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 401-1400  :سال تحصیلی دوم نیمسال                                                         مراقبت پرستاری در منزل:  معرفی درس 

 فرشته مظهری آزادمدرس :                                                                                            ریپرستا :گروه 

 3 سالمندان بزرگساالن پرستاری:  دروس پیش نیاز                                                کارشناسی پرستاریرشته و مقطع تحصیلی: 

 مجازی محل برگزاری:                                                             10-12شنبه چهار  برگزاری: روز و ساعت

              واحد عملی( 5/0واحد تئوری،  1)    5/1  :تعداد واحد                                                                  عملی -نظرینوع واحد : 

                           

 حل راهبردهای و بررسی رویکردهای و ایران در سالمتی شایع مشکالت با دانشجو آشنایی درسی واحد این کلی هدف: هدف کلی 

 شرعی موازین و اخالقی اصول خالق تفکر مهارتهای از گیری بهره با و پرستاری فرایند اساس بر مشکالت
 

 : اهداف اختصاصی درس
 ف مراقبت در منزل، افراد حرفه ای ارائه دهنده مراقبت در منزل و شرح وظایف پرستار مراقبت در منزل را بداند.دانشجو تعری 

 دهد توضیح را آنژین و قلبی سکته به مبتال بیماران مشکالت بتواند دانشجو. 

 دهد توضیح را مربوطه مشکالت و پروستات سرطان دانشجو. 

 کند بیان را خون رفشاریپ به مبتال بیماران مشکالت دانشجو. 

 . دهد شرح را مرضی چاقی به مبتال بیماران مشکالت بتواند دانشجو. 

 دهد شرح را آلرژی و آسم بیماری دانشجو. 

 کند بندی طبقه را دیابتی بیماران مشکالت دانشجو. 

 کند بندی دسته مربوطه عالئم با را پستان های نسرطا دانشجو. 

 دهد شرح ا ر نخاعی ضایعات ارانبیم پرستاری مراقبتهای دانشجو. 
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 تکالیف و وظایف دانشجویان:
 ور منظم و به موقع در کالسحض -

 شرکت فعال در مباحث درسی -

 آيندهمطالب مورد تدريس در جلسات مطالعه  -

 رعايت مقررات اموزشی -

 .می باشدمطالب به صـورت سخنرانی مدرس، پرسش و پاسخ  : روش تدریس
  

 

 

 بسمه تعالی

  بندرعباس    آزاد اسالمی واحددانشگاه 
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وسایل کمک  عنوان درس 

 آموزشی

و شرح وظايف پرستار مراقبت  افراد حرفه ای ارائه دهنده مراقبت در منزلتعربف مراقبت در منزل،  هفته اول

 در منزل

 آنالين -مجازی 

 بیمار در خود از مراقبت و آموزش بر تاکید با ، پرستاری فرايند بر مبتنی پرستاری راقبت هایم هفته دوم

  قلبیسکته  به مبتال

 نیآنال - یمجاز

 خانواده در و فرد به آموزش با پرستاری های تشخیص اساس بر تسکینی پرستاری های مراقبت هفته سوم

 پروستات سرطان به مبتال بیماران

 نیآنال - یمجاز

 بیمار در خود از مراقبت و آموزش بر تاکید با ، پرستاری فرايند بر مبتنی پرستاری مراقبت های هفته چهارم

 خون فشاری پر به مبتال

 نيآنال - یمجاز



 در خود از مراقبت و چاق مددجويان زندگی سبک بررسی شواهد، بر مبتنی پرستاری های مراقبت هفته پنجم

 زندگی اصالح روش

 نيآنال - یمجاز

 بیمار در خود از مراقبت و آموزش بر تاکید با ، پرستاری فرايند بر مبتنی پرستاری مراقبت های هفته ششم

 به آسم . آلرژی مبتال

 نيآنال - یمجاز

 خود از مراقبت و ديابتی مددجويان زندگی سبک بررسی ، شواهد بر مبتنی پرستاری مراقبت های هفته هفتم

 زندگی اصالح روش در

 نيآنال - یمجاز

 در خانواده و فرد به آموزش با پرستاری های تشخیص اساس بر تسکینی پرستاری های مراقبت هفته هشتم

 پستان سرطان به مبتال بیماران

 نيآنال - یمجاز

 خود از مراقبت در خانواده و فرد به کمک و پرستاری فرايند بر مبتنی پرستاری مراقبت های برنامه جلسه نهم

 نخاعی ضايعه بیمار برای را درمنزل

 نيآنال - یمجاز

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو 

 

  :تاريخ امتحان پايان ترم 

 

 : سواالت چهار گزینه ای و تشریحی روش برگزاری امتحان و فرمت آزمون ها 

 روش امتیازدهی فعالیتها

 توضیحات درصدکل از امتیاز میزان امتیاز فعالیتهای مورد نظردر طول ترم

 مره نهايی % ن5حداکثر  %5 1 حضور فعال در کالس

 

 % نمره نهايی  25حداکثر  %35 7 عملیامتحان 

 

  %60 12 امتحان پايان ترم

  %100 20 جمع

 معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی:        :                                                      EDOمدیر

 

 

 

 

 


