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        کارشناسعی پرسعتاریتحصیلی:ی رشعت و قطع  م            : پرستاری و ماماییدانشکده     پرستاری گروه آموزشی:
 درس : مراقبتهعای پرسعتاری در منع لنام                             79 -79 دومنیمسال تحصیلی و سال تحصیلی : 

  و عملینظری  د:وع واحن                د عملی (واح 5/0واحد نظری و  5/1 ) واحد 2: واحدتعداد 

   10 -12 :ساعتچهارشنب   هایروزبرگ اری کالس: زمان                  3سالمندان  /پرستاری ب رگساالن پیش نیاز:
 دکتر شیرین حسنوند  مسئول درس:      نفر 00   تعداد دانشجویان:           5 کالس شمارهی: مکان برگ ار 

  وند دکتر شیرین حسن )ب  ترتیب حروف الفبا(: یدساتا

  8 -10شنب  چهار ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شامل اختالالت شای  در سیستم های متابولیک ، گردش خون ، تنفس و تصادفات و تروما ها معی باشعدض نعمن    

از آموخت  های خود با بهره گیعری از نظریع  هعا ، مفعاهیم تدریس این دروس ب  دانشجو کمک می شود با استفاده 
پرستاری ، مهارت های تفکر خالق و رعایت اصول اخالقی بعر اسعاس فرآینعد پرسعتاری بع  مراقبعت از معدد ویان 

 ب رگسال و سالمند مبتال ب  اختالالت مورد اشاره و خانواده آنها در مراک  درمانی و من ل بپردازدض

 

 شرح دهید()لطفا هدف کلی: 

آشنایی دانشجو با مشکالت شای  سالمتی در ایران و رویکرد های بررسی و راهبرد هعای حعل مشعکالت بعر اسعاس 
 فرآیند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق، اصول اخالقی و موازین شرعی

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنام  را نشان می است نسبت ب  اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  ک  است هدف کلی ب  ا  ای تخصصی شکستنورمنظ)

 (ضاندک  در واق  همان اهداف رفتاری است  ویژه تری ب  نام اهدافقابل تقسیم شدن ب  ا  ای اختصاصی اهداف بینابینی دهدض

 : د بودقادر خواهن فراگیراندر پایان درس 

 
 "نقش پرستار را در پیشگیری و ارائ  مراقبت های مبتنی بر فرایندهای پرستاری ، بعا تاکیعد بع  آمعوزش  ض1

 در بیمار مبتال ب  پرفشاری خون را شرح دهندض مراقبت از خود

در موا ه  با بیمار مبتال ب  سکت  قلبی ،مراقبت های مبتنی بر فرایندهای پرستاری و با تاکید ب  آموزش  ض2
 مراقبت از خود را ارائ  دهندض "

در رویارویی با بیماران دیابتی ب  مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد و بررسی سبک زندگی مدد ویان  ض3

 بپردازندض

 ب  بیماران دیابتی در مراقبت از خود و اصالح روش زندگی کمک نمایندض ض0

و همچنعین  چگعونگی مراقبعت از خعود بر اساس تشخیص های پرستاری و با آموزش ب  فرد و خانواده در ض5

 بیماران مبتال ب  کانسر پروستات را یاری دهدض مراقبت تسکینی

ب  بیمار مبتال ب  کانسر پستان در زمین  چگونگی مراقبت از خود  مطابق فرآیند پرستاری آموزشهای الزم  ض9
 ارائ  دهدض

 مدد ویان با چاقی مرنی بپردازندض ب  ارائ  مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد و بررسی سبک زندگی ض9
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آموزشهای الزم در زمین  اصالح سبک زندگی و چگونگی مراقبت از خود را ب  بیماران دچار آسم و آلعریی  ض8

 بدهندض

در بیماران با نایع  نخاعی ، ب  برنام  ری ی مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری  پرداخت  و ب  فرد و خانواده  .9
 ن ل کمک نماینددر مراقبت از خود در م

 
 های تدریس:یوهش

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنام  ری ی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئل )  بحث گروهی

  سفر ب  عرص  :  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 عدم ا ازه دانشجو برای ورود ب  کالس پس از  حضور استادحضور ب  موق  و  ض1

 حین تدریسخاموش کردن موبایل  ض2
 خروج از کالس با کسب ا ازه  ض3

 مطالع  مونوع هر  لس  قبل از ورود ب  کالس  ض0

 مشارکت در تدریس  ض5
 وظایف مربوط ب  کار عملی در ابتدای دوره ب  صورت شفاهی تشریح خواهد شدض .6

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پرویکتور اسالید  خت  و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره( 02بخش تئوری  ) از 
  نمره درصد 90 :آزمون پایان ترم    ) شفاهی و هر  لس ( درصد نمره 20 : کوئی  کالسی

 درصد نمره 10 :در کالس حضور مستمر    درصد نمره   -:  انجام تکالیف 

 

 نمره( 02عملی ) از  بخش  

 

 تکلیف بخش عملی :

کار عملی ، تمرین ارائ  خدمات در من ل ، رعایت اصول ایمنی مدد و ، آموزش خود مراقبتی ب   تکلیف یامقصود از 
) در  ، فراگیراننام  ری ی و رئوس مطالب مدد و و خانواده و بررسی ونعیت سالمت مدد و می باشد ک  مطابق بر

ارائ  آموزش و و پس از انتخاب کیس مناسب موظف هستند در طول ترم ب  عرص  مرا ع   نفره( 2قالب گروه های 

گ ارش ،مطابق اصعول آمعوزش بع  بیمعاریک دوره تل  نرسینگ ) مراقبت از راه دور ( حداقل ا رای های مورد نظر و
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در نهایت پعس از یکپارچع  شفاهی و ب  صورت  ر پایان دوره مطابق زمان بندی طرح دورهدرا  پیشرفت کار خویش

الزم ب  ذکر است ارائ  شفاهی تکالیف  ضارائ  نماید مدرسب  سازی کلی  ارائ  ها در قالب یک سی دی نماینده کالس 

الب سی دی یک هفتع  پعس از و ارائ   تکلیف نهایی کلی  دانشجویان در قهم مان و مطابق زمان بندی طرح دوره 
تحویل داده شود ، نمره منظور  و بدون شرایط موردنظر ک  پس از زمان مقرر لس  پایانی خواهد بودض برای تکالیفی 

 نخواهد شدض

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح  ور کردنی          ایچندگ ین        پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  
 

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 Black H.M, Hawks JH, Keen AM. Medical Surgical Nursing. (Last 
ed).Philadelphia: Saunders. 

 Hinkle J and Cheever K (2014) Brunner and Suddarth’s. Text Book of 

Medical – Surgical Nursing.13 th edition.Vol 2.Philadelphia.Lippincott 

Williams and Wilkins. 
 Polaski, A.L., SE (Last edition). Luckmann's Core Principle and 

Practice of Medical Surgical Nursing.  Philadelphia: Saunders. 
 Smeltzer S.C& Bare .Brunner and Siddhartha's Text Book of Medical 

Surgical Nursing. (Last ed).Philadelphia: Lippincott. 
 اینترنتی 

 .در طول ترم معرفی خواهد شد 

 

 منابع فارسی:

 

 چاپی 

 ( قلب و عروق 2010برونر و سودارث )-  خونض تر م  معصوم  ذاکری مقدم  و فاطم   اللی نیاض

 تهران : اندیش  رفی ض
 ( بیماریها2010برونر و سودارث ) ی قلب و عروقض تر م  محسن سلیمانی محمد رنا عسگری ض تهران : حکیم

 هید یض

 ( قلب و عروق 2010برونر و سودارث )-  خونض تر م  اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پ شکی

 آزاد تهرانض تهران : انتشارات حیدریض

 ( پرستاری قلب  ضتر م  اصغری محمود و همکارانض مشهد : انتشارا2010وودز ) ت پرستاران

  وان ض لد اول و دوم
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 ( غدد و کبد ، مجاری صفراوی و هپاتیتض تر م  اعظم دبیریان و مرنی  2010برونر و سودارث )

 شبانض تهران : اندیش  رفی ض

  ( درسنام  پرستاری داخلی 2010برونر و سودارث )–  راحی ض کبد / غدد/مجاری صفراوی و 
 نظری ضتهران : اندیش  رفی ضدیابتض تر م  اعظم دبیریان و نسرین 

 استامپ سیلویا ضاصول تغذی  کراوس ) تغذی  و مراقبت مبتنی بر تشخیص(ضتر م   -اسکات

 خدیج  و رحمانی و همکارانض

 ، ض1371همایونی فاطم  و همکارانض اصول تغذی  کراوس ضتراه : انتشارات خسروی 

 های پرستاریض تهران : انتشارات کریم یار  هرمی مهدی ض سندرم حاد کرونر همراه با مراقبت

 1372بشری با همکاری نشر تحف ض 

  ارتقاء سالمت قلب ) ویژه پرستاران(، تر م  اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و
 ض1380ماماییضاصفهان : انتشارات دانشگاه علوم پ شکی اصفهان ،

 1371ارات نور دانش ، روشهای پیشگیری از زخم پایدیابتی ضتالیف ملیح  سالمیضتهران : انتش 

 1388راهنمای آموزشی بیماران دیابتی ض تالیف غالم حسینیانضتهران : انتشارات نور دانش ض 

  تغذی  و دیابتض مجموع  تغذی ضاحرام پوش الهام و همایون فر رناض تهران : انتشارات  امع  نگر

 ض1373

 ران  استکیضتهران : انتشارات تغذی  و تغذی  درمانی برای پرستار و رشت  های علوم پ شکی ض ت

 ض1388اندیش  رفی ، 

 (ض مر ان وفایی و زهرا علی ادهض تهران : 2010برونر و سودارثض تولید مثل و بیماریهای پستان)

 1373انتشارات حیدریض

  ضضضض و 
 

 اینترنتی 

در اختیار منابع اینترنتی با توجه به حجم باالی منابع مورد استفاده در صورت تمایل دانشجو متعاقبا 

 آنها قرار خواهد گرفت.
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس ) بخش نظری (

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 81/88/96 
، نقش پرستار در پیشگیری و ارائه مراقبت های پرفشاری خون

 مراقبت از خود "مبتني بر فرایندهای پرستاری ، با تاکید به آموزش 
 حسن وند دکتر

2 
، نقش پرستار در پیشگیری و ارائه مراقبت های مبتني بر سکته قلبی 52/88/96

 // مراقبت از خود "فرایندهای پرستاری ، با تاکید به آموزش 

3 
و ارائه مراقبت های پرستاری مبتني بر شواهد، بررسي سبک  دیابت 25/85/96

 // دگيزندگي مددجویان و مراقبت از خود در اصالح روش زن

  ادامه مبحث پیشین 29/85/96 4

5 

و مراقبتهای تسکیني و پایان عمر بر اساس  سرطان پروستات 86/85/96

تشخیص های پرستاری ، با آموزش به فرد و خانواده در چگونگي 

 مراقبت از خود
 

6 

و ارائه مراقبت های پرستاری مبتني بر شواهد،  چاقی مرضی 52/85/96

دجویان و مراقبت از خود در اصالح روش بررسي سبک زندگي مد

 زندگي

// 

7 

و مراقبتهای تسکیني و پایان عمر بر اساس تشخیص  سرطان سینه 55/28/99

های پرستاری ، با آموزش به فرد و خانواده در چگونگي مراقبت از 

 خود

 دکتر محمدی پور

 // ادامه مبحث پیشین 59/28/99 8

9 
ت های پرستاری مبتني بر شواهد، بررسي و مراقب  آسم و آلرژی 22/25/99

 سبک زندگي مددجویان و مراقبت از خود
// 

 // ادامه مبحث پیشین 85/25/99 11

11 
برنامه ریزی مراقبت مبتني بر فرایند پرستاری و  ضایعه نخاعی و 89/25/99

 کمک به فرد و خانواده در مراقبت از خود در منزل
// 

 // (تعطیل رسمین)ادامه مبحث پیشی 56/25/99 12

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس ) بخش عملی (

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر حسن وند ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  25/22/99 8

 // ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  29/22/99 5

 // ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  86/22/99 2

 // ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  52/22/99 4

 // ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  22/22/99 2

 // ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  26/24/99 6

 

 
 


