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 توصيف کلي درس 

 (2) یتوانبخش پرستاريانسان همواره در گستره سلامت و بیماري در حرکت است بر همین اساس درس 

( می کوشد تا فراگیران با کسب دانش و مهارت در زمینه ارائه 2ي )ادرار و يویر-یقلب يعملکرد اختلالات

خدمات پرستاري توانبخشی به مددجویان با اختلالات و ناتوانیهاي حرکتی با تمرکز بر اختلالات قلبی، ریوي و 

استقلال، بازگشت مددجو به جامعه و ارتقا کیفیت زندگی آشنا  ادراري و تطابق خانواده آنها به منظور کسب

سازد. ضمن تدریس، به دانشجو کمک میشود آموخته هاي خود را با آموخته هاي قبلی تلفیق نموده و از 

نظریه ها و مفاهیم پرستاري و مهارت هاي تفکر خلاق هنگام کاربرد فرایند پرستاري در مراقبت از مددجویان 

  بهره گیرد.

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلي/ محورهای

کسب دانش و مهارت در مراقبتهاي پرستاري توانبخشی از مددجویان دچار اختلالات مزمن و ناتوان کننده 

 قلبی ریوي و ادراري و تطابق خانواده با شرایط مددجویان و ارتقاي آگاهی آنها در بهبود کیفیت زندگی

 

   (:Core Competencyی )زیرمحورهای هر توانمنداهداف اختصاصي/ 

 در پایان این دوره فراگیران قادر خواهد بود:

 حيطه شناختي:

را تعریف  قلبی و ادراري ،يویکل هايسیستمهاي  هاي ارزیابی و شناخت عملکرد بیماري روش -1

 کنند.

 نمایند.هاي روزمره زندگی در اختلالات قلبی، ریوي و ادراري را فهرست  فعالیت -2

هاي متداول در سنجش عملکرد جسمی در مددجویان دچار اختلالات قلبی،  ابزارها و مقیاس -3

 ریوي و ادراري را شرح دهند.

مبتنی بر فرایند جامع توانبخشی  يادرار و يویر ،یقلبنقش پرستار توانبخشی را در اختلالات  -3

 لیست نمایند.

 نمایند. هاي لازم به بیماران فوق الذکر را فهرست آموزش -5
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 حيطه عاطفي ) باورها و نگرشها(:

 هاي مناسب را ارائه نمایند.آموزش هاي فردي مددجویانتفاوتفراگیران با توجه به  -1

 حيطه روان حرکتي )مهارتها(:

 ،یلبقحرکتی با تمرکز بر اختلالات  -الگوهاي پرستاري توانبخشی مددجویان دچار اختلال جسمی -1

 و یبهداشت ،یجسم ،يا هیتغذ يازهاین به توجه با) آنها خانواده و مددجو دري را ادرار و يویر

 بکار گیرند.(  مددجو

 رب تمرکز بارا  یحرکت -یجسمخود مراقبتی  اختلالهاي توانبخشی مددجویان مبتلا به  مهارت -2

 .دنریگ بکار را يادرار و يویر ،یقلب اختلالات

 اختلالات بر تمرکز با را یحرکت -یجسمالگوهاي توانبخشی تیمی را در عرصه اختلالات مزمن  -3

 .دنریگ بکار را يادرار و يویر ،یقلب

 یکتحر -یجسم اختلالروشها و تکنیکهاي ویژه در مراقبتهاي پرستاري توانبخشی در اختلالات  -3

 .دنریگ بکار را يادرار و يویر ،یقلب اختلالات بر تمرکز با

 

 

 :رویکرد آموزشي

  حضوري■                                    مجازي                                                ترکیبی 

  :یادگيری با عنایت به رویکرد آموزشي انتخاب شده-های یاددهي روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیري مبتنی بر بازي دیجیتال 

  یادگیري مبتنی بر محتواي الکترونیکی تعاملی 

 یادگیري مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 ...( گروهی ورسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنرانی تعاملی ■

 هاي کوچک  در گروه بحث ■
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 یادگیري مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیري مبتنی بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیري مبتنی بر بازي 
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 بنام خدا

 ایراندانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني  دانشکده پرستاری و مامائي

 یادرار و یویر -يقلب یعملکرد اختلالات (2) يتوانبخش پرستاریکارشناسي ارشد تقویم درس 

 2042-2042اول نيمسال 

 

 جلسه
 عنوان مبحث

 فعاليت یادگيری/ تکاليف

-روش یاددهي

 یادگيری
 نام مدرس/ مدرسان ارائه تاریخ

 درس شرح و معرفی آشنایی، 2
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
27/1/1311 

خانم دکتر فراهانی و 

 محمد عباسی دکتر

2 
مروري بر آناتومی و فیزیولوژي کلیه و اعمال کلیه و نارسایی حاد و 

 مزمن کلیه

پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 محمد عباسی دکتر 3/7/1311

 بازتوانی در بیماري هاي مزمن کلیه  3
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 محمد عباسی دکتر 11/7/1311

 بازتوانی در همودیالیز و دیالیز صفاقی 0
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 محمد عباسی دکتر 17/7/1311

 بازتوانی پیوند کلیه و رژیم غذایی 5
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 محمد عباسی دکتر 23/7/1311

6 
مروري بر بیماري هاي مروري بر آناتومی و فیزیولوژي دستگاه تنفس، 

 و تحتانی  تنفسی فوقانی

پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 محمد عباسی دکتر 1/8/1311

  بازتوانی در بیماري هاي تنفسی فوقانی  7
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 محمد عباسی دکتر 8/8/1311

 تحتانیدر بیماري هاي تنفسی بازتوانی  8
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 محمد عباسی دکتر 15/8/1311

 مروري بر آناتومی و فیزیولوژي قلب  9
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 فراهانی دکترخانم  22/8/1311
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 بازتوانی در بیماري هاي ساختاري قلب 24
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 فراهانی دکترخانم  26/8/1311

 انفارکتوس میوکاردبازتوانی در بیماران  22
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 فراهانی دکترخانم  1/6/1311

 بازتوانی در بیماران بعد از اقدامات تهاجمی قلب 22
پرسش و  –سخنرانی 

 پاسخ
 فراهانی دکترخانم  13/6/1311

 

 

 

 

 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 هاي حضوري و مجازيحضور منظم و به موقع در کلاس -1

 تعامل در مباحث کلاسی مشارکت و -2

 

 :روش ارزیابي دانشجو

  نمره 2 حل مسئله و يانتقاد تفکر ناتیو تمر یکلاس يهاشرکت در بحثحضور و 

  نمره 2ی در رابطه با مباحث درسگروهی ارائه کنفرانس 

  نمره 1ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس 

  نمره 15آزمون پایان ترم کتبی چهار گزینه اي 

 

 آزمون:نوع 

آزمونها بر اساس نوع درس برنامه ریزي خواهد شد و تلفیقی از آزمونهاي تشریحی، کوته پاسخ، چند گزینه 

 اي، جور کردنی وصحیح و غلط در آزمون مرحله اي و پایانی می باشد.

 شيوه ارزشيابي واحد نظری 

 آزمون ميان ترم شامل: 21%
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ایشان، مشخص و بصورت کتبی طرح  نظرو  اساتید توسط شده تدریس مباحثسوالات بر حسب 

 خواهد شد. 

ارائه پروژه تحقیقی در قالب پرستاري توانبخشی در اختلالات مزمن و ناتوان کننده قلبی، ریوي و  31%

 ادراري مبتنی بر الگوهاي پرستاري توانبخشی 

 امتحان کتبي پایان ترم شامل: 51%

 کل موارد تدریس شده خواهد بود. 

 کل جمع 111%

 

 

 

 


