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

                           3سالمندان  : پرستاری بزرگساالنپيش نياز                      12 تا 10دوشنبه ها ساعت  ساعت برگزاری کالس :

 فاطمه افشاری :مدرس                                                              1400-01 اولنيمسال 

 f.afshar34@yahoo.com                                                        واحد)نظری( 75/0:  عداد واحد ت

  شرح درس: 

 یپرساتار ميمفااه، ه هاینظر،از  یريبا بهره گ خود یاستفاده از آموخته ها با شوديشجو کمک مس به داندر نیا در

بزرگساال و  انیماددجو زباه مراقبات ا یپرساتار نادیبر اساس فرا ،یاصول اخالق تیتفکر خالق و رعا یمهارت ها

 .ردازدو منزل بپ یسالمند مبتال به اختالالت مورداشاره و خانواده انان در مراکز درمان

 هدف كلي درس :

حل مشکالت  یو راهبردها یبررس یها کردیبا رو رانیدر ا یع سالمتیبا مشکالت شا یپرستار انیدانشجو ییآشنا

 یشرع نیو مواز یبر اصول اخالق یاز تفکر خالق مبتن یريو با بهره گ یپرستار ندیبر اساس فرا

 اهداف ويژه: 

 ود که:ر یانتظار م در پایان این درس از دانشجو

برناماه و  ،را بياان کناد آسام یماريکنترل ب یبرا یاقدامات آموزش و( ی)آسم و آلرژ یتنفس ستميمشکالت س .1

 نماید.تدوین  مراقبت از خود در منزل جهت بر اساس فرایند پرستاری و خانواده را ماريآموزش به ب

و ارائه  یريشگيدر پرا ار خون( و نقش پرست یپرفشار -MIنموده ) یگردش خون را بررس ستميمشکالت س .2

 .دیذکر نما "مراقبت از خود "بر آموزش  ديبا تاک ،یپرستار ندیبر فرآ یمبتن یمراقبت ها

 یمبتن یپرستار یمراقبتها را شرح داده و(یمرض چاقی – ابتی)دکيمتابول یها ستميس يماری های مربوط بهب .3

 را بيان نماید. بر شواهد

با آموزش به فرد و  یپرستار صيبر اساس تشخرا  ینيتسک یپرستار یمراقبتهاو  ،را نام ببرد های شایعسرطان  .4

 توضيح دهد.  مراقبت از خود یچگونگرابطه با خانواده در 



 

 نحوه ی ارائه درس:

 سخنرانی و پرسش و پاسخ به صورت آنالین و آفالین

 سازمان دهنده شيپ:   سيتدر یالگو

 دانشجو : فيو تکال فيوظا

 ابدیحضور  نیرأس ساعت و بطور منظم در کالس درس آنال ستیبا یدانشجو م  . 

 دیو مطالعه نما یرا بارگزار نیآفال یدر موعد مقرر کالس ها ستیبا یدانشجو م . 

 حاضار  نیاآنال یدر کاالس هاا نیآفال یشده و کالس ها یو مطالعه منابع معرف یبا آمادگ ستیبا یدانشجو م

 باشد . شرکت فعال داشته یشده و در مباحث درس

 : يابيارزش

 نمره 2%         10    کالس ها         هيو شرکت منظم در کل نیحضور به موقع در کالس آنال 

 نمره 4%         20                                        انجام درست و به موقع تکاليف 

 نمره14         %70                                                    (                  ی)تئوریتراکم یابيارزش  

  

 منابع مطالعه : 

محمودی مهدی،فریدونی پيمان،صدرالهی علی،ادبی فيروزجانی .مراقبت های پرستاری در منزل بار اسااس سار  -1

 1397،فصل آموزشی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.چاپ اول .تهران ،جامعه نگر

پرساتاران  ی.مراقبت در منزل برانبیز انیپور پگاه،نور یمختار،مطهور یاعظم،محمود ی،قربانیمنش هاد یجعفر2

 1396.چاپ اول تهران،یپرستار انیو دانشجو

 1396در منزل، انتشارات صبح آراد، سال  یپرستار یعاطفه، مراقبت ها  یفهام الد،يم  یبرج-3

4-Smeltzer S.C, Bare B. Brunner and Suddarth's Text Book of Medical Surgical 

Nursing. 12th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طراحی پيشگام تدریس  (( جدول) )

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

 فاطمه افشاری نام استاد :                                                             99-00اول    نيمسال :

 (واحد)نظری 75/0 حد :تعداد وا                                         12تا  10دوشنبه ها :   روز برگزاری کالس

 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 اول

 )آنالین(

 

 _ارزشيابی آغازین   _معارفه

. مراقبت در تبيين انتظارات

 منزل در بيماری آسم

 تعيين اهداف  _جايابي  _برقراری ارتباط اطمينان از داشتن پيشنيازها 

 دي( را ذكر نمای)آسم و آلرژ يتنفس ستميمشکالت س-1

 دينما انيو ب یعلل مختلف آسم را طبقه بندبتواند -2

 ديرا عنوان نما يپوكسيه یعالئم و نشانه ها-4

 .دينما انيآسم را ب یماريكنترل ب یبرا ياقدامات آموزش-5

و خانواده را در مراقبت از خود در منزل را براساس  ماريبرنامه آموزش به ب-7

 ديارائه نما یپرستار نديفرا

 دوم

 )آفالین(
 

 گردش خون ستميت سمشکال

(MI) 

 
 

 .ديكن انيرا ب وكاردياقدامات الزم در بروز انفاركتوس م -1

نام  وكاردرايكننده از وقوع مجدد انفاركتوس م یريشگيپ یراه ها -2

 .ديببر

مراقبت از خود در منزل را  جهتو خانواده  ماريبرنامه آموزش به ب -3

 ديارائه نما یپرستار نديبراساس فرا

 

 

 سوم

 فالین()آ

 

 گردش خون ستميمشکالت س

 خون( ی)پرفشار

 ارزشيابي تکويني 

 .ديكن فيرا تعر پرتنشنيها-1

 .ديفشار خون را نام ببر شيعالئم افزا-2

 ديفشار خون را شرح ده شيكنترل افزا یراه كار ها-3

و خانواده را در مراقبت از خود در منزل را بر  ماريبرنامه آموزش به ب-4

 ديارائه نما یستارپر ندياساس فرا

 



 

و  چهارم

 پنجم

 )آفالين(

 

 ت(ابی)دکيمتابول یها ستميس

 .را بشناسد  ابتيد-1

 .دهد حيرا توض ابتيانواع د-2

 .را بداند ابتيو درمان د ميعال-3

 باشد يابتيد مارانيب یبرا يبرنامه خود مراقبت نيقادر به تدو-4

 انجام دهد يزندگ کيس رييا در تغو خانواده او ر ماريب یبتواند راهنما-5

ارائه  یرستارپ نديالزم را بر اساس فرا یپرستار یبرنامه مراقبت ها-6

 دهد

 به مددجو و خانواده او اموزش دهد يسبک زندگ رييتغ نهيدر زم-7

 

 

 ششم

 )آفالين(

 

 و پر وستات نهيسرطان س 

 كند  سهيرا مقا يو سلول سرطان يعيساختمان و عملکرد سلول طب-1

 افتراق بگذارد. ميو بد خ ميخوش خ یمورهاتو نيب-2

درمان هادر سرطان  ريو سا  يدرمان يميش يپرتو درمان  ينقش جراح-3

 كند. فيرا توص

و پروستات را  نهيفرد مبتال به سرطان س ينيو عالئم بال یولوژيزيپاتوف-4

 بشناسد

و  نهيبه سرطان س انيدر مبتال یپرستار یو مراقبت ها ياقدامات درمان-5

 كند. انيپروستات را ب

از خود و آموزش به فرد مبتال و خانواده او را  يبرنامه خود مراقبت نيتدو-6

 انجام دهد.

 دهد. حيرا توض ينيتسک یمراقبت ها-7

  ( ینیتکو یابي)ارزش 

 

 موفق باشيد

 


