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 آگاهی آن ها نسبت به مفاهیم پایه پرستاری و کاربرد ان ها در بالینآشنایی دانشجویان و  هدف کلی:

 

 

 

 

 

 

 

 شرح درس: 

 با پایه علوم زمینه در خود هاي آموخته تلفیق منظور به او در توانایی ایجاد و پرستاري زیربنایی مفاهیم اب دانشجویان نمودن آشنا

 .مددجویان به مراقبت ارائه هنگام به پرستاري هاي نظریه و مفاهیم
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شماره 

 جلسه
 روش آموزش رفتاریاهداف  نام مدرس عنوان جلسه

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(
 نحوه ارزشیابی جلسه

و مهلت یف لتک نوع

 ارائه و نمره

محتوای 

کمک 

 آموزشی

 اول

دکتر  فرآیند پرستاری

فرشته 

مظهری 

 آزاد

 باشد: قادر دانشجو
 فرآیند پرستاری را تعریف نماید.

 پرستاری را شرح دهد. اجزاء اساسی فرایند

 قادر به مقایسه و نوشتن تشخیص های پرستاری باشد.

 اری را برای یک بیمار فرضی تدوین کند.تفرایند پرس

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

یک فصل از ترجمه  پرسش و پاسخ یننالآ

  تکست بوک

 

Fundamentals 
of Nursing 

 

 پایان ترم

کتاب 

تکست 

برونر و 

 سودارث

 دوم

استرس و 

 سازگاری

 مفهوم استرس و سازگاری را توضیح دهد.  

 تنش زاهای فیزیولوژیک و روانی را نام ببرد.

هیپوتاالموس  _هیپوفیزآدرنال مرکزی به استرس را با پاسخ  -پاسخ سمپاتیک 

 مقایسه کند.

سندرم سازگاری عمومی را به عنوان یک نظریه سازگاری با تنش های 

 فیزیولوژیک توضیح دهد.

 تدابیر فردی و گروهی را در کاهش استرس مشخص کند.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 شد.در مباحث مطرح شده شرکت داشته با

   پرسش و پاسخ آنالین
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 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند

 سوم

اختالل در 

تصویر ذهنی 

 از خویشتن

 تصویر ذهنی از خود را تعریف کند. 

 را بیان کند. BIمتغیرهای موثر در عکس العمل فرد نسبت به تغییر در 

 حیطه عاطفی:

 دهد.در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش 

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین

 مچهار

صدمات و التیام 

 سلولی

 عوامل ایجاد صدمات سلولی را نام ببرد. 

 مکانیسم و نقش هر یک از عوامل را در بروز صدمه سلولی توضیح دهد.

 دهد.ه را توضیح مپاسخ سلولی به صد

 فرایند التیام سلولی را توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین

 مپنج

مراقبت در 

بیماری های 

 حاد و مزمن

 کند.بیماری مزمن را تعریف  

 مراحل بیماری مزمن را شرح دهد.

 فرایند پرستاری را در بیماریهای مزمن بکار ببرد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین

 مشش
شوک و 

مراقبت های 

 شوک و پاتوفیزیولوژی آن را شرح دهد. 

 عالئم بالینی شوک را در مراحل مختلف با همدیگر مقایسه کند.

   وییزک آنالین
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 اثرات شوک بر اندام های مختلف را مورد بحث قرار دهد. پرستاری آن

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 ت داشته باشد.در مباحث مطرح شده شرک

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

 هفتم

شوک و 

مراقبت های 

 پرستاری آن

 حیطه شناختی 

انواع شوک را  از نظر اتیولوژی، فیزیوپاتولوژی عالئم درمان و مراقبت  را شرح 

 دهد و مقایسه نماید.

و مراقبت های مربوطه را داروهای مصرفی در شوک و اندیکاسیون ، عوارض 

 توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین

 هشتم

ارائه مداخالت 

پرستاری از 

پیشگیری تا 

 توانبخشی

 حیطه شناختی 

 پیشگیری را تعریف کرده و سطوح آن را بیان کند.

 برای هریک از سطوح پیشگیری اقدامات مناسب بنویسد.

 توانبخشی را توضیح دهد.

آموزش های الزم جهت بیماران ناتوان برای جهت افزایش کیفیت زندگیشان 

 بیان کند.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد. در

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین
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 نهم

سالمندی و 

 سالمندشناسی

 سالمندی را تعریف کند. 

 اختالالت رایج سالمندی را لیست کند.

 نظریه های سالمندی را توضح دهد.

 مداخالت دارو درمانی در سالمندان را لیست کند.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین

 دهم

 حیطه شناختی  مرگ و مردن

 مراحل مرگ را از نظر کوبلراس بیان کند.

 عالئم مرگ قریب الوقوع را بداند.

 جهت بیمار در حال احتضار برنامه مراقبتی بنویسد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین

 یازدهم

مفهوم 

سرطان، 

پافیزیولوژی و 

 اپیدمیولوژی

 شناختی حیطه 

 نئوپالزی و سرطان را تعریف کند.

 پاتوفیزیولوژ و اپیدمیولوژی سرطان را شرح دهد.

 روش های پیشگیری و غربالگری در سرطان های شایع را بداند.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

   پرسش و پاسخ آنالین
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 شده اظهار نظر کند.در مورد موضوع مطرح 

 دوازدهم

مکانیسم 

سرطان زایی و 

اتیولوژی 

 سرطان ها

 حیطه شناختی 

 سه مرحله فرایند سلولی )آغاز، ارتقا و پیشرفت( ایجاد سرطان را شرح دهد.

 عوامل اصلی ایجاد کننده سرطان را نام ببرد.

 مفاهیم ژنتیکی سرطان را شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین

 سیزدهم

انواع تومورها 

و روش 

 تشخیص

 حیطه شناختی 

 تعیین درجه و مراحل پیشرفت تومور را شرح دهد.

 خیم را مقایسه کند. تومورهای بدخیم و خوش

 روش های تشخیصی در سرطان را بیان کند.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند

   پرسش و پاسخ آنالین

 چهاردهم

رده بندی و 

نامگذاری 

 سرطان ها

 شناختی حیطه 

 رده بندی انواع سرطان را انجام دهد.

 نامگداری تومورهای خوش خیم و بدخیم را انجام دهد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین
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 پانزدهم

درمان و 

مراقبت های 

پرستاری در 

 سرطان

 حیطه شناختی 

 انواع روش های درمانی سرطان را شرح دهد.

 شیمی درمانی و مراقبت های پرستاری آن را بداند.

 تاثیر داروهای شیمی درمانی را باتوجه به چرخه سلولی بیان کند.

 نکات ایمنی هنگام تزریق داروهای شیمی درمانی را بداند.

 عاطفی:حیطه 

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین

 شانزدهم

درمان و 

مراقبت های 

پرستاری در 

 سرطان

 حیطه شناختی 

 رادیوتراپی را تعریف کند.

 بشناسد.انواع رادیوتراپی را 

 مراقبت های پرستاری در رادیوتراپی را شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.

   پرسش و پاسخ آنالین

 همهفد

اورژانس های 

 انکولوژی

 حیطه شناختی  

 اورژانس های اونکولوژی و روش های تشخیص آن ها را ذکر کند.

 روش های درمان را شرح دهد.

 فوریت های انکولوژی را مورد بحث قرار دهد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و به دقت گوش دهد.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد.

 

   پرسش و پاسخ آنالین



8 
 

 

 ترمیکتقویم 

شماره 

 جلسه
 اهداف جلسه منابع عنوان درس

 اول
مفاهیم بیوفیزیکی  2جلد 2018پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث  فرآیند پرستاری

 و روانی اجتماعی
 .دهد شرح را پرستاری فرآیند مفهوم

 دوم
 .دهد شرح را استرس مفهوم  استرس و سازگاری

 .دهد قرار بحث مورد را استرس کنترل در پرستاری فرایند کاربرد

 سوم

اختالل در تصویر 

 ذهنی از خویشتن

.کند تشریح را جسم از ذهنی تصویر مفهوم 

 .دهد قرار بحث مورد را جسم از ذهنی تصویر اختالالت در پرستاری فرایند کاربرد

 

 چهارم
صدمات و التیام 

 سلولی

 دهد.شرح  فرایند التیام سلولی را  

 

 پنجم

مراقبت در بیماری 

 حاد و مزمنهای 

 .دهد شرح را مزمن بیماری مفهوم 

 .دهد شرح را مزمن های بیماری در پرستاری مراقبت کاربرد

 

 ششم
شوک و مراقبت 

 های پرستاری آن

شوک،  ت،یدرد، الکترول 3جلد  یجراح یداخل 2018برونر سودارث 

 های پایان عمر سرطان و مراقبت
 کند. بیان را شوک مفهوم

 

 

 هفتم
شوک و مراقبت 

 های پرستاری آن

 دهد شرح را شوک کنترل در پرستاری فرایند بردکار 

 دهد.رح شتوانبخشی را  ارائه مداخالت  هشتم
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پرستاری از 

پیشگیری تا 

 توانبخشی

 

 نهم

سالمندی و 

 سالمندشناسی

 .کند تعریف را سالمندی پدیده 

 .دهد قرار  بحث مورد را بیمار و سالم سالمندان در پرستاری مراقبت کاربرد

 

 دهم

 .دهد شرح را مردن و مرگ مفهوم  مرگ و مردن

.دهد قرار بحث مورد را محتضر افراد در پرستاری فرایند کاربرد

 

 یازدهم
مفهوم سرطان، 

پافیزیولوژی و 

 اپیدمیولوژی

 .دهد شرح را بدخیمی روند و پاتوفیزیولوژی 

 

 دوازدهم
مکانیسم سرطان 

زایی و اتیولوژی 

 سرطان ها

 .کند بیان را خیم خوش و بدخیم کانسر های ویژگی 

 

 سیزدهم
انواع تومورها و 

 روش تشخیص

 تعیین درجه و مراحل پیشرفت تومور را شرح دهد. 

 خیم را مقایسه کند. تومورهای بدخیم و خوش

 روش های تشخیصی در سرطان را بیان کند.

 چهاردهم

رده بندی و 

نامگذاری سرطان 

 ها

 رده بندی انواع سرطان را انجام دهد. 

 نامگداری تومورهای خوش خیم و بدخیم را انجام دهد.

 

 پانزدهم

درمان و مراقبت 

های پرستاری در 

 سرطان

 شیمی درمانی و مراقبت های پرستاری آن را بداند. 

  و رادیوتراپی را شرح دهد شیمی درمانی ردراقبت های پرستاری م
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 شانزدهم

مراقبت درمان و 

های پرستاری در 

 سرطان

 رادیوتراپی را تعریف کند.  

 بشناسد.انواع رادیوتراپی را 

 مراقبت های پرستاری در رادیوتراپی را شرح دهد.

 

اورژانس های  هفدهم

 انکولوژی

 .دهد شرح را آنها از پرستاری و درمان تشخیص و های روش انکولوژی، های اورژانس 

 

 

 :شوند بطور واضح مشخص شود(نین استراتژی مدرس در نمره دهی به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده میچدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): روش ارزشیابی دانشجو

 نمرهدرصد  واحد نظری روش ارزیابی

 تکالیف کالسی 

 (نمره در نظر گرفته شود 2-5در مجموع )

20% 

  Summativeارزیابی های 
% 30میانترم 

 %50پایان ترم

 %100 مجموع

 

 

 :جهت مطالعات بیشتر و سایتهای آموزشیمنابع 

 مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی 2جلد 2018پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث  -
 های پایان عمر شوک، سرطان و مراقبت ت،یدرد، الکترول 3جلد  یجراح یداخل 2018برونر سودارث  -

---Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical) 14th Editionby Dr. Janice L Hinkle PhD RN CNRN 

(Author), Kerry H. Cheever PhD RN 
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 ایط و فعل رفتاری مناسب باشد. اهداف رفتاری اهدافی هستند که فرایند یادگیری دانشجو را بصورت قابل اندازه گیری بیان نمایند. این اهداف شامل بخش محتوا, معیار, شر

 .نوزاد را در حالت خوابیده و با یک درصد خطا اندازه گیری نماید قد "مثال دانشجو بتواند 

       نوزاد         شرایط :  درحالت خوابیده   معیار : یک درصد خطا      فعل رفتاری : اندازه گیری کند قدمحتوا : 

 


