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  شرح دوره:
 انیدرس به دانشجو نیگردد. در ا یم سیتدر انیپرستاري به دانشجو ییبنا ریز میمطالب در رابطه با مفاه نیتر یدرس اساس نیدر ا

 ازهايیبتوانند از آموخته هاي کالس درس براي درك بهتر ن و انتقادي هاي تفکر خالقمهارت ريیکارگ به قیگردد از طر یکمک م

 .رندیبهره بگ شانیو حفظ سالمت ا نیمورد آموزش براي تام میمرتبط با مفاه اختالالت ) بزرگساالن سالمند( در ارتباط بامارانیب

 

 دهید()لطفا شرح هدف کلی: 

از  مراقبت پرستتتاري به هنگام ارا ه هیپا میبا مفاه هیعلوم پا نهیدر زم آموخته ها قیتلف ییپرستتتاري آاتتنا اتتده و توانا ییبناریز میبا مفاه. 1

 گردد. جادیبزرگسال و سالمند در وي ا انیمددجو

 ببرد. ی) بزرگساالن /سالمند( پ مارانیب ازهايیپرستاري براي درك بهتر ن هیپا میمفاه تیبه اهم .٢

 ) بزرگساالن/سالمند( حساس اود.مارانیب ازهايیپرستاري براي درك بهتر ن هیپا مینسبت به مفاه . 3

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 

 :رود یانتظار م رانیدر پايان اين دوره از فراگ
 دهد حیرا توض انیدر مراقبت از مددجو یپرستار ندیکاربرد فرآ 

 کند . انیرا ب یپرستار ندیفرا فیتعر 

 را شرح دهد..  یپرستار ندیمشخصات فرا 

 را شرح دهد  یپرستار ندیمراحل استاندارد فرا 

 کند. انیرا ب یپرستار صیاصول تشخ 

 کند. انیرا ب  یپرستار ندیدر فرا یزیاصول برنامه ر 

 دهد.  حیرا توض یپرستار ندیاصول مرحله اجرا در  فرا 

 دهد.  حیرا توض یپرستار ندیول مرحله اجرا در  فرااص 

 دهد. حیرا توض یپرستار ندیدر  فرا يابیاصول مرحله ارزش 

 را بیان کند يدگیمفهوم تن 

 را شرح دهد يدگیتن یها یئئور 
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 را به درستي بیان مي کند يدگیانواع تن 

 را نام مي برد يدگیتن یبند میتقس 

 دهد  حیدرصد توض 80را  را با صحت  يدگیتن یپاسخ ها یپاتولوژ ویزیف 

 را شرح دهد. یسازگار یها یتئور 

 مقایسه کند. درصد 100را با صحت  يموضع یسازگارو   يعموم یسندرم سازگار 

 دهد حیکاهش استرس را توض یروش ها 

  از خود را شرح دهد يذهن ریدر تصو -اختالل 

 Self Image Self Concept  وSelf Esteem  از هم افتراق دهد. را  

 .عوامل مهم در ساختن تصویر ذهني از خود را بیان کند 

  . پاسخ به  تصویر ذهني از خود را بیان نماید 

 را شرح دهد. يذهن ریدر تصو رییبا  تغ مارانیب یریگیو پ يبررس نقش پرستار در 

 و انواع آن را شرح دهد شوک 

 شرح دهدشوک را  جادیدر ا يعوامل اساس 

 در شوک را شرح دهدها و سلول ها  ستمیس راتییتغ 

 مي کند انیب را کیوژنیشوک کارد در ينیعالئم بال 

 مي کند انیب را کیشوک  سپتدر  ينیعالئم بال 

 مي کند انیب  کیشوک وازژن در يو مراقبت ياصول درمان ،ينیعالئم بال 

 مي کند انیب را کیپوولمیشوک هدر  يو مراقبت ياصول درمان ،ينیعالئم بال 

 دهد. حیرا توض کیوژنیکاردشوک  يو مراقبت ياصول درمان 

 دهد حیرا توض کیسپتشوک  ياصول درمان 

  دهد حیرا توض کیوازوژنشوک 

 کند . مقایسهرا  تیمعلول و يناتوان فیتعر 

 را شرح دهد تیمعلول  انواع 

 کند.  انیرا  ب يعقب افتادگ سطوح 

 کند. انیرا ب  تیدر باره معلول يسازمان بهداشت جهان اهداف 

 دهد. حیرا توض  تیدر معلول يتوانبخش يکل اصول 

  تببین کند. را   يتوانبخش میتنقش و اعضای 

 بر جامعه را شرح دهد يمبتن يتوانبخش 

 .مراقبت حاد  را به درستي شرح دهد 

 مي کند انیبر مراقبت حاد  را  با ذکر مثال ب يخدمات مبتن 

 مزمن  را شرح دهد  یها یماریحاد به مراقبت ب یها یماریمراقبت از ب لیتبد يچگونگ 

  مراقبت  مزمن  را به درستي شرح دهد 

 مي کند انیبر مراقبت مزمن را با ذکر مثال    ب يخدمات مبتن 

 دهد. حیمزمن را توض یها یماریصول مراقبت در با 

 دهد. حیمزمن را توض یها یماریدر ب يخود مراقبت 

 دینما فیدرصد  تعر 100را با صحت  یسالمند 

 شرح دهد. يسازمان بهداشت جهان فیرا منطبق بر تعار یسالمند 

 دهد  حیرا توض یدر سالمند يجسم راتییتغ 

  دهد حیرا توض یدر سالمند يو روان يذهن راتییتغ 

  کند.  انیرا ب یسالمند ياهداف بهداشت 

 دهد.  حیرا توض رانیدر ا  یسالمند يتیجمع راتییروند تغ 

  مزمن را شرح دهد یها یماریهمراه با  ب  یروند  سالمند 

 کند. سهیبا هم مقا فیمرگ و مردن را در تعر 

 انواع مرگ را شرح دهد 
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 مي کند انیبرا  مرگ بدن یها اریمع 

 مي کند انیدر باره مرگ را ب يروانشناخت یهادیدگاه 

 کند. انیحقوق افراد در هنگام مرگ را ب 

 دهد. حیرا توض یاتاناز 

 دهد حیرا  توض یاسالم در باره اتاناز دگاهید 

 چرخه انتقال عفونت را شرح دهد. ندیفرا 

 از عفونت را   شرح دهد یریشگیپ یها کیتکن 

 دهد. حیرا توض يمارستانیب یانواع  عفونت ها 

 آنرا توضیح دهد.  ولوژییاتو  سرطان 

 سرطان را ذکر کند. ولوژییدمیاپ 

  شرح دهد. را در سرطان ریالگوهای رشد و تکث 

  دهد حیراههای متاستاز سرطان را توض. 

 دهد. شرح سرطان را هیو ثانو هیاول رییشگیپ 

  کند. انیسرطان را ب صیروشهای تشخ 

  انواع تومورهای سرطان را ذکر کند درجه بندی و مرحله بندی 

  مقایسه کند. در سرطان را  ياهداف درمانو انواع درمان 

   سرطان را شرح دهد. در قبل و بعداز عملمراقبت پرستاری 

  دهد حیتوض را يمراقبت پرستاری در پرتودرمان. 

  کند. فیرا تعر يدرمان يمیش  

  دهد را شرح يدرمان يمیروشهای ش. 

  کند انیاستفاده آنان را ب موارد و يدرمان يمیانواع داروهای ش 

 دهدرا شرح  رییشگیپروشهای  و  يدرمان يمیعوارض ش. 

 کند. انیرا ب يکموتراپ مربوط به کارکنان بخش يمنیا نکات 

 دهد حیمغز استخوان را توض وندیانواع پ. 

  را ذکر کند. استخوان مغز وندیه پدندهو  رندهیگ طیشرا 

  دهدمغز استخوان را شرح  وندیپ مراقبت پرستاری قبل و بعد از. 

 دهد حیرا توض ایپرترمیدرمان ه.. 

 را ذکر کند. سرطان در اورژانسهای يکینیعالئم کل 

 دهدرا شرح  سرطان در اورژانسهای يصیروشهای تشخ. 

 دهد حیرا توض سرطان در اورژانسهای ازیدرمانهای مورد ن. 

  کند. انیرا ب سرطان مراقبت پرستاری در اورژانسهای 

 

 

 های تدريس: شیوه

       پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ریزي اده            سخنرانی

     (TBL) یادگیري مبتنی بر تیم      (PBL) یادگیري مبتنی بر حل مسئله      بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

مطالعات خود هدایت اده و این دوره از طریق یکسري سخنرانی هاي ساختاریافته، کارگاه هاي آموزای، بحث هاي آنالین، 

مدیریت اده توسط خود دانشجو ، تحقیق و فعالیت هاي یادگیري گروهی، و تجزیه و تحلیل اطالعات مطالعات موردي و مقاالت 

دانشجویان وظیفه دارند طبق ماهیت هر کدام از این رواها در طی دوره که براي آنها توضیح داده خواهد اد  .مجله ارا ه می اود

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

 حضور راس ساعت 

 انجام به موقع تکالیف و ارسال تکالیف صرفاً در بازده هاي تعیین اده و تنها از طریق سامانه نوید

 عدم تماسهاي اخصی در خارج ساعات تعیین اده براي رفع ااکال

 

 وسايل کمک آموزشی:  

 فیلم کمک آموزشی: ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد                 کامپیوتر                  پروژکتوروید و       وایت برد

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 20 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 10 های کالسی در سامانه نويدآزمون 2

 5 های مجازی آنالينحضور در کالس 3

 5 تاالرهای گفتگو 4

 60 امتحان پايان ترم 5

 نوع آزمون

  √    غلط -صحیح √    جور کردنی          √    ايچندگزینه       √    پاسخ کوتاه   √      تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی

Smeltzer SD, Bare B. Brunner and Suddarth Textbook of Medical Surgical Nursing 2018 

  منابع فارسی:

 نشر حیدری عمر. انيپا هایشوك، سرطان و مرافبت ت،ی( درد، آب و الکترول 2018برونر سودارث) 

 1398جراحی(. نشر حیدری. -مفاهیم پرستاری)داخلی فراهانی، ز، عزيزی کیا، آ.
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