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 اهداف آموزشی

 حل مشکالت بر اساس  یو راهبردها یبررس یکردهایرو ران،یدر ا یسالمت عیدانشجو با مشکالت شا ییآشنا :کلی هدف

 .یشرع نیو مواز یتفکر خالق و اصول اخالق یاز مهارت ها یریبر مراقبت در منزل با بهره گ یتنیم یپرستار ندیفرا
 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

  .کنند انیو اهداف( را ب تینزل )اهماصول مراقبت در م نیمهم تر -1

 .کنند ریرا تفس کیمتابول ستمیس یحاصل از بررس جینتا -2

 .دهند حیبهبود آن را توض یسالم، روش ها یسبک زندگ فیضمن تعر -3

  .قرار دهند سهیرا مورد مقا یمرض یو چاق ابتیمبتال به د مارانیدر منزل از ب یپرستار یانواع مراقبت ها -4

  .کنند ریگردش خون را تفس ستمیس یررسحاصل از ب جینتا -5

 لیو تحل هیبر مراقبت از خود، مورد تجز دیخون را با تاک یمبتال به پرفشار مارانیدر منزل از ب یپرستار یانواع مراقبت ها -6

 .قرار دهند

 .دهند بر مراقبت از خود شرح دیرا با تاک یمبتال به سکته قلب مارانیدر منزل از ب یپرستار یانواع مراقبت ها -7

 .کنند ریتنفس را تفس ستمیمشکالت س یحاصل از بررس جینتا -8

 سهیمورد مقا گریکدیبر مراقبت از خود، با  دیرا با تاک یمبتال به آسم و آلرژ مارانیدر منزل از ب یپرستار یانواع مراقبت ها -9

 .قرار دهند

 .بر مراقبت از خود شرح دهند دیرا با تاکمبتال به سرطان پروستات   مارانیدر منزل از ب یپرستار یانواع مراقبت ها -11

 .دهند حیبر مراقبت از خود توض دیمبتال به سرطان پستان را با تاک مارانیدر منزل از ب یپرستار یانواع مراقبت ها -11

 .قرار دهند لیو تحل هیبر مراقبت از خود را مورد تجز دیسرطان با تاک یماریب ییدر مراحل نها ینیتسک یمراقبت ها -12

 لیو تحل هیبر مراقبت از خود، مورد تجز دیتصادفات و تروماها را با تاک نیدر منزل از مصدوم یپرستار یمراقبت هاانواع  -13

 .قرار دهند

 لیو تحل هیبر مراقبت از خود، مورد تجز دیرا با تاک ینخاع عاتیمبتال به ضا مارانیدر منزل از ب یپرستار یانواع مراقبت ها  -14

 قرار دهند.

 کتی:حیطه روانی حر 

 .رندیاصول مراقبت از منزل را در عمل به کار گ نیمهم تر -1

 آموزش دهند. یو خانواده و ماریسالم را به ب یبهبود سبک زندگ یها روش -2

 . رندیرا به کارگ یمرض یو چاق ابتیمبتال به د مارانیو منزل از ب یدر مراکز درمان یپرستار یمراقبت ها انواع -3

 آموزش دهند.  ،یرا به مددجو و خانواده و یمرض یو چاق ابتیدر د یبتخودمراق یبرنامه ها یاساس اصول -4
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 . رندیخون را به کارگ یمبتال به پرفشار مارانیو منزل از ب یدر مراکز درمان یپرستار یمراقبت ها انواع -5

 آموزش دهند.  ،یخون را به مددجو و خانواده و یپرفشار یماریدر ب یخودمراقبت یبرنامه ها یاساس اصول -6

 . رندیرا به کارگ یمبتال به سکته قلب مارانیو منزل از ب یدر مراکز درمان یپرستار یمراقبت ها نواعا -7

 آموزش دهند.  ،یرا به مددجو و خانواده و یدر سکته  قلب یخودمراقبت یبرنامه ها یاصول اساس -8

 . رندیرا به کارگ یرژمبتال به آسم و آل مارانیو منزل از ب یدر مراکز درمان یپرستار یانواع مراقبت ها -9

 آموزش دهند.  ،یرا به مددجو و خانواده و یدر آسم و آلرژ یخودمراقبت یبرنامه ها یاصول اساس -11

 . رندیمبتال به سرطان پستان را به کارگ مارانیو منزل از ب یدر مراکز درمان یپرستار یانواع مراقبت ها -11

 آموزش دهند.  ،یبه مددجو و خانواده ودر سرطان پستان را  یخودمراقبت یبرنامه ها یاصول اساس -12

 . رندیمبتال به سرطان پروستات را به کارگ مارانیو منزل از ب یدر مراکز درمان یپرستار یانواع مراقبت ها -13

 آموزش دهند.  ،یدر سرطان پروستات را به مددجو و خانواده و یخودمراقبت یبرنامه ها یاصول اساس -14

 . رندیسرطان را کارگ یماریب ییدر مراحل نها ،ینیتسک یدر مراقبت ها یپرستار ندیفرا -15

 .ندیسرطان را ارائه نما یماریب ییبه مددجو و خانواده در مراحل نها یضرور یآموزش ها -16

 . رندیاز تصادفات، را به کارگ یناش نیو منزل از مصدوم یدر مراکز درمان یپرستار یانواع مراقبت ها -17

 آموزش دهند. یو خانواده و ماریرا به ب نیتصادفات و مصدومدر  یخودمراقبت یبرنامه ها یاصول اساس -18

 . رندیرا به کارگ ینخاع عاتیمبتال به ضا مارانیو منزل از ب یدر مراکز درمان یپرستار یانواع مراقبت ها -19

 آموزش دهند.  ،یرا به مددجو و خانواده و ینخاع عاتیدر ضا یخودمراقبت یبرنامه ها یاصول اساس -21

 

  عاطفیحیطه: 

 .ندیمراقبت در منزل را درک نما تیماه -1
 .رندیاصول را در انجام مراقبت ها به کار گ نیرا در انجام مراقبت در منزل مد نظر قرار داده و ا یاخالق اصول -2

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 ایل صوتیف
فیلم 

 /مقالهآموزشی
 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده واقعیو لوازم اشیاء  ماکت نرم افزار

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:
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 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

آمفی  

 تأتر

 سالن 

 موالژ
 Media Lab Skill آزمایشگاه

Lab 
درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

  قبل جلسات شده تدریس مطالب خصوص در الزم آمادگی -
 یعمل یشارکت در کارهام زها،ییو شرکت در کو یهفتگ فیتکال انجامس کال یگروه یشرکت فعال در بحث ها -

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 و مراقبت از خود یپرستار ندیبر فرا دیگزارش مراقبت در منزل با تاک هیته -

 مشارکت در برگزاری کنفرانس علمی در کالس بر اساس سرفصل درس -

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات: 

بر این اساس دانشجویان محترم منابع معرفی شده را مطالعه و با آمادگی برای شرکت فعال در بحث های گروهی کالس.  -1

 مشارکت خواهند داشت. در کالس بر اساس سرفصل درس یکنفرانس علم یدر برگزارو   بحث در کالس حضور می یابند

 شرکت مرتب و منظم در کالس -2

 زهاانجام فعالیت های یادگیری، ترجمه  متون و مقاالت و شرکت در کویی -3

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ -4

 ییشناسا کتیو نصب ات فرمیونی تیرعا -5

 یدر جلسات کارآموز بتیو عدم غ یبه موقع و فعال در کارآموز حضور -6

 یگروه یفعال در ارائه کنفرانس ها و بحث ها شرکت -7

نیاز(، خوردن و  صورت در ( کالس از خروج و ورود بع علمی،استفاده از موبایل در فعالیت های گروهی به منظور جستجوی منا :مجازها

 آشامیدن در حد ضرورت

 محدودیتها:

در کالس و  لیاستفاده از موبا. عدم اختالل در نظم کالسی موبایل برای کنترل پیام یا صحبت کردن و .. ، عدم استفاده از  -1

 از نمره کل کسرخواهدشد.حسب دفعات تکرار بر  ممنوع بوده و درصورت استفاده از آن توسط دانشجو  یکارآموز

 .آموزش برخورد خواهد شد نیمطابق با قوان یدر کالس و کارآموز رموجهیغ بتیدر صورت غ -2

 دانشجو حذف خواهد شد. یبرا یآموزش واحد کارآموز نیاز حد مجاز مطابق با قوان شیب بتیدر صورت غ -3
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 (عرصه/بالینی/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 از خطر برق گرفتگی پروژکتورهای برقی و اجتناباحتیاط در حین آموزش با  -
  استاندارد اطاتیاحت تیرعا -

 یمنیحفظ اصول ا  -

 فهرست منابع درسی

 
 

 * سایر منابع  اختصاصی مورد استفاده در پایان هرجلسه ارائه خواهد شد.

 

 روش ارزیابی

 OSCE Long Case صحیح / غلط کردنیجور چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ
 

Log Book Portfolio 0 060 Key Feature Mini CEX DOPS 
Short Case 

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE مصاحبه چک لیست 

   سایر:

 (%25)سهم از کل نمره  (40: از  )نمره نظریبارم بندی نمره 

بر اساس  نمره  4 و پروژه: عملی انجام تکالیف نمره  5/0 کت کالسی:مشار  نمره 5/0حضور و غیاب کالسی: 

 کیفیت 
 (%94نمره ) 5/11 امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: نمره 5/0 کوئیز:

 (%45)سهم از کل نمره  (40عملی : از )نمره بارم بندی نمره 

 نمره  بر اساس کیفیت  5 :عملی انجام تکالیف نمره  5/0 مشارکت:  نمره 5/0حضور و غیاب کالسی: 

ارائه فرم بازدید منزل و فرایند 

 پرستاری

اجرای برنامه آموزشی برای 

 2مددجویان )فردی یا گروهی(: 

 نمره

 10 :سایر فعالیت های مورد انتظار در کارآموزی

 (%50نمره )
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

 

 روش ارائه جلسه
 تاریخ

 ارائه 
ت ساع

 ارائه 
 استاد  عنوان جلسه ) موضوعات تدریس( مکان ارائه

پرسش و  -سخنرانی  .1
 پاسخ

دانشکده  6-4 32/6/89
 پرستاری

ت در منزل اصول مراقب ارائه طرح درس، معارفه،
 )اهمیت و اهداف(

 دکتر جعفری

پرسش و  -سخنرانی  .3
 پاسخ

دانشکده  6-4 23/6/89
 پرستاری

گی سالم و روش بررسی سیستم متابولیک، سبک زند

 های بهبود آن

 

 نمدیاندکتر 

پرسش و  -سخنرانی  .2
 پاسخ

دانشکده  6-4 6/7/89
 پرستاری

مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به 
 دیابت و چاقی با تاکید بر مراقبت از خود

 

 نمدیاندکتر 

پرسش و  -سخنرانی  .4
 پاسخ

دانشکده  6-4 12/7/89
 پرستاری

در بیماران مبتال به  ادامه مراقبت های پرستاری
 دیابت و چاقی با تاکید بر مراقبت از خود

 نمدیاندکتر 

پرسش و  -سخنرانی  .5
 پاسخ

دانشکده  6-4 33/7/89
 پرستاری

مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به پرفشاری 
 خون با تاکید بر مراقبت از خود

 دکتر جعفری

پرسش و  -سخنرانی  .6
 پاسخ

دانشکده  6-4 4/9/89
 تاریپرس

مروری بر بیماری سرطان، مراقبت های پرستاری در 
بیماران مبتال به سرطان پروستات با تاکید بر مراقبت 

 از خود

 نمدیاندکتر 

پرسش و  -سخنرانی  .7
 پاسخ

دانشکده  6-4 11/9/89
 پرستاری

مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به سکته 
 قلبی با تاکید بر مراقبت از خود

 دکتر جعفری

پرسش و  -سخنرانی  .9
 پاسخ

دانشکده  6-4 19/9/89
 پرستاری

مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به بیماری 
 سرطان پستان با تاکید بر مراقبت از خود

 نمدیاندکتر 

پرسش و  -سخنرانی  .8
 پاسخ

دانشکده  6-4 35/9/89
 پرستاری

مروری بر سیستم تنفسی، مراقبت های پرستاری در 
به آسم و آلرژِی با تاکید بر مراقبت از بیماران مبتال 

 خود

 دکتر جعفری

پرسش و  -سخنرانی  .13
 پاسخ

دانشکده  6-4 3/8/89
 پرستاری

مراقبت های تسکینی در مراحل نهایی بیماری 
 سرطان با تاکید بر مراقبت از خود

 نمیاندکتر 

پرسش و  -سخنرانی  .11
 پاسخ

دانشکده  6-4 8/8/89
 پرستاری

ر مصدومین تصادفات و مراقبت های پرستاری د
 تروماها با تاکید بر مراقبت از خود

 نمدیاندکتر 

پرسش و  -سخنرانی  .13
 پاسخ

دانشکده  6-4 16/8/89
 پرستاری

ادامه مراقبت های پرستاری در مصدومین تصادفات و 
 تروماها با تاکید بر مراقبت از خود

 نمدیاندکتر 

طبق برنامه  واحد عملی  .12
کارآموزی 

 دانشکده

ی ال 7553
13553 

سه شنبه 
تا 

 پنجشنبه

فیلدهای 
بهداشتی، 

درمانی، منازل، 
 مؤسسه باران

ارائه واحدهای عملی در فیلدهای آموزش مرتبط طبق 
 برنامه کارآموزی موجود در سایت دانشکده

خانم دکتر 
نمدیان، خانم 

 مقدم(



7 
 

 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  ارائه مکان عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

05/7 

الی 

05/21 

روزهای سه 

شنبه تا 

 پنجشنبه

)تاریخ هر 

گروه از 

دانشجویان بر 

اساس برنامه 

موجود در 

سایت 

 دانشکده(

 10الی  2 

مراقبت در منزل برای مددجویان  برنامه آموزشی

  حین ترخیص

 بیمارستان ولیعصر

بخش های قلب، 

 یابتداخلی، کلینیک د

دکتر -خانم مقدم/ 

 نمدیان

مرکز خردمندان)جنب  اجرای مراقبت در منزل -برنامه آموزشی " " "

(6درمانگاه   

 دکتر/ -مقدمخانم 

 نمدیان

اجرای مراقبت در منزل مددجویان معرفی شده  " " "

  مرکز خیریه بارانتوسط 

 دکتر/ مقدمخانم  مؤسسه خیریه باران

 نمدیان

 

 

، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به آموزشی ع و اتمام دوره، در زمان آغاز برنامهتاریخ شرو*توجه: 

 اطالع فراگیران رسانیده خواهد شد.


