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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 6کارشناسی پرستاری ترم  :تحصیلی یرشتهو  مقطع پرستاری :گروه آموزشی        پرستاری الیگودرز :دانشکده

 فیزیولوژی   :یش نیازپ    نظری :دنوع واح 1.5: تعداد واحد مراقبت های پرستاری در منزل: نام درس

  : مکان برگزاری                   :ساعت               :روز            : زمان برگزاری کالس

 :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(   خانم عبدی :مسئول درس         24  :تعداد دانشجويان

 

ـ گردش خون ـ  تنفس  ـ  کیمتالول یستمهایدر س عيبا اختالالت شا يیآشنا ضمندرس  يندانشجويان در ا  شرح دوره:

 تيتفکر خالق و رعا ی، مهارت ها یپرستار اتينظر میاز مفاه یریخود با بهره گ یتصادفات و تروما و با استفاده از آموخته ها

بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت ذکر شده و خانواده انان در  انيددجوبه مراقبت از م یپرستار نديبر اساس فرا یاصول اخالق

 خواهند پرداخت. انيو منزل جهت ارائه مراقبت به مددجو یمراکز درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهید()لطفا شرح هدف کلی: 

 

شنا شجو يیآ ستار انيدان سالمت یپر شابع  شکالت  س یها کرديبا رو رانيدر ا یبا م ساس  یو راهبردها یبرر شکالت بر ا حل م

 یشرع نيو مواز یبر اصول اخالق یاز تفکر خالق مبتن یریو با بهره گ یپرستار نديفرا

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قابل تقسیم  اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

 

بر  دیو با تاک یپرستار ندیبر فرا یمبتن یپرستار ی( و نقش پرستار در ارائه مراقبت های)آسم و آلرژ یتنفس ستمیمشکالت س یبررس -1

 آموزش مراقبت از خود
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 ینیتسک یپرستار یسرطان پروستات و مراقبتها -  یسبک زندگ یبر شواهد بررس یمبتن یپرستار یو  ارائه مراقبتها یمرض یچاق -2

 ید در اصالح روش زندگو مراقبت از خو انیتوسط دانشجو 

 مراقبت از خود یبر آموزش به فرد و خانواده در چگونگ دیبا تاک ینوتوان ازمندین  مارانیمراقبت در منزل در ب -3

 راقبت از خود در منزلو کمک به فرد و خانواده در م یپرستار ندیبرفرا یمراقبت مبتن یزی(برنامه رینخاع عاتیتصادفات و تروماها )ضا -4

 مزمن مارانیطب مکمل در مراقبت از باستفاده از  -5

 CVA یعروق یمبتال به اختالالت مغز مارانیمراقبت ازب -6

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 ☐ پرسش و پاسخ        ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☐ سخنرانی

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

 بارگزاری محتوا های تهیه شده از طریق سامانه نوید به صورت آفالین و یا برگزاری کالس آنالین از طریق اسکای روم. :مواردسایر 

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

 

 تکالیف و شرکت در گفتگوها در جلسات افالین: حضور در سامانه و مطالعه محتوای بارگزاری شده و پاسخ گویی به

 در جلسات آنالین: حضور به موقع در کالس و فعال بودن و پاسخ به سواالت مطرح شده در طول کالس

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات کالس

 

 تکالیفکالس آفالین: حضور در سامانه و مطالعه محتوای بارگزاری شده و پاسخگویی به 

 کالس آنالین: حضور به موقع و فعال در کالس 

 

 وسايل آموزشی:  

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☒ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☒ سامانه آزمون مجازی فرادید
 

 

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

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 نمره 2 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 نمره 1 های کالسی در سامانه نويدآزمون 2

 نمره1 های مجازی آنالينحضور در کالس 3

 نمره 2 مستمرامتحان  4

 نمره 14 پايان ترمامتحان  5
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 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☐ جور کردنی          ☒ ایچندگزینه       ☐ پاسخ کوتاه     ☐ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 مقاالت مرتبط با موضوعات درس  :منابع انگلیسی
 

 
 

 

  منابع فارسی:

 2018--برونر و سودارث    جراحی – یداخل یپرستار -1

 1390- عاليی فاطمه ترجمه – رزيدانا ما فیتال -مراقبت در منزل یآموزش مددجو برا یراهنما -2

 

 

 

 

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،آفالین در صورت انتخاب جلسه به صورت

گذاری توانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 نمایید. بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام

 ًکالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

  16 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ آشنایی با واحد مراقبت در منزل 01/12/99 1

  16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ آسم و آلرژی 07/12/99 2

  16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ دیابت و انواع آن 14/12/99 3

  16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ درمان دیابت 21/12/99 4

  16 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ پرفشاری خون 21/1/400 5

  16 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ درمان پرفشاری خون 29/1/400 6

  16 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ چاقی مرضی و انواع ان 5/2/400 7

  16 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ مراقبت از بیماران با ضایعه نخاعی 12/2/400 8



  

4 

 

  16 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ بیماران با ضایعه نخاعیمراقبت از  19/2/400 9

  cva ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 16مراقبت از بیماران مبتال به  26/2/400 10

  16 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ سرطان پستان و مراقبت ها در آن 2/3/400 11

  16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ سرطان پروستات و مراقبت ها در ان 9/3/400 12

13 16/3/400 
استفاده از طب مکمل در بیماری های 

 مزمن
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 16  

 

 


