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 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

 طرح درس نظری

       3سالمندان : یش نیازپ    88 -89نیمسال اول:    واحد عملی 5.1و  تئوریواحد  5.1تعداد واحد:   مقطع: کارشناسی        شته:پرستاری     در منزل پرستاری مراقبت درس:عنوان 

       28/55/89نفر     تاریخ امتحان :  44تعداد:     51/55/89پایان کالس:          22/2/89تاریخ شروع کالس:      51:35-53روزکالس:سه شنبه       ساعت کالس:      29 کددرس:

 روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی      رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور   محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی     مدرس: خانم آلوستانی     55:55ساعت امتحان: 

 شامل اختالالت شایع در سیستم های متابولیک، گردش خون، تنفس و تصادفات و تروماها می باشد. ضمن تدریس این دروس به دانشجو کمک می شود ح درس:شر

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

 بپردازد. مبتال به اختالالت مورد اشاره و خانواده آنها در مراکز درمانی و منزل و  لفرآیند پرستاری به مراقبت از مددجویان ، بزرگسا

 پرستاری فرایند اساس بر مشکالت حل راهبردهای و بررسی رویکردهای و ایران در سالمتی شایع مشکالت با دانشجو آشنایی درسی واحد این کلی هدف هدف کلی:

 شرعی موازین و اخالقی اصول خالق تفکر مهارتهای از گیری بهره با و

 اهداف رفتاری:

 آشنا شود دیابتی بیماران مشکالتدیابت و دانشجو با 

 دهد توضیح را آنژین و قلبی سکته به مبتال بیماران مشکالت بتواند دانشجو

 را شرح دهد و آلرژی آسم یماریدانشجو ب

 دهد توضیح را مربوطه مشکالت پستان و و پروستات سرطان دانشجو

 دهد شرحپرستاری آن را  مراقبتهایآسیب های نخاعی و و ( تروماها و تصادفات) حوادث دانشجو

 نماید نیتدو یکیمبتال به اختالالت متابول مارانیبرنامه مراقبت در منزل از ب بتواند دانشجو

 نماید نیقلب و عروق تدو ستمیمبتال به مشکالت س مارانیبرنامه مراقبت در منزل از ب بتواند دانشجو

 نماید نیمبتال به سرطان تدو مارانیبرنامه مراقبت در منزل از ب نیتدو بتواند دانشجو

 نماید نیتدو ینخاع عاتیمبتال به ضا مارانیبرنامه مراقبت در منزل از ب بتواند دانشجو

 یسرتد زنیا حسب بر کامپیوترو  رکتووژیدئوپرو -هداور -رکتووژپراز  دهستفاا باو  ههندد نمازسا پیش ،نیاسخنر یهااز روش  دهستفاا بادرس  ینا روش تدریس:

 .  شد هداخو

 (نمره54پایانی )نمره(                          ارزشیابی  2)  شرکت فعال در بحث گروهینمره کار عملی و   :      روش ارزشیابی دانشجو

 اصلی درس منابع

 .نگر جامعه نشر:  ، تهران1،2،9،55،55،53،52 یجلدها (2554) برونر و سودارث جراحی داخلی پرستاری (5

 
2) Smeltzer, S. & Bare, B.G. Brunner & Sudarths. 2014 (Last Edition). Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Lippincott Raver co. 



    
 

 
3) Black, J.M. & Hawks, J.H. (Last Edition). Medical Surgical Nursing. Philadelphia: W.B. Saunders. 
4) Phipps, W. & Marek, F. (Last Edition). Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Mosby co. 

 منابع پیشنهادی:

 .5382. چاپ اول. انتشارات رویان پژوه،مارستانیاز ب صیترخدر منزل بعد از مارانیمراقبت از به نحوغیاثیان، مسعود و همکاران. -5

 .5385در منزل. انتشارات دانشگاه شاهد،  یزهرا و همکاران. مراقبت پرستار ،یشنمازیپ-2

 .5381 ،جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری-3

 .5385ی، فاطمه. راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، عالئ-4

وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری تاریخ جلسه

 موردنیاز

 تکالیف حیطه  ارزیابی

5 22/2/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث  معارفه و شرح اهداف و طرح درس و تعیین تکالیف دانشجویان 

2 2/1/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث کند بندی طبقه را دیابتی بیماران مشکالت دانشجو 

3  8/1/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث .دهد شرح را مرضی چاقی به مبتال بیماران مشکالت بتواند دانشجو.  

4 52/1/89  را آنژین و قلبی سکته به مبتال بیماران مشکالت بتواند دانشجو 

 دهد توضیح

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

1 23/1/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید بحثسخنرانی و  کند بیان را خون پرفشاری به مبتال بیماران مشکالت دانشجو 

2 35/1/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث دهد شرح را آسم بیماری دانشجو 

1 1/9/89  گروهی مطالعه بحث شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث دهد شرح را آلرژی بیماری دانشجو 

9 54/9/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث کند بندی دسته مربوطه عالئم با را پستان سرطانانهای دانشجو 

8 25/9/89  بحث گروهیمطالعه  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث دهد توضیح را مربوطه مشکالت و پروستات سرطان دانشجو 

55 29/9/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث آن مراقبتهای شرح و( تروماها و تصادفات) حوادث با دانشجو آشنایی 

55 1/8/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث دهد توضیح پرستاری آن را مراقبتهای و نخاعی های آسیب دانشجو 

52 52/8/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث دهد شرح مددجویان را ایمنی نکات دانشجو 

53 58/8/89 تدوین برنامه مراقبت در منزل از بیماران مبتال به اختالالت متابولیکی  

توسط  ماریب ازیمورد ن یپرستار یاز مراقبتها یو ارائه گزارش هیته و

 دانشجویان

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

54 22/8/89 تدوین برنامه مراقبت در منزل از بیماران مبتال به مشکالت سیستم  

 ازیمورد ن یپرستار یاز مراقبتها یو ارائه گزارش هیته و  قلب و عروق

 توسط دانشجویان ماریب

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

51 3/55/89 تدوین برنامه مراقبت در منزل از بیماران مبتال به مشکالت سیستم  

 یپرستار یاز مراقبتها یو ارائه گزارش هیته ی و تنفس ستمیسو ایمنی 

 توسط دانشجویان ماریب ازیمورد ن

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید و بحثسخنرانی 

52 55/55/89 و ارائه  هیمبتال به سرطان و ته مارانیبرنامه مراقبت در منزل از ب نیتدو 

 انیتوسط دانشجو ماریب ازیمورد ن یپرستار یاز مراقبتها یگزارش

 گروهیمطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

51 51/55/89 

     

و  ینخاع عاتیمبتال به ضا مارانیبرنامه مراقبت در منزل از ب نیتدو

  ماریب ازیمورد ن یپرستار یاز مراقبتها یو ارائه گزارش هیته

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

 


