
 

  

  های پرستاری در منزل مراقبتدرس  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:     (         پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 2/7/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:         شنبهروز:   های پرستاری در منزل مراقبت:    نام درس

 نفر 48دانشجويان  : تعداد  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1 نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 جناب آقای دکتر رضوی :مدرس دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 سکته قلبی مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یمراقبت ها:  جلسهعنوان 

 سکته قلبی آشنا گردد.با علل و عالئم و نحوه هدف کلی جلسه : 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد سکته قلبیو درمان  ینیتظاهرات بالی، ولوژیزیپاتوف.  

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

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

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. گروه 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

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

 .1396چاپ اول، تشارات حیدری، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، ان

 .1392،غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چاپ اول 
 .1387چاپ اول،  ،آزاد اسالمیانتشارات دانشگاه . ریزی مراقبتاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 جلسه دوم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 9/7/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15روز:  شنبه         ساعت:  های پرستاری در منزل مراقبتنام درس  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1نوع واحد: 

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری واحد 2تعداد واحد: 

 جناب آقای دکتر رضویمدرس:  دقيقه 120مدت کالس: 

 1401ماه تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

 سکته قلبی مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یمراقبت ها:  جلسهعنوان 

 سکته قلبی آشنا گردد.با علل و عالئم و نحوه هدف کلی جلسه : 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

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

 های سازگاری، رعایت رژیم غذایی، های اصالح سبک زندگی )روش، مدیریت بیماری و روشیخود مراقبتراهبردهای ای جهت ارائه برنامه

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

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوری:  روش آموزش 

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

 .1391ا و همکاران. مراقبت پرستاری در منزل. انتشارات دانشگاه شاهد، پیشنمازی، زهر

 .1396چاپ اول، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، 

 .1392،نتشارات رویان پژوه، چاپ اول غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. ا
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 



 سومسه جل

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 16/7/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:         شنبهروز:   های پرستاری در منزل مراقبت:    نام درس

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1 نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم اسدی الری :مدرس دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

  آن یایو مزا تیدر منزل، اهم یفلسفه مراقبت پرستار:  جلسهعنوان 
 یصیتشخ یعالئم و تست ها ابت،ید یماریب 

 آشنایی با دانشجویان و توضیح کلی طرح دورههدف کلی جلسه : 

 اهمیت آموزش به بیمار و فلسفه برنامه مراقبت پرستاری در منزل را بیان نماید. 

  بیماری دیابت ، عالئم و تست های تشخیصی آن را توضیح دهد.

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 دهد ارائه منزل در پرستاری مراقبتاز  جامعی تعریف. 

 .اهمیت مراقبت در منزل را به طور صحیح شرح دهد 

 کند لیست را منزل در مزایای مراقبت پرستاری. 

 .فرآیند بیماری دیابت، عالئم و نشانه ها ی آن، تست های تشخیصی در بیمار مبتال به دیابت تحت مراقبت در منزل را شرح دهد 

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

 .1391ستاری در منزل. انتشارات دانشگاه شاهد، پیشنمازی، زهرا و همکاران. مراقبت پر

 .1396چاپ اول، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، 

 .1392،پ اول غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چا
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 

  جلسه چهارم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 23/7/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15روز:  شنبه         ساعت:  های پرستاری در منزل مراقبتنام درس  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1نوع واحد: 

 درس: سرکار خانم اسدی الری مسئول واحد 2تعداد واحد: 

 اسدی الریمدرس: سرکار خانم  دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 ابتید ررسیعوارض زودرس و د ابت،یدرمان و کنترل د یراه ها:  جلسهعنوان 

 هدف کلی جلسه :  

  توضیح دهد.را تدابیر درمانی ، عوارض زودرس و دیررس دیابت و راه های پیشگیری و درمان آنها فرآیند بیماری دیابت ، 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .فرآیند بیماری دیابت، در بیمار مبتال به دیابت تحت مراقبت در منزل را شرح دهد 

  پیشگیری و درمان آنها را بیان نماید.عوارض زودرس و دیررس دیابت و راه های 

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

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14نگر، ویراست گروه مترجمین، انتشارات جامعه 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

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

 .1396چاپ اول، ی پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برا

 .1392،غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چاپ اول 
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتمهاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنا میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

  



 مپنججلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 30/7/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:         شنبهروز:   های پرستاری در منزل مراقبت:    نام درس

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1 نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم اسدی الری :مدرس دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تدوين / بازنگری: شهريور ماه تاريخ 
 

 ابتید مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یهامراقبت :  جلسهعنوان 

 را شرح دهد.  ابتید مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یهامراقبت جنبه های مختلف هدف کلی جلسه :  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 های اصالح سبک زندگی)تعدیل رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و ... ( و همچنین چگونگی پیگیری روند درمان را روش

 برای بیمارمبتال به دیابت توضیح دهد.

 .بر اساس فرایند پرستاری، نحوه مراقبت از خود را به بیمارمبتال به دیابت و خانواده وی آموزش دهد 

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

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

 .1396چاپ اول، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، 

 .1392،چاپ اول غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، 
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 
 

 مششجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 7/8/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15روز:  شنبه         ساعت:  های پرستاری در منزل مراقبتنام درس  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1نوع واحد: 

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری واحد 2تعداد واحد: 

 اسدی الریمدرس: سرکار  دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 آن یدرمان یو روش ها یمرض یچاق:  جلسهعنوان 
 یمرض یچاق  مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یها مراقبت 

 در این بیماران را بیان نماید.در منزل  یپرستار یها مراقبتو درمان  ،عوارض  ی،چاق یماریب ندیفرآهدف کلی جلسه :  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 آن را شرح دهد. یعوارض و انواع درمان ها ،یچاق یماریب ندیفرآ 

 دهد. حیرا در افراد تحت مراقبت در منزل را توض یاز وقوع چاق هیاول یریشگیپ یچگونگ 

 .دینما لیتحل یآن را به درست جهیفرد را محاسبه کند و نت کی یحجم توده بدن 

 .دینما نیرا تدو یمرض یفرد مبتال به چاق یمراقبت از خود و اصالح سبک زندگ نهیدر زم یبرنامه آموزش 

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

 .1391ستاری در منزل. انتشارات دانشگاه شاهد، پیشنمازی، زهرا و همکاران. مراقبت پر

 .1396چاپ اول، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، 

 .1392،پ اول غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چا
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 



 

 مهفتسه جل

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 21/8/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:         شنبهروز:   های پرستاری در منزل مراقبت:    نام درس

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1 نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری درس: مسئول واحد 2 تعداد واحد:

 آقای دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 آسم و آلرژی مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یهامراقبت :  جلسهعنوان 

 آسم و آلرژی  را شرح دهد. مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یهامراقبت جنبه های مختلف هدف کلی جلسه :  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  توضیح دهد.را  (یدرمانتدابیر عالئم و ، بیماری آسم ) علل، فیزیو پاتولوژیفرآیند  

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

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

 .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 

  های اصالح سبک زندگی را به بیمار مبتال به آلرژی آموزش دهداز خود و روشنحوه مراقبت 

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

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

 .1396چاپ اول، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، 

 .1392،همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چاپ اول غیاثیان، مسعود و 
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 مهشتجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 28/8/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:         شنبهروز:   های پرستاری در منزل مراقبت:    نام درس

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1 واحد:نوع 

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 آقای دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 سرطان پروستات مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یهامراقبت :  جلسهعنوان 

 سرطان پروستات را شرح دهد.  مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یهامراقبت جنبه های مختلف هدف کلی جلسه :  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 یان نماید.فرد مبتال به سرطان پروستات را ب در، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری عالئم بالینی ،پاتوفیزیولوژی 

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

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

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

 شرحرا مبتال به سرطان پروستات  مارانیبه بهای سازگاری و ... ( مراقبتی، روش)در زمینه خود الزم یموزشهاآ ی،پرستار ندیبر اساس فرا 

 .دهد

  

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

 .1391اه شاهد، پیشنمازی، زهرا و همکاران. مراقبت پرستاری در منزل. انتشارات دانشگ

 .1396چاپ اول، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، 

 .1392،غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چاپ اول 
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه مژگان. قهرمانیان،میرغفوروند، 

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 همجلسه ن

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:     (         پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 5/9/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:         شنبهروز:   های پرستاری در منزل مراقبت:    نام درس

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1 نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 اقای دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 سرطان پستان مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یهامراقبت عنوان جلسه : 

 سرطان پستان  را شرح دهد. مبتال به مارانیدر منزل در ب یپرستار یهامراقبت جنبه های مختلف هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

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

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

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

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

 شرح دهدپستان را مبتال به  مارانیبه بهای سازگاری و ... ( مراقبتی، روش)در زمینه خود الزم یموزشهاآ ی،پرستار ندیبر اساس فرا. 

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14نگر، ویراست گروه مترجمین، انتشارات جامعه 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

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

 .1396چاپ اول، ی پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برا

 .1392،غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چاپ اول 
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتبرنامهاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و  میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 12/9/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:         شنبهروز:   های پرستاری در منزل مراقبت:    نام درس

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1 نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 ارائه کار عملي توسط دانشجو دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تدوين / بازنگری: شهريور ماه تاريخ 
 

 (آسم و سرطان ارائه کار عملی توسط دانشجویان): جلسهعنوان 

 هدف کلی جلسه :  

 :  اختصاصیاهداف 

 دینما نیمبتال به سرطان پستان و پروستات تدو مارانیبرنامه مراقبت در منزل از ب. 

 دینما نیتدو یمبتال به آسم و آلرژ مارانیمراقبت در منزل از ب برنامه. 

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی چیور، کری اچهینکل، جانیس ال. 

 .1397 ،14گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

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

 .1396چاپ اول، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، 

 .1392،بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چاپ اول  غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 19/9/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:         شنبهروز:   های پرستاری در منزل مراقبت:    نام درس

 نفر 48دانشجويان  : تعداد  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1 نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم اسدی الری : :مدرس دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 ینخاع عاتیمبتال به ضا مارانیدر منزل در ب یپرستار یمراقبت ها:  جلسهعنوان 

  مراقبت های پرستاری در منزل در بیماران مبتال به ضایعات نخاعی را شرح دهد.هدف کلی جلسه :  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

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

 و توضیح دهد.

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

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 رایانه و ویدئوپروژکتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14گروه مترجمین، انتشارات جامعه نگر، ویراست 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

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

 .1396چاپ اول، تشارات حیدری، جعفر منش هادی و همکاران ، مراقبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، ان

 .1392،غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چاپ اول 
پ اول، چا ،آزاد اسالمیانتشارات دانشگاه . ریزی مراقبتاکرم. مراقبتهای پرستاری در منزل: بررسی و برنامه میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 

 
 

 دهمجلسه دواز

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:     (         پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 26/9/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:         شنبهروز:   های پرستاری در منزل مراقبت:    نام درس

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1 نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 خانم اسدی الری :مدرس دقيقه 120مدت کالس: 

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 و درمان آنها یصیتشخ یعالئم، تست ها ،ینخاع عاتیضا:  جلسهعنوان 

 و عوارض ناشی از صدمات را شرح دهد. انواع ضایعات نخاعی, عالئم، تست های تشخیصی و تدابیر درمانیهدف کلی جلسه :  

 :  اختصاصیاهداف 

 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 

 ترکیبی       /        مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 ویدئوپروژکتوررایانه و  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

. 16و  13، 11، 10، 8، 6، 5، 3 های . جلد2018برونر و سودارث  جراحی–. پرستاری داخلی هینکل، جانیس ال. چیور، کری اچ

 .1397 ،14انتشارات جامعه نگر، ویراست گروه مترجمین، 

 .1390چاپ دوم، انتشارات جامعه نگر، . فاطمه عالئیترجمه . راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل. مایرز، دانا

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

 .1396چاپ اول، قبت در منزل برای پرستاران ودانشجویان پرستاری، انتشارات حیدری، جعفر منش هادی و همکاران ، مرا

 .1392،غیاثیان، مسعود و همکاران. نحوه مراقبت از بیماران در منزل بعد ازترخیص از بیمارستان. انتشارات رویان پژوه، چاپ اول 
پ اول، چا ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ریزی مراقبتمنزل: بررسی و برنامهاکرم. مراقبتهای پرستاری در  میرغفوروند، مژگان. قهرمانیان،

1387. 

 دقيقه 15مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :   

 دقيقه  15 مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه20مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 

 

  



 
 
 

 ارائه کار عملی دانشجویان
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     (          پرستاری حضرت زینب )س: دانشکده

 3/10/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15ساعت : شنبه         روز:   های پرستاری در منزل مراقبتنام درس  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان  :  واحد عملي 5/0 –واحد نظری  5/1نوع واحد: 

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری واحد 2تعداد واحد: 

 --مدت کالس: 
جناب آقای دکتر پروينيان نسب، جناب مدرس: 

 آقای دکتر رضوی ، خانم اسدی الری

 1401تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 ارائه کار عملی دانشجویان:  جلسهعنوان 

 دانشجو بتواند :هدف کلی جلسه :  

 دوین نماید.پرفشاری خون و سکته قلبی تبرنامه مراقبت در منزل از بیماران مبتال به 

 برنامه مراقبت در منزل از بیماران مبتال به سرطان پستان و پروستات تدوین نماید.

 برنامه مراقبت در منزل از بیماران مبتال به چاقی تدوین نماید.

 برنامه مراقبت در منزل از بیماران مبتال به آسم و آلرژی تدوین نماید.

 ه دیابت تدوین نماید.برنامه مراقبت در منزل از بیماران مبتال ب

 برنامه مراقبت در منزل از بیماران مبتال به ضایعات نخاعی تدوین نماید.

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .برنامه کامل مراقبت در منزل از بیماران مبتال به پرفشاری خون و سکته قلبی تدوین نماید 

 های پرستاری مورد نیاز  بیمار مبتال به پرفشاری خون و سکته قلبی ارائه دهد. گزارشی از مراقبت 

 .برنامه کامل مراقبت در منزل از بیماران مبتال به سرطان پستان و پروستات تدوین نماید 

 های پرستاری مورد نیاز  بیمار مبتال به سرطان پستان و پروستات ارائه دهد. گزارشی از مراقبت 

 تنظیم کند. برای بیمار مبتال به چاقی یک برنامه غذایی 

 .برنامه کامل مراقبت در منزل از بیماران مبتال به چاقی تدوین نماید 

 ئه دهد. های پرستاری مورد نیاز  بیمار اراگزارشی از مراقبت 

 .برنامه کامل مراقبت در منزل از بیماران مبتال به آسم و آلرژی تدوین نماید 

 های پرستاری مورد نیاز  بیمار مبتال به آسم و آلرژی ارائه دهد. گزارشی از مراقبت 

 .برنامه کامل مراقبت در منزل از بیماران مبتال به دیابت تدوین نماید 

 ورد نیاز  بیمار مبتال به دیابت ارائه دهد. های پرستاری مگزارشی از مراقبت 

 .برنامه کامل مراقبت در منزل از بیماران مبتال به ضایعات نخاعی تدوین نماید 

 های پرستاری مورد نیاز  بیمار مبتال به ضایعات نخاعی ارائه دهد.گزارشی از مراقبت 

 یبی/       مجازی        /        ترک         حضوریروش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connectرایانه و برنامه  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژهفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 ---عنوان و نوع آزمون : 



 اسالیدهای تهیه شده توسط دانشجویان منبع درس :

 


