
 

 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  
 

 پرستاری 5دانشجويان ترم  گروه فراگير :                                          پرستاری در منزل یمراقبتها  عنوان درس :

                           3سالمندان  پرستاری بزرگساالن: پيش نياز                                                                                         ساعت برگزاری کالس :    

  امیری دلويیخانم افشاری ، :مدرس                                                           411-410 :اول نيمسال 

 m_amiridelui@yahoo.com                                                               (   یعمل) 5/1واحد)نظری( 5/0:  عداد واحد ت

  شرح درس: 

تصنادفات و تروماانا سنراان انای شنايع ، ،تننس   ،گردش خون ، کیولبمتا یستمهایدر س عيشامل اختالالت شا 

 ه اناينظر،از  یریبا بهره گ خود یاستساده از آموخته اا با شودیدروس به دانشجو کمک م نيا  يتدر.ضمن باشدیم

 انيمددجو زبه مراقبت ا یپرستار نديبر اساس فرا ،یاصول اخالق تيتسکر خالق و رعا یمهارت اا یپرستار میمساا،

 .و منزل بپردازد یبزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت مورداشاره و خانواده انان در مراکز درمان

 هدف کلي درس :

حل مشکالت  یو راابرداا یبررس یاا کرديبا رو رانيدر ا یمتع ساليبا مشکالت شا یپرستار انيدانشجو يیآشنا

 یشرع نيو مواز یبر اصول اخالق یاز تسکر خالق مبتن یریو با بهره گ یپرستار نديبر اساس فرا
 اهداف ویژه: 

 رود که: یانتظار م در پايان اين درس از دانشجو

 ديکاسیون اای مراقبت در منزل را تعريف و توضیح داد.و ان ارائه دانده مراقبت یافراد حرفه ا مراقبت در منزل ،-0

بر اساس  و خانواده را ماریبرنامه آموزش به ب ،آسم یماریکنترل ب یبرا یاقدامات آموزش ،( ی)آسم و آلرژ یتنسس ستمیمشکالت س-2

 بیان نمايد. در مراقبت از خود در منزل فرايند پرستاری

بر  یمبتن یو ارائه مراقبت اا یریشگیخون( و نقش پرستار در پ یپرفشار -MIده )نمو یگردش خون را بررس ستمیمشکالت س-3

 .ديرا ذکر نما "مراقبت از خود "بر آموزش  دیبا تاک ،یپرستار نديفرآ

 را بیان نمايد. بر شوااد یمبتن یپرستار ی( ارائه مراقبتهایمرض چاقی – ابتي)دکیمتابول یاا ستمیس یبررس-4  

 مراقبت از خود یبا آموزش به فرد و خانواده در چگونگ یپرستار صیبر اساس تشخ ینیتسک یپرستار یمراقبتها ،اای شايعسراان -5

 را توضیح داد.



 

و خانواده را در مراقبت از  ماریآموزش به ب، یپرستار صیرا بر اساس تشخ یپرستار یبرنامه مراقبت اا را تعريف، ضايعات نخاعی-6

 .ديخود در منزل ارائه نما

  .دينما انیدر منزل  را ب یمراقبت -یدرمان یراابردااو  یفشار یزخم اا یعوامل خطر برا ،افراد مستعد زخم بستر -7

 :سیتدر و الگوی  روش

 (  یتسکر انتقاد تيسازمان دانده ،پرسش وپاسخ جهت تقو شی) پی،سخنران یگروا بحث
 : ازيمورد ن زاتيوتجه لیوسا

 انهراي – کيماژبورد و تيوا -پروژکتور دئويو
 :انیدانشجو فیووظا فيتکال

 . انالين حضور بموقع وفعال درکالس 

 شده ومطالعه ومرور مطالب از قبل. یمراجعه به منابع معرف

 . باشدیم یالزام یوتراکم ینيتکو یابیشرکت دانشجو درارزش

 به بعد. 2102مرتبط با مباحث درس از سال  یسیارائه مقاله انگل
 دانشجو : يابيروش ارزش

 

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

 2 11 و انجام تکالیف یمجاز یحضور در کالس ها 1

 3 11 آزمون تکوینی  2

 3 11 انجام تکلیف عملی 3

 12 01 آزمون تراکمی )پایان ترم( 5

 21 111 - جمع

 /. واحد عملي5

مراجعه  مراقبت در منزل مراکز ارائه دانده به  انجام شدهو اماانگی  دانشجويان موظف استند ابق برنامه  ريزی 

نمايند،رعايت اصول ايمنی مددجو ،آموزش خودمراقبتی به مددجو و خانواده ،بررسنی وضنعیت سنالمت منددجو در 

 عرصه اای  اماانگ شده)بیمارستان،مراکز سالمت جامعه،منازل مددجويان (را انجام و ارائه نمايند.

با توجه به بیمناری  نیو مراقب مارانیبه ب یو آموزش یبرنامه جامع مراقبتنجام شده امچنین  با توجه به گروه بندی ا

 نمايند.ارائه مشخص شده تدوين و اای 
 

 

 منابع مطالعه : 

زی محمودی مهدی،فریدوني پيمان،صدرالهي علي،ادبي فيروزجاني .مراقبت های پرستاری در منزل بر اساس سر فصل آموزشي شورای عالي برنامه ری -1

 1931،علوم پزشکي.چاپ اول .تهران ،جامعه نگر

.چاپ اول یپرستتار انیپرستتاران و دانشتجو ی.مراقبت در منزل برانبیز انیپور پگاه،نور یمختار،مطهور یاعظم،محمود ي،قربانیمنش هاد یجعفر2

 1931تهران،

 1931، سال در منزل، انتشارات صبح آراد یپرستار یعاطفه، مراقبت ها  يفهام الد،يم  يبرج-9

 
4-Smeltzer S.C, Bare B. Brunner and Suddarth's Text Book of Medical Surgical Nursing. 12th ed. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins; 201 



 

 طراحي پيشگام تدریس  (( جدول) )
                                                                          

   پرستاری 5دانشجویان ترم گروه فراگير :                                                       پرستاری در منزل یمراقبتها  : عنوان درس 

 امیری دلوییمه معصو نام استاد :                                                                               411-410 اول   نيمسال :

 عملی 5/1واحد)نظری( 1.5 تعداد واحد :                                                                                                                      روز برگزاری کالس
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه
 تعیین اهداف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازین   _معارفه اول

 
 دوم

 

 منزل دیبازد

 کند. فيرا تعر دمنزليبازد -0
 منزل را ذکر کند. ديبازد مراحل-2

 آن را شرح داد. اتيیو جز دمنزليقبل از بازد یآمادگ یروشها-3

 کند. انیزارش را بآن و موارد مهم در نوشتن گ تیو اام یسيگزارش نو نحوه-4

 

 

 

 

 سوم

 

 

 مراقبت در منزل

 

 

 دينما فيمراقبت در منزل را تعر-0

 ديارائه دانده مراقبت در منزل را ذکر نما یافراد حرفه ا-2

 دينما انیعملکرد پرستار مراقبت در منزل را ب طهیح-3

 مصوب پرستار خانواده را شرح داد. فيوظا-4

 کند.مراقبت در منزل را عنوان  ديفوا-5

 ديمراقبت در منزل را ذکر نما یاا ونیکاسياند-6

 

 چهارم

 

 خود مراقبتي

 خود مراقبتی جسمی را بیان نمايد.-0

 خود مراقبتی روانی و عااسی را توضیح داد.-2

 خود مراقبتی اجتماعی را توضیح داد.-3

 شرح داد.خود مراقبتی معنوی را تعريف نموده و -4

 

 

 

 

 پنجم

 

 

 ياختالالت تنفس

 

 

 دي( را ذکر نمای)آسم و آلرژ یتنسس ستمیمشکالت س-0

 دينما انیو ب یبتواند علل مختلف آسم را ابقه بند-2

 ديرا عنوان نما یپوکسیا یعالئم و نشانه اا-4

 .دينما انیآسم را ب یماریکنترل ب یبرا یاقدامات آموزش-5

 را ذکر کند. یکنترل پنومون اي یریشگیپ یاقدامات مناسب برا-6

را براسناس فراينند و خانواده را در مراقبنت از خنود در مننزل  ماریبرنامه آموزش به ب-7

 ديارائه نماپرستاری 



 

 

 

 

 

 ششم

 

 

 گردش خون ستميمشکالت س

(MIیو پرفشار )خون 

 

 .دينام ببر وکاردرایکننده از وقوع مجدد انسارکتوس م یریشگیپ یراه اا-0

 .دیکن انیرا ب دوکاریاقدامات الزم در بروز انسارکتوس م-2

 .دیکن فيرا تعر پرتنشنياا-3

 .ديفشار خون را نام ببر شيعالئم افزا-4

 دیفشار خون را شرح دا شيکنترل افزا یراه کار اا-5

 نديبر اساس فرا را منزل و خانواده را در مراقبت از خود در ماریبرنامه آموزش به ب-6

 ديارائه نما یپرستار

 

 

 

 

 

 هفتم

 

 

 

 وستات پرو  نهيسرطان س

 

 

 کند  سهيرا مقا یو سلول سراان یعیساختمان و عملکرد سلول اب-0

 افتراق بگذارد. میو بد خ میخوش خ یتوموراا نیب-2

 کند. فیدرمان اادر سراان را توص ريو سا  یدرمان یمیش یپرتو درمان  ینقش جراح-3

 ت را بشناسدو پروستا نهیفرد مبتال به سراان س ینیو عالئم بال یولوژيزیپاتوف-4

و پروسنتات را  نهیبه سراان سن انيدر مبتال یپرستار یو مراقبت اا یاقدامات درمان-5

 کند. انیب

 از خود و آموزش به فرد مبتال و خانواده او را انجام داد. یبرنامه خود مراقبت نيتدو-6

 مراقبت اای تسکینی را توضیح داد.-7

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 هشتم

 

 

 

 

 

 (يمرض چاقي – ابتی)دکيمتابول یها ستميس

 را بشناسد  ابتيد-1

 داد حیرا توض ابتيانواع د-2

 را بداند ابتيو درمان د ميعال-3

 باشد یابتيد مارانیب یبرا یبرنامه خود مراقبت نيقادر به تدو-4

 انجام داد یزندگ کیس رییو خانواده او را در تغ ماریب یبتواند راانما-5

 بداندرا  یمرض یعوامل موثر در بروز چاق-6

 را ذکر کند یمرض یدرمان چاق یرااها-7

 ارائه داد را بر اساس فرايند پرستاری الزم یپرستار یبرنامه مراقبت اا-2

 به مددجو و خانواده او اموزش داد یسبک زندگ رییتغ نهیدر زم-9



 

 

 

 

 نهم

 ذهم

 

 

 تصادفات و تروماها

 (ينخاع عاتی)ضا

 

 ن را بداندو عالئم مربوط به آ فيراتعر یشوک نخاع-0

 را نشان داد.  عهياز دست رفته بر حسب محل ضا یاا یعالئم و ناتوان-2

 کند. سهيبه اور کامل مقارا انواع قطع نخاع -3

 . دينما ستیرا ل یپاراپلژ ماریب یپرستار یاا صیتشخ-4

 کند. انی) گردن ، کمر ( را ب یمهره ا نیب سکيد  یعالئم ارن-5

 دينما نيتدو یپرستار صیرا بر اساس تشخ یپرستار یبرنامه مراقبت اا-6

 ديو خانواده را در مراقبت از خود در منزل ارائه نما ماریبرنامه آموزش به ب-7

  یازدهم

 

 زخم بستر

 افراد مستعد زخم بستر را ذکر کند-0

 دينما انیرا ب یفشار یزخم اا یعوامل خطر برا-2

 .دينما ستیکننده زخم بستر را ل جاديعوامل ا نيمهمتر-3

 .ديعنوان نمابر اساس فرايند پرستاری در منزل را  یمراقبت -یدرمان یراابرداا-4

 دينما انیدرمان زخم را ب نينو یروش ااانواع -0 روش های نوین درمان زخم دوازدهم

  ( ينیتکو يابي)ارزش 

 

  موفق باشيد  

 اميری دلویي افشاری ،     

 


