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با اتکا به آموخته های قبلی خود، مراقبتهای پیشرفته و آموزش به مددجویان مبتال به اختالالت گوارش،  فراگیران :شرح درس

، غدد درون ریز، کلیه و مجاری ادراری و تناسلی را فرا گرفته و بر اساس یک الگوی منتخب کبد، مجاری صفراوی و پانکراس

دجویان در بیمارستان و سایر مراکز مراقبتی مربوطه خواهند پرداخت. پرستاری به کسب مهارت در زمینه مراقبت پیشرفته از مد

مبنای ارائه مراقبت های تخصصی پرستاری، فرایند پرستاری و استخراج تشخیص های پرستاری طبق دسته بندی جدید ناندا 

االر تکالس درس و یا و مشارکت فعال در انجام تکالیف نوشتاری و مشارکت در پرسش و پاسخ  متناسب با وضعیت بیمار می باشد.

 انفراگیر و استاددستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل و به یادگیری بهتر فراگیران کمک می کند ) فعالیتهای گفتگو و چت روم 

 در صفحات بعدی شرح داده شده است(.

 

 اجزاي برنامه دوره:

 الف: نظري

اندارد بر اساس تشخیص های است بزرگساالن مبتال به اختالالت سیستم گوارشیاصول مراقبت های پیشرفته پرستاری در  -

 پرستاری

اصول مراقبت های پیشرفته پرستاری در بزرگساالن دچار اختالالت تغذیه ای و دفعی ناشی از اعمال جراحی رزکسیون  -

 گوارشی و چاقی بر اساس تشخیص های استاندارد پرستاری

شخیص بر اساس ت پرستاری در بزرگساالن مبتال به اختالالت کبد، مجاری صفراوی و پانکراساصول مراقبت های پیشرفته  -

 های استاندارد پرستاری

ر تناسلی ب-اصول مراقبت های پیشرفته پرستاری در بزرگساالن مبتال به اختالالت حاد و مزمن کلیوی و مجاری ادراری -

 اساس تشخیص های استاندارد پرستاری

پیشرفته پرستاری در بزرگساالن مبتال به اختالالت غدد درون ریز بر اساس تشخیص های استاندارد  اصول مراقبت های -

 پرستاری

 کاربرد داروهای رایج در اختالالت یاد شده و آموزش نحوه مراقبت از خود به مددجویان و خانواده آنها -

 نقش پرستار در آموزش تغذیه و اصالح سبک زندگی مددجویان -

 رستاری از مددجویان دریافت کننده و اهدا کننده عضو و همچنین موارد اخالقی مرتبط با پیوند عضومراقبت های پ -

 

 كار آموزيب: 

پیشرفته پرستاری از مددجویان بستری در بخش های مربوط در قالب یکی از نظریه های کاربردی پرستاری و ارائه مراقبت های  -

 بر اساس چارچوب فرایند پرستاری

 و توانایی گزارش موارد غیر طبیعی و مشکوک مرتبط با انواع تست های آزمایشگاهی و پارا کلینیکی مددجویانآشنایی  -

 ارائه مراقبت های پیشرفته به مددجویان در بخش های آندوسکوپی -

 انجام پانسمان های پیشرفته نوین در زخم های باز و بسته حاد جراحی -

 عرصه:-

 گوارش، کبد و مجاری صفراوی و پانکراس، غدد، نفرولوژی و اورولوژیبزرگساالن(  مزمن)بیماریهای جراحی  –کلیه بخشهای داخلی 

 و کشیک با توجه به برنامه زمانبندی شده
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 هدف كلي: 

اد و حاختالالت خصوص مراقبت از مددجویان مبتال به پرستاری در پیشرفته آشنایی و کسب مهارت فراگیران در خصوص مراقبت 

و نظریه بر اساس فرایند نحوه مراقبت از خود آموزش سیستم های هضمی، جذبی، دفعی، تناسلس و خود تنظیمی همراه با مزمن 

شناسایی نموده و قادر به برنامه ریزی و اجرای مراقبت نیازهای مراقبتی این گروه از مددجویان را  های پرستاری به نحوی که

 به مددجویان و خانواده مبتنی بر شواهد باشد. "مراقبت از خود"توانی و آموزش نحوه منزل، بازبیمارستان، در پرستاری تخصصی 

 

  جزيي:اهداف بينابيني و 

نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را  که است هدف کلی به اجزای تخصصیتنظیم )منظور

است که در واقع همان اهداف رفتاری  ویژه تری به نام اهدافاجزای اختصاصیقابل تقسیم شدن به  نشان می دهد. اهداف بینابینی

 (.اند
 د بود:نقادر خواه اندر پایان این دوره فراگیر

 

 حيطه شناختي:

 ی را شرحپرستار یها صیتشخ یمبنا بر یبازتوان و منزل در مراقبت مفهوم ،یمراقبت خود مفهوم مزمن، اختالالت مفهوم -1

 دهند.

استاندارد  یها صیبر اساس تشخ یگوارش ستمیدر بزرگساالن مبتال به اختالالت س یپرستار شرفتهیپ یها اصول مراقبت -2

 را توصیف کنند.ی پرستار

 نویرزکس یاز اعمال جراح یناش یو دفع یا هیدر بزرگساالن دچار اختالالت تغذ یپرستار شرفتهیپ یمراقبت ها اصول -3

 را شرح دهند. یاستاندارد پرستار یها صیبر اساس تشخ یو چاق یگوارش

و پانکراس بر اساس  یصفراو یدر بزرگساالن مبتال به اختالالت کبد، مجار یپرستار شرفتهیپ یمراقبت ها اصول -4

 را بیان کنند. یاستاندارد پرستار یها صیتشخ

بر  یتناسل-یادرار یجارو م یویدر بزرگساالن مبتال به اختالالت حاد و مزمن کل یپرستار شرفتهیپ یمراقبت ها اصول -5

 را توصیف کنند. یاستاندارد پرستار یها صیاساس تشخ

ندارد استا یها صیبر اساس تشخ زیدر بزرگساالن مبتال به اختالالت غدد درون ر یپرستار شرفتهیپ یمراقبت ها اصول -6

 را شرح دهند.ی پرستار

 را بیان کنند. و خانواده آنها انیشده و آموزش نحوه مراقبت از خود به مددجو ادیدر اختالالت  جیرا یداروها کاربرد -7

 را توصیف کنند. انیمددجو یو اصالح سبک زندگ هیپرستار در آموزش تغذ نقش -8

را  عضو وندیمرتبط با پ یموارد اخالق نیکننده و اهدا کننده عضو و همچن افتیدر انیاز مددجو یپرستار یها مراقبت -9

 شرح دهند.

 را شرح دهند. آنها خانواده و مزمنحاد و  اختالالت با انیمددجو یزندگ سبک اصالح در پرستار نقش -10
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 را نام ببرند. آن یپرستار اقدامات و عضو وندیپ مفهوم -11

 را توصیف کنند. اعضا وندیپ با مرتبط یاخالق موارد -12

 را بیان نمایند. عضو کننده اهدا و کننده افتیدر مارانیب از مراقبت در پرستار نقش -13

 ی را لیست کنند.زندگ تیفیک ارتقا و عوارض کاهش یروشها -14

 

 حيطه عاطفي ) باورها و نگرشها(:

 د.نبه تفاوتهای فردی اعتقاد داشته باش -1

 د بود.نمتفاوت خواههر فرد آموزش تفاوتهای فردی  بدلیل -2

 د.نیت خود نقش بسیار مهمی دارعدر تصمیم گیری موقهر فرد  -3

 هستند.بعنوان یک انسان دارای حقوق قانونی و اخالقی افراد  -4

 احترام قایل شوند. دیگران نظرات برای -5

 .کنند پیگیری را مطالعه مطلوب نتیجه به رسیدن تا -6

 .کنند مسئولیت احساس محوله وظایف و تکالیف قبال در -7

 .دندار فعال مشارکت کالس در -8

 

 حيطه روان حركتي )مهارتها(:

 د.نموقع بصورت انفرادی و گروهی ارائه نمایتکالیف محوله را به  -1

 .دنداشته باش در تاالر گفتگو و چت رومگوش دادن و بازخورد در بحث های کالس مشارکت فعال با استفاده از مهارت  -2

 د.نمورد نظر ارائه نمای افرادنکات آموزشی ارائه شده را برای  -3

 . ددهن ارائه استاد به را محوله فیتکال و کرده مشارکت یگروه و یفرد بصورت کالس مباحث و ییپاسخگو نقد، در -4

 

 پيش فرضها:

 این دوره بر اساس پیش فرض های زیر ارائه شده است.

 سطح دانسته ها، اهداف فردی و روشهای یادگیری فراگیران متفاوت است. -1

اساتید برنامه های آموزشی فراگیران آمادگی دارند که مسئولیت یادگیری خویش را به عهده گرفته و تحت راهنمایی  -2

 پیگیری نماید. خود را

 

 وسايل كمك آموزشي:

 Adobeو  و استفاده در کالس حضوری  کتور، فیلم های آموزشی و اسالیدهای کامپیوتریژوایت بورد، ویدیو پروپرسش و پاسخ، 

connect ,Skype   و در کالس های مجازیLMS  مورد استفاده در دروس فوق ز جمله روشهای کمک آموزشی او سامانه نوید

 الذکر خواهد بود.
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 :انوظايف فراگير

 از فراگیران انتظار میرود: 

 د.نزیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس را کسب نمای -1

 با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند. -2

وهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع داشته ژمنابع جدید علمی و یافته های پدر تهیه تکالیف خود  -3

 باشند.

مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال  -4

 نمایند.

و در بحث های ی و مجازی شرکت کرده حضوربصورت س های درس به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کال -5

 ته باشند.اشعلمی شرکت موثر د

 تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی کامل در جلسات آزمون نظری پایان ترم شرکت کنند.  -6

 در صورتی که غیبت بیش از حد مجاز باشد: ساعات بیشتر باشد،  17/4ز حد مجاز غیبت در کالس نباید ا -7

 غیبتها موجه باشد، آن واحد درسی حذف می شود. 2/1چنانچه بیش از  -الف

 چنانچه غیبتها غیر موجه باشد نمره صفر برای آن منظور خواهد شد. -ب

 د.در صورت ارائه دروس بصورت مجازی مشارکت فعال در کالس و تاالر گفتگو و چت روم کنترل خواهد ش -8

 

 يادگيري: -روشهاي آموزش

روشهای و  ، ژورنال کالب، انواع روشهای شبیه سازیسخنرانی ارائه مطالب در گروه کوچک،مطالب این درس به صورت  -1

مک با استفاده از وسایل ک و) تحت راهنمایی اساتید(  فراگیرانو اساتید مربوطه  توسطپرسش و پاسخ  آموزش در بالین و 

بصورت حضوری و یا و ساعت  24می شود. ساعات تدریس در مجموع  ارائه LMSبصورت حضوری و یا مجازی  و آموزشی

 ، از دروس بصورت مجازی تدریس می گردد( %25) می باشدمجازی 

 :در قالب واحد پروژهبا عناوین درسی مرتبط  ارائه خالصه -2

 . باشدسال اخیر  5و مربوط به  موضوعات درسی بر اساسدانشجویان موظفند 

 

 رویکرد آموزشی:

  این درس بصورت حضوری برگزار خواهد شد. همچنین مطالب آموزشی در سامانه نوید نیز بارگذاری خواهد شد.           

 

  امتحان كتبي پايان ترم:

 در پایان ترم کلیه موارد تدریس شده امتحان گرفته خواهد شد. 

 

 نوع آزمون:
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در  طبق نظر اساتیدو تلفیقی از آزمونهای تشریحی، کوته پاسخ، چند گزینه ای، برنامه ریزی خواهد شد آزمونها بر اساس نوع درس 

 آزمون پایانی می باشد.

 

  (formative & summative evaluation)شيوه ارزشيابي واحد نظري

 و پرسش و پاسخ شركت فعال در كالس  10%

  در قالب ارائه شفاهی  مرتبط با عناوین درسیمقاالت علمی  ارائه خالصه 30%

 امتحان كتبي پايان ترم شامل 60%

 د. کل موارد تدریس شده خواهد بو

 جمع كل 100%

  (summative evaluation) كار آموزيشيوه ارزشيابي واحد 

 و ارزشيابي شركت فعال در بخش، محيط باليني و مراكز ذي ربط  55%

گزارش از مددجویان از بررسی وضعیت سالمت تا ارزشیابی بر اساس الگوهای پرستاری با تاکید بر  3ارائه و اجرای  45%

 مراقبتهای دارویی و تغذیه ای 

 جمع كل 100%
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 ايراندانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  داخلي جراحي پرستاريارشد كارشناسي 
 (2مراقبت از بزرگساالن با اختالالت حاد و مزمن )

 1401-1402تحصيلي اول نيمسال 
 تقویم برگزاری کالس

 

 تاريخ جلسه

 8-10يكشنبه 

 استاد مربوط عنوان مطالب

 مسرور آشنايي، معرفي و شرح درس  1

تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد اخالقي در نقش پرستار در   2

 اختالالت حاد و مزمن كليوي

 مسرور

نقش پرستار در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد اخالقي در   3

 اختالالت حاد و مزمن كليوي

 مسرور

اخالقي در نقش پرستار در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد   4

 اختالالت حاد و مزمن كليوي

 مسرور

نقش پرستار در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد اخالقي در   5

 اختالالت حاد و مزمن كليوي

 مسرور

نقش پرستار در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد اخالقي در   6

 اختالالت حاد و مزمن كليوي

 مسرور

نقش پرستار در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد اخالقي در   7

 اختالالت حاد و مزمن كليوي

 مسرور

 ارائه دانشجویی
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نقش پرستار در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد اخالقي در 

 اختالالت حاد و مزمن گوارشي

 محدث

در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد اخالقي در نقش پرستار   9

 اختالالت حاد و مزمن گوارشي

 محدث

نقش پرستار در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد اخالقي در   10

 اختالالت حاد و مزمن گوارشي

 محدث 
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موارد اخالقي در نقش پرستار در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و   11

 اختالالت حاد و مزمن گوارشي

 محدث 

 ارائه دانشجویی

نقش پرستار در تغذيه، داروها، اصالح سبك زندگي و موارد اخالقي در   12

 اختالالت حاد و مزمن گوارشي

 مسرور

 ارائه دانشجویی

 موفق باشيد
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