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 به نام خدا

 ايران دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 

   (2) توانبخشيپرستاري ارشد كارشناسي 

 ريوي و ادراري-اختالالت عملكردي قلبي

 (course plan )طرح دوره نظري  

 1399- 1400تحصيلي  اول    نيمسال 

 

 تدوين و بازنگري: دريا دخت مسرور

 مسئول درس: دريا دخت مسرور

   1399مهر  تاريخ بازنگري : 

 ي ادرار و  يوير- يقلب   ي عملكرد  اختالالت(2)  يتوانبخش نوان دوره: پرستاري  ع

 و توانبخشي   گروه آموزشي: پرستاري داخلي و جراحي 

 پرستاري ارشد    مقطع تحصيلي: كارشناسي

مباني اخالق   -نظريه ها، الگوهاي پرستاري و كاربرد آنها - توانبخشياصول و مباني پرستاري  : يا همزمان  پيش نياز

 و روابط انساني، داروشناسي براي توانبخشي 

 آموزي واحد كار  5/1واحد نظري و   5/1  واحد  3تعداد واحد: 

 8- 10دوشنبه زمان برگزاري كالس:  

 ه صورت مي گيرد.مشاور ، ضمن هماهنگي با اساتيد دورهزمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره:  

 -محل كالس: 

 99/ 21/10تاريخ برگزاري امتحان:  

 30/8- 10ساعت برگزاري امتحان:  

 

 اساتيد:

M_negar110@yahoo.com  اشقلي فراهاني خانم دكتر 

Daryadokhtmasror@gmail.com  خانم مسرور 

 

 

mailto:Daryadokhtmasror@gmail.com


Course plan of Rehabilitation Nursing (2)  
Daryadokhtmasror@gmail.com 
Semester (1) 1399-1400  
 

 شرح درس: 

-ی قلب  يعملکرد  اختالالت  (2)  یتوانبخش  پرستاريدر حركت است بر همين اساس درس  انسان همواره در گستره سالمت و بيماري  

اختالالت    بابا كسب دانش و مهارت در زمينه ارائه خدمات پرستاري توانبخشی به مددجویان  ( می كوشد تا فراگيران  2)ي  ادرار  و  يویر

جو به و ناتوانيهاي حركتی با تمركز بر اختالالت قلبی، ریوي و ادراري و تطابق خانواده آنها به منظور كسب استقالل، بازگشت مدد

آموخته هاي خود را با آموخته هاي قبلی تلفيق جو كمک ميشود  ضمن تدریس، به دانشآشنا سازد.    جامعه و ارتقا كيفيت زندگی 

نموده و از نظریه ها و مفاهيم پرستاري و مهارت هاي تفکر خالق هنگام كاربرد فرایند پرستاري در مراقبت از مددجویان بهره گيرد.  

دستيابی به اهداف آموزشی را تسهيل   ومو مشاركت فعال در تاالر گفتگو و چت رانجام تکاليف نوشتاري و مشاركت در پرسش و پاسخ  

همچنين در صورت   در صفحات بعدي شرح داده شده است(.   انو فراگير  استاد و به یادگيري بهتر فراگيران كمک می كند ) فعاليتهاي  

 نياز هر ماه جلسه رفع اشکال با هماهنگی اساتيد و فراگيران برگزار خواهد شد. 

 

 :اجزاي برنامه دوره

 ادراري  سيستم عملکردياختالالت  1

 عملکردي قلبی اختالالت  2

 و ریوي تنفسیسيستم  عملکردياختالالت  3

 

 هدف كلي:  

دانش و مهارت در مراقبتهاي پرستاري توانبخشی از مددجویان دچار اختالالت مزمن و ناتوان كننده قلبی ریوي و ادراري و    كسب

 تطابق خانواده با شرایط مددجویان و ارتقاي آگاهی آنها در بهبود كيفيت زندگی 

 جزيي:اهداف بينابيني و 

 قادر خواهد بود:  اندر پایان این دوره فراگير

 حيطه شناختي: 

 د. نرا تعریف كن قلبی و  و ادراري ،يويكل  هايسيستمبيماریهاي روشهاي ارزیابی و شناخت عملکرد  -1

 فعاليتهاي روزمره زندگی در اختالالت قلبی، ریوي و ادراري را فهرست نمایند.  -2

دچار اختالالت قلبی، ریوي و ادراري را شرح  ابزارها و مقياسهاي متداول در سنجش عملکرد جسمی در مددجویان   -3

 دهند. 

 مبتنی بر فرایند جامع توانبخشی ليست نمایند.  يادرار و يویر ،ی قلبنقش پرستار توانبخشی را در اختالالت  -4

 د. نآموزشهاي الزم به بيماران فوق الذكر را فهرست نمای -5

 حيطه عاطفي ) باورها و نگرشها(:

 د. نتقاد داشته باشبه تفاوتهاي فردي مددجویان اع  -1

 آموزش فردي هر مددجو با وجود تفاوتهاي فردي و نيازهاي آنها متفاوت خواهد بود.  -2

 يت خود نقش بسيار مهمی دارد.عمددجو در تصميم گيري در مورد موق -3

 مددجو بعنوان یک انسان داراي حقوق قانونی و اخالقی است.  -4
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 حيطه روان حركتي )مهارتها(:

را   يادرار و يوی ر ، یقلبحركتی با تمركز بر اختالالت   -الگوهاي پرستاري توانبخشی مددجویان دچار اختالل جسمی -1

 د. نبکار گير(  مددجو و یبهداشت ، یجسم ،يا هیتغذ يازهاين به توجه با )  آنها خانواده و مددجو در

 يویر ، یقلب اختالالت بر تمركز بارا  یحركت -یجسم خود مراقبتی  اختاللمهارتهاي توانبخشی مددجویان مبتال به  -2

 .دنريگ بکار را يادرار و

 و يویر  ، یقلب اختالالت بر تمركز  با را یحركت -یجسمالگوهاي توانبخشی تيمی را در عرصه اختالالت مزمن  -3

 .دنريگ بکار را يادرار

 بر تمركز  با یحركت -یجسم اختاللروشها و تکنيکهاي ویژه در مراقبتهاي پرستاري توانبخشی در اختالالت  -4

 .دنريگ بکار را يادرار و يویر ،یقلب اختالالت

 د. نتکاليف محوله را به موقع بصورت انفرادي و گروهی ارائه نمای -5

 د. نكالس مشاركت فعال داشته باشگوش دادن و بازخورد در بحث هاي با استفاده از مهارت  -6

 د. نمورد نظر ارائه نمای نکات آموزشی ارائه شده را براي مدجویان -7

 

 پيش فرضها: 

 این دوره بر اساس پيش فرض هاي زیر ارائه شده است.

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

خویش را به عهده گرفته و تحت راهنمایی اساتيد برنامه هاي آموزشی فراگيران آمادگی دارند كه مسئوليت یادگيري  -2

 پيگيري نماید.  خود را

 

 وسايل كمك آموزشي:

پرو بورد، ویدیو  اسالیدهاي كامپيوتري  ژوایت  از  كتور، فيلم هاي آموزشی و  استفاده  از جمله روشهاي كمک   LMSو      Skypeو 

 خواهد بود. آموزشی مورد استفاده در دروس فوق الذكر 

 : انوظايف فراگير 

 از فراگيران انتظار ميرود:  

 د. نزیر بناي علمی مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدریس را كسب نمای -1

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

وهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحيح به این منابع داشته ود منابع جدید علمی و یافته هاي پژدر تهيه تکاليف خ -3

 باشند. 

مسئوليت یادگيري هر چه بيشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه هاي آموزشی خود را دنبال   -4

 نمایند. 

 ته باشند.اشهاي علمی شركت موثر دبه طور مداوم، منظم و مرتب بدون غيبت در كالس هاي درس حضور یافته و در بحث   -5
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تکاليف خود را در زمان هاي تعيين شده ارائه نموده و با آمادگی كامل در جلسات آزمون نظري ميان ترم و پایان ترم    -6

 شركت كنند. 

 در صورتی كه غيبت بيش از حد مجاز باشد:  ساعات بيشتر باشد،   17/4ز حد مجاز  غيبت در كالس نباید ا -7

 غيبتها موجه باشد، آن واحد درسی حذف می شود. 2/1چنانچه بيش از  -الف

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

و چت روم كنترل  و ارائه دروس بصورت مجازي مشاركت فعال در كالس و تاالر گفتگو    19در صورت ادامه بحران كوید   -8

 خواهد شد. 

 

 يادگيري:  -روشهاي آموزش

و با توجه به   فراگيرانو  اساتيد مربوطه    توسطو پرسش و پاسخ     سخنرانی  ارائه مطالب در گروه كوچک،مطالب این درس به صورت  

با استفاده از وسایل كمک آموزشی ارائه می شود. ساعات تدریس در مجموع    و  LMSبصورت حضوري و یا مجازي  19بحران كوید  

باشد،    8-10دوشنبه  و  ساعت    24 دانشجویان جبران خواهد شد.  در ضمن  می  و  اساتيد  با هماهنگی  تعطيلی  با  ساعات مصادف 

 شد. همچنين در صورت نياز هر ماه جلسه رفع اشکال با هماهنگی اساتيد و فراگيران برگزار خواهد 

 

 : مرتبط در قالب واحد عملی )پروژه(ارائه تکاليف 

سال اخير   5  تا  مبتنی بر الگوهاي پرستاري توانبخشیمقاالت پژوهشی خود را     موضوعات درسی  بر اساسدانشجویان موظفند  

 (   2020 لغایت 2015). بررسی و گزارش نمایند

 

  امتحان كتبي پايان ترم:

 امتحان گرفته خواهد شد.   يادرار و يویر-یقلب يعملکرد اختالالتدر پایان ترم كليه موارد تدریس شده شامل 

 

 نوع آزمون: 

و تلفيقی از آزمونهاي تشریحی، كوته پاسخ، چند گزینه اي، جور كردنی وصحيح برنامه ریزي خواهد شد آزمونها بر اساس نوع درس  

 پایانی می باشد. و غلط در آزمون مرحله اي و 
 

  شيوه ارزشيابي واحد نظري 

 شامل: آزمون ميان ترم   20%

 خواهد شد.  طرح ، مشخص و بصورت كتبی ایشان نظرو   اساتيد توسط شده  تدریس مباحثسواالت بر حسب 

در قالب پرستاري توانبخشی در اختالالت مزمن و ناتوان كننده قلبی، ریوي و ادراري مبتنی بر    تحقيقی  پروژهارائه   30%

  الگوهاي پرستاري توانبخشی

 امتحان كتبي پايان ترم شامل: 50%

 د. كل موارد تدریس شده خواهد بو
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 جمع كل 100%

 

 

 شيوه ارزشيابي واحد كار آموزي  

پرستاري، تعيين اهداف، مداخالت پرستاري و ارزشيابي ميزان كارآيي اقدامات بررسي و شناخت، تشخيص  

 پرستاري توانبخشي 

100% 

 %100 جمع كل
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Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
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 بنام خدا

 ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  دانشكده پرستاري و مامائي

 ي ادرار و  يوي ر -يقلب  يعملكرد اختالالت (2)  يتوانبخش پرستاريكارشناسي ارشد تقويم درس 

 1399-1400 اولنيمسال 

 استاد مربوط عنوان مطالب 8- 10شنبه  دو جلسه

1 
24/6/99  

   آشنايي، معرفي و شرح درس

 

 مسرور و      

 ي دكتر فراهان

2 31/6/99  مسرور  بازتواني ادراري  

3 7/7/99  مسرور  بازتواني ادراري  

4 14/7/99  مسرور  بازتواني ادراري  

5 21/7/99  مسرور  بازتواني ادراري  

6 
28/7/99  

 بازتواني قلبي و ريوي 

 

 دكتر فراهاني 

7 5/8/99  دكتر فراهاني  بازتواني قلبي و ريوي  

8 12/8/99  دكتر فراهاني  بازتواني قلبي و ريوي  

9 19/8/99  دكتر فراهاني  بازتواني قلبي و ريوي  

10 26/8/99  دكتر فراهاني  بازتواني قلبي و ريوي  

11 

3/9/99    

پروژه تحقيقي در قالب پرستاري توانبخشي در اختالالت  ارائه  

مزمن و ناتوان كننده قلبي، ريوي و ادراري مبتني بر الگوهاي 

 پرستاري توانبخشي 

 دكتر فراهاني 

12 

10/9/99  

ارائه پروژه تحقيقي در قالب پرستاري توانبخشي در اختالالت  

الگوهاي مزمن و ناتوان كننده قلبي، ريوي و ادراري مبتني بر  

 پرستاري توانبخشي 

 مسرور 

باشيد   موفق  

2توانبخشي پرستاري كارشناسي ارشد   درساساتيد   
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