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        کارشناسیی پرسیتاریتحصیلی:ی رشتهو قطع م               : پرستاری و ماماییدانشکده     پرستاری گروه آموزشی:

 درس : مراقبتهیای پرسیتاری در منی لنام                             400 -99 دوم نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی : 

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

   10 -12 :ساعتچهارشنبه  هایروزبرگ اری کالس: زمان                   3سالمندان  /پرستاری ب رگساالن پیش نیاز:

 نونددکتر شیرین حس  مسئول درس:           ی روم و نوید          ادر بستر سامانه اسک مجازیمکان برگ اری :

 و دکتر محمد غالمی   وند دکتر شیرین حسن )به ترتیب حروف الفبا(: ساتیدا

  - ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شامل اختالالت شایع در سیستم های متابولیک ، گردش خون ، تنفس و تصادفات و ترومیا هیا میی باشیدن  یمن    

شود با استفاده از آموخته های خود با بهیره گییری از نظرییه هیا ، مفیاهیم تدریس این دروس به دانشجو کمک می 

پرستاری ، مهارت های تفکر خالق و رعایت اصول اخالقیی بیر اسیاس فرآینید پرسیتاری بیه مراقبیت از میدد ویان 

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

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنایی دانشجو با مشکالت شایع سالمتی در ایران و رویکرد های بررسی و راهبیرد هیای حیل مشیکالت بیر اسیاس 

 فرآیند پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق، اصول اخالقی و موازین شرعی

 

 (ف بنویسیداهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختل)بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به ا  ای تخصصی شکستنمنظور)

 (ناندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به ا  ای اختصاصی اهداف بینابینی دهدن

 : قادر خواهند بود یرانفراگدر پایان درس 

 

 "نقش پرستار را در پیشگیری و ارائه مراقبت های مبتنی بر فرایندهای پرسیتاری ، بیا تاکیید بیه آمیوزش  ن1

 در بیمار مبتال به پرفشاری خون را شرح دهندن مراقبت از خود

تاکید بیه آمیوزش در موا هه با بیمار مبتال به سکته قلبی ،مراقبت های مبتنی بر فرایندهای پرستاری و با  ن2

 مراقبت از خود را ارائه دهندن "

در رویارویی با بیماران دیابتی به مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد و بررسی سبک زندگی مدد ویان  ن3

 بپردازندن

 به بیماران دیابتی در مراقبت از خود و اصالح روش زندگی کمک نمایندن ن4

و همچنیین  رد و خیانواده در چگیونگی مراقبیت از خیودبر اساس تشخیص های پرستاری و با آموزش به ف ن5

 بیماران مبتال به کانسر پروستات را یاری دهدن مراقبت تسکینی

به بیمار مبتال به کانسر پستان در زمینه چگونگی مراقبت از خود  مطابق فرآیند پرستاری آموزشیهای الزم  ن6

 ارائه دهدن

 بررسی سبک زندگی مدد ویان با چاقی مر ی بپردازندنبه ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد و  ن7
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آموزشهای الزم در زمینه اصالح سبک زندگی و چگونگی مراقبت از خود را به بیماران دچار آسم و آلیریی  ن8

 بدهندن

در بیماران با  ایعه نخاعی ، به برنامه ری ی مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری  پرداخته و به فرد و خانواده  .9

 قبت از خود در من ل کمک نماینددر مرا

 

 های تدریس:یوهش

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ری ی شده   سخنرانی

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

   -:  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 ظم در کالس های آنالین حضور من ن1

  درسی عناویندر تاالر گفتگو مطابق  دول زمانی  فعال به موقع وحضور  ن2

انجام تکالیف در بازه زمانی تعریف شده در بخش تکلیف سامانه گفتگو : به تکالیف ارسیالی خیارا از زمیان  ن3

 حتماسخ به تکلیف را شدنلطفا دانشجویان محترم بازه زمانی پا به هیچ وجه بازخورد داده نخواهدمقرر 

 مالحظه فرمائید(

 گفتگوتاالر مطالعه مو وع هر  لسه قبل از ورود به  ن4

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پرویکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 : اسکای روم و سامانه نوید  لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 

 نمره( 20) از  بخش تئوری 

  نمره 8 :آزمون پایان ترم    نمره                                  3 : طول ترم در کوئی 

)تاالر گفتگیو  نمره  5 :یکالسو فعال  حضور مستمر                 نمره   4:  انجام تکالیف 

 و اسکای روم(

 

 نمره( 20بخش عملی ) از   

محاسکهه خواهکد شکد و دو  20ش عملی و تئوری درس مورد نظر هر یکک از لطفا توجه داشته باشید بخ

 درس مجزا با کدهای جداگانه می باشد.
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 تکلیف بخش عملی :

دقییق  و ارزییابیکیسهای تدریس شده در کیالس درس( صرفا  انتخاب یک کیس ) از بین  عملی ،تکلیف مقصود از 

یکی کامل می باشدن پس از ارزیابی دقیق ، نیازهای بیمیار در حیوزه بیمار مورد نظر شامل اخذ تاریخچه و معاینه فی 

و ننن شناسایی و بر اساس آن الزم است مداخالت پرستاری طراحیی های مختلف فی یولوییکی ، روانشناختی، عاطفی 

قالیب  و آموزش های الزم به بیمار ارائه و نتایج مربوط به ارزشیابی میداخالت بطیور کامیل توسین دانشیجویان ) در

گروههای دونفری( ارائه گرددن  منا  هت ارائه مداخالت پرستاری الزم است از شواهد تحقیقاتی اخیر کمک گرفتیه 

تدوین گرددن مستندات کلیه مراحل کار از ارزیابی بیمار تا نیازهیا، اولوییت گیذاری  برای بیمار و یک بوکلت آموزشی

بایسیتی در بخیش تکیالیف سیامانه نویید آپلیود  و بوکلت آموزشی  نیازها، مداخالت آموزشی و مقاالت مورد استفاده

گرددن در طول انجام کار دانشجویان می بایست کار را با نظارت استاد راهنما پیش برده و تا ارائه نهائی تعامل مناسب 

 نبا استاد راهنما داشته باشند

 

 

 نوع آزمون

  غلن -صحیح  ور کردنی          ایچندگ ینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  
 

 :)لطفا نام بهرید(: 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 
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 ( قلب و عروق 2010برونر و سودارث )-  نیان خونن تر مه معصومه ذاکری مقدم  و فاطمه  اللی

 تهران : اندیشه رفیعن
 ( بیماریهای قلب و عروقن تر مه محسن سلیمانی محمد ر ا عسگری ن تهران : حکیم 2010برونر و سودارث )

 هید ین

 ( قلب و عروق 2014برونر و سودارث )-  خونن تر مه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پ شکی

 آزاد تهرانن تهران : انتشارات حیدرین

 ( پ2010وودز ) رستاری قلب  نتر مه اصغری محمود و همکارانن مشهد : انتشارات پرستاران

  وان ن لد اول و دوم

 ( غدد و کبد ، مجاری صفراوی و هپاتیتن تر مه اعظم دبیریان و مر یه 2010برونر و سودارث )

 شبانن تهران : اندیشه رفیعن

  ( درسنامه پرستاری داخلی 2014برونر و سودارث )– غدد/مجاری صفراوی و   راحی ن کبد /

 دیابتن تر مه اعظم دبیریان و نسرین نظری نتهران : اندیشه رفیعن

 استامپ سیلویا ناصول تغذیه کراوس ) تغذیه و مراقبت مبتنی بر تشخیص(نتر مه  -اسکات

 خدیجه و رحمانی و همکارانن

 ، ن1391همایونی فاطمه و همکارانن اصول تغذیه کراوس نتراه : انتشارات خسروی 

  کریم یار  هرمی مهدی ن سندرم حاد کرونر همراه با مراقبتهای پرستارین تهران : انتشارات

 1392بشری با همکاری نشر تحفهن 

  ارتقاء سالمت قلب ) ویژه پرستاران(، تر مه اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و

 ن1384ماماییناصفهان : انتشارات دانشگاه علوم پ شکی اصفهان ،

  1391پیشگیری از زخم پایدیابتی نتالیف ملیحه سالمینتهران : انتشارات نور دانش ، روشهای 

 1388راهنمای آموزشی بیماران دیابتی ن تالیف غالم حسینیاننتهران : انتشارات نور دانش ن 

  تغذیه و دیابتن مجموعه تغذیهناحرام پوش الهام و همایون فر ر ان تهران : انتشارات  امعه نگر

 ن1393

 ذیه و تغذیه درمانی برای پرستار و رشته های علوم پ شکی ن ترانه استکینتهران : انتشارات تغ

 ن1388اندیشه رفیع، 

 (ن مر ان وفایی و زهرا علی ادهن تهران : 2014برونر و سودارثن تولید مثل و بیماریهای پستان)

 1393انتشارات حیدرین

  نننن و 
 

 اینترنتی 

م باالی منابع مورد استفاده در صورت تمایل دانشجو متعاقها در اختیار منابع اینترنتی با توجه به حج

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

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس ) بخش عملی (

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 و دکتر غالمی  دکتر حسن وند یانارائه کار عملی دانشجو 05/03/400از  1

 

 

 


