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 اهداف نهایی دوره

تالالت مزمن بزرگساالن و سب مهارت فراگیران در خصوص مراقبت پرستاری در اخآشنایی و ك  -1

 منجر به انجام پیوند عضو   موارد

 نظریه های پرستاری یا  آموزش به بیمار بر اساس فرایند و  -2

برنامه ریزی و اجرای مراقبت در منزل، باز توانی و  شناسایی نیازهای بیماران دچار اختالل مزمن و  -3

   نحوه مراقبت از خود به مددجویان و خانوادهآموزش 
 

 

 اهداف اختصاصی دوره

 دهد. مفهوم اختالالت مزمن و خودمراقبتی را شرح-1

 

 توضیح دهد. یم مراقبت در منزل و بازتوانی را با رویکرد پرستاری  مفاه -2

 

یی قلبی، مزمن شامل نارسا پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و چگونگی تشخیص بیماریهای  -3

را تشریح    سرطان و  ایدز، نارسایی مزمن انسدادی تنفس،نارسایی مزمن كلیوی، اختالالت عصبی 

 نماید.

 

در درمان اختالالت مزمن یاد  داروهای رایج در درمان اختالالت مزمن مطروحه و كاربرد آنهارا  -4 

 بیان كند. شده  

 

 را مطرح نماید.بیماریهای مزمن ذكر شده مرتبط با   تشخیص های پرستاریدر تدابیر پرستاری  -5

 

 نحوه مراقبت از خود را در بیماری های مزمن مطروحه به بیماران و خانواده آنها آموزش دهد.  -6

 

 نقش تغذیه را در پیشگیری و درمان اختالالت مزمن مطروحه شرح دهد.  -7

 

زمن و خانواده آنها تشریح  نقش پرستار در اصالح سبک زندگی مددجویان مبتال به اختالالت م  -8

 نماید.

 

 روش های كاهش عوارض و ارتقاء كیفیت زندگی در بیماران مزمن را تشریح كند. -9

 

 نقش پرستار را در مراقبت از بیماران دریافت كننده و اهدا كننده عضو توصیف كند. -10

 

 مفهوم پیوند عضو و اقدامات پرستاری مربوط به آن را بیان نماید.-11

 

 موراد اخالقی مرتبط با پیوند عضو را توضیح دهد.  -12
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 جدول زمانبندی درس

تاریخ و  سرفصل مطالب

 ساعت ارائه

 منابع درسی   روش تدریس  مدرس 

 

 روش ارزشیابی   امکانات مورد نیاز

 )تکوینی و پایانی( 

درس و طررح  معرفی   

وظرررایف و تکرررالیف 

 دانشجویان

مفهررروم اخرررتالالت 

خرودمراقبتی   ، مزمن، 

مفرراهیم مراقبررت در 

 منزل و بازتوانی

 شنبهیک

8-10 

21/6 /400 

دكترررررر 

 اسالمی

همراه با   ی سخنران

 با پرسش و پاسخ 

 د یاسال شینما

 

برررر اسررراس منرررابع 

طرح  در  شده  گنجانده 

درس و سررایر منررابع 

 پیشنهادی استاد 

ال سری وتریكامپ  ،

  دی

، اینترنرررت برررا 

 سرعت مناسب

تکلیررف  در ارایرره 

 سرررامانه نویرررد

سرررط همرررره تو

 دانشجویان

 

 آزمون پایان ترم-

اختالل نارسایی قلبی،   

تغذیه، روش داروها،

های كاهش عوارض،  

مراقبت پرستاری و  

نحوه مراقبت از خود  

 بیماران

 شنبهیک

8-10 

28/6 /400 

 
دكترررررر 

 اسالمی

همراه با   ی سخنران

پرسش و پاسخ  با 

 د یاسال شینما

" 
 

 کیر  شفاهی  هیارا "

 لیاصر  یمقاله علم

پرراور بررا  معتبرررو 

مبحرر  از پوینررت 

اخررتالل نارسررایی 

 قلبررری توسرررط

خرررانم دانشرررجو 

 راستگو

  

  

تکالیف  - در   ارایه 

نظر گرفتره شرده 

توسرررط همرررره 

در دانشررررجویان 

 سامانه نوید

 انیررآزمررون پا -

 ترم

 

نارسایی مزمن  اختالل 

انسدادی تنفس،  

تغذیه، كاهش  داروها،

مراقبت   ،عوارض

نحوه  پرستاری و 

ود  مراقبت از خ

   بیماران 

 

 شنبهیک

8-10 

4/7/400 

دكترررررر 

 اسالمی

برا   یسخنران همراه 

برا پرسش و پاسخ   

 نمایش اسالید

ال سی   كامپیوتر ، "

اینترنت با   دی،

 سرعت مناسب

 یشررفاه هیررارا -

 یمقالره علمر  کی

و معتبرر بره   لیاص

صرررورت پررراور 

از  مبحر    نتیپو

نارسررایی مررزمن 

ترنفس  انسدادی 

خرررانم  توسرررط 
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  حمیدی پور

 

تکالیف  - در   ارایه 

نظر گرفتره شرده 

برررررای همرررره 

دانشررررجویان در 

 دیسامانه نو

 آزمون پایان ترم-

نارسایی مزمن كلیه ،  

تغذیه ،كاهش  داروها،

، مراقبت  عوارض

نحوه  پرستاری، 

مراقبت از خود  

 بیماران 

 شنبهیک

8-10 

11/7 /400 

دكترررررر 

 حجت

 

برا   یسخنران همراه 

 با پرسش و پاسخ 

 دیاسال شینما

  

 

 

، ال سی  وتریكامپ "

، اینترنت با   دی

 سرعت مناسب

 

  کی  یشفاه هیارا

  لیاص  یمقاله علم

و معتبر به صورت  

از   نتیپاور پو

مبح  اختالل  

مزمن  نارسایی 

  خانم توسط كلیه 

   رییسی

 

در   فیتکال  هیارا  -

نظر گرفتره شرده 

توسرررط همرررره 

در  انیدانشررررجو

 دیسامانه نو

 

 آزمون پایان ترم-

اختالالت مزمن  

متابولیک ،  

تغذیه، كاهش  داروها،

آموزش   عوارض ،

نحوه مراقبت از خود  

  به بیماران

 شنبهیک

8-10 

18/7 /400 

دكترررررر 

 اسالمی

همراه با   ی سخنران

 با پرسش و پاسخ 

 د، یاسال شینما

  

بر اساس منابع  

گنجانده شده در طرح  

درس و سایر منابع  

پیشنهادی استاد  

 مربوطه

  کی  یشفاه هیارا "

  لیاص  یممقاله عل

و معتبر به صورت  

  از  نتیپاور پو

اختالالت  مبح   

  مزمن متابولیک 

 آقای خواره توسط 

در    فیتکال هیارا -

نظر گرفته شده  

ه توسط هم

در   انیدانشجو

 دیسامانه نو

 ترم انیآزمون پا-

الالت مزمن  اخت

گوارش ،  

تغذیه، كاهش  داروها،

مراقبت   ،عوارض 

 شنبهیک

8-10 

9/8/400 

دكتر خانم  

 بادیه پیما

پرسش   با  یسخنران

 و پاسخ 

 د،یاسال شینماو 

  

 "  

 یشررفاه هیررارا -

 یمقالره علمر  کی

و معتبرر بره   لیاص
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نحوه   پرستاری و 

مراقبت از خود  

 یماران ب

 

 

صرررورت پررراور  

از  مبحر    نتیپو

اخررتالالت مررزمن 

توسررط گرروارش 

 خانم راستگو 

 

 

در   فیتکال  هیارا  -

نظر گرفتره شرده 

توسرررط همرررره 

در  نایدانشررررجو

 دیسامانه نو

 

 آزمون پایان ترم-

سکته مغزی،  

تغذیه، كاهش  داروها،

مراقبت  عوارض ،

نحوه  پرستاری ، 

مراقبت از خود به  

 بیماران 
 

 

 شنبهیک

8-10 

16/8 /400 

 

بادیه دكتر  

 پیما

همراه با   یسخنران -

 پرسش و پاسخ 

 د،یاسال شینمابا

  

 

 یشررفاه هیررارا - " "

 یمقالره علمر  کی

ر بره و معتبر  لیاص

صرررورت پررراور 

 از  مبحر    نتیپو

مغزی   خانم سکته 

 حمیدی پور 

در  فیتکررال هیررارا

نظر گرفتره شرده 

توسرررط همرررره 

در  انیدانشررررجو

 دیسامانه نو

 آزمون پایان ترم-

،  بیماری ایدز

تغذیه، كاهش  داروها،

، مراقبت  عوارض 

نحوه  پرستاری و 

مراقبت از خود  

 بیماران 

 شنبهیک

8-10 

23/8 /400 

دكترررررر 

 حجت

همراه با   ی سخنران -

پرسش و پاسخ 

 د یاسال شیبانما

  

  کی  یشفاه هیارا " "

  لیاص  یمقاله علم

و معتبر به صورت  

صدا   نتیپاور پو

شده از   ی گذار

ایدز   مبح   

توسط دانشجو  

 رییسی خانم 

 دیدر سامانه نو 

 

در   فیتکال  هیارا  -

نظر گرفتره شرده 

توسرررط همرررره 

در  انیدانشررررجو
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 دیسامانه نو

 

 آزمون پایان ترم-

بیماری هپاتیت  

تغذیه، كاهش  داروها،

مراقبت  عوارض ،  

نحوه  پرستاری،

مراقبت از خود  

 بیماران 

 

 شنبهیک

8-10 

30/8 /400 

 

 

دكترررررر 

 حجت

همراه با   ی سخنران -

 با پرسش و پاسخ 

 د، یاسال شینما

  

 

  یشفاه هیارا - " "

  یمقاله علم کی

و معتبر به   لیاص

صورت پاور  

مبح      از نتیپو

توسط  هپاتیت 

آقای  دانشجو 

 خواره 

 

در   فیتکال  هیارا- 

نظر گرفتره شرده 

توسرررط همرررره 

در  انیدانشررررجو

 دیسامانه نو

 

 آزمون پایان ترم-

مراقبررت پرسررتاری از 

مررددجویان مبررتال برره 

سرررطان بررر اسرراس 

فرآینرررد و الگوهرررای 

داروهررا،  پرسررتاری،

 تغذیه

 شنبهیک

8-10 

12/9 /400 

 دكترانم خ

 بادیه پیما

همراه با   ی سخنران

با  پرسش و پاسخ 

   دیاسال شینما

 
" 

  کی  یشفاه هیارا "

  لیاص  یمقاله علم

و معتبر به صورت  

از   نتیپاور پو

سرطان  مبح   

توسط دانشجو  

 راستگو خانم 

 

در   فیتکال  هیارا  -

نظر گرفتره شرده 

توسرررط همرررره 

در  انیدانشررررجو

 دیسامانه نو

 

 آزمون پایان ترم-

كررراهش عررروارض 

تقررراء سررررطان و ار

 كیفیررررت زنرررردگی، 

مراقبت  نحوه  آموزش 

و   از خود بره بیمراران

نقرررش پرسرررتار در 

زنردگی   حاصال سبک 

 شنبهیک

8-10 

14/9 /400 

دكتر  خانم 

 بادیه پیما

همراه با   ی سخنران -

پرسش و پاسخ  با 

 د یاسال شینما

  

 

 

مقاله   کی هیارا - " "

  و معتبر به لیاص

صورت پاور  

ز مبح    ا پوینت

عوارض سزطان و 

ارتقای كیفیت  

توسط  زندگی 



 

7 

 

7 

 مددجو و خانواده

 

 
 

 

دانشجو خانم 

 حمیدی پور 

  

 

 هیررراراارایررره  -

در نظررر  فیتکررال

گرفته شده توسط 

دانشرجو  انیهمه 

 دیدر سامانه نو

 

 

 آزمون پایان ترم-

مفهوم پیونرد عضرو و 

اقرردامات پرسررتاری ، 

نقرررش پرسرررتار در 

مراقبررت از بیمرراران 

اهداء  و  كننده  دریافت 

ه عضرو  و مروارد كنند

اخالقی مرتبط با پیوند 

 عضو

 شنبهیک

8-10 

21/9 /400 

دكترررررر 

 حجت

همراه با   ی سخنران -

پرسش و پاسخ  با 

 د یاسال شینما

بر اساس منابع  

گنجانده شده در طرح  

درس و سایر منابع  

پیشنهادی استاد  

 مربوطه

دو     یشفاه هیارا - "

  لیاص  یمقاله علم

و معتبر به صورت  

  از نتیپاور پو

پیوند عضو  مبح   

توسط  

خانم  نشجویان دا

اقای  و رییسی 

بصورت  خواره 

   جداگانه

 

در   فیتکرال  هیارا-

نظر گرفتره شرده 

توسرررط همرررره 

در  انیدانشررررجو

 دیسامانه نو

 

 آزمون پایان ترم -
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 قسمت مربوط به كارآموزی:

 یجراح یداخل مزمن پرستاری از اختالالت و بیماریهای كارآموزی درس  دورهنام 

 5/1ساعت( تعداد واحد:  77) میزان ساعت/واحد 

 

 خانم دكتر بادیه پیما  -اقای دكتر حجت -اسالمی اكبرمربوطه: آقای دكتر  د یاسات اساتید مربوطه 

 

 مزمن  انبیماربا  جراحی –كلیه بخش های داخلی   عرصه كارآموزی 

 

شرح كارآموزی و  

 خدمات 

پرستاری    ندیبر فرا  یمبتنمزمن خاص در اختالالت ارائه مراقبتها و مداخالت پرستاری 

با توجه به   ...،یروزمره زندگ تهایی فعال ،ای هیتغذو   ییبر مراقبتهای دارو دیبا تاك 

 مددجو یو اجتماع یروان تیوضع

 

 منابع: 

 از خود اختالالت مزمن، پیوند اعضا، مراقبت در منزل، بازتوانی و مراقبت مرتبط با  مقاالت معتبر علمی  و  كتب

 منابع پیشنهادی:

 
1) Smeltzer S.C, Bare G.B, Hinkle J.L, Cheever K.H. Brunner & Suddarth`s 

Textbook of Medical-Surgical Nursing.(Last Edition). Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins; 

2) Black, Joyce M., Jane Hokanson Hawks, and Annabelle M. Keene. Medical-

Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes - Single Volume. 

W.B. Saunders Company, (last edition)  

بیماریهای مزمن: یک سرمایه گذاری حیاتی. سازمان جهانی بهداشت   (3 از  اداره بهداشت    -پیشگیری 

زاده، رشید رمضانی، منصور علی مددی، ثریا    همگانی كانادا. مترجمین: سیامک عالیخانی، علیه حجت

  1388  بجانی.چاپ اول ، تهران: مركز نشر صدا

  1388، زهرا فتوكیان.چاپ اول ، تهران: نشر و تبلیغ بشریآموزش به بیمار و خانواده. فاطمه غفاری (4

بل (5 برونر،  اساس  مفهومی)بر  نقشه  مبنای  بر  آموزش   ، جراحی  و  داخلی  پرستاری  جامع  ک،  درسنامه 

 1388 سالمی -فیپس و الكمن(. معصومه نیشابوری، طاهره صادقی.چاپ اول  تهران: نشر جامعه نگر

 .1384بیماریهای مزمن: ماهیت و درمان اختصاصی آن.ساموئل هانمان، ترجمه حسین مظفری كجیدی  (6
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هر  پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری در سرطان. فیپس: ترجمه افشین شروفی: تهران: انتشارات چ (7

1373. 

 1384پرستاری در سرطان. شرلی اوتو. ترجمه آرام فیض. تهران: دانشگاه ایران  (8

 كاربرد بالینی و عوارض داروهای سرطان: برای دستیاران.كارورزان. پرستاران. خداداد زندیان.  (9

 .1385مروری بر پیوند كلیه. محمد رضا محمدی فالح. تهران: نسل نوین (10

 

 : قسمت نظری نحوه ارزشیابی 

 

 نمره  درصد شرح فعالیت  ردیف
 2 %20 و ارایه تکالیف  شركت فعال در مباح  درسی   1

 3 %20 توسط هر دانشجو  علمی مرتبط با عناوین درسی مقاله 3ارایه  

 5 %75 پایان ترم آزمون  3

 10 %100 جمع 

 

 

 نحوه ارزشیابی كارآموزی:

 

 نمره  درصد شرح فعالیت  ردیف
بر اساس مزمن راقبتی پرستاری در زمینه اختالالت  ارائه و اجرای سه طرح م  1

، آموزش به  تغذیه ای،الگوی منتخب پرستاری با تاكید بر مراقبت های دارویی 

 بیمار و اصالح سبک زندگی

45% 5/4 

 1 %10 در بخش با حضور استاد مربوطهتوسط دانشجو ارایه یک ژورنال كالب  2

 5/4 % 45 تحت نظر استاد مربوطه ای بالینی مراقبتهای پرستاری و پروسیجرهانجام  3

 10 %100 جمع 

 

 از دانشجویان انتظار می رود مقررات : 
 د. نزیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس را كسب نمای -1

 گسترش دهند.كتب و مقاالت معتبر با استفاده از بح  های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات  - 2

در تهیه تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این   - 3

 داشته باشند.  منابع 

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

 نمایند.  را دنبال

 باشند.  حضور یافته و در بح  های علمی شركت موثر داشتهدرس در كالسهای  – 5

شركت   تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی كامل در جلسات آزمون پایان ترم - 6

 كنند. 
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 اهد شد. منظور خودرس  اشد نمره صفر برای داشته ب غیبت غیر موجه دانشجو حتی یک چنانچه – 7

 می باشد.  14در این درس نمره قبولی  نصاب حد -8
 
 
 
 

 من اهلل توفیق


