
  

 
 

 

 های پرستاری در منزل مراقبتدرس    ترکیبی(  COURSE PLAN) وره  طرح د

 

 معرفی درس: 
های  و رویکردهای بررسی و راهبردآشنا شده  دانشجویان با مشکالت شایع سالمتی در ایران    ، مراقبت های پرستاری در منزل  درس  در

. این درس شامل اختالالت  یاد می گیرنداصول اخالقی و موازین شرعی    ،با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق را  حل مشکالت  

عناوین درسی  دریس این  ضمن تشایع در سیستم های متابولیک، گردش خون، تنفس ، سرطان و تصادفات و تروماها می باشد.  

گیری از ه های خود و با بهرهبه دانشجو کمک می شود تا با استفاده از آموخت در بخش عملی آن  ، بصورت تئوری و در بستر مجازی

فرآیند پرستاری به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال    سنظریه ها، مهارت های تفکر خالق و رعایت اصول اخالقی بر اسا

دانشجویان با انجام به موقع و مرحله به مرحله وظایف محوله    به اختالالت مورد اشاره و خانواده آنها در مراکز درمانی و منزل بپردازد.

 سهم بسزایی در حفظ روند کالس و همچنین ارتقای سطح یادگیری خود داشته باشند.  ی توانند م  ( بخش عملی)علی الخصوص در 

 

  

 مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری    پرستاری    گروه آموزشی:            حضرت زینب )س(دانشکده : پرستاری 

 2 :  تعداد واحد های پرستاری در منزل مراقبت  :   نام درس

 واحد عملی   5/0 –واحد نظری    1/ 5  نوع واحد :

 13-15شنبه و دوشنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:   3سالمندان    –پرستاری بزرگساالن    پیش نیاز:

 --  مکان برگزاری: 

 سرکار خانم اسدی الری                                             مسئول برنامه :   

 asadilari@larums.ac.ir  آدرس پست الکترونیکی:                                          220شماره تماس دانشکده:   

                    مقدمسارا    –  اسدی الری مرضیه مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: سرکار خانم ها 

 asadilari@larums.ac.ir  آدرس پست الکترونیکی:                                          220شماره تماس دانشکده:   

 الریمرضیه اسدی تهیه و تنظیم :  

 1400شهریور ماه    : تاریخ تدوین/ بازنگری

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد : 
 مراقبت پرستاری در منزلاهمیت آموزش به بیمار و فلسفه برنامه  •

مراقبتهای پرستاری تسکینی بر  و ارائه  پروستاتهای پستان و سرطان در موارد  سرطانمسئله شناخت  •

 .اساس تشخیص پرستاری با آموزش به فرد و خانواده در چگونگی مراقبت از خود

پرستاری مبتنی بر فرایند  و نقش پرستار در ارائه مراقبت های  )آسم و آلرژی(    سیستم تنفسی بررسی مشکالت   •

 پرستاری و با تاکید بر آموزش مراقبت از خود

  ی بررس   بر شواهد  یمبتن  یپرستار  یارائه مراقبتها و    (ی مرض   چاقی   –   ابتی)د  کیمتابول  یها  ستمیس  یبررس •

 ی.و مراقبت از خود در اصالح روش زندگ  مددجویان  یسبک زندگ 

  ی و نقش پرستار در ارائه مراقبت ها   خون(  یو پرفشارسکته قلبی  )  گردش خون  ستمیسمشکالت    یبررس •

آموزش مراقبت از خود هب د یو با تاک یپرستار ند آیبر فر ی مبتن ی پرستار

تصادفات در    فرایند پرستاری و کمک به فرد و خانواده در مراقبت از خود در منزل  برنامه ریزی مراقبت مبتنی بر •

 نخاعی( )ضایعات  و تروماها

 (1هدف كلي ) ❖

در منزل ی و فلسفه برنامه مراقبت پرستار ماریآموزش به ب تاهمی

 اهداف اختصاصي  ❖

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .دهد ارائه  منزل  در پرستاری  از مراقبت جامعی تعریف ➢

 اهمیت مراقبت در منزل را به طور صحیح شرح دهد.  ➢

 .کند لیست را منزل در مزایای مراقبت پرستاری ➢

 بررسی و شناخت نیازهای یادگیری در یک مددجوی خاص را به طور صحیح و با دقت تهیه کند.  ➢

 محتوای آموزشی در یک بیمار را به درستی طراحی کند.   ➢

 

 (2هدف كلي ) ❖

  ی سبک زندگ  یبررس  بر شواهد  یمبتن   یپرستار  ی ارائه مراقبتهاو  (  یمرض   چاقی  –  ابتی)د  ک ی متابول  یها  ستم یس  یبررس

 ی.و مراقبت از خود در اصالح روش زندگ  مددجویان

 اهداف اختصاصي  ❖

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

، عالئم و نشانه ها ی آن، تست های تشخیصی و تدابیر درمانی در بیمار مبتال به دیابت تحت مراقبت  ابتید فرآیند بیماری   ➢

 در منزل را شرح دهد. 

 ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر شواهد از مرحله تشخیص بیماری دیابت تا توانبخشی را ذکر کند. نقش پرستار در  ➢

)تعدیل رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و ... ( و همچنین چگونگی پیگیری روند درمان را برای   های اصالح سبک زندگیروش ➢

 . دهد توضیح ابتی دمبتال به  ماریب

 . آموزش دهد وی  و خانوادهمبتال به دیابت  مارینحوه مراقبت از خود را به ب ی،پرستار ندیبر اساس فرا ➢



 شرح دهد. را فرآیند بیماری چاقی, عوارض و انواع درمان های آن  ➢

 چگونگی پیشگیری اولیه از وقوع چاقی را در افراد تحت مراقبت در منزل را توضیح دهد.  ➢

 حجم توده بدنی یک فرد را محاسبه کند و نتیجه آن را به درستی تحلیل نماید.  ➢

 برنامه آموزشی در زمینه مراقبت از خود و اصالح سبک زندگی فرد مبتال به چاقی مرضی را تدوین نماید.  ➢

 
 (3هدف كلي ) ❖

مراقبتهای پرستاری تسکینی بر اساس تشخیص  و ارائه  پروستات  های پستان و  سرطان در موارد سرطان  مسئله  شناخت  

 .پرستاری با آموزش به فرد و خانواده در چگونگی مراقبت از خود

  اهداف اختصاصي ❖
 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

یان  و پروستات را ب  پستانفرد مبتال به سرطان    ، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری درعالئم بالینی  ،پاتوفیزیولوژی ➢

 نماید. 

 . جه تمایز آن از مراقبت های طبی را بیان کند ومراقبت های تسکینی را تعریف کرده و  ➢

 به سرطان پستان و پروستات تدوین نماید. فرد مبتال  خانواده و  از خود و آموزش به    ارائه راهبردهای مراقبت  ای جهتبرنامه ➢

 و فرد مبتال به سرطان پستان و پروستات را توضیح دهد. به خانواده و آموزش آنها  ینیتسک ینحوه انجام مراقبتها ➢

مبتال به سرطان   مارانیبه بی و ... (  های سازگارمراقبتی، روش)در زمینه خود   الزم  یموزشهاآ  ی،پرستار  ندیبر اساس فرا ➢

 . شرح دهدو پستان را پروستات 

 

 (4هدف كلي ) ❖

بر    یمبتن  یپرستار  یو نقش پرستار در ارائه مراقبت ها  خون(  یو پرفشار  MI)  گردش خون  ستمیمشکالت س  یبررس

آموزش مراقبت از خود هب د یو با تاک یپرستار   ندآیفر

 اهداف اختصاصي  ❖

 

 پایان دوره باید بتواند: دانشجو در 

   .را شرح دهد سکته قلبیو درمان  ینیتظاهرات بالی، ولوژیزیپاتوف ➢

 . استفاده کند سکته قلبیمبتال به  مارانیدر مراقبت از ب یبه عنوان چارچوب یپرستار ندیاز فرا ➢

 طبقه بندی، عالئم، تشخیص و درمان پرفشاری خون را بیان کند.  ➢

 . خون استفاده کند یبه پرفشار انیجهت مراقبت از مبتال یبه عنوان چارچوب یپرستار ندیاز فرا ➢

 عالئم و نشانه های بیماری در بیمار مبتال به پرفشاری خون و سکته قلبی تحت مراقبت در منزل را توضیح دهد.  ➢

ارائه  برنامه ➢ و روشیخود مراقبتراهبردهای  ای جهت  بیماری  های سازگاری،  )روشهای اصالح سبک زندگی  ، مدیریت 

 رعایت رژیم غذایی، فعالیت و ...( در بیمار مبتال به پرفشاری خون و سکته قلبی تحت مراقبت در منزل تدوین نماید. 

 

 
 (5هدف كلي ) ❖



بررسی مشکالت سیستم تنفسی )آسم و آلرژی( و نقش پرستار در ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر فرایند پرستاری  

 آموزش مراقبت از خودو با تاکید بر 

 اهداف اختصاصي  ❖

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

  توضیح دهد.را  (ی درمانتدابیر عالئم و ، بیماری آسم ) علل، فیزیو پاتولوژیفرآیند  ➢

 . از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی جهت مراقبت از مبتالیان به اسم استفاده کند ➢

 خود مبتنی بر فرآیند پرستاری برای بیماران آسمی ارائه نماید. یک برنامه آموزش مراقبت از  ➢

 فرآیند وقوع آلرژی و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهد. ➢

 روشهای پیشگیری و کنترل در آلرژی را ذکر کند.  ➢

 فرآیند پرستاری جهت بیمار مبتال به آلرژی تدوین نماید.  ➢

 بیمار مبتال به آلرژی آموزش دهد.های اصالح سبک زندگی را به نحوه مراقبت از خود و روش ➢

 

 (6هدف كلي )  ❖

تصادفات و تروماها  در    فرایند پرستاری و کمک به فرد و خانواده در مراقبت از خود در منزل  برنامه ریزی مراقبت مبتنی بر 

 )ضایعات نخاعی( 

 
 اهداف اختصاصي  ❖

 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 تروماتیک طناب نخاعی را توضیح دهد. اختالالت مربوط به صدمات  ➢

 ها را شرح دهد. انواع ضایعات نخاعی, عالئم، تست های تشخیصی و تدابیر درمانی آن ➢

 عوارض ناشی از صدمات نخاعی در بیماران را بیان کند.  ➢

پرستاری لیست کرده و  را براساس فرایند  تحت مراقبت در منزل  مراقبت های پرستاری از بیمار مبتال به آسیب نخاعی   ➢

 . توضیح دهد

 برنامه آموزشی مراقبت از خود و مدیریت بیماری برای فرد مبتال به ضایعات نخاعی و خانواده وی تدوین نماید.  ➢

 

 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

   :امکانات آموزشی ❖
نرم افزار    - سامانه نوید  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل    و کامپیوتر   ویدوئو پروژکتور   ،اسالید پروژکتور   ▪

 تولید محتوا 

 

 



 

 

   :منابع درسي   ❖

 خیر    بلی   ◼ در نظر دارید؟   درسی  خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله  /آیا کتاب  

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعه شده برای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و  
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

 فایل پاورپوینت  15حداقل   اسالید پاورپوینت 

 تهیه شده توسط مدرسین   

، آن هر جلسه به تناسب موضوع

پاورپوینت ارائه  یک یا دو فایل 

 می شود.

 



 

 

در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب   •

آن    فایل ، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان  

 را ضمیمه نمایید: 

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه محتوای بارگذاری شده بر روی سامانهی،  منظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزش *

 

منبع مطالعه  در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان   •

ی این موارد  ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برابه دانشجویان معرفی کنید   بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

 

،  3  های  . جلد 2018برونر و سودارث    جراحی–پرستاری داخلی    .هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ .1

 . 1397 ، 14. گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 16و  13، 11،  10، 8، 6، 5

چاپ دوم، انتشارات  .  عالئیفاطمه  ترجمه  . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل.  مایرز، دانا .2

 . 1390جامعه نگر،  

 .1391پیشنمازی، زهرا و همکاران. مراقبت پرستاری در منزل. انتشارات دانشگاه شاهد،  .3

ان .4 پرستاری،  ودانشجویان  پرستاران  برای  منزل  در  مراقبت   ، همکاران  و  هادی  منش  تشارات  جعفر 

 . 1396چاپ اول،  حیدری، 

. انتشارات ر منزل بعد ازترخیص از بیمارستانمراقبت از بیماران ده  غیاثیان، مسعود و همکاران. نحو .5

 . 1392،چاپ اول  رویان پژوه، 

قهرمانیان، .6 مژگان.  م  میرغفوروند،  در  پرستاری  مراقبتهای  برنامه اکرم.  و  بررسی  مراقبتنزل:  .  ریزی 

 . 1387چاپ اول،   ،دانشگاه آزاد اسالمیانتشارات 

 

 

با فرمت   فیلم آموزشی
SCORM 

فیلم آموزشی ضبط   15حداقل  

 SCORMشده با فرمت  

 تهیه شده توسط مدرسین   

، آن هر جلسه به تناسب موضوع

فیلم آموزشی ضبط   یک یا دو  

 SCORMشده با فرمت  

 ارائه می شود.

 

اختیار دانشجو قرار از قبل در   اسدی الری  جزوه دیابت/ جزوه درسی

 داده شده است. 
* 

    

    



 آزمون های خود ارزیابي  ❖

 خیر  ◼  بلی  ❑  اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 )اطالعات خود آزمونها متعاقباً اعالم می گردد (  ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون ▪

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویان تكاليف و پروژه  ❖

)اطالعات مربوط به تکالیف و پروژه درسی با توجه به نیاز کالس و بر طبق گروه   طول ترم فیتکال  ▪

 بندی دانشجویان در طول ترم  اعالم می گردد ( 

 

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر    بلی  ◼  اید؟ در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

دادن  

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

 دادن مدرس

هدف از ارائه  

 تکلیف 

      



گروهی یکی از موضوعات  دانشجو، بصورت  نفر  7یا    6موضوع توسط مدرسین  مشخص شده و هر    6در اولین جلسه کالسی،  

دهند.  انجام می مدرسین در طول ترمآن را در قالب پروژه درسی با راهنمایی هایی های گام به گام ذکر شده را انتخاب و 

قبل، محتوای خود    دو هفته پس از تأیید نهایی پروژه تهیه شده، نوبت به ارائه مطالب می رسد که دانشجویان بایستی از  

سپس آن  و    ارائه دهند فایل صوتی تصویری  را در اختیار مدرس گذاشته و پس از اخذ تأیید، پروژه ی خود را در قالب یک  

بدین  الزم بذکر است که موارد الزم االجرا در تهیه و ارائه پروژه های درسی  تیار سایر دانشجویان نیز قرار دهند.  را در اخ

 :شرح است

 دقیقه می باشد.   20- 30و به مدت  یک فایل صوتی تصویریارائه مطالب بصورت  (1

 در اختیار استاد مربوطه قرار داده شود.   از ارائه، هفته قبل یککل مطالب  (2

الزامی  ارائه مطالب،  کتاب و یک مقاله داشته باشد. ذکر منابع در پایان    منبع   دو الب گردآوری شده باید حداقل  مط (3

 . باشدمی

و تدوین    یمبتال به بیمار  فردن نیاز مراقبتی بیمار بر اساس بررسی و شناخت  یباید شامل تعیارائه شده  محتوای   (4

 . باشد ویبرنامه آموزشی برای 

 موارد لحاظ شده در ارزشیابی پروژه عملی دانشجویان :   (5

 کامل بودن محتوا  •

 منابع مورد استفاده مناسب کمیت و کیفیت  •

 وقت شناسی  •

 طراحی مناسب اسالیدهای آموزشی  •

 

 رعایت آیین نگارش  •

 مناسب   نحوه بیان مطلب و جمع بندی  •

 آموزشی تنوع و خالقیت در روش  •

 مشارکت تمام اعضای گروه در ارائه پروژه •

 

  

 یر يادگی ی ها تي فعال ریسا ❖

مباحثه دقت    تیو هدا  ی (، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ  ی در سامانه امکان فعال ساز

به    لی. در صورت تماد ینما  ی ادیکمک ز  انیدر دانشجو  یتواند به پرورش تفکر انتقاد - یانجام شود م  یکاف

 :د یینما ل یرا تکم ری امکان موارد ز نیاستفاده از ا

 اتاق بحث )فورم(  ▪

بحث:   موضوع 

............................................................................................................................. ....................................................................

...................................................................................................................................................................................... ........... 

....................................................................................................................... ......................................................................... 

 ارزشيابي دانشجویان  ❖



 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 10 (حضوری ) آزمون میان ترم

 10 ارائه پروژه +  آزمون پایان ترم

 

 

 مقررات  ❖

▪  

▪     

 

  



 1400-1401های پرستاری در منزل در نیمسال اول مراقبت درس  زمانبندی جدول

 

 جلسه
روز 

 ارائه
 نحوه ارائه مدرس  موضوع جلسه تاریخ ارائه 

امكانات  

 مورد نياز 

روش  

 ارزشيابي 

1 
 شنبه 

 
27/6/1400 

 فلسفه مراقبت پرستاری در منزل، اهمیت و مزایای آن 

 بیماری دیابت، عالئم و تست های تشخیصی 
خانم اسدی  

 الری

 حضوری 

15 -13 

ویدئوپروژکتور،  

 رایانه 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

 29/6/1400 دوشنبه  2

و   درمان،  مروری مختصر بر فرآیند بیماری

بیماران مبتال به های پرستاری در منزل در  مراقبت

 آسم و آلرژی

 خانم مقدم 
  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

یا    آنالین

 حضوری 

 3/7/1400 شنبه  3
راه های درمان و کنترل دیابت، عوارض زودرس و 

 دیررس دیابت 

خانم اسدی  

 الری
  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

یا    آنالین

 حضوری 

     اربعین حسینی -تعطیل رسمی 5/7/1400 دوشنبه  

 10/7/1400 شنبه  4
  های پرستاری در منزل در بیماران مبتال بهمراقبت 

 دیابت 

خانم اسدی  

 الری
  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

 خانم مقدم  مروری بر فرآیند بیماری و درمان پرفشاری خون  12/7/1400 دوشنبه  5
 حضوری 

15 -13 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

 17/7/1400 شنبه  6

 چاقی مرضی و روش های درمانی آن 

   های پرستاری در منزل در بیماران مبتال بهمراقبت 

 چاقی مرضی

خانم اسدی  

 الری
  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

 خانم مقدم  مروری بر فرآیند بیماری و درمان سکته قلبی 19/7/1400 دوشنبه  7
  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

 24/7/1400 شنبه  8
نخاعی، عالئم، تست های تشخیصی و ضایعات 

 درمان آنها 

خانم اسدی  

 الری
  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

 26/7/1400 دوشنبه  9
مراقبت های پرستاری در منزل در بیماران مبتال به  

 پرفشاری خون و سکته قلبی
 خانم مقدم 

  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

 1/8/1400 شنبه  10
مراقبت های پرستاری در منزل در بیماران مبتال به  

 ضایعات نخاعی 

خانم اسدی  

 الری
  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

 3/8/1400 دوشنبه  11
مختصر بر فرآیند بیماری و درمان سرطان  مروری 

 پستان و پروستات 
 خانم مقدم 

  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

 8/8/1400 شنبه  12
های پرستاری در منزل در بیماران مبتال به مراقبت

 سرطان پستان و پروستات 
 خانم مقدم 

  -مجازی  

 آفالین 

  -سامانه نوید  

نرم افزار تولید  

 محتوا 

آزمون  

آنالین یا  

 حضوری 

   حضوری   گردد()روز و ساعت امتحان متعاقباً اعالم می  امتحان میان ترم   

     آخرین مهلت تحویل پروژه ها  1/9/1400 دوشنبه  



 

 

 لیست پروژه های درسی )کار عملی( : 

   های پرستاری مورد نیاز بیمار توسط دانشجویانو تهیه و ارائه گزارشی از مراقبت   چاقی  بیماران مبتال بهبرنامه مراقبت در منزل از  و    غذاییبرنامه    تدوین

 دانشجویانهای پرستاری مورد نیاز بیمار توسط و تهیه و ارائه گزارشی از مراقبت دیابت بیماران مبتال بهتدوین برنامه مراقبت در منزل از 

 و تهیه و ارائه گزارشی از مراقبتهای پرستاری مورد نیاز بیمار توسط دانشجویان   مبتال به ضایعات نخاعیتدوین برنامه مراقبت در منزل از بیماران  

 دانشجویان   اری مورد نیاز بیمار توسطهای پرستو تهیه و ارائه گزارشی از مراقبت   پروستات  /سرطان پستان  بیماران مبتال بهتدوین برنامه مراقبت در منزل از  

 های پرستاری مورد نیاز بیمار توسط دانشجویانو تهیه و ارائه گزارشی از مراقبت  یا سکته قلبی   HTN  بیماران مبتال بهتدوین برنامه مراقبت در منزل از  

  های پرستاری مورد نیاز بیمار توسط دانشجویانمراقبتو تهیه و ارائه گزارشی از  آسم بیماران مبتال بهمراقبت در منزل از برنامه تدوین 


