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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني جهرم

 

)حضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

 

  پرستاری مراقبت در منزل

 

  تهيه کنندگان:

پرستاریاساتيد گروه   

و    

و  گروه های   مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي درسیبرنامه ریزی كميته با همکاری 

 پرستاریآموزشی دانشکده 

 شهره جوادپور تدوين کننده:استاد 

1041الس  
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 واحد عملی 4.1واحد نظری و  1.1 تعداد واحد : مراقبت های پرستاری در منزل نام درس :

 2042-2041نيمسال دوم  مدت زمان ارائه درس :  رستاریکارشناسی پ  رشته و مقطع تحصيلی :

 1042تا خرداد  1041همن ب زمان شروع و پايان : :  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

 و اتاق پراتيک آموزش حضوری  آموزش:فضای  3پرستاری بزرگساالن و سالمندان  پيشنياز :

 

شایان ذکر است براساس این طرر  مطالب درسی ارایه می گردد.,و در طی این درس متناسب با ساعات حضوری ارائه می گردد. بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت ورودی .....دراین درس جهت دانشجویان شرح دوره : 

 و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت حضوری برگزار خواهد شد. .ام خواهد گرفت دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استاد به منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انج
 

 ف نهايی دوره: اهدا
 

 ف نهايی دورهاهدا رديف
 دانشجویان اختالالت شایع در سیستم متابولیک را بدانند. 1

اهد، بررسیی سیبک دنیدمی میددنویان، بررسی سیستم متابولیک، دیابت، چاقی مرضی و ارائه مراقبت های پرستاری مبتنیی بیر شیو

 مراقبت اد خود در اصالح روش دندمی
 دانشجویان اختالالت شایع در سیستم مردش خون رابدانند. 2

، پرفشاری خون و نقش پرستار در پیشگیری و ارائه مراقبت های مبتنی بر فرایند پرستاری MIبررسی مشکالت سیستم مردش خون: 

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

بررسی مشکالت سیستم تنفس: آسم، آلرژی ونقش پرستار در پیشگیری و ارائه مراقبت های مبتنی بر فرایند پرستاری و اصالح سبک 

 دندمی
 دانشجویان اختالالت شایع در سیستم ایمنی رابدانند. 4

ن و پروستات همراه با مراقبت های تسکینی براساس تشخیص های پرستاری و آمودش به فرد و خیانواده شناخت مسئله سرطان: پستا

 در چگونگی مراقبت اد خود 
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 دانشجویان تصادفات و تروماها: ضایعات نخاعی و مراقبت های مربوطه را بدانند. 5

 ای مراقبت در منزلبرنامه ریزی مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری وکمک به فردو خانواده بر
دانشجویان تمرین ارائه خدمات پرستاری در منزل، رعایت اصول ایمنی مددنو، آمودش خودمراقبتی بیه میددنو و خیانواده و بررسیی  6

 وضعیت سالمتی مددنو در شرایط شبیه سادی شده را نمایش دهند.

 

 

 جدول زمانبندي دروس
حیطه های سطح  سرفصل مطالب

 *****یادگیری
مدلهای ارائه ها و  روش* 

  درس بصورت حضوری

ابزارهای تعاملی استاد با  وع محتوان

دانشجو جهت ارائه محتوای 

 درس

موزش )فضای آ 

 حضوری(

آموزشهای ** ساعت ارائه

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

 )تکوینی و پایانی(

 شناختی  دیابت 

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

تاال  گفتگو  –مانه نوس  را  بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

ا  رااااامانه 

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

. مااای گاااراا

 ا ائه پروژه

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 

 پررش شفاهی 

 شناختی  دیابت 

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

اال  گفتگو ت –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

ا  رااااامانه 

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 

 پررش شفاهی 

  -شناختی  دیابت  ) عملی(

نقررد وارزیررابی   

آموزش مبتنی بر رانا سو 

 و شبیه راز 

 آزمو  آرکی    اتاق پراتیک   
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 ترکیب قضاوت

عاااااااااااا فی   

ارزشرررری،اری  

 سازماندهی

  وانی حرکتی 

اجرای مسرتق،  

سرعت و دقت   

 هماهنیی حرکتی

 شناختی  فشار خون 

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

تاال  گفتگو  –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

ب ی کااه منااا

ا  رااااامانه 

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 

 پررش شفاهی 

 شناختی  چاقی

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

تاال  گفتگو  –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

ه ا  رااااامان

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 

 پررش شفاهی 

 چاقی و فشار خون  

 )عملی(

  -شناختی 

نقررد وارزیررابی   

 ترکیب قضاوت

عاااااااااااا فی   

ارزشرررری،اری  

 سازماندهی

  وانی حرکتی 

آموزش مبتنی بر رانا سو 

 و شبیه راز 

 آزمو  آرکی    اتاق پراتیک   
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اجرای مسرتق،  

سرعت و دقت   

 هماهنیی حرکتی

 شناختی  آسم 

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

تاال  گفتگو  –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

ا  رااااامانه 

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

میااا  تااری پاسااا  

 – کااوسی  –تااری 

 پررش شفاهی 

 شناختی  آلرژی

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

تاال  گفتگو  –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

ا  رااااامانه 

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 

 پررش شفاهی 

 آسم  و آلرژی

 )عملی(

  -شناختی 

نقررد وارزیررابی   

 ترکیب قضاوت

عاااااااااااا فی   

ارزشرررری،اری  

 سازماندهی

  وانی حرکتی 

اجرای مسرتق،  

سرعت و دقت   

 هماهنیی حرکتی

آموزش مبتنی بر رانا سو 

 و شبیه راز 

 آزمو  آرکی    اتاق پراتیک   

MI  
 سندرم حاد کرونر 

 شناختی 

باااا ساارااا ا   

تاال  گفتگو  –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 
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 –فهمیااااااااا   

 ا برا ک

ا  رااااامانه 

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

 پررش شفاهی 

MI          

MI  ()شناختی  عملی-  

نقررد وارزیررابی   

 رکیب قضاوتت

عاااااااااااا فی   

ارزشرررری،اری  

 سازماندهی

  وانی حرکتی 

اجرای مسرتق،  

سرعت و دقت   

 هماهنیی حرکتی

آموزش مبتنی بر رانا سو 

 و شبیه راز 

 آزمو  آرکی    اتاق پراتیک   

 شناختی  ضایعات نخاعی 

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

تاال  گفتگو  –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

ا  رااااامانه 

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 

 پررش شفاهی 

 شناختی  ضایعات نخاعی

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

تاال  گفتگو  –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 پواتسا -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

ا  رااااامانه 

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 

 پررش شفاهی 
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مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

 ضایعات نخاعی

 )عملی( 

  -شناختی 

نقررد وارزیررابی   

 ترکیب قضاوت

عاااااااااااا فی   

ارزشرررری،اری  

 سازماندهی

  وانی حرکتی 

 اجرای مسرتق، 

سرعت و دقت   

 هماهنیی حرکتی

آموزش مبتنی بر رانا سو 

 و شبیه راز 

 آزمو  آرکی    اتاق پراتیک   

 شناختی  سرطان پستان 

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

تاال  گفتگو  –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

رااااامانه  ا 

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 

 پررش شفاهی 

 شناختی  سرطان پروستات 

باااا ساارااا ا   

 –فهمیااااااااا   

 کا برا 

تاال  گفتگو  –رامانه نوس    بحث گروهی  –رخنرانی 

 واتساپ -

 چها شنبه  7کالس شما ه 

 12تا  8

فیلم ، کلیپ و 

مناااب ی کااه 

نه ا  راااااما

نوسااااااااااا  

بااااا گ ا   

مااای گاااراا. 

 ا ائه پروژه

میااا  تااری پاسااا  

 –کااوسی   –تااری 

 پررش شفاهی 

  -شناختی  (عملی سرطان پستان ) 

نقررد وارزیررابی   

 ترکیب قضاوت

آموزش مبتنی بر رانا سو 

 و شبیه راز 

 آزمو  آرکی    اتاق پراتیک   
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عاااااااااااا فی   

ارزشرررری،اری  

 سازماندهی

  وانی حرکتی 

اجرای مسرتق،  

سرعت و دقت   

 هماهنیی حرکتی

 
 (... وروش کالس وارونه  –استفاده از روش های تدریس فعال مث، سخنرانی تعاملی   در گروههای کوچک  حضوری  آموزش) مدلهای ارائه درس بصورت مجازی :  روشها و *

 (زیابی   ترکیب قضاوت:)به یادسپاری  فهمیدن  کاربرد  تجلی،  نقد وارشناختی شام، سطو سطح یادگیری * * **

 (:)دریافت و توجه   واکنش نشان دادن   ارزشی،اری  سازماندهی ارزشها  درونی سازی  شام،  حیطه نیرش عاطفیاهداف ****

 : )تقلید  اجرای مستق،  سرعت و دقت   هماهنیی حرکتی   عادی شدن ( شام،  حیطه روان حرکتیهداف ا****

 

 توسط دانشجو پروژه –سمینار  -برگزاری کنفرانسام،  ش آموزش های مکم، : *****

 

 پرسش و پاسخ –ارزشیابی  تکوینی شام، کوییز  ******

ارزشیابی تکمیلی  شام، آزمون پایان ترم* * * * * * 
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 منابع درسي : 

 

  نراحی  برونر سودارث –داخلی  هایآخرین ویرایش کتاب منبع اصلی: -

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

 

 :نحوه ارزشيابی 

 ارزشيابی تکوينی و ارزشيابی پايانی : 

 در صورت رعایت مالک های زیر .... درصد نمره در نمره نهایی لحاظ مری شرود بره دانشرجو تعلر  ارزشيابی تکوينی : -

 می گیرد.

 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی  -

 

 کالسیشرکت فعال در تعامالت  -
 

 

 ه در کوئیز هامشارکت فعاالن -

 

 
 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :

 

 نمره 51ارزشیابی نظری: 

 و تاالر مفتگونمره:  حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس  4.0 -

 نمره:  کوئیزهای برمزارشده در طول ترم  4.1 -

کتابچه  پروژه: ورتبصتعیین شده )ارائه مطلب درسی  بصورت مروهی انجام تکیف کالسینمر ه :   2 -

 )آمودش به بیمار

 ترم بصورت حضوری آدمون میان نمره : 6 -

 آدمون پایان ترم : نمره  6 -

 نمره نهایی براساس نمع هرتعداد اد آیتم های ذکر شده می باشد. -

 نمره 1ارزشیابی عملی : 

ان پرستار حضور منظم و فعال در نلسات عملی: آمودش به بیمار: خواندن سناریو و ایفای نقش بعنو -

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

 بیماری

 آزمون آسکی  -
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 مقررات : 

 . برای قبولی در این درس باید حد نصاب نمره تئوری و حدنصاب نمره عملی را جداگانه کسب نمایید 

 

  در کالس عملی غیبت مجاز نمی باشد مشارکت دانشجویان در  – جلسه 1تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس

 کلیه آزمونهای حین ترم  کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است 
 

 
 

 
 

 

 

 تاییدیه مدیر گروه آموزشی

 


