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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي دورهطرح 

 (ی دو ساعته برای یک درس دو واحدیجلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 اطالعات کلي درس:

    اصول و فنون پرستاری:نام درس                  راحی پرستاریج-داخلی :گروه آموزشي                              پرستاری الیگودرز :دانشکدهنام 

 303 : ریمکان برگزا ( 12-10ها) ( و دوشنبه10-8: شنبه ها)زمان برگزاری کالس       - :نیازیشپ         نظری :دنوع واح  5/2: تعداد واحد

 

 درس:مشخصات مدرسان 

 تلفن همراه دانشگاه گروه رتبه نام و نام خانوادگي
کد کاربری  

 سما

سهم مدرس 

 **از درس )%( 

استاد 

  *مسوول
 استادیار معصومه فوالدوندی

داخلی 

 جراحی

علوم پزشکی خرم 

 انشکده الیگودرزد-اباد
09135725829 

 ☒دارد  

 ☐ندارد 
1 

ر ده دارد. ساییان را بر عهشود و وظیفه نظارت بر روند درس و تکالیف دانشجومدیریت آموزش سما درس به او اختصاص داده میاستاد مسؤول درس فردی است که در سیستم *  

 دارند.   را بر عهده بخشی از درس  مسئولیت ،مدرسان، همکار در ارائه درس هستند که بر اساس این طرح درس
 شود.ان تنظیم میالزحمه بر اساس درصد سهم با مدرسقرارداد حق** 

 

 اطالعات فراگیران:

 نفر18  :        تعداد         -: واحدهای درسي مرتبط گذرانده شده 1کارشناسی پرستاری ترم :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 شامل شود:ا رکلمه در مورد این درس بنویسید. دقت کنید معرفی شما موارد زیر  300تا  250معرفی مختصری در حدود  :)درس( شرح دوره
 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 های حضوری و الکترونیک( و جایگاه هر کدامنحوه ارائه ترکیبی درس )بخش 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

  و ....(انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت 

 

جررای روش م به منظور اارائه مراقبت به مددجویان در چارچوب فرآیند پرستاری و کسب توانایی های الز آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی مرتبط با

 های بالینی پرستاری با تکیه بر رعایت قوانین، مقررات و اخالق حرفه ای و به کار گیری احکام اسالمی

 

 انتظار مي روددر پايان اين دوره 

میم ددجویان و تصربا کلیات و مفاهیم زیر بنایی و پرورش مهارت های شناختی و عاطفی دانشجویان در زمینه بررسی نیراز هرای مر آشنایی دانشجویان

ه بیمرار و بریرد برر آمروزش گیری مناسب در انتخاب اولویت ها و کاربرد علم در مراقبت از بیماراز پیشگیری تا نوتوانی بر اساس فرآیند پرستاری برا تکک

 و رعایت اصول اخالقی و موازین شرعی خانواده

  

 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی

 با نقش پرستاری در برآوردن نیازهای اساسی انسان آشنا شود. (1

 اصول و روشهای برقراری ارتباط با مددجویان و سایر اعضای تیم درمانی را بداند. (2

 روشهای اندازه گیری دقیق عالئم حیاتی را بداند.  (3

 روشها و موارد استفاده از اکسیژن درمانی را بداند. (4

 وضعیت درد مددجو و روشهای تسکین درد را بداند. (5
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 تدابیر الزم در رفع مشکالت شایع دفع ادراری را بشناسد. (6

 با زخم و روشهای مراقبت از آن آشنا شود. (7

 زاسیون را بداند.اصول ضد عفونی و استریلی (8

 .اصول و روش آماده کردن و تجویز داروها را بداند (9

 آزمون نهایی شود، باید اهداف درس را پوشش دهد و)توجه داشته باشید محتوایی که به عنوان منبع آزمون به دانشجویان معرفی میاهداف درس: 

 دانشجویان نیز باید با اهداف درس مطابقت داشته باشد(.

 

 حیطه شناختی:الف( در 

 .دهای کنترل عفونت را توضیح دهروش (1

 را توصیف نماید. گیری عالئم حیاتینحوه اندازه (2

 تغییرات غیرطبیعی عالئم حیاتی را شرح دهد. (3

 اصول ایمنی و مراقبت های مربوطه را توضیح دهد. (4

 های پرستاری مربوطه را بیان کند.ای مددجویان و مراقبتنیازهای تغذیه (5

 های پرستاری مربوطه را بیان کند.ی مددجویان و مراقبتنیازهای دفع (6

 های تجویز دارو را شرح دهد.، محاسبات دارویی و انواع روشدارو تجویزاصول  (7

 های بهداشتی اولیه از بیمار را توضیح دهد.اصول مراقبت (8

 های پرستاری شرح دهد.روند التیام زخم را با تآکید بر مراقبت (9

 پرستاری آشنا شود.با حرفه و تاریخچه  (10

 با افراد مطرح در حرفه پرستاری آشنا شود. (11

 پرستاری به عنوان یک حرفه را مورد بحث قرار دهد. (12

 پرستاری از دیدگاه غرب و شرق را توضیح دهد. (13

 د.را شرح ده (سالمت و بیماری)  یدر حرفه پرستار یضرور میمفاه (14

 سالمتی را تعریف کند. (15

 د.ناخوشی را با سالمتی مقایسه کن (16

 به دیدگاههای خود در زمینه سالمت و بیماری آگاهی یابد. (17

 نیاز های اساسی انسان را مورد بحث قرار دهد. (18

 تئوریهای پیرامون سالمت و بیماری را فهرست کند. (19

 مفاهیم ضروری در حرفه پرستاری ) خواب و درد( را تشریح نمایند. (20

 در مورد روشهای کنترل غیرداروئی درد بحث کند. (21

 نقش پرستار در زمینه مدیریت درد بحث کند. در مورد (22

 مراحل خواب را شرح دهد. (23

 عوامل موثر بر خواب را تشریح کند. (24

 در مورد فیزیولوژی خواب توضیح دهد. (25

 فرآیند پرستاری را توصیف کنند. (26

 مراحل فرایند پرستاری را نام ببرد. (27

 تشخیص های پرستاری را با رعایت اصول بنویسد. (28

 بی بیمار و کسب اطالعات را شرح دهد.انواع روشهای ارزیا (29

 خصوصیات فرایند پرستاری را شرح دهد. (30

 قادر به بحث موضوعات موردنظر در قالب فرایند پرستاری باشد. (31

 اصول فرایند پرستاری  را در عملکرد پرستاری  به کار ببندند. (32

 انواع روش های گزارش نویسی را توضیح دهند. (33

 را مورد بحث قرار دهد. مزایا و معایب روشهای گزارش دهی (34

 روش ثبت مبتنی بر مشکل را تشریح کند. (35
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 های قبل از عمل را شرح دهد.مراقبت (36

 های بعد از عمل را شرح دهد.مراقبت (37

 بیان کند.را  یالزم درخصوص اکسیژناسیون و راه هوایهای راقبتم (38

 های تجویز اکسیژن را از هم تمایز دهد.روش (39

 وش تجویز اکسیژن باشد.بر اساس کیس قادر به انتخاب ر (40

 های پرستاری پس از اکسیژن درمانی را برشمرد.مراقبت (41

 .دنکن فیرا توص انیدر مراقبت از مددجو یدستورات احکام اسالم (42

 ب( در حیطه عاطفی: 

 گرش های زیر را در رفتارهای مراقبتی خود نشان دهدن

 فعالیت های محوله را مشتاقانه و مسئوالنه انجام دهد. (1

 اساتید خود با احترام برخورد می نماید و در جهت رفع اشکاالت خود سوال می پرسد.با  (2

 در ارائه تکالیف کالسی و مطالب مازاد بر آن به صورت داوطلبانه پیش قدم می شود. (3

 به اهمیت گرفتن شرح حال از مددجویان واجرای فرایند پرستاری واقف باشد (4

 قانونی و اخالقی دانسته و به آنها احترام می گذارد مددجو را به عنوان یک انسان دارای حقوق (5

 به اصول علمی و اخالقی و حرفه ای در ارائه مراقبت خود از مددجویان پایبند است (6

 خود را برای ارائه بهترین خدمات پرستاری به بیمار مهیا می نماید (7

 به رعایت برنامه درمانی مددجو پایبند است (8

 را سرلوحه کلیه اعمال خود قرار می دهداصل عدم صدمه و آسیب به مددجو  (9

 دیادگیری مداوم را مد نظر داشته باش (10
 ج( در حیطه روانی حرکتی:

 فرایند پرستاری را تا مرحله اجرا همراه با مشخص کردن گام ها و  اجزای هر گام اجرا و تهیه نماید.  (1

 .محاسبات دارویی را در مسائل دارویی مطرح شده، انجام دهد (2

 :دو جزء حضوری و الکترونیکسهم و نقش تعیین 
های خاص کنند. در رشتهمی روزه در ابتدا و انتهای ترم شرکت 4تا  3هایی که نیاز به حضور در فیلد یا آزمایشگاه ندارند، حداقل در دو بلوك حضوری دانشجویان در رشته

بتدا و یک یک جلسه در اقل حدادارد( شود. به طور معمول برای هر درس )که ماهیت عملی نریزی میبرنامه که کار عملی و کارآموزی دارند، برای ارائه حضوری این بخش از برنامه،

ریزی نامهزم است در براله باشد. داشت ید. اما ممکن است استاد درس نیاز به جلسات حضوری بیشترند یک تا دو ساعته باشنتوانشود که میجلسه در انتهای ترم در نظر گرفته می

  نمایید. را تکمیل های زیراست، به کالس حضوری موکول نشود. با توجه به این توضیحات قسمت مجازیهای حضوری دقت شود تا محتوایی که قابل ارائه از طریق کالس

 آيا برگزاری يک جلسه در ابتدا و يک جلسه در انتهای ترم برای درس شما کافي است؟ 

 ☒خیر     ☐بلی 
 ل نمایید. تکمی موجود در انتهای همین سند زیر و نیز جدول جدولرا در  )شامل دو جلسه فوق(اطالعات کالسهای حضوری سخ شما خیر است، در صورتی که پا

 

 ضرورت حضوری بودن بیني شده برای جلسهفعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه

 انتهای ترم طول ترم ابتدای ترم

1      

2      

3      

4      
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 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 1 انجام تکالیف در سامانه مديريت يادگیری 1

 +1 شرکت در گفتگو يا فوروم 2

 +2 شرکت در آزمون های کالسي 3

 5/9 ارزشیابي مستمر 4

 5/9 امتحان پايان ترم 5
 

 نوع آزمون:

  ☐غلط  -صحیح ☐جور کردنی           ☒ای چندگزینه       ☒پاسخ کوتاه      ☐تشریحی 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(:

 :نیازهای يادگیریپیش

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس 

 

 حضور مرتب و به موقع دانشجو در کالس

 مطالعه مطالب تدریس شده جلسه قبل 

 مطالعه مطالب جدید قبل از تدریس

 خاموش بودن تلفن همراه

 در صورت غیبت مشمول مقررات زیر خواهد شد:

ور خواهد شد.ظمن نمره صفر یو یباشد و برا یترم نم انیدانشجو مجاز به شرکت در امتحان پا آنالین ساعات کالس 17/4از حد  شیب بتیدر غ  

 

 

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه

 ☒پرسش و پاسخ    ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒  سخنرانی

 ☐ (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   ☒  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   ☒بحث گروهی 

 سایر موارد:
 

 : درسمنابع 
 در تعیین منابع درس به نکات زیر توجه کنید:

  نه قسمتی شجو( در ساماتر دانیقمطالعه بیشتر )به منظور مطالعه عم ویژه دانشجویان را ذکر نمایید. برای منابع آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به

 جداگانه پیش بینی شده است.

  جازی، عدم ای آموزش مههای سیستمباشد. یکی از چالشتوجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تعداد واحد درس شما و سطح دانشجویان

ری درس رت ارائه حضوچه در صوتوجه به حجم مطالب ارائه شده متناسب با واحد درسی است. بنابراین، به تعداد واحد درسی خود توجه نمایید و متناسب با آن

 مقدور و معقول است، منبع آزمون ارائه نمایید.

 ًارائه شده را در نظر بگیرید. مالکیت فکری منابع  لطفا 

 ☐ خیر  ☒ بلی در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -1
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 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ

های صفحات و  فصل

مشخص شده برای 

 آزمون

 بع اصلی(. ) من1394روزبهان بابک.دهقان زاده شادی .اصول و فنون پرستاری.ویراست دوم .تهران : نشر جامعه نگر.
 

 فصول تدريس شده

Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing, 2017 ,9th ed, Mosby co, USA. 
Kozier B, Erb G. Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice. Last edition. 

New York: Prentice Hall. 

 

، 1392پوترو پری و همکاران.اصول وفنون پرستاری ترجمه گروه مترجمین)طاهره نجفی و دیگران( چاپ اول، 

 تهران : نشر سالمی

 .1393ی. رشت : انتشارات گپ.روزبهان بابک و آجری شهناز . اصول و فنون عمل

 ،تهران : شهر آب.1382موسوی م و عالیخانی م.روش های پرستاری بالینی ، چاپ چهارم ، 

 .1387معماری اشرف الملوك و همکاران. اصول علمی و مهارتهای بالینی .تهران : اندیشه رفیع.

 نوبهار منیر. اصول و فنون پرستاری. تهران : نشر حکیم هیدجی.

 

 مطالعه بیشترجهت 

  

 ☐خیر   ☐بلی  در نظر دارید؟منبع درسی . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان 2

 در صورت وجود مشخصات کامل مقاله را بنویسید.

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان به 

 مقاله

  

 

به  بع درسيمنی به عنوان ه تنهای. در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فوق یا ب3

 .د(رم  مشخص نمایی، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع تدانشجویان معرفی کنید

 

 توضیحات کنندگانمشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
آماده بودن فايل برای 

 ** بارگذاری

، فیلم آموزشي

پاورپوينت، محتوای 

 الکترونیک

ساسی مفهوم سالمت و بیماری و نیاز های ا، آشنایی با تاریخچه حرفه پرستاری

تهای مراقب، گزارش نویسیخواب ، مفهوم درد، مفهوم ،  فرآیند پرستاری، انسان

ز در مراقبت ا یاحکام اسالم، اکسیژن درمانی،  پرستاری قبل و بعد از عمل

 روند، مفهوم بی حرکتی و حرکت،  حیاتی ئممفهوم عال، کنترل عفونت،  انیمددجو

و و مددج یمنیا، اصول دارو دادنای،  روده –مفهوم دفع ادراری ، زخم امیالت

 معصومه فوالدوندی/ مایع درمانی ومفهوم تغذیه ،  ت از خودمراقب

 آغاز ترم قبل از 

 .ستاو ...  میزبانی فایل یهاهسامانسایر  یشده رو بارگذاری یمحتواو  محتوای الکترونیک )که باید تهیه شود( جزوه، فیلم آموزشی، نت،یپاورپو دیمنظور اسال *

 ذکر است که محتوای ضمیمه باید قبل از آغاز ترم به صورت نهایی آماده شده باشد. به ** الزم

 قرار گیرد. ار دانشجویاندر اختی آپلود شده و لینک آن ،در سرورهای میزبانی فایلباید  توجه: در صورتی که حجم فایل محتوای ضمیمه زیاد است، عالوه بر سامانه 

 

 دهید؟باحث را نیز ارائه می. آیا برای درس خود اسالیدهای م4

 ☐خیر   ☐بلی، قسمتی از مباحث   ☒بلی، تمام مباحث 

  

یان معرفی ن( به دانشجوصلی آزموا)و نه به عنوان منبع  منبع مطالعه بیشتر. در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان 5

ت ضمیمه ای ارائه در سایآن را نیز بر فايلرس دارند،  کر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دست، مشخصات کامل آن را ذکنید

 نمایید(.. 

1.  
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2.  

 های دانشجويان:تکالیف و پروژه

دوین تژه تکالیف، در شود. با توجه به اهمیت ویمیها مدیریت ادگیری در سیستم یادگیری الکترونیک، از طریق تکالیف و خودآزمونی-فرایند یاددهی

 آنها به نکات زیر توجه کنید:
 ر فواصل در طول ترم د وی کنید بندبهتر است مجموعه محتوای درسی خود را از طریق تعریف تکالیف مناسب با دانشجویان مرور نمایید. بنابراین، محتوای درس خود را تقسیم

 ف طراحی نمایید.  زمانی مناسب برای  آنها تکلی

 ص توصیه ز در موارد خافته به جبندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. فاصله طوالنی یا کوتاه بین تکالیف مناسب نیست. فاصله کمتر از یک هفته یا بیش از دو هزمان

 شود. نمی

 اشند.های حل مسئله و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز بتکالیف بهتر است بر مهارت 

 به کاربردن آموخته اصی در راستایعالیت خهدف، مطالعه منابع و یادگیری دانشجو است، اما در پروژه پایان ترم ف ،تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیف-

 باید چندین تکلیف داشته باشند. تماً ها، حها ممکن است پروژه آخر ترم نداشته باشند ولی همه درسشود. بسیاری از درسها تعریف می

 :پروژه پايان ترم 

 ☒ خیر  ☐ بلی  اید؟آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته

 :شرح دهیدرا  هادر صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن

 .ندیمددجو را انتخاب نما کی

 .رندیمددجو شرح حال بگبا توجه به آموزشها و در نظر گرفتن مالحظات از 

 را برای یک مددجو انجام دهد. های عصبیسر و گردن و زوجمعاینه فیزیکی سیستم های ریه، شکم،  قلب و 

 

 تکالیف طول ترم 

به  لطفاً برای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوك حضوری است و تا ده روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه دارد.  

 ود لحاظ نمایید.بندی مناسبی در تکالیف درس ختوجه کرده و زمان لتقویم تحصیلی نیم سا

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

 مرور دستورالعمل مربوطه در طول ترم پایان ترم تعیین نوع تشخیص تکلیف اول  1

دوم تکلیف 2   در طول ترم پایان ترم نوشتن اهداف پرستاری و مشخص کردن اجزای آن 

  در طول ترم پایان ترم رضیارائه یک فرایند پرستاری تا مرحله اجرا برای یک مددجوی ف تکلیف سوم 3

 
 هاخودآزمون

 توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها میخودآزمون 

 ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود دارد.های تشریحی، چند گزینهدر سامانه نوید امکان طراحی انواع آزمون 

 ها دسترسی خواهند داشت(. آزمون به این پاسخ شرکت دراجباری است )دانشجویان بعد از  ،بینی پاسخ تشریحی به سواالت مطرح شدهدر اغلب موارد پیش 

 فاده کنید.  هایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف را ندارید، استها در زمانتوانید از خودآزمونشما می 

 ☐خیر   ☒بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(.ها را ذکر کنید )فایل سواالت و پاسخنوع خودآزموندر صورت وجود تعداد و 

  

 مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون آزمون شماره

 دقیقه10 ایچند گزینه جلسه اول 5کوییز از  1

 دقیقه10 ایچند گزینه جلسه دوم 5کوییز از  2

 دقیقه30 چند گزینه ای  میان ترم 3

 دقیقه10 ایچند گزینه جلسه سوم 5کوییز از  4
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 دقیقه30 چند گزینه ای  ترم پایان 5

 

 های يادگیری:ساير فعالیت

امکانات  ستفاده از ایناسازی کالس مجازی، اتاق بحث غیرهمزمان )فروم( و گفتگوی برخط همزمان )چت( وجود دارد. در صورت تمایل به در سامانه نوید امکان فعال

 موارد زیر را تکمیل نمایید:

 

 کالس مجازی* 

 ه باشید. توانید به ازای هر درس دو واحدی چند کالس مجازی برخط داشتهای موجود در پهنای باند، در صورت تمایل میبا توجه به محدودیت

 

 ☐خیر   ☒بلي    ايد؟در نظر گرفته آنالينآيا برای درس کالس  -
 

 اداره کننده ساعت تاريخ نوان کالسع

    ايمني مددجو و مراقبت از خود
احکام اسالمي در مراقبت از 

 مددجويان
   

 

 یابند.، کالس برخط همزمان است که مدرس و دانشجویان با استفاده از سامانه در زمان تعیین شده در کالس مجازی حضور میآنالینمنظور از کالس * 

 

 ☐خیر     ☒بلي                 ايد؟اتاق بحث در نظر گرفتهآيا برای درس  -

  موضوع )های( بحث: 
 

  

 ☐خیر   ☒بلي    ايد؟آيا برای درس گفتگوی همزمان در نظر گرفته -

  موضوع )های( گفتگو: 

 

 توضیحات مهم:
 توان به صورت آفالین و یا آنالین برگزار کرد.هرجلسه را می 

 تواند عالوه بر آن از سایر گردد و استاد درس میای مربوط به جلسه، به عنوان استاندارد پایه محسوب میجلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه در صورت انتخاب

 مربوطه اقدام نمایید. گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستونتوانید نسبت به عالمتین نیز استفاده نماید. بنابراین، میهای جلسات آفالماژول

 .انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیک شبکه زیاد است، سعی شود کمتر کالس برگزار شود 

 

 بندی ارائه برنامه درس:جدول زمان

 عنوان بحث یا موضوع تاریخ ردیف

شیوه ارائه 

 جلسه
آفالینسات های تکمیلی جلفعالیت  

 مدرس ساعت برگزاری 

 حضوری تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 

معارفه، ارائه طرح دوره، معرفي  

منبع درس، اهداف و انتظارات دوره 

آشنايي با تاريخچه پرستاریو   
☐ ☐ ☐ ☐ ☒  

 فوالدوندی

 نیازهای اساسي بیمار  2
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 عفونت کنترل  3
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
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یمفهوم سالمتي و بیمار  4  
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 مفهوم عالئم حیاتي  5
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 فرآيند پرستاری  6
 فوالدوندی  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 فرآيند پرستاری  7
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 مفهوم بي حرکتي و حرکت  8
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 دردمفهوم   9
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 روند التیام زخم  10
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 خوابمفهوم   11
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 وده ایر -مفهوم دفع ادراری  12
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 گزارش نويسي  13
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 اصول دارو دادن  14
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 اصول دارو دادن  15
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 مفهوم تغذيه و مايع درماني  16
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 اکسیژن درماني  17
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

 ايمني مددجو و مراقبت از خود  18
☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

19 
مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از  

 عمل
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 فوالدوندی 

20 
احکام اسالمي در مراقبت از  

 مددجويان
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 فوالدوندی 

 

 

 


