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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی

 قالب نگارش طرح درس

 

 

 

 

 

 

 وختهآم تلفیق منظور به او در توانایی ایجاد و پرستاری بنایی زیر مفاهیم با دانشجو آشنایی هدف کلی درس:

 و بزرگسال مددجویان به مراقبت ارائه هنگام به پرستاری های نظریه و مفاهیم با پایه علوم زمینه در خود های

 رمحو خانواده رویکرد با شرعی موازین و اخالقی اصول بر مبتنی سالمند

 

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه(

  سرطان مفهوم با آشنايي .1

 پاتوفیزيولوژی و اتیولوژی سرطانآشنايي با  .2

 درمانهای جراحي و دارويي در سرطانآشنايي با  .3

 درمانهای غیر دارويي در سرطان با آشنايي .4

 )بخش اول( انکولوژی های اورژانسآشنايي با   .5

 )بخش دوم( انکولوژی های اورژانسآشنايي با   .6

 شوک آنافیالکسي، نوروژنیک و سپتیک و روش های درمان و مراقبت از مبتاليان آشنايي با  .7

 مبتاليان از مراقبت و درمان های روش و هايپو ولومیک و کارديوژنیک شوکآشنايي با  .8

 پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستاني با آشنايي .9

 مفهوم مرگ و مردن و مراقبت های پايان حیاتآشنايي با  .11

 توانبخشي های روش و اصولآشنايي با  .11

 سالمندیآشنايي با  .12

 خود از ذهني تصوير با آشنايي .13

 مزمن های بیماری با آشنايي .14

 پرستاری پیوسته کارشناسي دوم دانشجويان ترم مخاطبان:                                 پرستاری پایه مفاهیم عنوان درس:

 پرستاری های مهارت و اصول دروس پیش نیاز:    واحد تئوری 2 :تعداد و نوع واحد

 12-14روزهای يکشنبه ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:   12-8ساعت  شنبهروزهای  زمان ارائه درس:

 99-1411 اولنیمسال : نیمسال تحصیلی     بهروز سلطاني مدرس:
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 سلولي التیام و صدمه مفهوم با آشنايي .15

 یسازگار و تنیدگي مفهوم آشنايي با  .16

 

  

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 

 جلسه اول

 سرطان مفهوم با آشنايي هدف کلی:

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 نمايد تعريف را سرطان -  1 -1

 بشناسد را سرطان فاکتورهای ريسک -  2-1

 نمايد لیست را سرطان غربالگری های تکنیک -  3-1

 ببرد نام را طبیعي سلول تقسیم و رشد مراحل -  4-1

 نمايد لیست را بدخیم و خیم خوش های سلول تفاوت -  5-1

 

 جلسه دوم

 آشنايي با پاتوفیزيولوژی و اتیولوژی سرطان هدف کلی:

 

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 

 دهد شرح را سرطان پاتوفیزيولوژی - 1-2

 نمايد لیست را سرطان گسترش راههای انواع - 2-2

 دهد شرح را سرطان شناسي علت - 3-2

 دهد شرح را بدخیم تومورهای بندی درجه و بندی مرحله  -4-2

 نمايد لیست را سرطان کلي بالیني تظاهرات  -5-2
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 جلسه سوم

 سرطان در دارويي و جراحي درمانهای با آشنايي :هدف کلی

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 ببرد نام را سرطان در جراحي های درمان انواع  - 1-3

 دهد شرح را جراحي های درمان از استفاده اهداف - 2-3

 دهد شرح را درماني شیمي روشهای - 3-3

 بشناسد را درماني شیمي داروهای بندی طبقه - 4-3

 نمايد لیست را زا تاول غیر و زا تاول داروهای - 5-3

 دهد شرح را درماني شیمي از ناشي عوارض -6-3

 ببرد نام را درماني شیمي حین در موجود خطرات -7-3

 دهد توضیح را درماني شیمي تحت بیمار از پرستاری مراقبت -8-3

 

 جلسه چهارم

 سرطان در دارويي غیر درمانهای با آشنايي :هدف کلی

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 ببريد نام را راديوتراپي انواع - 1-4

 نمايد لیست را راديوتراپي از استفاده اهداف - 2-4

 ببرد نام را راديوتراپي در استفاده مورد اشعه انواع - 3-4

 دهد شرح را خارجي و داخلي راديوتراپي تحت بیمار از پرستاری مراقبت  -4-4

 دهد توضیح را راديوتراپي از ناشي عوارض  -5-4

 دهد شرح را راديوتراپي تحت بیمار از پرستاری تدابیر -6-4

 دهد شرح را بیوتراپي و هیپرترمي ، درماني ژن ايمنوتراپي،)سرطان جديد درمانهای -7-4

 دهد شرح را استخوان مغز پیوند -8-4
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 جلسه پنجم

 (اول بخش) انکولوژی های اورژانس  با آشنايي هدف کلی:

 

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص سرطان در ودرد عفونت -  1-5

 نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص تومور لیز سندرم -  2-5

 نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص هیپرکلسمي -  3-5

  نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص عروقي داخل منتشر انعقاد -4-5

 نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص فوقاني اجوف وريد سندرم -5-5

 نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص ادرای ضد هورمون نابجای ترشح سندرم -6-5

 

 جلسه ششم

 (دوم بخش) انکولوژی های اورژانس  با آشنايي :هدف کلی

 

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص نخاعي طناب بر فشار - 1-6

 نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص قلبي تامپوناد -  2-6

 نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص پلور افیوژن - 3-6

 نمايد لیست را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص...( و آنمي ، ترومبوسايتوپني) خوني اختالالت - 4-6

 دهد شرح را سرطاني بیماران از مراقبت در پرستاری فرايند کاربرد - 5-6

 

 

 جلسه هفتم

 مبتاليان از مراقبت و درمان های روش و سپتیک و نوروژنیک آنافیالکسي، شوک با آشنايي هدف کلی:
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 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 

 ببرد نام را توزيعي شوک انواع  - 1-7

 دهد شرح را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص ، آنافیالکسي شوک - 2-7

 دهد شرح را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص ، نوروژنیک شوک - 3-7

 دهد شرح را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص ، سپتیک شوک - 4-7

 دهد شرح را شوک مراحل -  5-7

 نمايد لیست را شوک انواع در پرستاری های مراقبت و درمان - 6-7

 

 جلسه هشتم

 مبتاليان از مراقبت و درمان های روش و کارديوژنیک و ولومیک هايپو شوک با آشنايي هدف کلی:

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

  

 نمايد تعريف بالیني نظر از را شوک - 1-8

 کند بیان را شوک بندی طبقه - 2-8

 دهد توضیح را شوک بیماری پاتوفیزيولوژی - 3-8

 دهد شرح را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص ، هیپوولمیک شوک -  4-8

 دهد شرح را آن پرستاری مراقبت و درمان ، تشخیص ، کارديوژنیک شوک - 5-8

 

 

 جلسه نهم 

 بیمارستاني عفونتهای کنترل و پیشگیری با آشنايي هدف کلی:

 

 اهداف ویژه: 

 قادر باشد: در پایان دانشجو

 

 . کند تعريف را ستانيربیما عفونت - 1-9

 هدد حشر میکند ستانيربیما یعفونتها مستعد را ربیما که يطياشر - 2-9

 .نمايد تشريح را زا عفونت عوامل انواع - 3-9
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 .کند ارائه توضیحاتي آن انتقال های روش و خروجي راه ، ورودی راه ، مخزن همچون عواملي خصوص در - 4-9

 .کند بحث جراحي و طبي گندزدايي اصول مورد در -5-9

 .نمايد تشريح را ها بیمارستان در عفونت کنترل های روش -6-9

 .کند نبیا را اردستاندا تحتیاطاا یهارمعیا -7-9

 .هدد توضیح را ستد موثر یشستشو -8-9

Needl از یپیشگیر یههارا و همیتا  -9-9 e st i ck  هدد حشر را. 

 .دهد حشر را ذرات توسط عفونت لنتقاا از یپیشگیر در را عینک و ستکش،د ماسک، نگا از مناسب استفاده لزوم -11-9

 شرح دهد. را لنتقاا راه بر مبتني لهويزا مختلف اعنوا -11-9

 

 

 جلسه دهم  

 حیات پايان های مراقبت و مردن و مرگ مفهوم با آشنايي هدف کلی:

 

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 

 .کند تعريف را مردن و مرگ - 1-11

 .نمايد توصیف را مرگ و مردن به نسبت های واکنش - 2-11

 .نمايد بررسي را آنها خانواده و محتضر بیماران نیازهای - 3-11

 .نمايد بیان را محتضر مراقبت اخالقي های جنبه -4-11

 دهد شرح را مرگ از پس مراقبتي های جنبه -5-11

 

 

 جلسه یازدهم  

 توانبخشي های روش و اصول با آشنايي :هدف کلی

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 .دهد شرح را بازتواني فلسفه  1-11
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 کنند مي ابراز و گرديده ناتواني دچار اخیرا که بیماراني توسط که را معمولي رواني ـ روحي های العمل عکس - 2-11

 .نمايد تعیین

 .نمايد استفاده خود از مراقبت کمبودهای با بیماران از مراقبت برای چارچوب يک بعنوان پرستاری فرايند از - 3-11

 .دهد شرح را فشاری های زخم توسعه از جلوگیری  جهت  مربوطه پرستاری های مراقبت و زا خطر عوامل - 4-11

 .بگنجاند روده و مثانه مشکالت با بیماران مراقبت برنامه در را روده و مثانه بازتواني آموزش - 5-11

 

 

 جلسه دوازدهم  

 سالمندی با آشنايي: هدف کلی

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کند تعريف را سالمندی سهوپر - 1-12

 .دهد شرح را سالمندی تکامل و پیشرفت های تئوری براساس - 2-12

 .دهد شرح دهد مي رخ پاتولوژيک و نرمال تغییرات نتیجه در که را سالمندی فیزيولوزيک های جنبه - 3-12

 .کند بیان سالمند افراد در را سالمتي حفظ و کننده پیشگیری بهداشتي مراقبت اهمیت - 4-12

 .نمايد شناسايي را سالمند افراد جسمي و ذهني مهم مشکالت - 5-12

 .کند استفاده آلزايمر به مبتال بیماران از مراقبت برای چارچوب يک بعنوان پرستاری فرايند از - 6-12

 .نمايد مشخص را مسن افراد در دارويي درمان به وابسته پرستاری اقدامات -7-12

 

 سیزدهم جلسه 

 خود از ذهني تصوير با آشناييهدف کلی: 

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .نمايد تعريف را خويشتن از ذهني تصوير -1-13

 .کند نبیا را نفس به دعتماا و جسم از هنيذ تصوير طتباار  -2-13

 .هدد حشر زندگي مختلف های دوران در را خويشتن جسم از هنيذ تصوير تکامل و شدر حلامر  -3-13

 .هدد حشر را خويش جسم از هنيذ تصوير در لختالا  -4-13

 .دببر منا را خويشتن جسم از هنيذ تصوير تغییر به نسبت دفر لعملا عکس بر موثر ملاعو -5-13

 .نمايد توصیف را ذهني تصوير در اختالل در خانواده و فرد انطباقي غیر و انطباقي های العمل عکس -6-13
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 .هدد حشر را جسم از هنيذ تصوير لختالا در ریگازسا کنشوا  -7-13

 .دهد شرح را خويش جسم از ذهني تصوير در تغییر پیگیری و بررسي در پرستار نقش  -8-13

 

 

    چهاردهم جلسه  

 مزمن های بیماری با آشناييهدف کلی: 

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .کند تعريف را مزمن یضعیتهاو -1-14

 .نمايد تعیین را مزمن های بیماری بروز افزايش بر موثر فاکتورهای -2-14

 .کند نبیا را مزمن یها ضعیتو و يهاربیما تخصوصیا -3-14

 .دهد شرح را مزمن های بیماری مراحل -4-14

 .دهد شرح آنها های خانواده و بیماران به مزمن ریبیما مختلف حلامر سساا بر را ریپرستا یقبتهاامر -5-14

 .هدد توضیح را مزمن یيهاربیما در ربیما زشموآ نقش -6-14

 .بنويسد را مزمن یيهاربیما به مبتال رانبیما در دخو از قبتامر زشموآ -7-14

 مزمن های بیمارهاری به مبتال های بیماری به مبتال بیماران از مراقبت در را آن چارچوب و پرستاری فرايند -8-14

 .گیرد بکار

 

 

 پانزدهم جلسه 

 سلولي التیام و صدمه مفهوم با آشناييهدف کلی: 

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .دهد شرح سازگاری و هموستاز ، داخلي ثبات اصول شرح -1-15

 يدنما تعريف را برگشت قابل غیر و پذير برگشت سلولي تصدما -2-15

 .دببر منا را سلولي سیبآ هکنند ديجاا ملاعو -3-15

....( ، ماوتر، لکتريکيا کشو، شعه،ا باال ارتحر جهدر) فیزيکي یهارفاکتو و تغذيه دلتعا معد، هیپوکسي نقش -4-15

 .هدد حشر سلولي سیبآ در را عفوني و شیمیايي ملاعو

 .هدد توضیح را سیبآ به سلولي سخپا -5-15
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 .هدد حشر انرآ مختلف اعنوا و بلتهاا -6-15

 ...( و جايگزيني، دمجد تولید.) هدد توضیح را سلولي ترمیم مختلف اعنوا -7-15

 .دهد شرح ثبات و سازگاری حفظ در بدن جبراني های مکانیسم اهمیت -8-15

 .نمايد توصیف را ثبات حفظ با منفي فیدبک فرايند ارتباط -9-15

 .کند بررسي ثبات حفظ روی بر را آن اثرات و ترمیم الگوی -11-15

 . کند نبیا را سلولي ترمیم و سیبآ مختلف حلامر در ریپرستا یها قبتامر  -11-15

 

 

 شانزدهم جلسه 

 سازگاری و تنیدگي مفهوم با آشنايي  هدف کلی:

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .نمايد تعريف را( استرس)تنش -1-16

 (stressors) دببر منا را آن مختلف اعنوا و سسترا هکنند ديجاا ملاعو -2-16

 .نمايد توصیه را تنش به پاسخ بر موثر عوامل -3-16

 .دهد شرح را تنش به بدن فیزيولوژيک پاسخ و سازگای -4-16

 .دهد توضیح را عمومي سازگاری سندرم  -5-16

 .برد نام را تنش از ناشي عوارض -6-16

 .نمايد توصیف را تنش در پرستاری مداخالت و مراقبت -7-16

 .هدد توضیح را زیسا آرام یشهارو -8-16

 منابع:

1. Smeltzer SC & Bare B, Brunner and Suddarth s” text book of medical 

surgical nursing ,Philadelphia:Lippincott. 

2. Black H.M, Hawks J.H, Keem A.M, Medical surgical nursing 

.Philadelphia.saunders 

3. PolaskiA.L,Tatro S.E, Luckmann care principle and practice of 

medical surgical nursing .philadephia. 

 4934 اول چاپ جوان پرستاران انتشارات ، پرستاری پایه مفاهیم ، محمود اصغری ، فرانک کورانیان .4

 روش تدریس : 

 مشارکتي يادگیری ، پاسخ و پرسش ، ضبط شده سخنراني
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 وسایل آموزشی :

 ساليدا -

 صدا -

 ويدئو -

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون

%51 شفاهي کوئیز    

ترمآزمون میان  %11 کتبي   91/7/3991  8 

%14 کتبي آزمون پایان ترم  2/11/3991  9 

حضور فعال در 

و ارایه  کالس

 و پرسش و تکلیف

  پاسخ

 53%    

 

 

 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

 11حداقل نمره قبولي: 
 ساعات کالس 17/2تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس: 

 حضور فعال و موثر در کالس
 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
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                                  پرستاری پایه مفاهیمجدول زمانبندی درس 

 8-21شنبه  :روز و ساعت جلسه 

 /ارائه دهنده مدرس ساعت موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

8-21 سرطان  مفهوم با شناييآ 11/6/99 2  بهروز سلطانی 

پاتوفیزيولوژی و اتیولوژی شنايي با آ 11/6/99 1

 سرطان

21-21  بهروز سلطانی 

شنايي با درمانهای جراحي و دارويي در آ 19/6/99 3

 سرطان

21-8  بهروز سلطانی 

درمانهای غیر دارويي در  با شناييآ 19/6/99 4

 سرطان

21-21  بهروز سلطانی 

انکولوژی  های اورژانسآشنايي با   5/7/99 5

 )بخش اول(

21-8  سلطانیبهروز  

انکولوژی  های اورژانسآشنايي با   5/7/99 6

 )بخش دوم(

21-21  بهروز سلطانی 

شوک آنافیالکسي، نوروژنیک و آشنايي با  21/7/99 7

سپتیک و روش های درمان و مراقبت از 

 مبتاليان 

21-8  بهروز سلطانی 

هايپو ولومیک و  شوکآشنايي با  21/7/99 8

 و درمان های روش و کارديوژنیک

 مبتاليان از مراقبت

21-21  بهروز سلطانی 

 امتحان میان ترم 29/7/99 9

پیشگیری و کنترل عفونتهای  با آشنايي

 بیمارستاني

21-8  بهروز سلطانی 

آشنايي با مفهوم مرگ و مردن و مراقبت  29/7/99 21

 های پايان حیات

21-21  بهروز سلطانی 
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8-21 توانبخشي های روش و آشنايي با اصول 3/8/99 22  بهروز سلطانی 

21-21 آشنايي با سالمندی 3/8/99 21  بهروز سلطانی 

8-21 خود از ذهني تصوير با آشنايي 21/8/99 23  سلطانی بهروز 

21-21 مزمن های بیماری با آشنايي 21/8/99 24  سلطانی بهروز 

8-21 سلولي التیام و صدمه مفهوم با آشنايي 27/8/99 25  سلطانی بهروز 

21-21 سازگاری و تنیدگي مفهوم آشنايي با  27/8/99 26  سلطانی بهروز 

 

 


