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شتي ردماني جهرم   دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

)غیرحضوری( دوره طرح  

Course plan           
 

 

 مراقبت های پرستاری در منزل 
 

 تهيه کنندگان:

 شهره جوادپور 

 و 

کاری   و مرکز آموزش مجازی   ات و توسعه آموزش زپشكيمرکز مطالع ي  ربانهم رزیی ردس كميته با هم

 

1400 بهمن   

 

 ................ دانشگاه / دانشکده
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 واحد عملی 0.5و واحد نظری  1.5  تعداد واحد : مراقبت های پرستاری در منزل نام درس :

 1400-1401دوم  نيمسال رس :ارائه د مدت زمان  کارشناسی پرستاری   رشته و مقطع تحصيلی :

 رشهره جوادپو:  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

 –پورنوروز استاد  –فخرآوری استاد  –واحد عملی : استاد جوادپور 

 مقدماستاد 

 1401خرداد تا  1400بهمن  زمان شروع و پايان :

نويد از سامانه  وری : استفادهآموزش غير حض آموزش:فضای  3پرستاری بزرگساالن و سالمندان  پيشنياز :

 امکان اتاق پراتيکدرصورت  –

یاادگیری  دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گردددوره : ح شر ساامانه  و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در 

به منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت  ره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استادین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوفالا الکترونیک به صورت

 .شدد و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواه .
 

 ف نهايی دوره: اهدا
 

 ف نهايی دورهاهدا رديف
 ایرانع سالمتی در مشکالت شایآشنایی با  1
 بکارگیری رویکردهای بررسی و راهبردهای حل این مشکالت براساس فرایند پرستاری 2
 مراقبت خانواده محور با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق، اصول اخالقی و موازین شرعی 3
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 دوره اختصاصیف اهدا رديف
 لیک را بدانند.م متابودر سیستدانشجویان اختالالت شایع  1

مرردد ویان،  نرردنی  سرربک د سرری  شررواهد، برر بررر  بررسی سیستم متابولیک، دیابت، چاقی مرضی و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی 

 مراقبت اد خود در اصالح روش دندنی
 تم نردش خون رابدانند.دانشجویان اختالالت شایع در سیس 2

و نقش پرستار در پیشگیری و ارائه مراقبت های مبتنی بر فرایند پرستاری ری خون ، پرفشاMIبررسی مشکالت سیستم نردش خون: 

 با تأکید بر آمودش »مراقبت اد خود«
 دانشجویان اختالالت شایع در سیستم تنفس را بدانند. 3

اصالح سبک  ستاری وایند پرت های مبتنی بر فرونقش پرستار در پیشگیری و ارائه مراقببررسی مشکالت سیستم تنفس: آسم، آلرژی 

 دندنی
 دانشجویان اختالالت شایع در سیستم ایمنی رابدانند. 4

شناخت مسئله سرطان: پستان و پروستات همراه با مراقبت های تسکینی براساس تشخیص های پرستاری و آمودش به فرد و خانواده 

 ی مراقبت اد خود در چگونگ
 ه را بدانند.ی و مراقبت های مربوطتروماها: ضایعات نخاعدانشجویان تصادفات و  5

 برنامه ریزی مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری وکمک به فردو خانواده برای مراقبت در منزل
سرری دانشجویان تمرین ارائه خدمات پرستاری در منزل، رعایت اصول ایمنی مدد و، آمودش خ 6 خررانواده و برر مرردد و و  ودمراقبتی به 

 ا نمایش دهند.رایط شبیه سادی شده ریت سالمتی مدد و در شوضع
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فاهیم پرستاری، مهارت الدم به ذکر است ضمن تدریس این واحد درسی به دانشجویان کمک می شود تا با استفاده اد آموخته های خود و با بهره نیری اد نظریه ها، م •

 ت اشاره شده وخانواده آنها در مراکز درمانی و منزل بپردادد.ویان مبتال به اختالالری به مراقبت اد مدد و رعایت اصول اخالقی براساس فرایند پرستا های تفکر خالق

 

 

 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ا ابزارهای تعاملی استاد ب*** نوع محتوا*

 ای درسدانشجو جهت ارائه محتو

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ائهار

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

 –تااااافر و   اااا   سکای روم ا ادوب کانکت  آنالین    دیابت 

سااا  سااانان   -وات

 ن ید

 دانش   

 –تااااافر و   اااا   وم سکای را ادوب کانکت  آنالین    دیابت 

سااا  سااانان   -وات

 ن ید

 دانش   

         دیابت  ) عملی(

 –تااااافر و   اااا   سکای روم ا ادوب کانکت  آفالین   فشار خون 

سااا  سااانان   -وات

 ن ید

 دانش   

 –تااااافر و   اااا   سکای روم ا ادوب کانکت  آفالین  چاقی

سااا  سااانان   -وات

 ن ید

 دانش   

 ن فشار خوچاقی و  
 )عملی(

        

 –تااااافر و   اااا   کای روم سا ادوب کانکت  آنالین  آسم وآلرژی 

سااا  سااانان   -وات

 دانش   
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 ن ید

 آسم  و آلرژی
 ملی()ع

        

MI  
 سندرم حاد کرونر 

 –تااااافر و   اااا   سکای روم ا ادوب کانکت  آنالین 

سااا  سااانان   -وات

 ن ید

 دانش   

MI   تااااافر و   اااا   ای روم سکا ادوب کانکت  آنالین– 

سااا  سااانان   -وات

 ن ید

 دانش   

MI  ()عملی         

 –تااااافر و   اااا   سکای روم ا ادوب کانکت  آنالین  ضایعات نخاعی 

سااا  سااانان   -وات

 ن ید

 دانش   

 –تااااافر و   اااا   سکای روم ا ادوب کانکت  آنالین  ضایعات نخاعی

سااا  سااانان   -وات

 ن ید

 دانش   

 عیضایعات نخا
 )عملی( 

        

 –تااااافر و   اااا   سکای روم ا دوب کانکت ا آنالین  سرطان )پستان و پروستات(

سااا  سااانان   -وات

 ن ید

 دانش   

         (عملی ) سرطان پستان 

 
 (تماعیو شکبه های اجadobe connect ، ،آموزش آنالینتی مدیا، آزمونهای آنالین پادکست، ویدئوکست،مال)نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده از کتابخانه های دیجیتال اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها استفاده از شبکه)آموزشهای حمایتی و مکمل :  **
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  (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب یط اده از محاستف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pblیادگیری ترکیبی ، فلیپ ،  ، مدلهایآموزش در گروههای کوچک )درس بصورت غیرمجازی :  روشها و مدلهای ارائه**** 

 (گیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوتسطح یاد***** 

 (ها، درونی سازی عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشحیطه نگرش 

ل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستق
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  زار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالیدنرم اف

 استوری الین
 

 

 

 منابع درسي : 

 2018  راحی  برونر سودارث –داخلی  هایرایش کتابآخرین وی منبع اصلی: -

  راحی فیپس و الکمن –آخرین ویرایش کتاب داخلی  کمک کننده :منابع   -

 :نحوه ارزشيابی 

 ارزشيابی تکوينی و ارزشيابی پايانی : 

باه داعایت مالک های زیر .... درصد نمره در ندر صورت رارزشيابی تکوينی : - شاود  مای  حااظ  هاایی ل لا  مره ن شاجو تع  ن

 می گیرد.
 

 فضای یادگیری الکترونیک پاسخ به موقع به تکالیف فردی از -
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 درس : نحوه محاسبه نمره كل

 

 نمره 15ارزشیابی نظری: 

 و تاالر نفتگوین های آنال در مباحث کالسحضور منظم و شرکت فعال  : نمره 0.5 •

 زهای برنزارشده در طول ترم یکوئ : نمره 0.5 •

و  بصورت پاورپوینت تعیین شده )ارائه مطلب درسی  بصورت نروهی انجام تکیف کالسی : ه نمر  2 •

 کتابچه آمودش به بیمار

 ترم بصورت غیر حضوری آدمون میان :مره ن 6 •

 آدمون پایان ترم : نمره  6 •

 اشد.مره نهایی براساس  مع هرتعداد اد آیتم های ذکر شده می بن •

 نمره 5: عملی ارزشیابی 

ندن سناریو و ایفای نقش بعنوان پرستار خوا :آمودش به بیمار: حضور منظم و فعال در  لسات عملی •

 انجام پروسیژرهای مرتبط با – نقد  آمودش به بیمار توسط دانشجویان –مراقبت در منزل و بیمار 

بصورت آنالین یا آفالین ارایه خواهد مار آمودش به بیبررسی و ) بعضی اد  لسات مرتبط با  بیماری 

 شد(

 آدمون آسکیدرصورت مساعد بودن شرایط :   •



 8 

 

 

 مقررات : 

 ئوری و حدنصاب نمره عملی را جداگانه کسب نمایید .ید حد نصاب نمره تقبولی در این درس بابرای 

  یک جلسه: های آنالین در کالس  تعداد دفعات مجاز غیبت

 ان پایانی ضروری است و امتحیه آزمونهای حین ترم، کوئیزها مشارکت دانشجویان در کل
 


