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 :مقدمه 

هدف کلی درس آشنایی دانشجو با مفاهیم زیربنایی پرستاری و ایجاد توانایی در وی به منظور 

تلفیق آموخته های خود در زمینه علوم پایه با مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه 

 می باشد.با رویکرد خانواده محور مراقبت به مددجویان 
 
 

 

 

 

 
 

 

 پرستاری کارشناسی حصیلی:تمقطع و رشته                          پرستاری  گروه آموزشی:  پرستاری                     دانشکده:  

 وع واحد: نظرین                                2 : تعداد واحد         مفاهیم پایه پرستاری                   : نام درس

 ۸-۱۰     شنبه هاروز و ساعت برگزاری کالس: دو اصول و مهارت های پرستاریپیش نیاز

  3الس شماره ک -دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

 sm.nursing@yahoo.com  مقدمسرکار خانم مسئول برنامه:  

 مقدمسرکار خانم  و  سرکار خانم اسدی الری مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 مقدمسرکار خانم  تهیه و تنظیم: 

 ۹۸تاریخ تدوین و بازنگری: بهمن ماه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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  موارد زير مي باشد :عناوين كلي اين درس شامل 

 
 مروری بر کاربرد فرآیند پرستاری 

 مبتنی بر تشخیص های پرستاری مرتبط با ینقش پرستاری در اختالالت زیر و ارائه مراقبت ها : 

  شوک 

 تنیدگی و سازگاری 

 اختالل در تصویر ذهنی خود 

 صدمات و ترمیم سلولی 

 مفهوم پیشگیری، تعریف، اصول و سطوح پیشگیری 

  توانبخشیمعلولیت و 

 مراقبت در بیماری های حاد و مزمن 

 سالمندی و سالمندشناسی 

 مرگ و مراحل رویارویی با آن 

  :مفهوم سرطان 

o تفاوت سلول، شناخت سرطان، بیولوژی و پاتولوژی ،اتیولوژی و اپیدمیولوژی سرطان، تعریف 

 از پیشگیری بدخیم، و خیم خوش تومورهای تفاوت سلولی، تغییرات ،یسرطان با سلول طبیعی

 پرستار نقش و سرطان

o درمانی گرما درمانی، ایمنی درمانی، شیمی درمانی، پرتو سرطان: جراحی، های درمان 

o سرطان، به مبتال مددجویان از مراقبت در پرستاری فرایند گیری کار به آنکولوژی، های فوریت 

 پرستار نقش و سرطان در نوتوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 هدف كلي 

o  پرستاریكاربرد فرآيند 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اجرای فرآیند پرستاری را شرح دهد 

 .مراحل فرآیند پرستاری را به ترتیب اولویت نام ببرد 

 .با استفاده از فرآیند پرستاری یک طرح مراقبت پرستاری برای یک بیمار ارائه دهد 

 

 هدف كلي 

o  پرستاری آنشناخت مفهوم شوک و مراقبت های 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .شوک و پاتوفیزیولوژی آن را شرح دهد 

 .عالئم بالینی شوک را در مراحل جبران و در حال پیشرف با یکدیگر مقایسه کند 

 ند.انواع شوک را از نظر اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، مراقبت و درمان طبی و پرستاری با هم مقایسه ک 

 .ضرورت جایگزینی انواع مایعات را شرح دهد 

 هدف كلي 

o قبت های پرستاری از بیمار سرطانيامر 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .عملکرد و رفتار سلول های طبیعی و سرطانی را با یکدیگر مقایسه نماید 

 .بین تومور خوش خیم و بدخیم افتراق قائل شود 

  عوامل سرطانزای شناخته شده را مشخص نماید.مواد و 

 .بین اهداف درمان سرطان، پیشگیری، تشخیص، درمان، نظارت و تسکین تفاوت قائل شود 

 .درمان های مختلف سرطان را شرح دهد 

 .عوارض بالقوه سرطان  و مراقبت های پرستاری آنر ا مورد بحث و بررسی قرار دهد  

 

 هدف كلي 

o ذهني از جسم خويشتن آشنايي با مفهوم تصوير 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  د.ز خویشتن را به اختصار تعریف کنذهنی اتصویر 

 د.یر ذهنی از جسم خویشتن را شرح دهاختالالت از تصو 

  د.از جسم خویشتن را نام ببر بر تصویر ذهنیعوامل موثر 

  د.م خویشتن را شرح دهتصویر ذهنی از جسمراقبت های پرستاری درباره اختالل در 
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 هدف كلي 

o  مردن آشنايي با مفهوم مرگ و 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مرگ و مردن را تعریف کند 

 .انواع مرگ را شرح دهد 

 .معیارهای تعیین کننده مرگ را نام ببرد 

  د.دهبیماران در حال احتضار را شرح مراقبت پرستاری از 

 

 هدف كلي 

o آشنايي با مفاهیم تنیدگي و سازگاری 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .تنیدگی را تعریف کند 

 د.عریف کنند و انواع آن را نام ببراصطالح تنش زا را ت 

 د.وانی را در هنگام تنیدگی نام ببرعالئم و نشانه های فیزیولوژیک و ر 

  را توضیح دهد.سازگاری و انواع آن 

 .راه های سنجش میزان تنیدگی و کنترل آن را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری بیمار دچار تنیدگی را بداند 

 

 هدف كلي 

o آشنايي با مفهوم سالمندی 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  واژهgerontology .را به اختصار تعریف کند 

 سالمندی را نام ببرد. عوامل تعیین کننده شروع 

 .نظریه های سالمندی را به طور اختصار توضیح دهد 

 .نیازهای اساسی در دوره سالمندی را نام ببرد 

 .مراقبت پرستاری از سالمندان را توضیح دهد 

 

 هدف كلي 

o شناخت انواع پیشگیری و سطوح آن و مداخالت پرستاری از پیشگیری تا توانبخشي 

  اهداف اختصاصي 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 دهد شرح را پیشگیری سطوح و اصول تعریف، پیشگیری، مفهوم. 

 را توضیح دهد. توانبخشی تا پیشگیری از پرستاری مداخالت 
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 هدف كلي 

o آشنايي با مفهوم معولیت و توانبخشي 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بنویسد.تعریف معلولیت و انواع آن را 

 ا توضیح دهد.اصول و فلسفه بازتوانی، نوتوانی و توانبخشی ر 

 .انواع بازتوانی را شرح دهد 

 .با تجهیزات و امکانات و کاربرد آن ها در رفع مشکالت جسمی، روانی و اجتماعی آشنایی داشته باشد 

 
 

 هدف كلي 

o  بیماری های حاد و مزمنآشنايي با 

  اهداف اختصاصي 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

 .بیماری های حاد و مزمن را تعریف کند 

  افزایش بروز بیماری های حاد و مزمن را تعیین کند.فاکتورهای موثر بر 

 .مراحل بیماری های حاد و مزمن را توضیح دهد 

 .مشخصات بیماری های حاد و مزمن و مراقبت های پرستاری آن ها را شرح دهد 

 

 هدف كلي 

o ترمیم سلولي صدمات و آشنايي با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اصول ثبات داخلی، هموستاز و سازگاری را شرح دهد 

 .اهمیت مکانیسم های جبرانی بدن در حفظ سازگاری و ثبات تعیین کند 

 .ارتباط فیدبک منفی با حفظ ثبات را توصیف کند 

 و متاپالزی را مقایسه کند. فرآیند های هایپرتروفی، آتروفی، هیپرپالزی 

 .فرآیند التهاب و ترمیم را شرح دهد 
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 يروش آموزش 
   بحث گروهی، آموزش مجازی سخنرانی، پرسش و پاسخ،     

 شرايط اجراء

 

  امكانات آموزشي 
 و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

  منابع اصلي درسي 

- Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10th ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

-Black JM, hawks JH, Keene AM(2012).Medical Surgical Nursing. (End ed). 

Philadelphia:Saunders. 
 ۱3۹2تهران: حیدری. معماریان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری.  -

 

  ارزشیابي 
 ترم میان تئوری امتحان برگزاریرم: ت بین در تکوینی ارزشیابی 

 ترم پایان تئوری امتحان برگزاری: پایانی ارزشیابی 

 و ارائه تکالیف مورد نظر کالس در حضور 

 نحوه محاسبه نمره كل 

 از مباحث سرکار خانم اسدی الری نمره( ۵/۹) ترم میانامتحان  .1

 مقدماز مباحث سرکار خانم  نمره( ۵/۹) ترم پایانامتحان  .2

 (از هر استاد نمره ۵/0فعالیت سرکالسی و حضور غیاب: ) .3

 آموزشي مقرراتقوانین و 

 می باشد. 10ی آموزش نامه آیین اساس بر قبولی نمره حداقل

 می باشد. یآموزش نامه آیین اساس بر کالس در غیبت مجاز دفعات تعداد
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 ه پرستاریيم پایمفاه درس زمانبندی جدول
 

 مدرس عنوان مبحث ساعت تاریخ روز 

 خانم مقدم شوک و انواع آن ۸ - ۱۰ ۱4/۱۱/۹۸ دوشنبه ۱

2۱/۱۱/۹۸ دوشنبه 2  ۱۰ - ۸  خانم مقدم )جلسه مجازی( مروری بر کاربرد فرآیند پرستاری 

2۸/۱۱/۹۸ دوشنبه 3  ۱۰ - ۸                   ، پاتوفیزیولوژی اتیولوژیتعریف سرطان، اپیدمیولوژی،  

 و فرآیند بدخیمی 

 

 خانم مقدم

5/۱2/۹۸ دوشنبه 4  ۱۰ - ۸  راه های متاستاز،بیولوژی تومور، تفاوت تومورها،  

 روش های درجه بندی، پیشگیری و تشخیصی در سرطان

 خانم مقدم

 دوشنبه 5

 

۱2/۱2/۹۸ ۱۰ - ۸  درمان در سرطان، روش های درمانی،اهداف  

 شیمی درمانی و عوارض آن پرتودرمانی،جراحی،  

 خانم مقدم

۱۹/۱2/۹۸ دوشنبه 6  ۱۰ - ۸  درمان های دیگر در سرطان شامل 

 ... استخوان، بیوتراپی، ایمنوتراپی و پیوند مغز  

 خانم مقدم

26/۱2/۹۸ دوشنبه 7  ۱۰ - ۸  پرستاری در بیمار مبتال به  سرطانفوریت های انکولوژی، فرآیند  

 )جلسه مجازی(و نوتوانی 

  

  

 خانم مقدم

۱۸/۱/۹۹ دوشنبه ۸  3۰/۱2   امتحان میان ترم 

۱۸/۱/۹۹ دوشنبه ۹  ۱۰ - ۸  مفهوم تصویر ذهنی از خود مفهوم  
 

 خانم اسدی الری

۸ - ۱۰ ۱/2/۹۹ دوشنبه ۱۰  مفهوم پیشگیری و سطوح آن و مداخالت پرستاری   

 )جلسه مجازی( پیشگیری تا توانبخشیاز 

 خانم اسدی الری

25/۱/۹۹ دوشنبه ۱۱  ۱۰ - ۸  خانم اسدی الری تنیدگی و سازگاری 

۸ - ۱۰ ۸/2/۹۹ دوشنبه ۱2  خانم اسدی الری مفهوم معلولیت و توانبخشی 

۱5/2/۹۹ دوشنبه ۱3  ۱۰ - ۸  خانم اسدی الری مفهوم سالمند و سالمندشناسی 

22/2/۹۹ دوشنبه ۱4  ۱۰ - ۸  خانم اسدی الری مفهوم مرگ و مراحل رویارویی با آن 

2۹/2/۹۹ دوشنبه ۱5  ۱۰ - ۸  خانم اسدی الری مراقبت در بیماری های حاد و مزمن 

۱2/3/۹۹ دوشنبه ۱6  خانم اسدی الری )جلسه مجازی( صدمات و ترمیم سلولی ۸ - ۱۰ 

  امتحان پایان ترم طبق برنامه آموزشی دانشکده ۱7

 

 


