ،حرکت،
بلند کردن و جابجایی شرح دهد.

شناختی

امتحان مستمر

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

فرآیند نلتياس زخم

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2/5 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه13 :

هدف کلي :دانشجو با فرآيند التیام زخم آشنا گردد.
رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 نصط حات مرب ط به زخم ،زخم باز ،پارگي ،ك فتگي،
زخم آل ده ،زخم تميز ،زخم عف ي ،زخم فشاری،

شناختی

دبریدمان ،نلتياس ،و درن رن تعریف كند.
 ع نمل مؤثر بر فرآیند نلتياس زخم رن ليون ماید.

شناختی

 ن نع مختلف روشهای مرنقبن نز زخم (سنتي و ین)

شناختی

 بيمارنن در معرض خطر زخم فشاری رن شناسایي كند.

شناختی

رن بيان كند.
 چهار مرحله زخم فشاری رن ت ضيح دهد.
 مدنخ ت پرستاری برنی پيشوگيری یوا بوه حودنقل
رسا دن زخم فشاری رن بيان كند.

شناختی
شناختی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه14 :

هدف کلي :دانشجو با مراقبتهاي قبل و بعد از عمل جراحي آشنا گردد.
رئوس مطالب

زمان---- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2/5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

-مراقبتهاي قبل از عمل



اصطالحات جراحی ،بیهوشی را تعریف کند.

شناختی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

جراحی



انواع بیهوشی را توضیح دهد.

شناختی

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک



انواع عمل جراحی را بر اساس فوریت ،هدف وسعت

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

بیان نماید.

امتحان پایان ترم



بررسی بیمار قبل از عمل جراحی را شرح دهد.

شناختی



نكات مهم در چک لیست اتاق عمل را فهرست کند.

شناختی



مراقبت هاي پرستاري قبل از عمل (آموزش تنفس

شناختی

عمیق ،سرفه ،ورزشهاي پا ،چرخیدن در تخت) را
تجزیه و تحلیل کند.


-

Wound

شناختی
شناختی

 Eviscerationرا تعریف کند.

مراقبتهاي بعد از عمل

جراحی

مراقبت هاي روحی روانی قبل از عمل را شرح دهد.
اصطالحات -Wound Dehiscence



کوئیز

مراقبت هاي پرستاري در اتاق بهبودي را توضیح

شناختی

دهد.


مراقبت هاي پرستاري پس از تحویل گرفتن بیمار از

شناختی

ریكاوري را شرح دهد.


عوارض زودرس بعد از اعمال جراحی را توضیح دهد.

شناختی



عوارض دیررس بعد از اعمال جراحی را شرح دهد.

شناختی



مراقبت هاي پرستاري جهت پیشگیري و کنترل

شناختی

عوارض جراحی را تجزیه و تحلیل کند.

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با پذيرش ،انتقال و ترخیص مددجويان آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه15 :
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2/5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو



نصط حات پذیرش ،ن تقال ،ترخيص و نیمني رن تعریف

شناختی



بيمارستان رن تعریف كند.



قومن های مختلف یك بيمارستان رن شرح دهد.

شناختی



مرنقبتهای پرستاری هنگاس پذیرش بيمار رن در یك ونحد

شناختی

مرنقبتهای پرستاری هنگاس ن تقال بيمار در دنخل ونحد

شناختی

پذیرش ،ن تقال  ،ترخيص
مددج یان

كند.

بهدنشتي و درما ي ت ضيح دهد.


های بهدنشتي درما ي یا بين ونحدهای مختلف رن ت ضيح

شناختی

ح ه تنظيم بر امه ترخيص بيمار و نص ل مرنقبتي مرب طه

شناختی

دهد.


شناختی

رن شرح دهد.

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه 16

هدف کلي :دانشجو با دارو دادن و محاسبات دارويي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2/5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-دارو دادن



اصطالحات دارو ،دوز دارو ،دستور داروئی مصرف
خوراکی ،مصرف مكیدنی ،مصرف زیر زبانی ،تزریق،

شناختی

عوارض داروئی ،مصرف موضعی دارو و شیاف ،را
تعریف کند.



نام هاي دارو  ،انواع اشكال دارو  ،انواع دستورات
راهنمائیهاي اساسی براي آماده کردن کلیه داروها را

شناختی

اصول و روش دادن دارو از راه دهان  ،زیر زبانی و

شناختی

اصول و روش مصرف موضعی داروها نظیر قطره هاي

شناختی

بیان کند.

محاسبات دارویی

مكیدنی را توضیح دهد.


چشم،گوش و بینی  ،مصارف پوستی ،رکتالی و واژنی
دارو را توضیح دهد.


مقدار داروها را با استفاده از روشهاي صحیح

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت
امتحان پایان ترم

شناختی

دارویی را توضیح دهد.

-سخنرانی

ویدئو پروژکتور

کوئیز



محاسبه کند.

شناختی

نكات مورد نیاز براي آموزش به بیمار در مورد نحوه

شناختی

مصرف داروها را شرح دهد.


اصطالحات تزریق داخل جلدي ،تزریق زیرجلدي،

شناختی

تزریق عضالنی ،و عوارض داروئی ،را تعریف کند.


اصول و روش هاي آماده کردن داروهاي تزریقی را

شناختی

بیان کند.


اصول صحیح ،محلها و روش انجام تزریقات ( داخل

شناختی

جلدي  ،زیر جلدي  ،عضالنی) را توضیح دهد.


مقدار داروهاي تزریقی را با استفاده از روشهاي

شناختی

صحیح محاسبه کند.


عوارض جانبی تزریقات را شرح دهد.

شناختی



اصطالحات تزریق وریدي ،نشت -فلبیت و محلولهاي

شناختی

وریدي را تعریف کند.


اصول و روش هاي آماده کردن محلولهاي تزریق

شناختی

وریدي را بیان کند.


اصول صحیح ،محلها و روش انجام تزریق وریدي را

شناختی

توضیح دهد.


انواع محلولهاي تزریق داخل وریدي را نام ببرد.

شناختی



قطرات سرم بیمار را با روش صحیح محاسبه کند.

شناختی



عوارض جانبی تزریقات وریدي و مراقبت از سرم را

شناختی

توضیح دهد.

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول و مهارتهاي پرستاري -نظري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه 17

هدف کلي :دانشجو با کاربرد احكام اسالمي در مراقبت از مددجويان ،کاربرد اخالق ،زمان--- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2/5 :ساعت

قوانین و مقررات پرستاري در حین ارائه تدابیر پرستاري آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-کاربرد احكام اسالمی در



اهمیت رعایت تكالیف مذهبی در مراقبت هاي

شناختی



اضطرار و تشخیص اضطرار را توضیح دهد.



اصول شرعی در خصوص مواردي نظیر حد تكلیف ،

شناختی

پرستاري را بیان نماید.

مراقبت از مددجویان

طهارت  ،نماز  ،روزه ،وضو ،تیمم  ،احكام محتضر و

شناختی

… .را بیان نماید.


خدمات پرستاري از دیدگاه فقهی را بررسی نماید.



ویژگیهاي پرستار مسلمان را توضیح دهد.



شوراي بین المللی پرستاران را معرفی نماید.

-کاربرد اخالق ،قوانین و



نظامنامه اخالق پرستاري را شرح دهد.

مقررات پرستاري در حین



نظام پرستاري در ایران و جهان را توضیح دهد.

ارائه تدابیر پرستاري



احكام ضمان و مواردي که در کار پرستاري جرم
شناخته می شود را توضیح دهد.

شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

-سخنرانی

ویدئو پروژکتور

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

