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 توصیف کلی درس  

شامل اختالالت شایع در سیستم های متابولیک، گردش خون، تنفس و تصادفات و تروماها مي باشد. ضمن تدریس  این درس  

ا، مفاهیم پرستاری، مهارتهای تفکر با بهره گیری از نظریه ه  و   این دروس به دانشجو کمک میشود با استفاده از آموخته های خود

بر اساس فرایند پرستاری به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت مورد    ،خالق و رعایت اصول اخالقي

 .اشاره و خانواده آنها در مراکز درماني و منزل بپردازد

  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

دانشجو با مشکالت شایع سالمتي در ایران و رویکرد های بررسي و راهبرد های حل مشکالت بر اساس فرآیند  آشنایي 

 .پرستاری و با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق ،اصول اخالقي و موازین شرعي

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 پس از پایان این درس انتظار می رود فراگیر بتواند: 

 مراقبت در منزل را شرح دهد.  تاریخچه   •

 مددجویان نیازمند به مراقبت در منزل را شرح دهد.   •

 مزایای مراقبت در منزل را شرح دهد.   •

 معایب و چالش های مراقبت در منزل را توضیح دهد.  •

 نقش پرستار در تیم ارائه دهنده مراقبت در منزل را توضیح دهد.   •

 مراحل بازدید مراقبت در منزل را توضیح دهد.  •

 مهارت های برقراری ارتباط با مددجو و اعضای خانواده او را شرح دهد.   •

 ذکر کند.  مسائل اخالقي و قانوني مراقبت در منزل را   •

 اهمیت ارائه برنامه فرد محور را بیان کند.   •

 مراقبت در منزل را بر اساس مراحل فرایند پرستاری شرح دهد .   •

 مددجو، اعضای خانواده و شرایط زندگي، اجتماعي، اقتصادی و ... را به طریق مناسب مورد بررسي قرار دهد.   •

(، تشخیص های پرستاری و نیازهای آموزشي متناسب با  assessmentبر اساس داده های به دست امده از مرحله بررسي ) •

 بیمار را لیست کند. 

بر اساس تشخیص های پرستاری لیست شده برای بیمار و اعضای خانواده وی، برنامه ریزی جهت مراقبت در منزل را  انجام   •

 دهد.  

 برنامه تدوین شده مراقبت در منزل را برای بیمار و خانواده اش اجرا کند.   •

 برنامه مراقبت در منزل اجرا شده برای بیمار و خانواده وی را مورد ارزشیابي قرار دهد.   •

 
 

 عنوان مبحث: سیستم متابولیک )دیابت(
 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالیني، روش های تشخیصي و درماني بیماری دیابت را به اختصار شرح دهد.   •

 ندگي آنها، برنامه مراقبت در منزل مناسب را ارائه نماید بر اساس نیازهای مددجو، اعضای خانواده و سبک ز •

 نیازهای آموزشي مددجو و خانواده را تعیین و بر اساس آن برنامه آموزش به مددجو و خانواده را تدوین نماید.   •

 



 

 

 عنوان مبحث: سیستم قلب و گردش خون )انفارکتوس قلبی و پرفشاری خون(
 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالیني، روش های تشخیصي و درماني بیماری انفارکتوس قلبي را به اختصار شرح دهد.   •

بر اساس نیازهای مددجوی مبتال به انفارکتوس قلبي، اعضای خانواده وی و سبک زندگي آنها، برنامه مراقبت درمنزل مناسب را   •

 ارائه نماید 

انفارکتوس قلبي و خانواده را تعیین و بر اساس آن برنامه آموزش به مددجو و خانواده را  نیازهای آموزشي مددجوی مبتال به   •

 تدوین نماید.  

 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالیني، روش های تشخیصي و درماني بیماری پرفشاری خون را به اختصار شرح دهد.   •

سبک زندگي آنها، برنامه مراقبت در منزل مناسب را    بر اساس نیازهای مددجوی مبتال به پرفشاری خون، اعضای خانواده وی و •

 ارائه نماید 

 نیازهای آموزشي مددجو و خانواده را تعیین و بر اساس آن برنامه آموزش به مددجو و خانواده را تدوین نماید.   •

 

 عنوان مبحث: سیستم تنفس )آسم و آلرژی( 

 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالیني، روش های تشخیصي و درماني بیماری آسم را به اختصار شرح دهد.     •

 بر اساس نیازهای مددجوی مبتال به آسم، اعضای خانواده وی و سبک زندگي آنها، برنامه مراقبت درمنزل مناسب را ارائه نماید  •

 ن و بر اساس آن برنامه آموزش به مددجو و خانواده را تدوین نماید.  نیازهای آموزشي مددجوی مبتال به آسم و خانواده را تعیی •

 

 عنوان مبحث: سرطان و مراقبت تسکینی  
 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالیني، روش های تشخیصي و درماني سرطان پستان و پروستات را به اختصار شرح دهد.   •

عضای خانواده وی و سبک زندگي آنها، برنامه مراقبت درمنزل  بر اساس نیازهای مددجوی مبتال به سرطان پستان و پروستات، ا  •

 مناسب را ارائه نماید 

نیازهای آموزشي مددجوی مبتال به سرطان پستان و پروستات و خانواده را تعیین و بر اساس آن برنامه آموزش به مددجو و   •

 خانواده را تدوین نماید. 

 مراقبت تسکیني را تعریف کند.   •

 کیني را شرح دهد.  اعضای تیم مرابت تس •

 تفاوت مراقبت تسکیني و مراقبت پایان عمر رابیان کند.   •

 اهمیت برقراری ارتباط با بیمار تحت مراقبت تسکیني و اعضای خانواده او را شرح دهد.   •

 اقدامات مناسب برای رفع عوارض شایع در بیمار تحت مراقبت تسکیني را توضیح دهد. •

 نحوه مدیریت درد را بیان کند.   •

 عالئم مرگ قریب الوقوع را شرح دهد.   •

 نیازهای مددجوی در حال احتضار را بیان کند.   •

 نیازهای اعضای خانواده بیمار در حال احتضار را توضیح دهد.  •

 ( را شرح دهد.  Griefمراحل سوگ ) •
 
 
 

   عنوان مبحث: تصادفات و تروماها )ضایعات نخاعی(
 

 ژی، تظاهرات بالیني، روش های تشخیصي و درماني بیمار دارای ضایعات نخاعي را به اختصار شرح دهد.  پاتوفیزیولو •



 

 

بر اساس نیازهای مددجوی مبتال به ضایعات نخاعي، اعضای خانواده وی و سبک زندگي آنها، برنامه مراقبت درمنزل مناسب را   •

 ارائه نماید 

عي و خانواده را تعیین و بر اساس آن برنامه آموزش به مددجو و خانواده را  نیازهای آموزشي مددجوی مبتال به ضایعات نخا •

 تدوین نماید. 

•  

 :1رویکرد آموزشی •

2مجازی                                      حضوری                                                 3ترکیبي 

  :رویکرد آموزشی انتخاب شدهیادگیری با عنایت به  - های یاددهی  روش

 رویکرد مجازی 

 وارونه کالس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ببرید: فیلم اموزشي تهیه شده با استفاده از نرم افزار   سایر موارد     نامCamtasia 

 ویکرد حضوریر

  و ...(  رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ  سخنراني تعاملي 

  های کوچک    بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL ) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله  (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

  یادگیری مبتني بر بازی 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 مراقبت های پرستاری در منزل   ارائه تقویم جدول 

   روز و ساعت کالس:

 مبحث عنوان   جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیری 

  تاریخ ارائه 

 )شنبه(

نام مدرس/  

 مدرسان

ارائه توضیحات الزم در مورد طرح دوره، تکالیف و   1

 همچنین مقدمه ای بر مراقبت درمنزل 

پرسش و پاسخ، بحث  

 گروهي

 دکتر احساني 

گروهي،  پرسش و پاسخ، بحث  دیابتمدل های مراقبت در منزل،  2

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   سرطان  3

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   مراقبت تسکیني 4

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ئه تکلیف گروهي دانشجویانارا 5

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایقای نقش 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ئه تکلیف گروهي دانشجویانارا 6

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ارائه تکلیف گروهي دانشجویان 7

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 احسانيدکتر   

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ارائه تکلیف گروهي دانشجویان 8

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   پرفشاری خون  9

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   قلبي انفارکتوس 10

 سناریو یادگیری مبتني بر 
 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   صدمات نخاعي  11

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   آسم 12

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ارائه تکلیف گروهي دانشجویان 13

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   کلیف گروهي دانشجویانارائه ت 14

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر خوش نظر  



 

 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   کلیف گروهي دانشجویانارائه ت 15

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   گروهي دانشجویانیف ارائه تکل 16

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر خوش نظر  

 

 

 روز و ساعت کالس:  

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیری 

  تاریخ ارائه 

 )سه شنبه(

نام مدرس/  

 مدرسان

تکالیف و  ارائه توضیحات الزم در مورد طرح دوره،  1

 همچنین مقدمه ای بر مراقبت درمنزل 

پرسش و پاسخ، بحث  

 گروهي

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   دیابت مدلهای مراقبت در منزل،  2

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   سرطان  3

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   تسکینيمراقبت  4

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ئه تکلیف گروهي دانشجویانارا 5

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایقای نقش 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ئه تکلیف گروهي دانشجویانارا 6

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ارائه تکلیف گروهي دانشجویان 7

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ارائه تکلیف گروهي دانشجویان 8

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر احساني 

پاسخ، بحث گروهي،  پرسش و  پرفشاری خون  9

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   قلبي انفارکتوس 10

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   صدمات نخاعي  11

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   آسم 12

 یادگیری مبتني بر سناریو 
 دکتر خوش نظر  



 

 

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   ارائه تکلیف گروهي دانشجویان 13

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   کلیف گروهي دانشجویانارائه ت 14

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   کلیف گروهي دانشجویانارائه ت 15

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر خوش نظر  

پرسش و پاسخ، بحث گروهي،   یف گروهي دانشجویانارائه تکل 16

، یادگیری مبتني بر سناریو 

 ایفای نقش 

 دکتر خوش نظر  

 

 

 وظایف فراگیران: 

 زیر بنای علمی مناسب برای فراگیری مطالب مورد تدریس را کسب کنند.   •

در تهیه تکالیف خود منابع علمی جدید را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع داشته  •

 باشند.  

 در جلسات کالس درس به طور منظم و بدون تاخیر حضور یابند. •

صورت آفالین )از طریق فیلم آموزشی یا پاورپوینت صداگذاری شده (  در صورت برگزاری جلسه درس به  •

حتما تا قبل از جلسه بعد، محتوای آموزشی ارائه شده توسط اساتید مربوطه را مطالعه کرده و سواالت و 

 ل از استاد مربوطه بپرسند. اشکاالت خود را از طریق ایمی
 

 ور فعال شرکت نمایند . در تکالیف ارائه شده توسط اساتید عالقمندانه و بط •

 در امر ارائه تکالیف محوله توسط استاد امادگی الزم را داشته و داوطلب باشد.  •

 تکالیف خود را در زمانهای تعیین شده با همکاری سایر اعضای گروه، ارائه نمایند.  •

 

 تکالیف دانشجویان:

نفره، با انتخاب یکي از اختالالت مطرح  در این درس دانشجویان موظف هستند در قالب گروه های سه تا چهار  

درس، اقدام به تهیه یک سناریو در رابطه با آن موضوع کرده و پس از تایید سناریوی مربوطه    شده در کالس 

، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابي  و نیازهای آموزشي  به بررسي، لیست کردن تشخیص های پرستاری  توسط استاد، 

  راگیران موظف هستند ابطه با بیمار مورد نظر و اعضای خانواده وی بپردازند. ف برنامه مراقبت در منزل در ر

مختلف نظیر  وی را به صورت تلفیقي با استفاده از روش های  جلسات مراقبت در منزل به بیمار و خانواده  



 

 

ارائه دهند. ایفای نقش و تهیه  پاورپوینت، پاورپوینت صداگذاری شده،    ... انیمیشن و  مسلما    فیلم آموزشي، 

گروههایي که در ارائه تکلیف مورد نظر نوآوری داشته باشند نمره بهتری خواهند گرفت. عالوه بر این دانشجویان  

هفته قبل از تاریخ ارائه تکلیف مورد نظر    3هر گروه باید سناریوی مربوط به خود را حداقل  باید توجه کنند که  

موظف هستند  آنها  در صورت تایید سناریو توسط استاد،  برای استاد مربوطه از طریق ایمیل ارسال کنند و  

تاریخ معین شده در طرح درس  را  راس  تکالیف  دهند.  ارائه    تکلیف مورد نظر  ارائه  به  بنابراین جلساتي که 

دانشجویان اختصاص داده شده، اساتید مربوطه هیچ محتوایي ارائه نمي دهند و محتوای ارائه شده توسط خود  

 ان منبع امتحان توسط کالس مورد استفاده قرار مي گیرد.  دانشجویان به عنو

اجباری است و اگر دانشجویی این مهم را انجام ندهد نمره    الزم به ذکر است ارائه تکلیف در این درس  نکته مهم:

 ناتمام برای وی محسوب خواهد شد . 

 

 : روش ارزیابی دانشجو

 و سهم نمره اساتید دوره  سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی  

 نمره  5 گروهي  ارائه تکلیف 

)در قالب ارائه کیس و سواالت   آزمون پایان ترم 

چند گزینه ای، تشریحي، صحیح غلط و جور  

 کردني( 

 نمره  14

 نمره  1 حضور فعال در کالس درس 

 نمره  20 نمره کل 
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