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                  کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:        پرستاری بروجرد  دانشکده:

 0199-0011:  اول    نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

  مراقبت پرستاری در منزل        : نام واحد درسی
   عملی(واحد  1/0واحد نظری و  5.1)واحد  2   تعداد واحد: 
   11-11     یکشنبه:   زمان برگزاری كالس: روز                         سالمندان / بزرگساالن پرستاري: یش نیازپ 

 11-11   چهارشنبه                                                                                                   

 فاطمه یاراحمدی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  فاطمه یاراحمدی   مسئول درس:

  )تاالر گفتگو(ساعات كالسی در سامانه نوید   ساعات مشاوره با دانشجو:

 

 شرح دوره:

 ضمن .باشد می ها تروما و تصادفات و تنفس ، خون گردش ، متابولیک های سیستم در شایع اختالالت شامل
 مفاهیم ، ها نظریه از گیری بهره با خود های آموخته از استفاده با شود می کمک دانشجو به دروس این تدریس

 و مهددوویان بررگسهال   از مراقبهت  بهه  پرستاری فرآیند اساس بر اخالقی اصول رعایت و خالق تفکر های مهارت ، پرستاری
 .بپردازد منرل و درمانی مراکر در آنها خانواده و اشاره مورد اختالالت به مبتال سالمند

 

 

 

 کلی: هدف 

 فرآینهد  اسهاس  بهر  مشهکالت  حهل  ههای  راهبرد و بررسی های رویکرد و ایران در سالمتی شایع مشکالت با دانشجو آشنایی

  اخالقی اصول و خالق تفکر های مهارت از گیری بهره با و پرستاری

 

 

 :بینابینیاهداف 
 در خود از مراقبت" آموزش به تاکید با ، یپرستار فرایندهای بر مبتنی های مراقبت ارائه و پیشگیری در را پرستار نقش -5

 .دهند شرح را خون پرفشاری به مبتال بیمار

 خود از آموزش مراقبت به تاکید با و پرستاری فرایندهای بر مبتنی های ،مراقبت قلبی سکته به مبتال بیمار با مواوهه در -2

 .دهند ارائه را

 .بپردازندمددوویان  زندگی سبک بررسی و شواهد بر مبتنی یپرستار های مراقبت به دیابتی بیماران با رویارویی در -3

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

 تسکینی همچنین مراقبت و خود از مراقبت چگونگی در خانواده و فرد به آموزش با و پرستاری های تشخیص اساس بر -1

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

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

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

 از مراقبت خانواده در و فرد به و پرداخته پرستاری فرایند بر مبتنی مراقبت ریری برنامه به ، نخاعی ضایعه با بیماران در -9

 نمایند. کمک منرل در خود

 

 

 های تدریس:شیوه

            ه نویددر سامان محتوای الکترونیک صوتی و تصویریبارگذاری  -

  در سامانه نوید پاسخ در تاالر گفتگو و گروهی و پرسش بحث -

             در قالب تکالیف مجازی  (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری -

 استفاده از محیط اسکای رووم جهت آموزش همزمان الکترونیک   -

 استفاده از واتساپ  -
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 ی آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرربرداشت محتواها 

 برگزاری كالس با استفاده از نرم افزار اسکای روم صورتدر  موقع به حضور 

 تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

 

 وسایل کمک آموزشی:   

 ید، ( نظیر سامانه نوید و سامانه های آزمون نظیر فرادLMSسامانه های مدیریت یادگیری )

 و ... موبایل سیستم كامپیوتر،

   و محیطهای تدریس آنالین نظیر اسکای رووم و واتساپ

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 08 آزمون پایان ترم

 نمره درصد 08شركت فعال در كالس     نمره درصد 08   انجام تکالیف

 

 نوع آزمون

            ایچندگزینه                                       پاسخ كوتاه                                تشریحی
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 (20علمی ) از بخش 

 
 : عملی بخش تکلیف

 و به مددوو مراقبتی خود آموزش ، مددوو ایمنی اصول رعایت ، منرل در خدمات ارائه تمرین ، عملی کار یا تکلیف از مقصود
) به صورت گروهی ( فراگیران  ، مطالب رئوس و ریری برنامه مطابق که باشد می مددوو سالمت یتوضع بررسی و خانواده
 واورای نظر مورد های آموزش وارائه مناسب کیس انتخاب از پس و نموده مراوعه بالینی عرصه به ترم طول در هستند موظف

 بندی زمان مطابق دوره پایان در را خویش کار تپیشرف به بیمار،گرارش آموزش اصول نرسینگ مطابق تله دوره یک حداقل

 مطابق و همرمان تکالیف کتبی و شفاهی ارائه است ذکر به الزم .نمایند ارائهمدرس  به کتبی و شفاهی صورت به دوره طرح

 .شد نخواهد منظور نمره ، شود داده تحویل مقرر زمان از پس که کتبی تکالیف و برای گرفته صورت دوره طرح بندی زمان

   

 

 نوع آزمون

 ایچندگزینه                                    پاسخ كوتاه                                تشریحی

 

 

 

 
 :انگلیسی منابع -
 

 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. 
Black H.M, Hawks JH, Keen AM. Medical Surgical Nursing. (Last 

ed).Philadelphia: Saunders. 
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 :فارسی منابع
 .نیا واللی فاطمه و مقدم ذاکری معصومه ترومه .خون - عروق و قلب ( 2010 ) سودارث و برونر -5
 .رفیع اندیشه : تهران

 اعظم ترومه .و دیابت صفراوی مجاری/غدد / کبد . وراحیداخلی  پرستاری درسنامه ( 2018 ) ودارثس و برونر -2

 .رفیع اندیشه : تهران. نظری نسرین و دبیریان

 1391 ، خسروی انتشارات : تراه. کراوس تغذیه اصول .همکاران و فاطمه همایونی . -3

 نشر همکاری با بشریانتشارات  : تهران .پرستاری بتهایمراق با همراه کرونر حاد سندرم . مهدی وهرمی یار کریم -4

 5392تحفه. 

 5395 ، دانش نور انتشارات : تهران.سالمی ملیحه تالیف. پایدیابتی زخم از پیشگیری روشهای -1

 5393نگر وامعه انتشارات : تهران .رضا فر همایون و الهام پوش احرام.تغذیه مجموعه .دیابت و تغذیه -6

 انتشارات : تهران .علیراده زهرا و وفایی مروان .( 2014 )پستان بیماریهای و مثل لیدتو .سودارث و برونر -7

 1393 حیدری.

 

 

 
 

 

 

 

  

 

ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

0 

 

 ارائه و پیشگیری در پرستار نقش ،قلبی سکته 11/1/99

 تاكید با ، یپرستار فرایندهای بر مبتنی مراقبت های

  آموزش به

 فاطمه یاراحمدی

2 

 

 ارائه و پیشگیری در پرستار نقش ،قلبی سکته 13/1/99

 تاكید با ، پرستاری فرایندهای بر مبتنی مراقبت های

 آموزش به

 فاطمه یاراحمدی

1 

 

  ارائه و پیشگیري در پرستار نقش ،خون پرفشاري 31/1/99
 با ، يپرستار فرایندهاي بر مبتنی هاي مراقبت

 خود از مراقبت " به آموزش تاکید

 

 فاطمه یاراحمدی

0 

 

 بر مبتنی پرستاري هاي مراقبت ارائه و دیابت 1/7/99

 مراقبت و مددجویان زندگی سبک شواهد، بررسی

 زندگی روش در اصالح خود از

 

 فاطمه یاراحمدی

5 

 

 بر مبتنی پرستاري هاي مراقبت ارائه و دیابت 13/7/99

 مراقبت و مددجویان زندگی سبک شواهد، بررسی

 زندگی روش در اصالح خود از

 فاطمه یاراحمدی
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6 

 

 مبتنی پرستاري هاي مراقبت ارائه و مرضی چاقی 11/7/99

 و مددجویان زندگی سبک بررسی بر شواهد،

 زندگی روش اصالح در از خود مراقبت

 

 فاطمه یاراحمدی

7 

 

بر  مبتنی پرستاری های مراقبت و آلرژي و آسم 17/7/99

 بررسی سبک زندگی و مراقبت از خود -شواهد

 فاطمه یاراحمدی

8 

 

بر  مبتنی پرستاری های مراقبت و آلرژي و آسم 4/8/99

 بررسی سبک زندگی و مراقبت از خود -شواهد

 

 فاطمه یاراحمدی

9 

 

 بر عمر پایان و تسکینی مراقبتهاي و سینه سرطان 11/8/99

 فرد به آموزش با ، پرستاري هاي تشخیص اساس

 خود از مراقبت و و خانواده

 فاطمه یاراحمدی

 پایان و تسکینی مراقبتهاي و پروستات سرطان 18/8/99 01

 آموزش با ، پرستاري هاي تشخیص براساس عمر

 خود از مراقبت چگونگی در و خانواده فرد به

 فاطمه یاراحمدی

 بر مبتنی مراقبت ریزي برنامه و نخاعی ضایعه 15/8/99 00

 در خانواده و فرد به کمک و فرایند پرستاري

 خود   از مراقبت

 فاطمه یاراحمدی

 بر مبتنی مراقبت ریزي برنامه و نخاعی ضایعه 2/9/99 02

 در خانواده و فرد به کمک و فرایند پرستاري

 خود از مراقبت

 فاطمه یاراحمدی

01 

 

  امتحان 

 

 

 

 

) بخش عملی (ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه  

 فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 9/9/99 0

 فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 61/9/99 2

 فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 69/9/99 1

 فاطمه یاراحمدی ارائه کتبی تکالیف گروه الف 32/9/99 0

 فاطمه یاراحمدی انشجویانارائه شفاهی کار عملی د 31/9/99 5

 فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 23/9/99 6

 فاطمه یاراحمدی ارائه شفاهی کار عملی دانشجویان 2/9/99 7

 فاطمه یاراحمدی ب ارائه کتبی تکالیف گروه 7/63/99 8

 


