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پرستاری ٍ هاهایی زًجاى  داًطکذُ

 سالهت جاهؼِ : گرٍُ آهَزضی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری زًجاى :هرکس آهَزضی درهاًی/ داًطکذُ هراقبت در هٌسل :ػٌَاى ٍاحذ درسی

 پرستاری کارضٌاسی :رضتِ تحصیلی  :ٍاحذ درسی ًَع

 کارضٌاسی :تحصیلیهقطغ  :کارٍرزی :کارآهَزی 5/0:ػولی 5/1:ریًظ تؼذاد ٍاحذ

 سایر کارٍرز کارآهَز ترم تحصیلی :کارٍرزی :کارآهَزی 25:ػولی 12:ًظری        تؼذاد ساػت

    5 3پرستاری یسرگساالى سالوٌذاى : پیطٌیاز 28:کذ درس

 :سایر: سایر

 مشخصات مسؤل درس

 آهَزش پرستاری :رضتِ تحصیلی ریًسریي جؼف :ًام ٍ ًام خاًَادگی

 استادیار:رتبِ ػلوی دکترا :هقطغ تحصیلی

 Jafari_ns@zums.ac.ir:پست الکترًٍیک 33148374:تواس ضوارُ

 داًطکذُ پرستاری. پردیس داًطگاُ ػلَم پسضکی زًجاى   :هحل کار

 ، خاًن هؼصَهِ هقذم، خاًن سَدابِ هْذی زادُ، دکتر هؼصَهِ ًوذیاىدکتر ًسریي جؼفری  :(اىهذرس)ًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس

 :بازًگری بر اساس ًیاز جاهؼِ :تاریخ تذٍیي طرح درس :ًحَُ برگساری دٍرُ

: ضوارُ جلسات بازًگری ضذُتاریخ   1397هاُ  ضْریَرترکیبی هجازی حضَری 
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اهذاف آموزشی 

هیتٌی تز هزالثت در در ایزاى، رٍیىزدّای تزرسی ٍ راّثزدّای حل هطىالت تز اساس فزایٌذ پزستاری آضٌایی داًطجَ تا هطىالت ضایغ سالهتی  :ّذف کلی

 .تا تْزُ گیزی اس هْارت ّای تفىز خالق ٍ اصَل اخاللی ٍ هَاسیي ضزػیهٌشل 

 

  لادر تاضٌذ (اى)، اًتظار هی رٍد فزاگیزتزًاهِ آهَسضی در پایاى (:رفتاری)اّذاف اختصاصی: 

 یحیطِ ضٌاخت: 

.  را تیاى وٌٌذ( اّویت ٍ اّذاف)تزیي اصَل هزالثت اس هٌشل  هْن  -1

 .کٌٌذ ریتفسبررسی سیستن هتابَلیک را  از حاصل جیًتا -2

. ضوي تؼزیف سثه سًذگی سالن، رٍش ّای تْثَد آى را تَضیح دٌّذ -3

.  ا هَرد همایسِ لزار دٌّذاًَاع هزالثت ّای پزستاری در هٌشل اس تیواراى هثتال تِ دیاتت ٍ چالی هزضی ر -4

  .را تفسیز وٌٌذ سیستن گزدش خَى یتزرس ًتایج حاصل اس -5

. اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هٌشل اس تیواراى هثتال تِ پزفطاری خَى را تا تاویذ تز هزالثت اس خَد، هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار دٌّذ -6

 .دٌّذ ضزح خَد اس هزالثت تز دیتان تا را سىتِ للثی تِ تتالم هاراىیب اس هٌشل در یپزستار یّا هزالثت اًَاع -7

. تزرسی هطىالت سیستن تٌفس را تفسیز وٌٌذ اس حاصل جیًتا -8

. هزالثت ّای پزستاری در هٌشل اس تیواراى هثتال تِ آسن ٍ آلزصی را تا تاویذ تز هزالثت اس خَد، تا یىذیگز هَرد همایسِ لزار دٌّذ اًَاع -9

. الثت ّای پزستاری در هٌشل اس تیواراى هثتال تِ سزعاى پزٍستات  را تا تاویذ تز هزالثت اس خَد ضزح دٌّذاًَاع هز -10

. اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هٌشل اس تیواراى هثتال تِ سزعاى پستاى را تا تاویذ تز هزالثت اس خَد تَضیح دٌّذ -11
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. اى تا تاویذ تز هزالثت اس خَد را هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار دٌّذهزالثت ّای تسىیٌی در هزاحل ًْایی تیواری سزط -12

. تجشیِ ٍ تحلیل لزار دٌّذ اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هٌشل اس هصذٍهیي تصادفات ٍ تزٍهاّا را تا تاویذ تز هزالثت اس خَد، هَرد -13

 .ػی را تا تاویذ تز هزالثت اس خَد، هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار دٌّذاًَاع هزالثت ّای پزستاری در هٌشل اس تیواراى هثتال تِ ضایؼات ًخا -14 

 حیطِ ػاطفی :

 .اّویت هزالثت در هٌشل را درن ًوایذ -1

 .گیزد وار تِ هزالثت ّا اًجام در را اصَل ایي ٍ دادُ لزار ًظز هذ هزالثت در هٌشل اًجام در را اخاللی اصَل -2

. 

 حیطِ رٍاًی حرکتی: 

. هٌشل را در ػول تِ وار گیزًذتزیي اصَل هزالثت اس  هْن -1

. رٍش ّای تْثَد سثه سًذگی سالن را تِ تیوار ٍ خاًَادُ ٍی آهَسش دٌّذ -2

.  اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هزاوش درهاًی ٍ هٌشل اس تیواراى هثتال تِ دیاتت ٍ چالی هزضی را تِ وارگیزًذ -3

.  ُ هذدجَ ٍ خاًَادُ ٍی، آهَسش دٌّذاصَل اساسی تزًاهِ ّای خَدهزالثتی در دیاتت ٍ چالی هزضی را ب -4

.  اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هزاوش درهاًی ٍ هٌشل اس تیواراى هثتال تِ پزفطاری خَى را تِ وارگیزًذ -5

.  اصَل اساسی تزًاهِ ّای خَدهزالثتی در تیواری پزفطاری خَى را تِ هذدجَ ٍ خاًَادُ ٍی، آهَسش دٌّذ -6

.  اوش درهاًی ٍ هٌشل اس تیواراى هثتال تِ سىتِ للثی را تِ وارگیزًذاًَاع هزالثت ّای پزستاری در هز -7

.  اصَل اساسی تزًاهِ ّای خَدهزالثتی در سىتِ  للثی را تِ هذدجَ ٍ خاًَادُ ٍی، آهَسش دٌّذ -8

.  اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هزاوش درهاًی ٍ هٌشل اس تیواراى هثتال تِ آسن ٍ آلزصی را تِ وارگیزًذ -9
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.  اصَل اساسی تزًاهِ ّای خَدهزالثتی در آسن ٍ آلزصی را تِ هذدجَ ٍ خاًَادُ ٍی، آهَسش دٌّذ -10

.  اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هزاوش درهاًی ٍ هٌشل اس تیواراى هثتال تِ سزعاى پستاى را تِ وارگیزًذ -11

.  خاًَادُ ٍی، آهَسش دٌّذاصَل اساسی تزًاهِ ّای خَدهزالثتی در سزعاى پستاى را تِ هذدجَ ٍ  -12

.  اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هزاوش درهاًی ٍ هٌشل اس تیواراى هثتال تِ سزعاى پزٍستات را تِ وارگیزًذ -13

.  اصَل اساسی تزًاهِ ّای خَدهزالثتی در سزعاى پزٍستات را تِ هذدجَ ٍ خاًَادُ ٍی، آهَسش دٌّذ -14

.  ویٌی، در هزاحل ًْایی تیواری سزعاى را وارگیزًذفزایٌذ پزستاری در هزالثت ّای تس -15

. آهَسش ّای ضزٍری تِ هذدجَ ٍ خاًَادُ در هزاحل ًْایی تیواری سزعاى را ارائِ ًوایٌذ -16

.  اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هزاوش درهاًی ٍ هٌشل اس هصذٍهیي ًاضی اس تصادفات، را تِ وارگیزًذ -17

. ٍدهزالثتی در تصادفات ٍ هصذٍهیي را تِ تیوار ٍ خاًَادُ ٍی آهَسش دٌّذاصَل اساسی تزًاهِ ّای خ -18

.  اًَاع هزالثت ّای پزستاری در هزاوش درهاًی ٍ هٌشل اس تیواراى هثتال تِ ضایؼات ًخاػی را تِ وارگیزًذ -19

.  ٌّذاصَل اساسی تزًاهِ ّای خَدهزالثتی در ضایؼات ًخاػی را تِ هذدجَ ٍ خاًَادُ ٍی، آهَسش د -20

 

. 

 :رٍش ّای تذریس

                              ایفای                         ■                                                                                                                                               بحث گرٍّی         ■                                                                                                                                                               پرسص ٍ پاسخ                                         ■                                                                                                                                                                                      سخٌراًی
                                                                                     ضبیِ سازی ضذُ             بیوار                                                                                                       کارگاُ آهَزضی                                                                                      ■                           ًوایص ػولی                                                                                                                                                                                 

■        Bedside teaching                                  

  بٌَیسیذ) سایر 
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: هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی

 ی، وتاتْای درسی، وتاتچِ ّا ٍ پوفلتآهَسش لنیف تَرد، تیٍا ،power point) )پزٍصوتَر دئَیٍ

(: حیي تذریس)تجارب یادگیری 

 والس یگزٍُ یّا تحث در فؼال ضزوت

 هطاروت در وارّای ػولی، سّاییوَ در ضزوت ٍ یّفتگ فیتىال اًجام

 

 (:بؼذ تذریس) تکالیف یادگیری
  

 ت در هٌشل تا تاویذ تز فزایٌذ پزستاری ٍ هزالثت اس خَدگشارش هزالة ُیتِ

 

 ضَابط آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

 : اًتظارات

گزٍّی تحث در هطاروت 

 وٌفزاًس ارائِ

 ضٌاسایی اتیىت ًصة ٍ یًَیفزم رػایت

 وارآهَسی جلسات در غیثت ػذم ٍ وارآهَسی در فؼال ٍ هَلغ تِ حضَر

 گزٍّی ّای تحث ٍ ّا وٌفزاًس ارائِ در فؼال ضزوت

 (ًیاس صَرت در ( والس اس خزٍج ٍ ٍرٍد: هجازّا

  :هحذٍدیتْا

 .وسزخَاّذضذ ول ًوزُ اس ًوزُ 4 داًطجَ تَسظ آى اس استفادُ درصَرت ٍ تَدُ هوٌَع وارآهَسی ٍ والس در هَتایل اس استفادُ 1-

 .ضذ خَاّذ خَردتز آهَسش لَاًیي تا هغاتك وارآهَسی ٍ والس در غیزهَجِ غیثت صَرت در 4-

 .ضذ خَاّذ حذف داًطجَ تزای وارآهَسی ٍاحذ آهَسش لَاًیي تا هغاتك هجاس حذ اس تیص غیثت صَرت در 3-
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(: ػرصِ/بالیٌی/آزهایطگاّی/ػولیدرٍس )ّای ایوٌی تَصیِ

  استاًذارد احتیاعات رػایت

  ایوٌی اصَل حفظ 

 :فْرست هٌابغ درسی

 
 

 :روش ارزیابی

 هطاّذُ ػولکرد

( چک لیست) 

 هصاحبِ 

( ضفاّی) 
آزهَى کتبی 

  

ػیٌی تطریحی 

گستردُ 

پاسخ 

 

کَتِ پاسخ 

 

چٌذ گسیٌِ ای 

 
غلط / صحیح جَرکردًی 

  (:نمره 20از ) بارم بنذی نمره 

 (.می باشذ...... ، برابر 20نمره قبولی از )    

 2 :رٍشٍُ پ ػولی اًجام تکالیف 1:هطارکت کالسی 1 : حضَر ٍ غیاب کالسی

 16:اهتحاى پایاى ترم:- اهتحاى هیاى ترم:- کَئیس

 :هَارد سایر
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: جذٍل زهاًی ارائِ برًاهِ

رٍش ارائِ  جلسِ
 تاریخ

ارائِ  
ساعت 
 ارائِ 

 استاد  (هَضَعات تذریس) عٌَاى جلسِ  هکاى ارائِ

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .1
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 24/6/97
 پرستاری

ت در هٌسل صَل هراقبا ارائِ طرح درس، هعارفِ،
 (اّویت ٍ اّذاف)

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .2
 پاسخ

داًطکذُ  6-4 24/6/97
 پرستاری

بررسی سیستن هتابَلیک، سبک زًذگی سالن ٍ رٍش 

ّای بْبَد آى 

 

 ًوذیاىدکتر 

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .3
 پاسخ

داًطکذُ  10-8 26/6/97
 پرستاری

 هراقبت ّای پرستاری در بیواراى هبتال بِ
 دیابت ٍ چاقی با تاکیذ بر هراقبت از خَد

 

 ًوذیاىدکتر 

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .4
 پاسخ

داًطکذُ  12-10 26/6/97
 پرستاری

اداهِ هراقبت ّای پرستاری در بیواراى هبتال بِ 
 دیابت ٍ چاقی با تاکیذ بر هراقبت از خَد

 ًوذیاىدکتر 

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .5
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 31/6/97
 پرستاری

قبت ّای پرستاری در بیواراى هبتال بِ پرفطاری هرا
 خَى با تاکیذ بر هراقبت از خَد

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .6
 پاسخ

داًطکذُ  6-4 31/6/97
 پرستاری

هرٍری بر بیواری سرطاى، هراقبت ّای پرستاری در 
بیواراى هبتال بِ سرطاى پرٍستات با تاکیذ بر هراقبت 

 از خَد

 ًوذیاىدکتر 

پرسص ٍ  -اًیسخٌر  .7
 پاسخ

داًطکذُ  4-2 7/7/97
 پرستاری

هراقبت ّای پرستاری در بیواراى هبتال بِ سکتِ 
 قلبی با تاکیذ بر هراقبت از خَد

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .8
 پاسخ

داًطکذُ  6-4 7/7/97
 پرستاری

هراقبت ّای پرستاری در بیواراى هبتال بِ بیواری 
 از خَد سرطاى پستاى با تاکیذ بر هراقبت

 ًوذیاىدکتر 

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .9
 پاسخ

داًطکذُ  6-4 14/7/97
 پرستاری

هرٍری بر سیستن تٌفسی، هراقبت ّای پرستاری در 
بیواراى هبتال بِ آسن ٍ آلرشِی با تاکیذ بر هراقبت از 

 خَد

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .10
 پاسخ

داًطکذُ  6-4 14/7/97
 پرستاری

احل ًْایی بیواری هراقبت ّای تسکیٌی در هر
 سرطاى با تاکیذ بر هراقبت از خَد

 ًویاىدکتر 

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .11
 پاسخ

داًطکذُ  6-4 21/7/97
 پرستاری

هراقبت ّای پرستاری در هصذٍهیي تصادفات ٍ 
 ترٍهاّا با تاکیذ بر هراقبت از خَد

 ًوذیاىدکتر 

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .12
 پاسخ

داًطکذُ  6-4 28/7/97
 پرستاری

اقبت ّای پرستاری در هصذٍهیي تصادفات ٍ اداهِ هر
 ترٍهاّا با تاکیذ بر هراقبت از خَد

 ًوذیاىدکتر 

طبق برًاهِ  ٍاحذ عولی  .13
کارآهَزی 

 داًطکذُ

الی  7:50
12:50 

سِ ضٌبِ 
تا 

 پٌجطٌبِ

فیلذّای 
بْذاضتی، 

 درهاًی، هٌازل

ارائِ ٍاحذّای عولی در فیلذّای آهَزش هرتبط طبق 
 داًطکذُ در سایت برًاهِ کارآهَزی هَجَد

خاًن هقذم، 
خاًن هْذی 

 زادُ
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