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شرح درس:

فراگیران با اتکا به آموخته های قبلی خود چگونگی آموزش به مدددجو 

در مراقبت از مبتالیان به اختالالت مزمن و بیمداران پیوندد اع دا در 

سیستم های حیاتی )قلب و عروق، مغز و اعصدا،، کلیده، متدابولیکی و 

دیابت، سیستم جذ، و ه م و دفع "گوارش"( را فرا گرفته و بدر اسداس 

رستاری به کسب مهارت در زمینه مراقبدت از مدددجویان الگوی منتخب پ

در منزل و بازتوانی آنها و آمدوزش مراقبدت از خدود در محدیی هدای 

 مختلف خواهند پرداخت.
 هــدف کلــي: 

ت پرسدتاری از اخدتالالت آشنایی و کسب مهارت فراگیران در خصوص مراقب

مزمن بزرگساالن و پیوند اع ا بر طبق نظریه ها و الگوهای پرسدتاری  

به نحوی که بتوانند نیازهای مراقبتدی ایدن گدروه از مدددجویان را 

شناسایی نموده و قادر به برنامه ریزی و اجدرای مراقبدت در مندزل، 

ه مبتنی بدر به مددجویان و خانواد "بازتوانی و نحوه "مراقبت از خود

 شواهد باشند.

 اهــداف ویژه:   

 در پایان این دوره از دانشجو انتظار می رود که: 

عروقی را با بکار بردن یکی از  -مراقبت ازاختالالت مزمن قلبی -1

 الگوهای پرستاری بیان نماید.

مراقبت از بیماران با اختالالت مزمن مغزی را بر اساس یکی از  -6

  .شرح دهدالگوهای پرستاری 

مراقبت از بیماران با اختالالت مزمن اعصا، را بر اساس یکی از  -3

  .شرح دهدالگوهای پرستاری 

مراقبت از مددجویان مبتال به اختالل مزمن متابولیکی و دیابت  -4

 را با استفاده از یکی از الگوهای پرستاری توضیح دهد.

مراقبت از اختالالت مزمن ریوی را با استفاه از یکی از الگوهای  -5

 پرستاری بیان نماید

مراقبت از بیماران با اختالالت مزمن کلیوی را با استفاده از  -6

 یکی از الگوهای پرستاری شرح دهد.

مراقبت از بیماران با اختالالت مزمن گوارشی را با توجه به یکی  -7

 از الگوهای پرستاری شرح دهد.



روش تدریس:

،  سخنرانی و گروهیبحث کالسها اغلب به صورت  –سخنرانی و بحث گروهی 

و با تاکید روی دانشجو محوری توسی استاد و دانشجویان  پرسش و پاسخ

 برگزار می شود.

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور،ماژیک و وایت برد وسایل کمک آموزشی:

وظایف و تکالیف دانشجو:
دانشجویان بایستی بطور مرتب و منظم در جلسات آموزش ح ور داشته  -1

 غیبت نداشته باشند.و حتی االمکان 

انتظار می رود دانشجویان با توجه به برنامه تدریس، با    -6

مطالعه منابع با امادگی قبلی در کالس ح ور یابند تا شرکت فعال تر 

و کارامد تری در بحث و تبادل نظر داشته باشند. استفاده از منابع 

 به روز و سایتهای معتبر در زمینه موضوعات توصیه می شود. 

 ارائه سمینار دانشجویی: -3

دانشجو در مورد موضوع مشخص شده )در کالس مشخص می شود( به طور کامل 

مطالعه کرده و مطالب را به صورت کتبی و شفاهی)منابع مورد استفاده 

بر طبق الگوهای رایج  ذکر شود( همراه با تدوین یک برنامه مرقبتی

، روی و الگوی اورم ) الگوی مورد نظردر کالس ارائه دهد. پرستاری

 (جانسون بر اساس  انتخا، دانشجو است.

مقاالت مرتبی با موضوع انتخابی بصورت خالصه نگاشته شده و در کالس -4

 ارائه گردد.

 

 روش ارزشیابی دانشجو: 

 ردیف شرح فعالیت درصد
 1 ح ور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 11

65 
ارائه تکالیف )سمینار دانشجویی( در 

 مورد موضوع انتخا، شده 
6 

 3 خالصه مقاله 15

51 
به صورت  –آزمون تراکمی )پایان ترم( 

 تستی و تشریحی
4 

 جمع  111
 

 ارائه کننده )گان( اهداف  جلسات موضوع جلسه

معارفه_ ارزشیابی ) اول  

 (آغازین  _ تبیین انتظارات

-خودخودمراقبتی، مفاهیم 

بازتوانی، مراقبت مدیریتی،

 و مراقبت انتقالی در منزل

 –برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها _ جایابی _ تعیین اهداف 

 تعیین نحوه ارزشیابی-انتظار از دانشجو در پایان جلسه

خودمراقبتی را تعریف کرده و در مورد اهمیت ان در پرستاری بحث -1

 نمایند.

ا تعریف کرده و در مورد اهمیت ان در پرستاری بحث ر دیریتیخودم -2

 نمایند.

 بازتوانی را تعریف کرده و در مورد اهمیت ان در پرستاری بحث نمایند. -2

را تعریف کرده و در مورد اهمیت ان در  یا انتقالی مراقبت در منزل-4

 پرستاری بحث نمایند.

 

 دکتر غالمی



اصول مراقبت در پیوند  دوم

 کلیه
 مراقبت از بیماران پیوند کلیه را شرح دهد -1

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران تحت  -2

 پیوند کلیه را تحلیل و تفسیر کند

 ( غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

اختالالت در اصول مراقبت   سوم

  گوارشیمزمن 

سرطان معده، بیماران مبتال به اختالالت مزمن دستگاه گوارش )مراقبت از -1

 را بیان کند.( سرطان کولورکتال و...

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -2

 را تحلیل و تفسیر کنداختالالت مزمن دستگاه گوارش 

 ( غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

اختالالت در اصول مراقبت   چهارم

 قلبیمزمن 
مراقبت از بیمار با اختالالت مزمن قلبی عروقی )نارسایی قلبی( را بیان -1

 نماید.

در مورد نقش پرستار درپایش بیمار،مراقبت و اداره بیمار مبتال به -2

تغذیه در پیشگیری از اختالالت مذکور و  اختالالت فوق،دادن داروها، نقش

نقش پرستار در اصالح سبک زندگی مددجویان با اختالالت فوق را بحث و 

 بیان کند.

بررسی و مراقبت از بیماران با اختالالت مزمن را براساس یکی از -3

 الگوهای پرستاری ارائه نماید.

 ( غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 رس(نظارت مد

نارسایی در اصول مراقبت  ( پنجم

 مزمن انسدادی ریه
 مراقبت از بیمار با اختالالت مزمن انسدادی ریه را بیان نماید.-1

در مورد نقش پرستار درپایش بیمار،مراقبت و اداره بیمار مبتال به -2

اختالالت فوق،دادن داروها، نقش تغذیه در پیشگیری از اختالالت مذکور و 

در اصالح سبک زندگی مددجویان با اختالالت فوق را بحث و نقش پرستار 

 بیان کند.

بررسی و مراقبت از بیماران با اختالالت مزمن را براساس یکی از -3

 الگوهای پرستاری ارائه نماید.

 ( غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

  نظارت مدرس(

اختالالت در اصول مراقبت   ششم

 سکته مغزیمزمن مغزی )

 و ...(

(را توضیح  سکته مغزیمراقبت از بیماران مبتال به اختالالت مزمن مغزی)-1

 دهد.

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -2

 کند و اجرا را تحلیل و تفسیر سکته مغزی

 (  غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

اختالالت در اصول مراقبت  هفتم 

آسیب طناب ) عصبیمزمن 

 ...( نخاعی

(را  آسیب طناب نخاعی)عصبیمراقبت از بیماران مبتال به اختالالت مزمن -1

 توضیح دهد.

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -2

 را تحلیل و تفسیر و اجرا کند آسیب طناب نخاعی

 ( غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

اختالالت در اصول مراقبت  هشتم 

)مولتیپل  عصبیمزمن 

 اسکلروزیس( 

 

مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت مزمن عصبی )مولتیپل اسکلروزیس( -1

 را بیان کند.

یکی از )نقشهای پرستار، و بررسی و مراقبت بر اساس 3و 2اهداف  -2

 الگوهای پرستاری در مورد اختالالت بیان شده(

 ( غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

در پیوند  اصول مراقبت  نهم 

 قلب
 توضیح دهد. تحت پیوند قلب رامراقبت از بیماران -1

)نقشهای پرستار، و بررسی و مراقبت بر اساس یکی از 3و 2اهداف  -2

 (پیوند قلبالگوهای پرستاری در مورد 

 ( غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(



اصول مراقبت در سرطان  دهم 

 ریه
مراقبت از بیماران دچار بدخیمی های سیستم تنفس )سرطان ریه( را شرح -1

 دهد.

)نقشهای پرستار، و بررسی و مراقبت بر اساس یکی از 3و 2اهداف  -2

 الگوهای پرستاری در مورد اختالالت بیان شده(

 ( غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

اصول مراقبت در اختالالت  یازدهم 

مزمن متابولیک )دیابت 

 و...(

(را  دیابت و...)متابولیکمراقبت از بیماران مبتال به اختالالت مزمن -1

 توضیح دهد.

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -2

 را تحلیل و تفسیر و اجرا کند متابولیکاختالالت مزمن 

 ( غالمیدکتر 

ارائه و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

در بیماران  اصول مراقبت  دوازدهم 

 مبتال به ایدز
 را بیان کند.ایدزمراقبت از بیماران مبتال به -1

کاربرد فرآیند پرستاری بر اساس الگوهای پرستاری در بیماران مبتال به  -2

 را تحلیل و تفسیر کند ایدز

ارائه  (غالمیدکتر 

و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

 

 مطالعه:منا بع 
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