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 :دوره شرح

پرستاری و مفهوم سران به دانشجو کمک خواهد شد تا با تلفیق آموخته های خود با علوم پایه بتواند از با تدریس مفاهیم زیربنایي 

نظریه ها و مفاهیم پرستاری ضمن به کارگیری فرآیند پرستاری در مراقبت از بزرگساالن و سالمندان و بیماران مبتال به سرطان 

ر خالق در کاربرد فرآیند پرستاری مبتني بر تشخیصهای پرستاری به منظور استفاده کند. در این راستا بر تقویت مهارتهای تفک

  تامین، حفظ و ارتقاء سالمت بزرگساالن و سالمندان با محوریت خانواده از پیشگیری تا توانبخشي تاکید خواهد شد. 

 

 

 :)دهید شرح لطفا(كلی هدف

 

 رود مي انتظار دوره این پایان در

 

به منظور تلفیق آموخته های خود در زمینه علوم پایه با مفاهیم و  و توانایي در اوشده پرستاری آشنا  زیربنایي مفاهیم با دانشجو

 شود. رویکرد خانواده محور ایجاد نظریه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان / بیماران بزرگسال و سالمند با
 

 :)است درس طرح كلی اهداف همان واقع در( بینابینی اهداف

 :که باشند قادر دوره پایان در دانشجویان
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 و مراحل آن را توضیح دهد. فرآیند پرستاری .1

 كاربرد و اهداف فرآیند پرستاری در مراقبت از بیماران را بیان كند. .2

تشخیصهای تنیدگی و سازگاری را تعریف كند و نقش پرستار در تنیدگی و سازگاری و ارائه مراقبتهای مبتنی بر  .3

 پرستاری را توضیح دهد.

اختالل در تصویر ذهنی از خود را شرح دهد و نقش پرستار در و ارائه مراقبتهای مبتنی بر تشخیصهای پرستاری  .4

 را در اختالل در تصویر ذهنی از خود توضیح دهد.

ی را در اختالل شوک و انوع آن را شرح دهد و نقش پرستار  و ارائه مراقبتهای مبتنی بر تشخیصهای پرستار .5

 د.كنبیان به صورت جداگانه انواع شوک 

در و ارائه مراقبتهای مبتنی بر تشخیصهای پرستاری را  نقش پرستارصدمات و ترمیم سلولی  را شرح دهد و  .6

 بیان كند.آن 

رده و نقش پرستار و ارائه مراقبتهای مبتنی بر و اصول و سطوح پیشگیری را بیان ك پیشگیری را تعریف كند .7

 تشخیصهای پرستاری را در آن بیان كند.

 معلولیت و توانبخشی را تعریف كند و اصول بازتوانی، نوتوانی و توانبخشی را شرح دهد.  .8

روانی و اجتماعی -ت و كاربرد آنها در رفع مشکالت جسمیو امکانا انواع بازتوانی را تعریف كند و با تجهیزات .9

 آشنا باشد.

 ح دهد.بیماریهای حاد و مزمن را توضی .10

فرآیند سالمندی را شرح دهد و نقش پرستار و ارائه مراقبتهای مبتنی بر تشخیص پرستاری را در فرآیند  .11

 سالمندی توضیح دهد.

 مرگ و مراحل رویارویی با آن و نقش پرستار در آن را شرح دهد. .12

 كنترل عفونت در بیمارستان  و نقش پرستار در كمیته های كنترل عفونت را شرح دهد. .13

 مداخالت مناسب پرستاری از پیشگیری تا توانبخشی را شرح و ارائه دهد. .14

 سرطان و فرآیند بدخیمی را شرح دهد و علل آن را بیان كند. .15

 نقش پرستار را در پیشگیری از سرطان شرح دهد. .16

را توضیح درمانهای سرطان )جراحی، پرتودرمانی ، شیمی درمانی، ایمنی درمانی و گرما درمانی ( و هدف از آنها  .17

 دهد.

 جویان مبتال به سرطان را شرح دهد و به كار گیرد.فرآیند پرستاری در مراقبت از مدد .18

 فوریتهای آنکولوژی را شرح دهد. .19

 نقش پرستار در نوتوانی در بیماران مبتال به سرطان را توضیح دهد. .20
 

 :تدریس شیوههای

 در کالسهای حضوری شده ریزی برنامه سخنراني

 کالسي پاسخ و پرسش

 گروهي بحث

 



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

 

و  در جلسات حضوری: حضور به موقع در کالس، مطالعه دروس تدریس شده جلسات قبل، فعال بودن و شرکت در بحثهای کالسي

 آمادگي برای پرسش  پاسخ

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

 هاکالس در دانشجو موقع به و مرتب حضور

 :شد خواهد زیر مقررات مشمول غیبت صورت در

 

 صفر نمره وی برای و باشد نمي ترم پایان امتحان در شرکت به مجاز دانشجو کالس ( ساعات17/4در غیبت بیش از حد مجاز)

 شد.  خواهد منظور

 :آموزشی وسایل

 برد وایت

 پروژکتور ویدئو

 کامپیوتر

 سامانه نوید

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

 

 درصد نمره عنوان فعالیت 

 %40 حضور فعال در بحثهای كالسی 1

 تکالیف كالسی)كنفرانس، ترجمه و ...( 2

 آزمون میانترم  3

 %60 آزمون پایان ترم 4

 

 

 

 آزمون نوع

 تشریحي-تستي

 

 

 :)ببرید نام لطفا( :مطالعه برای پیشنهادی منابع

 درس موضوعات با مرتبط مقاالت :انگلیسی منابع

Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 2018. 

 :فارسی منابع

 مرجع های کتاب جمله از کتابخانه و آنالین منابع از استفاده

 درس برای استفاده قابل اینترنتي های پایگاه



 

 :مهم توضیحات

یا حضوری برگزار کرد. و آفالین صورت به توان مي را هرجلسه 

محسوب پایه استاندارد عنوان به جلسه، به مربوط ای چندرسانه محتوای بارگزاری آفالین، صورت به جلسه انتخاب صورت در 

 .گردد مي

 عالمت به نسبت توانید مي بنابراین، .نماید استفاده نیز آفالین جلسات های ماژول سایر از آن بر عالوه تواند مي درس استاد و

 گذاری

 .نمایید اقدام مربوطه ستون در آفالین جلسات ماژول بخش

 

 درس برنامه ارائه بندی زمان جدول

فعالیتهای تکمیلي جلسات  شیوه ارائه جلسه عنوان جلسه تاریخ ردیف

 آفالین

ساعت 

 برگزاری

 مدرس

فرآیند  مهر 2 1

 پرستاری

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

تنیدگي و  مهر 9 2

 سازگاری

اختالل در 

تصویر ذهني 

 از خود

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

شوک و انواع  مهر 16 3

 آن

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

شوک و انواع  مهر 23 4

 آن

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

صدمات و  مهر 30 5

ترمیم 

سلولي/مفهوم 

 پیشگیری

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

معلولیت و  آبان 7 6

توانبخشي و 

 بازتواني

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

معلولیت و  آبان 14 7

توانبخشي و 

 بازتواني

       حضوری/آفالین

بیماریهای  آبان 21 8

 حاد و مزمن

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین



 

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین سالمندی آبان 28 9

کنترل  آذر 5 10

 عفونت

مقدمات 

 سرطان

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

سرطان و  آذر 12 11

 پیشگیری

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

درمانهای  آذر 19 12

 سرطان

فوریتهای /

 آنکولوژی

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

فرآیند  آذر 20 13

 پرستاری در

سرطان و 

 نوتواني

 سرلک 10-8     حضوری/آفالین

فرآیند  26 14

پرستاری در 

سرطان و 

 نوتواني

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

مرگ و  آذر30 15

مراحل 

رویارویي با 

 آن

 سرلک 8-10     حضوری/آفالین

مرگ و ادامه  دی3 16

مراحل 

رویارویي با 

 آن

 سرلک 10-8     حضوری/آفالین

 
 


