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شرح درس:
در اين درس اساسی ترين مطالب در رابطه با مفاهیم زير بنايی پرستاری به دانشجويان تدريس می گردد برای تدريس هر
مبحث سعی می گردد از روش های آموزشی با حداکثر مشارکت دانشجويان استفاده شود .در اين درس به دانشجويان کمک می گردد
تا با بکار گیری مهارت های تفکر خالق بتوانند از آموخته های کالسی برای درک بهتر نیازهای بیماران(بزرگساالن/سالمندان) در
ارتباط با اختالاالت مرتبط با مفاهیم مورد آموزش برای تامین،حفظ و سالمت ايشان بهره بگیرند.
هدف كلی :آشنايی دانشجو با مفاهیم زيربنايی پرستاری و ايجاد توانايی در وی برای تلفیق آموخته های خود در زمینه علوم پايه با
مفاهیم پايه پرستاری به هنگام ارائه مراقبت از مددجويان بزرگسال و سالمند با رويکرد خانواده محور.
اهداف رفتاری:
امید است در پایان درس دانشجو قادر باشد:
در ارتباط با مفهوم:
صدمات و ترمیم سلولی
 .1مفهوم صدمات سلولی و مراحل آن را شرح دهد
 .2مراحل ترمیم سلولی را توضیح دهد
تنیدگی و استرس و سازگاری
 -3عاليم فیزيولوژيک استرس را تشريح کند.
 -4انواع راهکارهای استرس و سازگاری را توصیف نمايد.
 -5مداخالت در کمک به بیماران جهت کاهش استرس را توصیف نمايد.
تصویر ذهنی
 -6مفهوم تصوير ذهنی از بدن خود و عوامل مؤثر بر آن را توضیح دهد
 -7مداخالت پرستاری در کمک به بیماران دچار تغییر در تصوير ذهنی از بدن را فهرست نمايد.
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سالمندی
 -8مفهوم سالمندی و تغییرات جسمی و روانی ناشی از آن را شرح دهد.
 -9نیازهای تکاملی سالمندان را توصیف نمايد.
 -11مداخالت پرستاری مرتبط با تغییرات جسمی ،شناختی ،روانی و اجتماعی در سالمندان را توضیح دهد.
درد
 -11مفهوم درد،و روش های بررسی و شناخت درد را توضیح دهد
 -12درد حاد و مزمن را از نظر مکانیسم ايجاد درد،عالئم و نشانه و مديريت درد مقايسه نمايد
 -13روش های دارويی و غیر دارويی تسکین درد را شرح دهد
خواب
 -14مراحل خواب و  REMو  NREMرا شر ح دهد.
 -15عوامل تاثیر گذار بر خواب و اختالالت خواب را شرح دهد
 -16مداخالت و مراقبت های پیشبرد خواب و استراحت را توضیح دهد.
اختالالت مایعات و الکترولیت ها
 -17اختالالت شايع توزيع مايعات ،الکترولیتها و متغیرهای مؤثر بر آنرا توضیح دهد.
 -18نحوه بررسی مايعات و الکترولیتهای بدن در مددجويان و مطالعات آزمايشگاهی مربوطه را توضیح دهد
 -19مداخالت پرستاری در اختالالت تعادل مايعات و الکترولیتها را توصیف نمايد.
شوک
 -21مفهوم شوک را شرح دهد.
 -21انواع شوک را از نظر عوامل خطر ساز و تظاهرات بالینی با هم مقايسه نمايد
 -22اهمیت مسئولیت پذيری،سرعت عمل و دقت پرستار در مراقبت از بیمار در حال شوک را شرح دهد
سرطان
 -23مفهوم سرطان ،نشانه های اخطار دهنده را توصیف نمايد
 -24خطرسازهای بروز سرطان را شرح دهد
مرگ و میر
 -25مفهوم مرگ و مراحل آنرا شرح دهد.
 -26وظايف پرستار در مراقبت از بیمار در حال مرگ را شرح دهد
 -27نقش و مسئولیت پرستار در حمايت از خانواده بیمار در حال احتضار را شرح دهد.
باز توانی
 -28اهمیت نقش پرستار در بازتوانی بیماران را شرح دهد.
، -29انواع بازتوانی و کاربرد تجهیزات توانبخشی در رفع مشکالت جسمی،روانی و اجتماعی مددجويان را توضیح دهد
روش تدریس:
سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،بحث در گروه های کوچک و Case method
آمادگیهای الزم برای دانشجویان قبل از شروع كالس :
از دانشجويان انتظار می رود
قبل از شروع اين واحد درسی،مروری بر مباحث تدريس شده در درس داروشناسی و مفاهیم پايه پرستاری داشته باشند
1مروری بر مفهوم و مراحل فرايند پرستاری داشته باشند
2قبل از شروع هر جلسه درس مطالعه مقدماتی در رابطه با موضوع درس انجام دهند و در فرايند ياددهی –يادگیری،
3مشارکت فعال داشته باشند.
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به موقع (حداقل  5دقیقه قبل از ساعت شروع کالس)در کالس حاضر باشید
4از مطالعه جزوات غیر مرتبط با موضوع درس،صحبت با همکالسی ها،استفاده از تلفن همراه و نوت بوک وهر اقدامی که سبب
5اختالل در نظم کالس گردد خودداری نمايند
حضور فعال در جلسه درس داشته باشند(مانندگوش دادن فعال،مشارکت در پرسش و پاسخ ها )
-6
روش ارزشیابی:
 آزمون کتبی (مشتمل بر پرسش های عینی و ذهنی(آزمون پايان ترم :میزان نمره اختصاص يافته  20می باشد.
نحوه برگزاری آزمون به صورت کتبی خواهدبود.از هیچ دانشجويی آزمون شفاهی گرفته نخواهد شد

سیاستها و قوانین دوره:
-1حضور فیزيکی به موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس الزامی است.
2در صورت غیبت بیش از  4/17واحد درسی ،دانشجو مجاز به شرکت در آزمون پايان ترم نخواهد بود و برای دانشجو نمره صفرمنظور خواهد شد.
تاخیر بیش از  5دقیقه در کالس به معنی غیبت در آن جلسه کالس می باشد.
7شرکت در آزمون های میان ترم و پايان ترم و کويیز الزامی است
8کسب حدنصاب نمره به منظور قبول شدن در اين واحد درس  11از 21معادل51از  111می باشد
9استفاده از تلفن همراه در کالس و جلسه امتحان ممنوع است و رعايت نکردن اين قانون سبب اخراج دانشجو از کالس يا
10جلسه امتحان خواهد شد.
دانشجو مجاز به فعالیت های غیر مرتبط با موضوع جلسه نیست(.مانند نوشتن و يا مطالعه جزوه ای غیر مرتبط با موضوع
11جلسه ،صحبت با همکالسی ها و )...
روش ارائه بازخورد  :بعد ا ز هر بار پرسش و پاسخ مبحث قبلی درس جواب صحیح سواالت به بحث گذاشته می شود و از اين طريق
فیدبک الزم به دانشجويان داده خواهد شد.
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نیمسال تحصیلی اول 79-79

عنوان درس:مفاهیم پایه پرستاری
زمان کالس :شنبه 11-10::5
مکان برگزاری  :کالس شماره
جدول زمانبندی
تاریخ

رئوس مطالب

مدرس

مشخصات رفرنس مرجع

دکتر پروانه اباذری

معرفی طرح درس ،فیزيولوژی تعادل مايعات،پرستاری در اختالالت
مايعات:کمبود و افزايش حجم مايعات

برونر و سودارث:2114تعادل
مايعات و الکترولیت ها فصل 13

دکتر پروانه اباذری

اصول و مراقبت های مايع درمانی در اختالالت تعادل مايعات،مراقبت در
هیپو ناتريمی،هیپرناتريمی

برونر و سودارث:2114تعادل
مايعات و الکترولیت ها فصل 13

96/7/15

دکتر پروانه اباذری

پرستاری در اختالالت الکترولیت ها ،هیو و هیپر کالمی و هیپو کلسمی و
هیپرکلسمی

برونر و سودارث:2114تعادل
مايعات و الکترولیت ها فصل 13

96/7/22

خانم الدن ناصح

تعريف شوک انواع شوک پاتوفیزيولوزی شوک ،تظاهرا ت بالینی و
آزمايشگاهی

برونر و سودارث:2114شوک
و..فصل 14

خانم الدن ناصح

مراقبت پرستاری در انواع شوک

برونر و سودارث:2114شوک
و..فصل 14

خانم الدن ناصح

مفهوم سرطان(تعريف تومور،مشخصات تومورهای خوش خیم و
بدخیم،اپیدمیولوژی سرطان ،خطرسازهای بروز سرطان)

برونر سودارث:2114انکولوژی
فصل 15

 96/8/13دکتر شهال ابوالحسنی

مفهوم معلولیت و توانبخشی،انواع بازتوانی و کاربرد تجهیزات توانبخشی در
رفع مشکالت جسمی،روانی و اجتماعی مددجويان

برونر و سودارث:2114اصول
توانبخشی فصل 11

 96/8/21دکتر شهال ابوالحسنی

مفهوم تصوير ذهنی و اختالل درآن

 96/8/27دکتر شهال ابوالحسنی

سالمندی و سالمندشناسی ،مفهوم بیماريهای مزمن و مراقبت از مبتاليان

برونر و سودارث:2114مراقبت
بهداشتی در سالممندان فصل 11

دکتر شهال ابوالحسنی

مفهوم تنیدگی و سازگاری

برونر و سودارث:2114استرس و
سازگاری فصل 6

دکتر پروانه اباذری

فیزيولوژی خواب ،پرستاری اختالالت خواب دربزرگساالن/سالمندان

96/9/18

دکتر پروانه اباذری

فیزيولوژی درد ،پرستاری در دردهای حاد و مزمن

برونر و سودارث:2114مديريت
درد فصل 12

96/9/25

دکتر شهال ابوالحسنی

صدمات و ترمیم سلولی ،مرگ و مراحل رويارويی با آن

برونر و سودارث:2114اصول
توانبخشی فصل 11

96/6/25
96/7/1

96/7/29
96/8/6

96/9/4
96/9/11

* شناسنامه کامل درس در  web siteدانشکده  www.nm.mui.ac.irدر دسترس می باشد
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نیمسال تحصیلی اول 79-79

عنوان درس:مفاهیم پایه پرستاری
زمان کالس :شنبه 11-10::5
مکان برگزاری  :کالس شماره مجموعه تدبیر
جدول زمانبندی
تاریخ
96/6/25

مدرس

رئوس مطالب

مشخصات رفرنس مرجع

دکتر يزدانیک

معرفی درس  -مفهوم تنیدگی و سازگاری

برونر و سودارث:2114استرس و
سازگاری فصل 6

خانم ناصح

تعريف شوک انواع شوک پاتوفیزيولوزی شوک ،تظاهرا ت بالینی و
آزمايشگاهی

برونر و سودارث:2114شوک
و..فصل 14

96/7/15

خانم ناصح

مراقبت پرستاری در انواع شوک

برونر و سودارث:2114شوک
و..فصل 14

96/7/22

دکتر يزدانیک

مفهوم معلولیت و توانبخشی،انواع بازتوانی و کاربرد تجهیزات توانبخشی در
رفع مشکالت جسمی،روانی و اجتماعی مددجويان

برونر و سودارث:2114اصول
توانبخشی فصل 11

دکتر يزدانیک

مفهوم تصوير ذهنی و اختالل درآن

دکتر يزدانیک

سالمندی و سالمندشناسی ،مفهوم بیماريهای مزمن و مراقبت از مبتاليان

برونر و سودارث:2114مراقبت
بهداشتی در سالممندان فصل 11

 96/8/13دکتر پروانه اباذری

معرفی طرح درس ،فیزيولوژی تعادل مايعات،پرستاری در اختالالت
مايعات:کمبود و افزايش حجم مايعات

برونر و سودارث:2114تعادل
مايعات و الکترولیت ها فصل 13

 96/8/21دکتر پروانه اباذری

اصول و مراقبت های مايع درمانی در اختالالت تعادل مايعات،مراقبت در
هیپو ناتريمی،هیپرناتريمی

برونر و سودارث:2114تعادل
مايعات و الکترولیت ها فصل 13

 96/8/27دکتر پروانه اباذری

پرستاری در اختالالت الکترولیت ها ،هیو و هیپر کالمی و هیپو کلسمی و
هیپرکلسمی

برونر و سودارث:2114تعادل
مايعات و الکترولیت ها فصل 13

96/7/1

96/7/29
96/8/6

دکتر پروانه اباذری

فیزيولوژی خواب ،پرستاری اختالالت خواب دربزرگساالن/سالمندان

96/9/4

خانم ناصح

مفهوم سرطان(تعريف تومور،مشخصات تومورهای خوش خیم و
بدخیم،اپیدمیولوژی سرطان ،خطرسازهای بروز سرطان)

برونر سودارث:2114انکولوژی
فصل 15

96/9/18

دکتر يزدانیک

صدمات و ترمیم سلولی ،مرگ و مراحل رويارويی با آن

برونر و سودارث:2114اصول
توانبخشی فصل 11

96/9/25

دکتراباذری

فیزيولوژی درد ،پرستاری در دردهای حاد و مزمن

برونر و سودارث:2114مديريت
درد فصل 12

96/9/11

* شناسنامه کامل درس در  web siteدانشکده  www.nm.mui.ac.irدر دسترس می باشد
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