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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي دورهطرح 

 

 اطالعات کلي درس:

 مراقبت پرستاری در منزل: نام درس پرستاری   :گروه آموزشي         پرستاری :دانشکدهنام 

                        سالمندان / بزرگساالن پرستاري   :نیازشپی          واحد عملی( 5/0واحد نظری و  1.5) :دنوع واح         2: تعداد واحد

)آدرس:  سامانه مدیریت یادگیری نوید : مکان برگزاری                        10-12        یکشنبه       :روز  : زمان برگزاری کالس
https://lumsnavid.vums.ac.ir 

 

 مشخصات مدرسان درس:

 تلفن همراه دانشگاه گروه رتبه نام و نام خانوادگي
کد کاربری  

 سما

سهم مدرس 

 **از درس )%( 

استاد 

  *مسوول
 پرستاری مربی فاطمه یاراحمدی

علوم پزشکی لرستان  

دانشکده پرستاری -

 بروجرد    

 
 ☒  دارد

 ☐ ندارد
 درصد100

 سایر

 *مدرسان

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

. 

 اطالعات فراگیران:

 :  واحدهای درسي مرتبط گذرانده شده   کارشناسی پرستاری :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 نفر  32     : تعداد

  :)درس( شرح دوره

 
 می کمک دانشجو به دروس این تدریسا ضمن .باشد می ها تروما و تصادفات و تنفس ، خون گردش ، متابولیک های سیستم در شایع اختالالت شامل

 فرآیند اساس بر اخالقی اصول رعایت و خالق تفکر های مهارت ، پرستاری مفاهیم ، ها نظریه از گیری بهره با خود های آموخته از استفاده با شود

 و خانواده آنها در مراکز درمانی و منزل بپردازد. اشاره مورد اختالالت به مبتال سالمند و مددجویان بزرگسال از مراقبت به پرستاری

 هدف کلي: 

 از گیری بهره با و پرستاری اساس فرآیند بر مشکالت حل های راهبرد و بررسی های رویکردو  ایران در سالمتی شایع مشکالت با دانشجو آشنایی

 اخالقی اصول و خالق تفکر های مهارت
 

 

 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی

 پرفشاری به مبتال بیمار در خود از مراقبت" آموزش به تاکید با ، پرستاری فرایندهای بر مبتنی های مراقبت ارائه و پیشگیری در را پرستار نقش -1

 .دهند شرح را خون

 .دهند ارائه را خود از آموزش مراقبت به تاکید با و پرستاری فرایندهای بر مبتنی های ،مراقبت قلبی سکته به مبتال بیمار با مواجهه در -2
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 .دمددجویان بپردازن زندگی سبک بررسی و شواهد بر مبتنی پرستاری های مراقبت به دیابتی بیماران با رویارویی در -3

 .نمایند کمک زندگی روش اصالح و خود از مراقبت در دیابتی بیماران به -4

 کانسر به مبتال بیماران تسکینی همچنین مراقبت و خود از مراقبت چگونگی در خانواده و فرد به آموزش با و پرستاری های تشخیص اساس بر -5

 .دهد یاری را پروستات

 .دهد الزم ارائه آموزشهای پرستاری فرآیند مطابق خود از مراقبت چگونگی زمینه در پستان کانسر به مبتال بیمار به -6

 .بپردازند مرضی چاقی با مددجویان زندگی سبک بررسی و شواهد بر مبتنی پرستاری های مراقبت ارائه به -7

 .آلرژی بدهند و آسم دچار بیماران به را خود از مراقبت چگونگی و زندگی سبک اصالح زمینه در الزم آموزشهای -8

 نمایند. کمک منزل در خود از مراقبت خانواده در و فرد به و پرداخته پرستاری فرایند بر مبتنی مراقبت ریزی برنامه به ، نخاعی ضایعه با بیماران در -9
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باید اهداف درس را پوشش دهد و آزمون  ،شود)توجه داشته باشید محتوایی که به عنوان منبع آزمون به دانشجویان معرفی میاهداف درس: 

 .نهایی دانشجویان نیز باید با اهداف درس مطابقت داشته باشد(

 

 الف( در حیطه شناختی:
 پرفشاری به مبتال بیمار در خود از مراقبت" آموزش به تاکید با ، پرستاری فرایندهای بر مبتنی های مراقبت ارائه و پیشگیری در را پرستار نقش -1

 .دهند شرح را خون

 .دهند ارائه را خود از آموزش مراقبت به تاکید با و پرستاری فرایندهای بر مبتنی های ،مراقبت قلبی سکته به مبتال بیمار با مواجهه در -2

 .دهد الزم ارائه آموزشهای پرستاری فرآیند مطابق خود از مراقبت چگونگی زمینه در پستان کانسر به مبتال بیمار به -3

 .بدهندارائه آلرژی  و آسم دچار بیماران به را خود از مراقبت چگونگی و زندگی سبک اصالح زمینه در الزم آموزشهای -4

 

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 .نمایند کمک زندگی روش اصالح و خود از مراقبت در دیابتی بیماران به -1

 کانسر به مبتال بیماران تسکینی همچنین مراقبت و خود از مراقبت چگونگی در خانواده و فرد به آموزش با و پرستاری های تشخیص اساس بر -2

 .دهد یاری را پروستات

 کمک منزل در خود از مراقبت خانواده در و فرد به و پرداخته پرستاری فرایند بر مبتنی مراقبت ریزی برنامه به ، نخاعی ضایعه با بیماران در -3

 نمایند.
 

 

 

 

 ج( در حیطه روانی حرکتی:

 .مددجویان بپردازند زندگی سبک بررسی و شواهد بر مبتنی پرستاری های مراقبت به دیابتی بیماران با رویارویی در -1

 .بپردازند مرضی چاقی با مددجویان زندگی سبک بررسی و شواهد بر مبتنی پرستاری های مراقبت ارائه به -2

 :دو جزء حضوری و الکترونیکسهم و نقش تعیین 

 انتهای ترم برای درس شما کافي است؟در ابتدا و يک جلسه  در آيا برگزاری يک جلسه 

 ☐ خیر    ☒ بلی
 تکمیل نمایید.  موجود در انتهای همین سند زیر و نیز جدول جدولدر را  )شامل دو جلسه فوق(اطالعات کالسهای حضوری  ،در صورتی که پاسخ شما خیر است
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 ضرورت حضوری بودن بیني شده برای جلسهفعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه

 انتهای ترم ترم طول ابتدای ترم

1      

2      

3      

4      

 
 

 

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

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 2 مديريت يادگیریانجام تکالیف در سامانه  1

 2 شرکت در گفتگو يا فوروم 2

 2 مجازی آنالينهای حضور در کالس 3

 2 مستمر ارزشیابي 4

 12 امتحان پايان ترم 5
 

 :نوع آزمون

  ☒غلط  -صحیح ☐جور کردنی           ☒ای چندگزینه       ☒پاسخ کوتاه      ☒تشریحی 

 :سایر موارد )لطفا نام ببرید(

 :نیازهای يادگیریپیش

  مباحث درسمطالعه و آمادگی قبلی برای شرکت فعال در 
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 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس 

 آفالین

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

  و موضوع تدریس هر جلسهمطالعه جلسه قبل 

 شئونات دانشجویی اصول اخالقی در فضای مجازی و رعایت  

 آنالین       

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 کالس مجازی آنالین در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

  و موضوع تدریس هر جلسهمطالعه جلسه قبل 

 شجوییشئونات دان اصول اخالقی در فضای مجازی و رعایت  
 

 

 

 

 

 

 

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه

 ☒پرسش و پاسخ    ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒  سخنرانی

 ☒ (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   ☒  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   ☒بحث گروهی 

 سایر موارد:
 

 : درسمنابع 
 کنید:در تعیین منابع درس به نکات زیر توجه 

  تر دانشجو( در سامانه مطالعه بیشتر )به منظور مطالعه عمیق ویژه دانشجویان را ذکر نمایید. برای منابع آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به

 قسمتی جداگانه پیش بینی شده است.

 های آموزش های سیستمن باشد. یکی از چالشتوجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تعداد واحد درس شما و سطح دانشجویا

به تعداد واحد درسی خود توجه نمایید و متناسب با آنچه در  ،مجازی، عدم توجه به حجم مطالب ارائه شده متناسب با واحد درسی است. بنابراین

 صورت ارائه حضوری درس مقدور و معقول است، منبع آزمون ارائه نمایید.

 ًع ارائه شده را در نظر بگیرید. مالکیت فکری مناب لطفا 

 ☐ خیر  ☐ بلی در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -1

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 برای آزمونشده 

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

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

Smeltzer S.C& Bare .Brunner and Siddhartha's Text Book of Medical 

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

ed).Philadelphia: Saunders. 

 

 

و  صفراوی مجاری/غدد / کبد . داخلی جراحی پرستاری درسنامه ( 2018 ) سودارث و برونر
 .رفیع اندیشه : تهران. نظری نسرین و دبیریان اعظم ترجمه اعصابقلب و عروق/سرطان//.دیابت

 

 

  دانش نور انتشارات : تهران.سالمی ملیحه تالیف. پایدیابتی زخم از پیشگیری روشهای

 1393نگر جامعه انتشارات : تهران .رضا فر همایون و الهام پوش احرام.تغذیه مجموعه .دیابت و تغذیه

 
 

  

 ☐ خیر  ☐ بلی در نظر دارید؟منبع درسی . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان 2

 در صورت وجود مشخصات کامل مقاله را بنویسید.

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان به 

 مقاله

  

  

  

 

منبع ه عنوان . در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فوق یا به تنهایی ب3
 .رم  مشخص نمایید(، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع تبه دانشجویان معرفی کنید درسي

 

 

 

 توضیحات کنندگانمشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
 

 

    

    

    

    

    

و  میزبانی فایل یهاسامانهسایر  یشده رو بارگذاری یمحتواو  محتوای الکترونیک )که باید تهیه شود( جزوه، فیلم آموزشی، نت،یپاورپو دیمنظور اسال *

 .... است

 ذکر است که محتوای ضمیمه باید قبل از آغاز ترم به صورت نهایی آماده شده باشد. به ** الزم

در اختیار دانشجویان  آپلود شده و لینک آن ،در سرورهای میزبانی فایلباید  توجه: در صورتی که حجم فایل محتوای ضمیمه زیاد است، عالوه بر سامانه 

 قرار گیرد.

 

 دهید؟اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می. آیا برای درس خود 4

 ☐ خیر  ☐ بلی، قسمتی از مباحث  ☒ بلی، تمام مباحث

  

)و نه به عنوان منبع اصلی آزمون( به دانشجویان  منبع مطالعه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان . 5

آن را نیز برای  فايلامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترس دارند،  ، مشخصات کمعرفی کنید

  ارائه در سایت ضمیمه نمایید(..

1.  
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2.  

 
 

 

 های دانشجويان:تکالیف و پروژه

شود. با توجه به اهمیت ویژه تکالیف، ها مدیریت میخودآزمونیادگیری در سیستم یادگیری الکترونیک، از طریق تکالیف و -فرایند یاددهی

 در تدوین آنها به نکات زیر توجه کنید:
 بندی کنید و در طول محتوای درس خود را تقسیم ،بهتر است مجموعه محتوای درسی خود را از طریق تعریف تکالیف مناسب با دانشجویان مرور نمایید. بنابراین

 اسب برای  آنها تکلیف طراحی نمایید.  ترم در فواصل زمانی من

 جز در موارد خاص  بندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. فاصله طوالنی یا کوتاه بین تکالیف مناسب نیست. فاصله کمتر از یک هفته یا بیش از دو هفته بهزمان

 شود. توصیه نمی

 د.ندانشجویان متمرکز باش های حل مسئله و قدرت تحلیل و نقدتکالیف بهتر است بر مهارت 

 اما در پروژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای به  ،مطالعه منابع و یادگیری دانشجو است ،هدف ،تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیف

 باید چندین تکلیف داشته باشند. ها، حتماًد ولی همه درسها ممکن است پروژه آخر ترم نداشته باشنشود. بسیاری از درسها تعریف میکاربردن آموخته

 پروژه پايان ترم: 

 ☐ خیر  ☒ بلی  اید؟آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته
 

 تکلیف بخش عملی:

 وضعیت بررسی و خانوادهو  به مددجو مراقبتی خود آموزش مددجو، ایمنی اصول رعایت ، منزل در خدمات ارائه تمرین عملی کار یا تکلیف از مقصود

 مراجعه بالینی عرصه به ترم طول در هستند موظف فراگیران ) به صورت گروهی ( ، مطالب رئوس و ریزی برنامه مطابق باشد که می مددجو سالمت

 گزارش به بیمار، آموزش اصول نرسینگ مطابق تله دوره یک حداقل اجرای و نظر مورد های آموزش وارائه مناسب کیس انتخاب از پسو  نموده

 و شفاهی ارائه است ذکر به الزم. نمایند مدرس ارائه به کتبی و شفاهی صورت به دوره طرح بندی زمان مطابق دوره پایان در را خویش کار پیشرفت
 نخواهد منظور نمره ، شود داده تحویل مقرر زمان از پس که کتبی تکالیف و برای گرفته صورت دوره طرح بندی زمان مطابق و همزمان تکالیف کتبی

  .شد
  

 

 

 تکالیف طول ترم 

روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه  دهبرای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوک حضوری است و تا  

 خود لحاظ نمایید.بندی مناسبی در تکالیف درس توجه کرده و زمان لبه تقویم تحصیلی نیم سا دارد. لطفاً

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

روز 3 طبق سرفصل طبق سرفصل 1 روز2   مرور دستورالعمل مربوطه 

روز 3 طبق سرفصل طبق سرفصل 2 روز2    

  روز2 روز 3 طبق سرفصل طبق سرفصل 3

  روز2 روز 3 طبق سرفصل طبق سرفصل 4
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 هاخودآزمون
 

 ☐خیر   ☒بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(.ها را ذکر کنید )فایل سواالت و پاسخدر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  

 

 شماره

 آزمون
 دانشجويان مهلت پاسخ دادن نوع آزمون عنوان آزمون

 دقیقه 15 ایچند گزینه جلسه اول 6 1

2    

3    

 

 :های يادگیریساير فعالیت

سازی کالس مجازی، اتاق بحث غیرهمزمان )فروم( و گفتگوی برخط همزمان )چت( وجود دارد. در صورت تمایل به استفاده در سامانه نوید امکان فعال

 نمایید:از این امکانات موارد زیر را تکمیل 

 

 کالس مجازی* 

 کالس مجازی برخط داشته باشید.  چندتوانید به ازای هر درس دو واحدی های موجود در پهنای باند، در صورت تمایل میبا توجه به محدودیت

 

 ☐ خیر  ☒ بلي   ايد؟در نظر گرفته آنالينآيا برای درس کالس  -
 

 اداره کننده ساعت تاريخ عنوان کالس

 فاطمه ياراحمدی 12-10 17/11/1400 توضیح واحد معارفه و

 فاطمه ياراحمدی 12-10 21/1/1401 پرسش و پاسخ 

 فاطمه ياراحمدی 12-10 18/2/1401 پرسش و پاسخ
 

 یابند.حضور می، کالس برخط همزمان است که مدرس و دانشجویان با استفاده از سامانه در زمان تعیین شده در کالس مجازی آنالینمنظور از کالس * 

 

 ☐ خیر    ☒ بلي                ايد؟آيا برای درس اتاق بحث در نظر گرفته -

 طبق طرح درس موضوع )های( بحث: 
 

 

  

 ☐ خیر  ☒ بلي   ايد؟آيا برای درس گفتگوی همزمان در نظر گرفته -

 طبق طرح درس موضوع )های( گفتگو: 
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 برنامه درس:بندی ارائه جدول زمان

بحث یا موضوععنوان  تاریخ ردیف  

شیوه ارائه 

 جلسه
های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت ساعت  

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 

17/11/1400 ،قلبي سکته   در پرستار نقش 

 مراقبت های ارائه و پیشگیری

 با ، پرستاری فرایندهای بر مبتنی

 آموزش به تاکید

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

2 

24/11/1400 ،قلبي سکته   در پرستار نقش 

 مراقبت های ارائه و پیشگیری

 با ، پرستاری فرایندهای بر مبتنی

 آموزش به تاکید

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

3 

1/12/1400 ،خون پرفشاري   در پرستار نقش 

 ارائه و پیشگیري

 فرایندهاي بر مبتنی هاي مراقبت

 " به آموزش تاکید با ، پرستاري

 خود از مراقبت

 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

4 

8/12/1400  هاي مراقبت ارائه و دیابت 

شواهد،  بر مبتنی پرستاري

 و مددجویان زندگی سبک بررسی

 روش در اصالح خود از مراقبت

 زندگی

 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

5 

15/12/1400  هاي مراقبت ارائه و دیابت 

شواهد،  بر مبتنی پرستاري

 و مددجویان زندگی سبک بررسی

 روش در اصالح خود از مراقبت

 زندگی

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

6 

22/12/1400  هاي مراقبت ارائه و مرضی چاقی 

 بر شواهد، مبتنی پرستاري

 و مددجویان زندگی سبک بررسی

 روش اصالح در از خود مراقبت

 زندگی

 

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

7 
14/1/1401  های مراقبت و آلرژي و آسم 

بررسی  -بر شواهد مبتنی پرستاری

 سبک زندگی و مراقبت از خود
☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 12-10  

فاطمه 

 یاراحمدی

8 

21/1/1401  های مراقبت و آلرژي و آسم 

بررسی  -بر شواهد مبتنی پرستاری

 سبک زندگی و مراقبت از خود

 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

9 

28/1/1401  مراقبتهاي و سینه سرطان 

 بر عمر پایان و تسکینی

 با ، پرستاري هاي تشخیص اساس

 فرد به آموزش

 خود از مراقبت و و خانواده

☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی



10 

 

10 

4/2/1401  مراقبتهاي و پروستات سرطان 

 براساس عمر پایان و تسکینی

 با ، پرستاري هاي تشخیص

 در و خانواده فرد به آموزش

 خود از مراقبت چگونگی

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

11 
11/2/1401  ریزي برنامه و نخاعی ضایعه 

 فرایند پرستاري بر مبتنی مراقبت

 در خانواده و فرد به کمک و

 خود از مراقبت

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

12 
18/2/1401  ریزي برنامه و نخاعی ضایعه 

 فرایند پرستاري بر مبتنی مراقبت

 در خانواده و فرد به کمک و

 خود از مراقبت

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 12-10  
فاطمه 

 یاراحمدی

      امتحان  13
فاطمه  

 یاراحمدی

 

 

 

 

) بخش عملي (ی درسجدول هفتگي کلیات  ارائه  

1 25/2/1401  فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 

2 25/2/1401  فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 

3 1/3/1401  فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 

4 1/3/1401  فاطمه یاراحمدی ارائه کتبی تکالیف گروه الف 

5 7/3/1401  فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 

6 7/3/1401  فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 

7 8/3/1401  فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 

8 8/3/1401 ب گروهارائه کتبی تکالیف    فاطمه یاراحمدی 

 


