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        کارشناسای پرساتاریتحصیلی:ی رشات و قطا  م            : پرستاری و مامااییدانشکده     پرستاری گروه آموزشی:

 درس : مراقبتهاای پرساتاری در منا لناام                             99 -99 دومنیمسال تحصیلی و سال تحصایلی : 

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

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

 دکتر شیرین حسنوند  مسئول درس:     نفر  ...   تعداد دانشجویان:           6 کالس شمارهمکان برگ اری: 

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

  12 -11شنب  چهار ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شامل اختالالت شای  در سیستم های متابولیک ، گردش خون ، تنفس و تصادفات و تروماا هاا مای باشاد.  امن    

از آموخت  های خود با بهاره گیاری از نظریا  هاا ، مفااهیم  تدریس این دروس ب  دانشجو کمک می شود با استفاده

پرستاری ، مهارت های تفکر خالق و رعای  اصول اخالقای بار اسااس فرآیناد پرساتاری با  مراقبا  از مادد ویان 

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

 

 شرح دهید( )لطفاهدف کلی: 

آشنایی دانشجو با مشکالت شای  سالمتی در ایران و رویکرد های بررسی و راهبارد هاای حال مشاکالت بار اسااس 

 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 اس  نسب  ب  اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  ک  اس  هدف کلی ب  ا  ای تخصصی شکستنظورمن)

 (.اندک  در واق  همان اهداف رفتاری اس   ویژه تری ب  نام اهدافقابل تقسیم شدن ب  ا  ای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 : ند بودقادر خواه فراگیراندر پایان درس 

 

 "نقش پرستار را در پیشگیری و ارائ  مراقب  های مبتنی بر فرایندهای پرساتاری ، باا تاکیاد با  آماوزش  .1

 در بیمار مبتال ب  پرفشاری خون را شرح دهند. مراقب  از خود

 در موا ه  با بیمار مبتال ب  سکت  قلبی ،مراقب  های مبتنی بر فرایندهای پرستاری و با تاکید با  آماوزش .2

 مراقب  از خود را ارائ  دهند. "

در رویارویی با بیماران دیابتی ب  مراقب  های پرستاری مبتنی بر شواهد و بررسی سبک زندگی مدد ویان  .3

 بپردازند.

 ب  بیماران دیابتی در مراقب  از خود و اصالح روش زندگی کمک نمایند. .1

و همچناین  ر چگاونگی مراقبا  از خاودبر اساس تشخیص های پرستاری و با آموزش ب  فرد و خاانواده د .5

 بیماران مبتال ب  کانسر پروستات را یاری دهد. مراقب  تسکینی

ب  بیمار مبتال ب  کانسر پستان در زمین  چگونگی مراقب  از خود  مطابق فرآیند پرستاری آموزشاهای الزم  .6

 ارائ  دهد.

 ی مدد ویان با چاقی مر ی بپردازند.ب  ارائ  مراقب  های پرستاری مبتنی بر شواهد و بررسی سبک زندگ .7
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آموزشهای الزم در زمین  اصالح سبک زندگی و چگونگی مراقب  از خود را ب  بیماران دچار آسم و آلاریی  .9

 بدهند.

در بیماران با  ایع  نخاعی ، ب  برنام  ری ی مراقب  مبتنی بر فرایند پرستاری  پرداخت  و ب  فرد و خانواده  .9

 من ل کمک نماینددر مراقب  از خود در 

 

 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 استاد حضور ب  موق  و .1

 حین تدریسخاموش کردن موبایل  .2

 خروج از کالس با کسب ا ازه  .3

 مطالع  مو وع هر  لس  قبل از ورود ب  کالس  .1

 مشارک  در تدریس  .5

 وظایف مربوط ب  کار عملی در ابتدای دوره ب  صورت شفاهی تشریح خواهد شد. .6

 

  وسایل کمک آموزشی: 

   پرویکتور اسالید  خت  و گچت  وای  برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره( 02بخش تئوری  ) از 

  نمره 15 :آزمون پایان ترم    نمره                                  2 : کوئی  کالسی

 نمره  3 :یکالسو فعال  حضور مستمر    درصد نمره   - : انجام تکالیف 

 

 نمره( 02عملی ) از  بخش  

 

 تکلیف بخش عملی :

کار عملی ، تمرین ارائ  خدمات در من ل ، رعای  اصول ایمنی مدد و ، آموزش خود مراقبتی با   تکلیف یامقصود از 

) در  ، فراگیارانق برنام  ری ی و رئوس مطالب مدد و و خانواده و بررسی و عی  سالم  مدد و می باشد ک  مطاب

ارائا  آماوزش و و پس از انتخاب کیس مناسب موظف هستند در طول ترم ب  عرص  مرا ع   نفره( 3قالب گروه های 

گ ارش ،مطاابق اصاول آماوزش با  بیمااردوره تل  نرسینگ ) مراقبا  از راه دور (  دوحداقل ا رای های مورد نظر و
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در نهایا  پاس از یکپارچا  شافاهی و ب  صورت  در پایان دوره مطابق زمان بندی طرح دورهرا  پیشرف  کار خویش

الزم ب  ذکر اس  ارائ  شافاهی  .ارائ  نماید مدرسب  نماینده کالس  توسط سازی کلی  ارائ  ها در قالب یک سی دی

ویان در قالب سای دی یاک هفتا  و ارائ   تکلیف نهایی کلی  دانشجتکالیف هم مان و مطابق زمان بندی طرح دوره 

تحویل داده شود ، نماره  و بدون شرایط موردنظر ک  پس از زمان مقررپس از  لس  پایانی خواهد بود. برای تکالیفی 

 منظور نخواهد شد.

 

 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 )-  .خون. تر م  معصوم  ذاکری مقدم  و فاطم   اللی نیا

 تهران : اندیش  رفی .
  ( بیماریهای قلب و عروق. تر م  محسن سلیمانی محمد ر ا عسگری . تهران : حکیم 2010سودارث )برونر و

 هید ی.

 ( قلب و عروق 2011برونر و سودارث )-  خون. تر م  اعضای هیئ  علمی دانشگاه علوم پ شکی

 آزاد تهران. تهران : انتشارات حیدری.

 ( پرستاری قلب  .تر م  اصغری محمود و ه2010وودز ) مکاران. مشهد : انتشارات پرستاران

  وان . لد اول و دوم
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 ( غدد و کبد ، مجاری صفراوی و هپاتی . تر م  اعظم دبیریان و مر ی  2010برونر و سودارث )

 شبان. تهران : اندیش  رفی .

  ( درسنام  پرستاری داخلی 2011برونر و سودارث )–  راحی . کبد / غدد/مجاری صفراوی و 

 اعظم دبیریان و نسرین نظری .تهران : اندیش  رفی . دیاب . تر م 

 استامپ سیلویا .اصول تغذی  کراوس ) تغذی  و مراقب  مبتنی بر تشخیص(.تر م   -اسکات

 خدیج  و رحمانی و همکاران.

 ، 1391همایونی فاطم  و همکاران. اصول تغذی  کراوس .تراه : انتشارات خسروی. 

 کرونر همراه با مراقبتهای پرستاری. تهران : انتشارات  کریم یار  هرمی مهدی . سندرم حاد

 1392بشری با همکاری نشر تحف . 

  ارتقاء سالم  قلب ) ویژه پرستاران(، تر م  اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و

 .1391مامایی.اصفهان : انتشارات دانشگاه علوم پ شکی اصفهان ،

 1391یح  سالمی.تهران : انتشارات نور دانش ، روشهای پیشگیری از زخم پایدیابتی .تالیف مل 

 . 1399راهنمای آموزشی بیماران دیابتی . تالیف غالم حسینیان.تهران : انتشارات نور دانش 

  تغذی  و دیاب . مجموع  تغذی .احرام پوش الهام و همایون فر ر ا. تهران : انتشارات  امع  نگر

1393. 

 شت  های علوم پ شکی . تران  استکی.تهران : انتشارات تغذی  و تغذی  درمانی برای پرستار و ر

 .1399اندیش  رفی ، 

 (مر ان وفایی و زهرا علی اده. تهران : 2011برونر و سودارث. تولید مثل و بیماریهای پستان .)

 1393انتشارات حیدری.

  و .... 
 

 اینترنتی 

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

 آنها قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

لعات و توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز مطا  

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 5 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس ) بخش نظری (

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 
، نقش پرستار در پیشگیری و ارائه مراقبت های پرفشاری خون 30/30/99

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

2 
، نقش پرستار در پیشگیری و ارائه مراقبت های مبتني بر سکته قلبی 03/30/99

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

3 
و ارائه مراقبت های پرستاری مبتني بر شواهد، بررسي سبک  دیابت 00/30/99

 // از خود در اصالح روش زندگيزندگي مددجویان و مراقبت 

  ادامه مبحث پیشین 42/30/99 4

5 

و مراقبتهای تسکیني و پایان عمر بر اساس  سرطان پروستات 30/39/99

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

 مراقبت از خود
 

6 

هد، و ارائه مراقبت های پرستاری مبتني بر شوا چاقی مرضی 39/39/99

بررسي سبک زندگي مددجویان و مراقبت از خود در اصالح روش 

 زندگي

// 

7 

و مراقبتهای تسکیني و پایان عمر بر اساس تشخیص  سرطان سینه 01/39/99

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

 ..... تعطیل رسمي خود

// 

 // ادامه مبحث پیشین 44/39/99 8

9 
و مراقبت های پرستاری مبتني بر شواهد، بررسي   آسم و آلرژی 49/39/99

 سبک زندگي مددجویان و مراقبت از خود
// 

 // ادامه مبحث پیشین 36/39/99 11

11 
برنامه ریزی مراقبت مبتني بر فرایند پرستاری و  ضایعه نخاعی و 00/39/99

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

 // ادامه مبحث پیشین 43/39/99 12

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس ) بخش عملی (

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر حسن وند (04-03)ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  40/39/99 0

  (02-04)ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  40/39/99 4

 // (04 -03)عملی دانشجویان  ارائه شفاهی کار 32/39/99 0

  (02-04)ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  32/39/99 2

 // ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  00/39/99 1

 // ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان  09/39/99 6

 

 

 


