
 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی و درمانی سبزوار

 دانشکده پرستاري و مامايی

                                    (2داخلي و جراحي ) ازاختالالت وبیماري هاي پرستاري :درس عنوان

 وکارآموزي : نظري  :درس نوع

 واحد( 5/1واحد(کارآموزي ) 5/1)نظری :واحد تعداد

    داخلي و جراحي پرستاري کارشناسي ارشد3ترم  : ه دانشجورشت ترم و

 داروشناسي اختصاصي ،پایش وضعیت سالمت بزرگساالن پاتوفیزیولوژي،  یاهم نياززنيا پيش دروس

 تدین  آقاي ، نخانم استاجي ،خانم توفیقیا   :مدرسين

 :شرح درس

،مراقبت های پرستاری دراختالالت مزمن   بالیني و نظري تجارب سبک اب فراگیران تامبناي این درس این است که فرصتي فراهم شود 

به نحوی که پرستاری  وباآموزش به بیماربراساس فرایند ونظریه ها ی رایادگرفته بزرگسال ومواردی که منجر به انجام پیوندعضو شده 

مراقبت واجرای مراقبت درمنزل ،بازتوانی وآموزش نحوه   بتواندنیازهای مراقبتی این گروه ازمدجویان راشناسایی نموده وقادربه برنامه ریزی

 وخانواده مبتنی برشواهد باشد.مددجویان  خود به از

 : دانشجویان در پایان درس قادر باشند: اهداف درس

 بیماران  و اختالالت مزمنبا چگونگي آموزش به مددجووخانواده ،مراقبت ازمبتالیان،آموخته اي قبلي خودبااستفاده از

 (راو..."گوارش"،سیستم جذب وهضم ودفعددرسیستم هاي حیاتي )قلب وعروق ،تنفس ،مغزواعصاب،متابولیکي ودیابتوندعضوپی

 شرح دهند. وآموزش مراقبت ازخود درمحیط هاي مختلف  پرستاري براساس الگوي منتخب

 یادگيري  _شيوه هاي یاددهي 

 العه انفرادی، سنجش و ارزشیابی ) تئوری(دانشجویانسخنرانی ،همراه پرسش و پاسخ، کار گروهی دانشجویی، مط

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 سخنراني ،همراه پرسش و پاسخ، کار گروهي :کامپیوتر) استفاده از بزنامه پاور پوینت(و ویدئو پروژکتورآموزشيامكانات    

 دانشجویي، مطالعه انفرادي، سنجش و ارزشیابي ) تئوري(دانشجویان

 عتسا تاریخ نمره روش

   %11 شرکت فعال درکالس

   -     آزمون میان دوره

   %01 آزمون پایان دوره

   %21 خالصه کارت براي هر نفر2ارائه

 مدرس موضوع تاریخ جلسات

تدین آقاي پاتوفیزیولوژي نارسایي قلبي رابیان کند  اول  

،کاربرد نقش پرستار درتغذیه، اصالح سبک زندگي  دوم

  نارسایي قلباقبت از مددجویان مبتال به داروهاي رایج ،مر

وخانواده آن  هادرمنزل ،بازتواني ومراقبت ازخود براساس 

 فرایندوالگوهاي پرستاري راشرح دهد

 آقاي تدین

ح سبک نقش پرستار درتغذیه، اصال سکته مغزي و  بیماري  سوم

ال یان مبتزندگي،کاربرد داروهاي رایج ،مراقبت از مددجو

بت به سکته مغزي  وخانواده آن  هادرمنزل ،بازتواني ومراق

ندابیان کراازخود براساس فرایندوالگوهاي پرستاري   

تدین آقاي  

 آقاي تدیننقش پرستار درتغذیه، اصالح سبک زندگي  بیماري ایدز و  چهارم



 

 

 

وخانواده آن   یان،کاربرد داروهاي رایج ،مراقبت از مددجو

اقبت ازخود براساس هادرمنزل ،بازتواني ومر

 را توضیح دهد فرایندوالگوهاي پرستاري راشرح دهد 

   پنجم

نقش  و پاتوفیزیولوژي   نارسایي مزمن انسدادي تنفس

 یانتغذیه ،کاربرد داروهاي رایج ،مراقبت از مددجو

وخانواده آن  هادرمنزل ،بازتواني ومراقبت ازخود براساس 

 رابیان کند شرح دهدفرایندوالگوهاي پرستاري را

 

 خانم توفیقیان    

 

رابیان کنددیابت پاتوفیزیولوژي   ششم  خانم توفیقیان 

 هفتم

 

رد نقش پرستار درتغذیه، اصالح سبک زندگي ،کارب 

داروهاي رایج ،مراقبت از مددجویان وخانواده آن  

هادرمنزل ،بازتواني ومراقبت ازخود براساس 

دهد فرایندوالگوهاي پرستاري راشرح  

 خانم توفیقیان

 

 

 هشتم

  

تار نقش پرس و نارسایي مزمن  کلیهپاتوفیزیولوژي   

درتغذیه، اصالح سبک زندگي ،کاربرد داروهاي رایج 

،مراقبت از مددجویان وخانواده آن  هادرمنزل ،بازتواني 

اشرح ومراقبت ازخود براساس فرایندوالگوهاي پرستاري ر

  رابیان کند دهد 

 

 

 خانم استاجي



 

 

 

 

 :طبق برنامهساعت( 77)واحد5/1كار آموزي  -

 

 

 

 نهم

  

اع ضایعات مزمن سیستم گوارشي)اولسرمعده ومري ،انو

 استومي و...(راشرح دهد

 

 

 خانم استاجي

نقش پرستار درتغذیه، اصالح سبک زندگي ،کاربرد   دهم

ضایعات  داروهاي رایج ،مراقبت از مددجویان مبتال به 

مزمن سیستم گوارشي)اولسرمعده ومري ،انواع استومي 

هادرمنزل ،بازتواني ومراقبت ازخود   و...(وخانواده آن

  براساس فرایندوالگوهاي پرستاري راشرح دهد

       خانم استاجي

نقش پرستار درتغذیه، اصالح سبک زندگي ،کاربرد  .  یازدهم

سرطان داروهاي رایج ،مراقبت از مددجویان مبتال به 

وخانواده آن  هادرمنزل ،بازتواني ومراقبت ازخود براساس 

 والگوهاي پرستاري راشرح دهدفرایند

 خانم استاجي 

مفهوم پیوندعضووموارد اخالقی مرتبط باپیوند عضو رابیان   دوازدهم

 کند 

. 

 آقاي راد 

نقش پرستار درتغذیه، اصالح سبک زندگي ،کاربرد   سیزدهم

مراقبت ازبیماران دریافت کننده واهداکننده و داروهاي رایج 

 تبیین نمایدعضو

 آقاي راد 


