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 (course planطرح دوره )

 (نظری واحدی 2.1ساعتی برای یک درس 1جلسه21)برای یک دوره درس کامل، 

 واحدی عملی(2.1ساعتی برای درس6جلسه 21)برای یک دوره درس کامل 

 پرستاری کارشناسی: مقطع و رشته تحصیلی             جراحی-داخلی:گروه آموزشی            پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 ارشد

پیش            نظری     : نوع واحد :تعداد واحد           یجراح-یمزمن داخل یها یماریاز اختالالت و ب یپرستار:  نام درس

        بزرگساالن سالمت وضعیت پایش پاتوفیزیولوژی، اختصاصی، داروشناسی: نیاز

 دانشکده پرستاری تبریز:مکان برگزاریزمان برگزاری کالس: روز:........      ساعت:.......             

 زاده اهلل ضیدکتر روشنگر، دکتر جبارزاده، دکتر ف انیآقا :مدرسیناقای دکترروشنگر   : مسئول درس       تعداد دانشجویان:     

 انیو خانم دکتر اهلل بخش

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

ضو ع وندیکه منجر به پ یدر اختالالت مزمن بزرگساالن و موارد یپرستار یدر خصوص مراقبت ها یریو کسب مهارت فراگ یآشنائ

 نیا یمراقبت یازهایکه بتواند ن یبه نحو یپرستار یها هیو نظر ندیبر اساس فرآ ماری. آموزش به بگردد¬یشده م ادی مارانیبه ب

و نحوه و آموزش نحوه مراقبت از  یمراقبت در منزل بازتوان یو اجرا یزیو قادر به برنامه ر مودهن یرا شناسائ انیگروه از مددجو

 بر شواهد باشد. یو خانواده مبتن انیخود به مددجو

 اهداف بینابینی:

 (یپرستار یها صیتشخ یبر مبنا یمفهوم مراقبت در منزل و بازتوان ،یمفهوم اختالالت مزمن، مفهوم خود مراقبت ی)معرف

ر د هیدر اختالالت مذکور،نقش تغذ جیرا یکاربرد داروها  ند،یمبتال به سرطان بر اساس فرآ انیاز مددجو یپرستار ی)مراقبت ها

و  انمارینحوه مراقبت از خود به ب ،آموزشیپرستار یها صیبر اساس تشخ یپرستار ریو درمان اختالالت مذکور، تداب یریشگیپ

 خانواده آنان  (  



در  هیدر اختالالت مذکور،نقش تغذ جیرا ی(، کاربرد داروهارهیو غ یانواع استوم ،ی)اولسر معده و مریگوارش ستمیمزمن س عاتی)ضا

و  انماریبت از خود به بنحوه مراق ،آموزشیپرستار یها صیبر اساس تشخ یپرستار ریو درمان اختالالت مذکور، تداب یریشگیپ

 خانواده آنان

 ریو درمان اختالل فوق، تداب یریشگیدر پ هیدر اختالل مذکور، نقش تغذ جیرا یو کاربرد داروها یقلب یمزمن در )نارسائ عاتی)ضا

 و خانواده آنان( مارانیآموزش نحوه مراقبت از خود به ب ،یپرستار یها صیبر اساس تشخ یپرستار

ت از نحوه مراقب ،آموزشیپرستار یها صیبر اساس تشخ یپرستار ریاعضا، تداب وندیدر پ جیرا یعضو و  کاربرد داروها وندی)مفهوم پ

 عضو( وندیمرتبط با پ یو درمان اختالل فوق، موارد اخالق یریشگیدر پ هیو خانواده آنان، نقش تغذ مارانیخود به ب

و درمان اختالل  یریشگیدر پ هیدر اختالالت مذکور، ، نقش تغذ جیرا یو  کاربرد داروها یویمزمن کل یمزمن در نارسائ عاتی)ضا

 و خانواده آنان( مارانینحوه مراقبت از خود به ب ،آموزشیپرستار یها صیبر اساس تشخ یپرستار ریفوق، تداب

بر  یارپرست ریو درمان اختالل فوق، تداب یریشگیدر پ هیدر اختالالت مذکور، نقش تغذ جیرا یو کاربرد داروها ابتیمزمن د عاتیضا

 و خانواده آنان مارانینحوه مراقبت از خود به ب ،آموزشیپرستار یها صیاساس تشخ

 و درمان یریشگیدر پ هیدر اختالالت مذکور، نقش تغذ جیرا یو  کاربرد داروها یمزمن انسداد تنفس یمزمن در نارسائ عاتی)ضا

 و خانواده آنان( مارانینحوه مراقبت از خود به ب ،آموزشیپرستار یها صیبر اساس تشخ یپرستار ریاختالل فوق، تداب

 ریو درمان اختالل فوق، تداب یریشگیدر پ هیدر اختالالت مذکور، نقش تغذ جیرا یو  کاربرد داروها یمزمن در سکته مغز عاتی)ضا

 و خانواده آنان مارانینحوه مراقبت از خود به ب ،آموزشیپرستار یها صیبر اساس تشخ یپرستار

 ریو درمان اختالل فوق، تداب یریشگیدر پ هیدر اختالالت مذکور، نقش تغذ جیرا یو  کاربرد داروها مریمزمن در آلزها عاتی()ضا

 و خانواده آنان مارانینحوه مراقبت از خود به ب ،آموزشیپرستار یها صیبر اساس تشخ یپرستار

و درمان اختالل فوق،  یریشگیدر پ هیدر اختالالت مذکور، نقش تغذ جیرا ی( و کاربرد داروهادزی)ایمنیا ¬¬ستمیمن سمز عاتیضا

 و خانواده آنان مارانینحوه مراقبت از خود به ب ،آموزشیپرستار یها صیبر اساس تشخ یپرستار ریتداب

 با اختالالت مزمن و خانواده آنها انیمددجو یپرستار در رابطه با اصالح سبک زندگ نقش

 

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح



 سایر وارد)لطفا نام ببرید(..........................

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 شرکت فعال در کالس -1

 اراائه خالصه مقاالت علمی مرتبط با عناوین درسی -2

 شرکت در امتحان پایان ترم -3

 

 

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 07آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 17شرکت فعال در کالس                درصد نمره         27انجام تکالیف 

نمره درس نظری:   

 نمره       2     ............مورد:........................................................................................................................1ارائه کنفرانس  .1

 نمره   3عدد(:.............................................   12جمعاً نمره،  22/7مورد)هر مورد  1بیب کارت برای هر جلسه  .2

 6نمره(، )دکتر روشنگر  2/2نمره(، )دکتر فیض اهلل زاده  2/3نمره(، )دکتر اهلل بخشیان  2/2امتحان نظری)دکتر حسنخانی  .3

 نمره         2/11..  ..............................................................................................................نمره(،.....................

 نمره  2/7.. حضور و غیاب )فعال(: .........................................................................................................      

 

 

 ب( نمره کارآموزی:

 منظور شده است که شامل موارد ذیل است: 27نمره کارآموزی هر بخش از 



بررسی وضعیت سالمت تا ارزشیابی بر اساس الگوهای پرستاری برای هر بخش)ارائه  یک گزارش کامل از مددجویان از -1

 نمره 2کتبی(: .........   

 نمره 12.....  حضور فعال در بخش)ارائه بالینی تکالیف(:....................................................................................... -2

 نمره 3     انه)ارائه کتبی(:.....................................................................................................سه مورد گزارش روز -3

 

 

 

 نوع آزمون 

صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 غلط–

 سایر وارد)لطفا نام ببرید(..........................

 فهرست منابع:

 طبق سرفصل دروس


