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رئوس مطالب این بخش:
 بیماری های مزمن.
 سالمندی.
 توانبخشی.
هدف کلی درس:
آشنایی با مفهوم کلی بیماری های مزمن  ،سالمندی و توانبخشی و انجام تدابیر پرستاری مرتبط.

شماره جلسه

رئوس مطالب

اهداف
رفتاری

ویژه نحوه ارائه

وسااااااای
آموزشی

تکاااااالی
دانشجویان

دانشجو قادر باشد:

جلسه اول

بیماری
مزمن

های -1بیمااری هااای ماازمن سخنرانی و
و علااب بودااود آورنااد پرسااااا و ویدیو
آن را شرح دهد.
پروژکتور و
پاسخ.
و
اااااااااااااااااااااوار
-2عا
ماژیک وایت
روشااهای کنتاار آن را
برد.
بیان کند.
-3مراقباااااااااا هااااااااااای
پرساااتاری در بیمااااری
هاااای مااازمن را شااارح
دهد.

جلسه دوم
سالمندی

-1ساااااااااااااااااالمندی را
ویدیو
تعریف کند.
-2دنبااه هااای د اامی سخنرانی و پروژکتور و
سااااااالمندی را بیااااااان پرسااااا و ماژیک وایت
پاسخ.
برد.
کند.
-3دنبااه هااای رواناای
ادتماعی سالمندی را
شرح دهد.
-4بیماریهااااای شااااای
ساااالمندی و مراقبااا
های آن را بیان کند.

شرکت مانمم
در کالس.
شاااارکت در
پرسااااا و
پاسخ کالسی.

شرکت مانمم
در کالس و
پرسااااا و
پاسخ کالسی.

توانبخشی
جلسه سوم

-1توانبخشی و انواع
آن را تعریف کند.
ویدیو
-2تااایو توانبخشااای را سخنرانی و
پرسااااا و پروژکتور و
نام ببرید.
ماژیک وایت
-3وساااااااایب کم ااااااای پاسخ
برد.
توانبخشاااااااااااااااااااااای و
اندی اساایون هااای آن
را شرح دهد.
-4عوار معلولی
وضاااااااااااااااااااااااارور
توانبخشاااای را بیاااااان
کند.
-5ورزش هاااااااااااااااای
کم اای در توانبخشاای
و انااواع آن را شاارح
دهد.

شاااارکت در
پرسااااا و
پاسخ کالسی.
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نحوه ارزشیابی :
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شرك فعا در بحث هاي كالسي
ارائه كنفرانس و سایر ت الیف
امتحان میان ترم
امتحان پایان ترم

%5
%10
%15
%70

مقررات آموزشی:
دانشجویان عزیز توده داشته باشند با توده به گ ترد گی و تنوع زیاد مطالب و از طرفی کمبود وق  ،نقش استاد  ،راهنمایی و ت هیب یادگیری اس نه
انتقا تمام و کما محتوا  ،لذا آموزش مطلوب م تلزم مطالعه و مشارک فعا شما می باشد و انتظار می رود:


به حضور مرتب و منظو همرا با آمادگی در تمام دل ا درس اهمی دهید.



غیب تا سقف سه هفدهو در صورتی که غیر موده باشد در ارزشیابی دخال داد میشود.



در بحثهای کالس و انجام ت الیف در سر موعد توده داشته باشید.



به مناب معرفی شد مرادعه و مطالب ت میلی بحثها را مطالعه فرمایید.



تلفن همرا را در تمام مد کالس خاموش نگه دارید و از آمد و رف های غیر ضروری از کالس ددا ً بپرهیزید.

