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 به نام خدا

 ايراندانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
 کارشناسي ارشد توانبخشي 

 

 (course plan )طرح دوره نظري 
 98 - 99تحصيلي  دوم نيمسال

 

 سيدالشهداييمهناز تدوين: 

 مهناز سیدالشهداییمسئول درس: 

 1398بهمن : تدوينتاريخ 

 عضالنی ( –)پرستاری توانبخشی در اختالالت عملکردی عصبی  1پرستاری توانبخشی  نوان دوره: ع
 پرستاري توانبخشيگروه آموزشي: 

 ارشد ناپيوسته رشته پرستاري توانبخشي  مقطع تحصيلي: کارشناسي
مباني اخالق و روابط انساني ، پاتو فيزيولوژي مغز و اعصاب  -نظريه ها ، الگوهاي پرستاري و کاربرد انها   –اصول و مباني پرستاري توانبخشي پيش نياز: 

 دارو شناسي براي توانبخشي  –
 ريواحد نظ 5/1تعداد واحد: 

  13 - 15شنبه سه زمان برگزاري کالس: 
 مشاوره صورت مي گيرد. ضمن هماهنگي با اساتيد دورهزمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره: 

 ...............محل کالس: 
 .............................. تاريخ امتحان:

  
 

 

 اساتيد:

Nasiriziba.f@iums.ac.ir  نصيري زيباسرکار خانم 

saydshohadai@yahoo.com 
seyedoshohadaee.m@iums.ac.ir 

 سرکار خانم سيدالشهدايي
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 شرح درس:

ت اين درس منجر به کسب مهارت در زمينه ارائه خدمات پرستاري توانبخشي به مددجويان با اختالالت و ناتوانيهاي حرکتي با تمرکز بر اختالال

 عضالني و تطابق خانواده انها به منظور کسب استقالل ،بازگشت مددجو به جامعه و ارتقائ کيفيت زندگي خواهد شد  –عصبي 

 اجزای برنامه دوره:

 يعصب اختالالت در يزندگ روزمره يتهايفعال يابيارز -  يحرکت و يجسم اختالل دچار يمددجو و عملكرددخانواده شناخت و يابيارز -

 يعضالن و

  يجسم عملكرد سنجش  ياسهايمق و ابزارها -

  يحرکت - يجسم اختالالت با انيمددجو يتوانبخش يپرستار يالگوها کاربرد -

 (يمراقبت خود اختالل) يعضالن – يعصب اختالالت با انيمددجو يتوانبخش يمهارتها کاربرد -

 سر به تروما – يمرکز اعصاب – تومورها) اعصاب و مغز اختالالت د  يتوانبخش  خاص يندهايفرا کاربرد در يتوانبخش پرستار نقش -

  ينخاع صدمات –

 (ينخاع صدمات – سر به تروما) اعصاب و مغز اختالالت د يتوانبخش خاص يندهايفرا کاربرد در يتوانبخش پرستار نقش -

  (....و نسونيپارک – مريالزا – دمانس)  يعصب ويدژنرات اختالالت د يتوانبخش خاص يندهايفرا کاربرد در يتوانبخش پرستار نقش -

  ينخاع اعصاب صدمات ر د  يتوانبخش  خاص يندهايفرا کاربرد در يتوانبخش پرستار نقش -

  جامعه بر يمبتن يتوانبخش اصول کاربرد با جامعه و منزل در يحرکت يجسم اختالالت به مبتال انيمددجو يتوانبخش اصول -

  يحرکت – يجسم مزمن اختالالت عرصه در يميت يتوانبخش يالگوها کاربرد -

  مددجو تيوضع با يسازگار يارتقا جهت در يعضالن و يعصب اختالالت دچار مددجو خانواده آموزش -

 يعضالن يعصب اختالالت در يتوانبخش يپرستار يها مراقبت در ژهيو يها کيتكن و روشها -

 

 هدف كلی: 

کسب دانش و مهارت در مراقبت هاي پرستاري توانبخشي از مددجويان دچار اختالالت ، ناتواني و معلوليت هاي جسمي و حرکتي با تمرکز بر 

 هي انها در بهبود کيفيت زندگي اختالالت عصبي و عضالني و تطابق خانواده با شرايط مددجويان و ارتقائ آگا

 جزیی:اهداف بینابینی و 

 در پايان اين دوره فراگير قادر خواهد بود:

 حیطه شناختی:

 – سر به تروما – يمرکز اعصاب – تومورها) اعصاب و مغز اختالالت رد  يتوانبخش  خاص يندهايفرا کاربرد در يتوانبخش پرستار نقش

 را توضيح دهد ينخاع صدمات

 يرا توضيح دهد نخاع صدمات – سر به تروما) اعصاب و مغز اختالالت رد يتوانبخش خاص يندهايفرا کاربرد در يتوانبخش پرستار نقش

 ... را شرح دهد و نسونيپارک – مريالزا – دمانس)  يعصب ويدژنرات اختالالت د يتوانبخش خاص يندهايفرا کاربرد در يتوانبخش پرستار نقش

 را توضيح دهد  ينخاع اعصاب صدمات ر د  يتوانبخش  خاص يندهايفرا کاربرد در يتوانبخش پرستار نقش

 را توضيح دهد  جامعه بر يمبتن يتوانبخش اصول کاربرد با جامعه و منزل در يحرکت يجسم اختالالت به مبتال انيمددجو يتوانبخش اصول

 حیطه عاطفی ) باورها و نگرشها(: 

  يحرکت - يجسم اختالالت با انيمددجو يتوانبخش يپرستار يالگوها کاربرد
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 (يمراقبت خود اختالل) يعضالن – يعصب اختالالت با انيمددجو يتوانبخش يمهارتها کاربرد

 حیطه روان حركتی )مهارتها(:

 را به کار ببرد  يحرکت – يجسم مزمن اختالالت عرصه در يميت يتوانبخش يالگوها کاربرد

 را انجام دهد مددجو تيوضع با يسازگار يارتقا جهت در يعضالن و يعصب اختالالت دچار مددجو خانواده آموزش

 را به کار برد يعضالن يعصب اختالالت در يتوانبخش يپرستار يها مراقبت در ژهيو يها کيتكن و روشها

 يعضالن و يعصب اختالالت در يزندگ روزمره يتهايفعال يابيارز -  يحرکت و يجسم اختالل دچار يمددجو و عملكرددخانواده شناخت و يابيارز

 را انجام دهد 

 را به کار برد   يجسم عملكرد سنجش  ياسهايمق و ابزارها

 پیش فرضها:

 اين دوره بر اساس پيش فرض هاي زير ارائه شده است.

 سطح دانسته ها، اهداف فردي و روشهاي يادگيري فراگيران متفاوت است. -1

 مسئوليت يادگيري خويش را به عهده گرفته و تحت راهنمايي اساتيد برنامه هاي آموزشي خود رافراگيران آمادگي دارند که  -2

 پيگيري نمايد.

 وسایل كمك آموزشی:

کتور، فيلم هاي آموزشي و اساليدهاي کامپيوتري از جمله روشهاي کمک آموزشي مورد استفاده در دروس فوق الذکر ژوايت بورد، ويديو پرو

 خواهد بود.

 فراگیر:وظایف 

 از فراگيران انتظار ميرود: 

 زير بناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس را کسب نمايد. -1

 با استفاده از بحث هاي مطرح شده، معلومات خود را از طريق مطالعات کتابخانه اي گسترش دهند. -2

 طه برنامه هاي آموزشي خود را دنبال نمايند.مسئوليت يادگيري هر چه بيشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربو -3

 ته باشند.اشبه طور مداوم، منظم و مرتب بدون غيبت در کالس هاي درس حضور يافته و در بحث هاي علمي شرکت موثر د -4

 استفاده ننموده و زنگ آن را خاموش نمايند.و هدفون در زمان شروع کالس از تلفن همراه  -5

 تكاليف خود را در زمان هاي تعيين شده ارائه نموده و با آمادگي کامل در جلسات آزمون پايان ترم شرکت کنند.  -6

 در صورتي که غيبت بيش از حد مجاز باشد: ساعات بيشتر باشد،  17/4ز حد مجاز غيبت در کالس نبايد ا -7

 ود.غيبتها موجه باشد، آن واحد درسي حذف مي ش 2/1چنانچه بيش از  -الف

 چنانچه غيبتها غير موجه باشد نمره صفر براي آن منظور خواهد شد. -ب

در آزمون پاياني بموقع حضور يافته و در صورت حضور بموقع هيچ عذري پذيرفته نيست و نمره صفر براي آن آزمون منظور خواهد  -8

 شد.

 ارائه کنفرانسهاي کالسي در زمان مقرر و همزمان با کالس  -9
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 یادگیری: -آموزشروشهای 

مطالب اين درس به صورت سخنراني و پرسش و پاسخ  توسط فراگيران و تحت راهنمايي اساتيد مربوطه با استفاده از وسايل کمک آموزشي 

 فراگيرانساعات مصادف با تعطيلي با هماهنگي اساتيد و ، در ضمن مي باشدساعت طول ترم 24ارائه مي شود. ساعات تدريس در مجموع 

 ن خواهد شد. جبرا

  امتحان كتبی پایان ترم:

 در پايان ترم کليه موارد تدريس شده امتحان گرفته خواهد شد. 

 نوع آزمون:

 برنامه ريزي خواهد شد.با نظر اساتيد دوره آزمونها بر اساس نوع درس 

 

 شیوه ارزشیابی واحد نظری

 حضور فعال در كالس 10%

 امتحان پایان ترم 60%

 )كنفرانس (  تکالیف ارائه 30%

 جمع كل 100%

 

.شد خواهد ریزی برنامه محترم دانشجویان و اساتید هماهنگی با ها كالس ساعات كمبود صورت در  

References 

 1- ALEx colander , Therese; et al . Rehabilitation  Nursing Procedures .;New York:Mc 

Graw Hill Co . last edition  

2 - Chin Patricia . A and Finocchiaro, Darlene. Rehabilitation Nursing Practice . New 

York:Mc Graw Hill Co . last edition 

oyal Rursing Edinburgh , Nehabilitation  Rtephan Snnor , C ,O ally and S,  aivisD -3 

College of Nursing ,. Last edition 

4 - Drestine , Jill. B and Hargrove , Shirlee Drayton . Comprehensive Rehabilitation 

Nursing . Philadelphia: Saunders . Last edition 

5 - Hoeman , Shirley p . Rehabilitation Nursing . ST Luis : Mosby, . last edition    

6 - Smith , Mike . Rehabilitation in Adult Nursing . Edinburgh : Churchill Livingstion , . 

last edition  
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 بنام خدا

 ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  دانشکده پرستاری و مامائی

   1پرستاری توانبخشی تقویم درس 

 98-99دومنیمسال 

 

دوشنبه  تاریخ  هفته

 ها ساعت

 استاد مربوط عنوان مطالب

نقش پرستار توانبخشی در کاربرد فرایندهای خاص  توانبخشی  د  13 – 15 14/11/98 1

 –تروما به سر  –اعصاب مرکزی  –اختالالت مغز و اعصاب )تومورها 

 صدمات نخاعی

 خانم سیدالشهدایی

نقش پرستار توانبخشی در کاربرد فرایندهای خاص توانبخشی د  13 – 15 21/11/98 2

 صدمات نخاعی( –اختالالت مغز و اعصاب )تروما به سر 

 خانم سیدالشهدایی

ارزیابی و شناخت عملکرددخانواده و مددجوی دچار اختالل جسمی و  13 - 15 28/11/98 3

و  اختالالت عصبیارزیابی فعالیتهای روزمره زندگی در  -حرکتی  

 عضالنی

 خانم نصیری زیبا

 ابزارها و مقیاسهای  سنجش عملکرد جسمی  13 - 15 5/12/98 4

 -اختالالت جسمی  کاربرد الگوهای پرستاری توانبخشی مددجویان با

 حرکتی

 خانم نصیری زیبا

عضالنی  –اختالالت عصبی  کاربرد مهارتهای توانبخشی مددجویان با 13 – 15 12/12/98 5

 )اختالل خود مراقبتی(

 خانم نصیری زیبا

نقش پرستار توانبخشی در کاربرد فرایندهای خاص توانبخشی د اختالالت  13 – 15 19/12/98 6

 پارکینسون و....(   –الزایمر  –دژنراتیو عصبی ) دمانس 

 خانم سیدالشهدایی

فرایندهای خاص  توانبخشی  د ر نقش پرستار توانبخشی در کاربرد  13 - 15 12/98/ 26 7

 صدمات اعصاب نخاعی

 خانم سیدالشهدایی

آموزش خانواده مددجو دچار اختالالت عصبی و عضالنی در جهت ارتقای  13 - 15 18/1/99 8

 سازگاری با وضعیت مددجو 
روشها و تکنیک های ویژه در مراقبت های پرستاری توانبخشی در 

 اختالالت عصبی عضالنی

سیدالشهداییخانم   

 خانم سیدالشهدایی ارائه دانشجو  13 - 15 25/1/99 9

اصول توانبخشی مددجویان مبتال به اختالالت جسمی حرکتی در منزل و  13 - 15 1/2/99 10

 جامعه با کاربرد اصول توانبخشی مبتنی بر جامعه 

 خانم نصیری زیبا

 –کاربرد الگوهای توانبخشی تیمی در عرصه اختالالت مزمن جسمی  13 - 15 8/2/99 11

 حرکتی 

 خانم نصیری زیبا

 خانم نصیری زیبا ارائه دانشجویان  13 - 15 15/2/99 12


