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 پرستبری سبلونذی و رواى پرستبری گروه آهوزضی  -پرستبری و هبهبیی دانطکذه

 97-8 دوم نیوسبل
 

 پرستاری سالوٌذی ارضذ یکارضٌاسداًطجَیاى  هخبطجبى:                ( یٍ اختالالت رٍاً ْایواری، ب ی،رٍاًطٌاخت تی)ٍضؼ 2 یسالوٌذ یپرستارعنواى درس :   

                              ٍاحذ ًظری  5/1تعذادواحذ:)یب سهن استبد از واحذ( 

 12-14رٍزّای ضٌبِ ٍ یکطٌبِ  سبعت پبسخگویی ثه سواالت فراگیر:

 یجالل ریاهدکتر  هذرس:                                                                         14-16 رٍزّای ضٌبِ زهبى ارائه درس:   

 

 

 هذف کلی درس :

رٍاى   یدر س الوٌذاى ٍ اًج ام هراتب ت ّ ا     یرٍاً   -یرٍح   غیت ضاالهسائل ٍ هطک ٌِیػات در زهکسب داًص ٍ اطاایي درس بِ هٌظَر 
در  یپرس تار  ٌ ذ یک اربرد فرا ، در س الوٌذاى  یرٍاًط ٌاخت  غیهسائل ٍ هطکالت حاد ٍ هسهي ضا صیٍ تطخ یبررس، یپرستار ٌذیاساس فرا بر یپرستار

 یّ ا  ِی  سالوٌذاى ٍ الگَّا ٍ ًظر یرٍاً تیسٌجص ٍضؼ یدر حَزُ ابسارّا یداًص تخصص ِیبر پا یسالوٌذاى دچار هطکالت حاد ٍ هسهي  رٍاًطٌاخت
 است  یٍ تَاًبخط یٍ سالوٌذ یپرستار

 ضرح درس:
ِ  یپرس تار  ٌ ذ یدر چْ ارچَ  فرا  یت پرستارالارائِ هذاخ ٌِیزم را در زهال یداًص ٍ هْارت ّا ریدرس فراگ يیدر ا  َ  ب  ب ِ   الس الوٌذ هب ت   اىیه ذدج
 آٍرد. یبذست ه یت رٍاًالالاخت

 هذاف کلی جلسبت : )جهت هر جلسه یک هذف(ا
  ذی سالوٌدٍراى چالص ّای بْذاضت رٍاى  در خطر ٍ ػَاهل ،  یدٍراى سالوٌذ غیضا یًقص فقذاى ّاآضٌایی داًطجَیاى با  -1
 هسهي رٍاًی در سالوٌذاىػرصِ اختالالت تیوی در الگَّای تَاًبخطی ربرد کا ٍ ًبخطی رٍاًی در سالوٌذاىآضٌایی داًطجَیاى با تَا  -2
 در هذدجَی سالوٌذ هبتال بِ افسردگی رایٌذ پرستاری فآضٌایی داًطجَیاى با  -3
 دردّای هسهي سالوٌذ هبتال بِ  یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا -4
  ؼتادهسالوٌذ  یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا -5
 هْاجن ٍ پرخاضگرسالوٌذ  یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا -6
 ختالل در الگَّای درک از خَد ا سالوٌذ هبتال بِ یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا -7
 ارای هطکالت جٌسی دسالوٌذ  یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا -8
 ختالالت ضٌاختیاسالوٌذ دچار  یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا -9
 هؼٌَی چار دیسترس دسالوٌذ  یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا -10
 ر هراحل پایاًی ػوردسالوٌذ یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا -11
 با سالوٌذ یسالوٌذ ٍ آهَزش بِ خاًَادُ در جْت سازگار یخاًَادگ یٌذّایاختالل در فرا یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا -12 
 ًقص فرسَدگی فطار ٍ دچار  سالوٌذ هذدجَی هَرد هراتب ر د یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا  -13
 َجْات دارٍ درهاًی رٍاًی در سالوٌذاى تبا  اىیداًطجَ ییآضٌا -14

  

 اهذاف ویژه ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:
 

  یبْذاضت رٍاى  در دٍراى سالوٌذ ی، ػَاهل خطر ٍ چالص ّا یدٍراى سالوٌذ غیضا یبا ًقص فقذاى ّا اىیداًطجَ ییآضٌا هذف کلی جلسه اول:

 جلسه اول:اهذاف ویژه 

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ
  هفَْم سالهت رٍاى در سالوٌذی را تَضیح دّذ.  1-1
 .ػَاهل هَثر بر سالهت رٍاًی اجتواػی سالوٌذاى را بیاى کٌذ 2-1
 ذیًوا حیرا در سالهت رٍاى تطر غیضا یًقص فقذاى ّا   3-1
 ذیًوا اىیرا ب یػَاهل خطرسار اختالل رٍاى در سالوٌذ   4-1
 ذیًوا لیرا تحل یسالهت رٍاى در دٍرُ سالوٌذ یچالص ّا    5-1
 ذیارادُ ًوا یسالهت رٍاى در دٍرُ سالوٌذ یادارُ ػَاهل خطرساز ٍ چالص ّا یبرا ییراّکارّا   6-1



2 

 

 

در  یدر ػرصِ اختالالت هسهي رٍاً یویت یتَاًبخط یدر سالوٌذاى ٍ کاربرد الگَّا یرٍاً یبا تَاًبخط اىیداًطجَ ییآضٌاهذف کلی جلسه دوم: 

 سالوٌذاى
 :دوم اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ
 .کٌذ اىیرا ب یدر سالوٌذ یرٍاً یهفَْم تَاًبخط   1-2
 را ضرح دّذ  یبر جاهؼِ در سالوٌذ یهبتٌ یهفَْم تَاًبخط   2-2
 در سالوٌذاى را ًام ببرد یاجتواػ – یرٍاً یبرًاهِ تَاًبخط یاجسا  3-2
 سالوٌذاى را داضتِ باضذ یبرجاهؼِ برا یهبتٌ یرٍاً یبرًاهِ تَاًبخط يیتذٍ ییتَاًا 4-2
 . ردیدر اختالالت رٍاى را بِ کار گ یتَاًبخط یالگَّا  5-2

 ٍ اختالالت اضطرابی  یسالوٌذ هبتال بِ افسردگ یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌاهذف کلی جلسه سوم: 

 :سوم اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ

  
  الئن ٍ ًطاًِ ّای افسردگی در سالوٌذاى را ًام ببرد. ػ   1-3
 . را ضرح دّذ یرا در سالوٌذ یافسردگ یدرهاى ّا   2-3
 را داضتِ باضذ. افسردگیسالوٌذ هبتال بِ  واریدر بتَاًایی تذٍیي برًاهِ هراتبتی   3-3
 را ضرح دّذ یاصَل هراتبت از سالوٌذ دچار افسردگ  4-3
 ذیًوا اىیرا ب یدر سالوٌذ یاختالالت اضطراب یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ  یّا اریهؼ 5-3
 کٌذ.  اىیدر سالوٌذاى را  را ب جیدرهاى اًَاع اختالالت اضطرا  را  6-3
 ذیًوا يیرا تذٍ یدر هَرد سالوٌذ هبتال بِ اختالالت اضطراب یپرستار ٌذیفرا 7-3
 

 سالوٌذ هؼتاد یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌاجلسه چهبرم:  یهذف کل

 جلسه چهبرم: ژهیو اهذاف

 دانطجو قبدر ثبضذ بىیپب در

 
 ذیًوا اىیرا ب یبِ هَاد در سالوٌذ یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ یّا اریهؼ   1-4
 ذیرا ضرح دّ یبِ هَاد در سالوٌذ یٍابستگ یدرهاًْا  2-4
 ذیبِ هَاد را ضرح دّ یاصَل هراتبت از سالوٌذ دچار ٍابستگ  3-4
 ذیًوا يیبِ هَاد را تذٍ یدر هَرد سالوٌذ دچار ٍابستگ یپرستار ٌذیفرا .27  4-4

 

 جلسه پنجن:  یهذف کل

   ختالالت سایکَتیکاسالوٌذ هبتال بِ ٍ  سالوٌذ هْاجن ٍ پرخاضگر یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا جلسه پنجن: ژهیو اهذاف

 دانطجو قبدر ثبضذ بىیپب در
 ذیًوا اىیرا ب یدر سالوٌذ کیکَتیاختالالت سا یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ یّا اریهؼ  1-5
  ذیرا ضرح دّ یدر سالوٌذ کیکَتیاختالالت سا یدرهاًْا   2-5

 ذیًوا يیرا تذٍ کیکَتیدر هَرد سالوٌذ دچار اختالالت سا یپرستار ٌذیفرا  3-5
  ذیًوا اىیرا ب یدر سالوٌذ یتْاجن ٍ پرخاضگر یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ یّا اریهؼ  4-5
 .ذیًوا يیدر هَرد سالوٌذ تْاجن ٍ پرخاضگر را تذٍ یپرستار ٌذیفرا  5-5

 

 یهطکالت جٌس اختالالت اضطرابی ٍ  یسالوٌذ دارا یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌاهذف کلی جلسه ضطن: 

  :ضطن اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ
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 ذیًوا اىیرا ب یدر سالوٌذ یجٌس ػولکرد اختالالت یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ  یّا اریهؼ 1-6 
 .ذیًوا يیرا تذٍ جٌسیػولکرد بتال بِ اختالالت هدر هَرد سالوٌذ  یپرستار ٌذیفرا   2-6
  ذیًوا اىیرا ب یدر سالوٌذ یجٌس َیتّاختالالت  یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ  یّا اریهؼ 3-6
 را بیاى کٌذ.  ولکرد ٍ َّیت جٌسی در سالوٌذاى ػدرهاى اًَاع اختالالت   4-6
 ذیًوا يیرا تذٍجٌسی  َیتّبتال بِ اختالالت هدر هَرد سالوٌذ  یپرستار ٌذیفرا 5-6

 

  یسالوٌذ دچار اختالالت ضٌاخت یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌاهذف کلی جلسه هفتن: 

 :هفتن اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ

 اختالالت ضٌاختی رایج در سالوٌذاى را ًام ببرد   1-7 
 ًطاًِ ّای دلیریَم در سالوٌذاى را بیاى کٌذ.   2-7
 دهاًس را بیاى ًوَدُ ٍ اًَاع آى را ًاى ببرد.    3-7
 ًطاًِ ّای آلسّایور در سیالوٌذاى را تَضیح دّذ.   4-7
 دلیریَم را تَضیح دّذ.  هراتبت ّای پرستار  5-7
 هراتبت ّای پرستاری در آلسّایور را با رکر تطخیص ّای پرستاری هربَطِ بیاى کٌذ.   6-7
 
 

 ٍ اختالل ادراک از خَد  یهؼٌَ سترسیسالوٌذ دچار د یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌاهذف کلی جلسه هطتن: 

 :هطتن اهذاف ویژه جلسه

 ثبضذ در پبیبى دانطجو قبدر

 

  ذیًوا اىیرا ب یدر سالوٌذ یهؼٌَ سترسید یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ یّا اریهؼ 1-8
 را ضرح دّذ یدر سالوٌذ یهؼٌَ سترسید یدرهاًْا 2-8
 ذیًوا يیرا تذٍ یهؼٌَ سترسیدر هَرد سالوٌذ دچار د یپرستار ٌذیفرآ 3-8
 ذیًوا اىیرا ب یاختالالت درک از خَد در سالوٌذ یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ یّا اریهؼ  4-8
 ذیًوا يیدر هَرد سالوٌذ دچار اختالالت درک از خَد را تذٍ یپرستار ٌذیفرا 5-8
 

 

 ػور یاًیدر هراحل پاسالوٌذ  یهذدجَ ٍ هسهي یهبتال بِ دردّا سالوٌذ یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌاهذف کلی جلسه نهن: 

 :نهن اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ

 ذیًوا اىیرا ب یهسهي در سالوٌذ یدردّا یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ یّا اریهؼ  1-9
 ذیرا ضرح دّ یهسهي در سالوٌذ یدردّا یدرهاًْا 2-9
 ذیهسهي را ضرح دّ یاصَل هراتبت از سالوٌذ دچار دردّا  3-9
 .ذیًوا يیهسهي را تذٍ یدر هَرد سالوٌذ دچار دردّا یپرستار ٌذیفرا   4-9
 . ذیدّ حیهربَطِ را تَض یبا هرگ ٍ هطکالت رٍاًطٌاخت ییارٍیهراحل رٍ  5-9 
 ذیًوا يیرا تذٍ غیبا فقذاى ضا یارٍیسالوٌذ رٍ یدر هَرد هذد جَ یپرستار ٌذیفرا  6-9 
 ذیًوا يیدر هَرد سالوٌذ در حال احتضار را تذٍ یپرستار ٌذیفرا 7-9
 

با  یسالوٌذ ٍ آهَزش بِ خاًَادُ در جْت سازگار یخاًَادگ یٌذّایاختالل در فرا یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌاهن: دهذف کلی جلسه 

 سالوٌذ
 :هند اهذاف ویژه جلسه



4 

 

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ

 ذیدر سالوٌذاى را ضرح ّ یخاًَادگ یٌذّایاختالل در فرا یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ یّا اریهؼ  1-10
 را ضرح دّذ یخاًَادگ یّا ٌذیاصَل هراتبت از سالوٌذ دچار اختالل در فرا  2-10 
 تحت درهاى را ضرح دّذ یسالوٌذ هبتال بِ اختالل رٍاً یًکات الزم در آهَزش خاًَادُ هذدجَ  3-10
 

 

 ًقص  یسالوٌذ  دچار فطار ٍ فرسَدگ یدر هَرد هراتب هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌاهن: بزدیهذف کلی جلسه 

 :هنبزدی اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ

   ذیًوا يیتذٍدر هراتبیي سالوٌذاى ًقص را  یفطار ٍ فرسَدگ یٌیبال یٍ ًطاًِ ّا یصیتطخ یّا اریهؼ  1-11
 را ضرح دّذ یسالوٌذ هراتبیي ًقص در یدرهاى فطار ٍ فرسَدگ  2-11
 ًقص را ضرح دّذ یاصَل هراتبت از سالوٌذ دچار فطار ٍ فرسَدگ   3-11

 

 در سالوٌذاى  یرٍاً یبا تَجْات دارٍ درهاً اىیداًطجَ ییآضٌاهن: وازددهذف کلی جلسه 

 :هنوازدد اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ثبضذ

 دّذ.  حیدر سالوٌذاى  با اختالالت رٍاى را تَض ییدارٍ یاصَل هراتبت ّا  1-12
 کٌذ.  اىیسالوٌذاى را ب یهَرد استفادُ در اختالالت رٍاً یػَارض دارٍّا یابیًحَُ ارز   2-12
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.Mosby Co.Last Edition 

- Charlette, Eliopoulos, Gerontological Nursing: last edition 
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 روش تذریس:

 صیبا تَجِ بِ پ یٍاحذ درس يیاز هطالب ا یبرخ يیخَاّذ بَد. ّوچٌ یتَسط هذرس ٍ بحث گرٍّ یبِ صَرت سخٌراً سیًحَُ تذر
تحت ًظارت هذرس هربَطِ بِ صَرت کٌفراًس  ذ،یبر هٌابغ ٍ هتَى جذ ِیٍ با تک یاز درس هربَطِ در هقطغ کارضٌاس اىیداًطجَ ٌِیزه

 ضَد. یدر کالس اًجام ه اىیبا داًطجَ ظرگردد ٍ بحث ٍ تبادل ً یارائِ ه
 

 هبژیک،  وایت ثورد، دیتب پروژکتور  وسبیل آهوزضی :

 

 

 

 سنجص و ارزضیبثی 

  سهن از نوره کل)ثر حست درصذ( روش       آزهوى

  درصذ 15   ژورنبل کالة ارائه 

  درصذ  5 هقاالت هرتبط پژٍّطی  عذد ثیت کبرتیک ارائه 

ّفتن آزهَى هیاى جلسِ  درصذ  75  پبیبى ترم هیبى ترم و  آزهوى
 ترم 

  درصذ  5  و فبلیت در فضبی هجبزی حضور فعبل در کالس

 

 

 

 

 

 هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو:

 

 حضَر فؼال داضتِ باضذ. یٍ کارآهَز یًظردر جلسات   -

 .ذیدرس را هطالؼِ ًوا یهحتَا ٌِیدر زه ذیهقاالت جذ  -
 هطارکت فؼال داضتِ باضذ. یگرٍّ یدر بحث ّا -

 ضرکت در بحث ّای ػلوی فضای هجازی  -

 

 

 

 

 

 دانطکذه: EDOگروه:                نبم و اهضبی هسئولنبم و اهضبی هذرس:             نبم و اهضبی هذیر 

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :
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 (                 یو اختالالت روان هبیوبری، ث ی،روانطنبخت تی)وضع 2 یسبلونذ یپرستبر جذول زهبنجنذی درس

 61-61 شنبه  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 هذرس موضوع هر جلسه              جلسه

 دکتر اهیر جاللی   یبْذاضت رٍاى  در دٍراى سالوٌذ ی، ػَاهل خطر ٍ چالص ّا یدٍراى سالوٌذ غیضا یبا ًقص فقذاى ّا اىیداًطجَ ییآضٌا 1

در  یدر ػرصِ اختالالت هسهي رٍاً یویت یتَاًبخط یدر سالوٌذاى ٍ کاربرد الگَّا یرٍاً یبا تَاًبخط اىیداًطجَ ییآضٌا 2
 سالوٌذاى

 دکتر اهیر جاللی
 

 یجالل ریدکتر اه یهبتال بِ افسردگٍ   یاختالالت اضطراب یدارا سالوٌذ یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا 3
 اىیداًطجَ

  یجالل ریدکتر اه سالوٌذ هؼتاد یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا 4

 یجالل ریدکتر اه   کیکَتیسالوٌذ هْاجن ٍ پرخاضگر ٍ سالوٌذ هبتال بِ اختالالت سا یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا 5
 اىیداًطجَ

  یجالل ریدکتر اه یهطکالت جٌسسالوٌذ  یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا 6

 یجالل ریدکتر اه یسالوٌذ دچار اختالالت ضٌاخت یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا 7
 داًطجَیاى 

 دکتر اهیر جاللی ٍ اختالل ادراک از خَد یهؼٌَ سترسیسالوٌذ دچار د یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا 8

 دکتر اهیر جاللی ػور یاًیسالوٌذ در هراحل پا یهسهي ٍ هذدجَ یسالوٌذ هبتال بِ دردّا یدر هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا 9

 دکتر اهیر جاللی با سالوٌذ یسالوٌذ ٍ آهَزش بِ خاًَادُ در جْت سازگار یخاًَادگ یٌذّایاختالل در فرا یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا 11

 دکتر اهیر جاللی زش هجازیآهَ -ًقص  یسالوٌذ  دچار فطار ٍ فرسَدگ یدر هَرد هراتب هذدجَ یپرستار ٌذیبا فرا اىیداًطجَ ییآضٌا 11

 دکتر اهیر جاللی آهَزش هجازی  -در سالوٌذاى یرٍاً یبا تَجْات دارٍ درهاً اىیداًطجَ ییآضٌا 12

 

 

 


