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  كد مدرك و شماره بازنگري:
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 3از   1صفحه 

 (course plan)طرح دوره نظري 

  98-99تحصیلی  اول نیمسال

 رشته پرستاري 

 مقطع   کارشناسی 

 دفتر  توسعه آموزش 
 

 
 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

مامايي و پرستاري دانشكده   

 

 1/7/1398:نیتدو خیتار

 :يبازنگر خیتار 
 

  دیالیزمراقبت هاي جامع پرستاري در بخش عنوان دوره: 

  : مراقبت ویژه و مدیریت پرستاريگروه آموزشی

  بین الملل كیشكارشناسی پرستاري، مقطع تحصیلی:  

 (4پرستاري بیماري هاي داخلی و جراحی)پیش نیاز:  

 5/0تعداد واحد: 

 12-10چهارشنبه ها زمان برگزاري کالس: 

  بر حسب شرایط با هماهنگی قبلیزمان و مكان مشاوره با اساتید دوره: 

  ساختمان مامائی محل کالس:

 

 اساتید:

 02161054416تلفن 

E-mail: bahramnezhad@sina.tums.ac.ir  

 دكتر  فاطمه بهرام نژاد 

 

 شرح درس:

 

است. بدین منظور به دانشجو  بیماران تحت دیالیز)همودیالیز و دیالیز صفاقی( این درس شامل مراقبتهاي پرستاري خاص از 

شود، ضمن تلفیق آموخته هاي خود با آموخته هاي قبلی، مهارتهاي تفکر خالق، نظریه ها و مفاهیم پرستاري را در امر كمک می

 از بیماران تحت دیالیز بکار گیرد.مراقبت 

 

 هدف کلی: 

مودیالیز ، دیالیز صفاقی و پیوند كلیه آشنا شده و مراقبت هاي ه ،در این درس دانشجو با مفاهیم نارسایی حاد و مزمن كلیه و درمان آن

 .پرستاري از بیماران دیالیزي را فرا خواهد گرفت

 

 

 



 اهداف جزيی:

 در پایان این دوره از دانشجو انتظار می رود كه: 

 

 .آناتومی و فیزیولوژي كلیه را شرح دهد 

  .عالئم و علل نارسایی حاد و مزمن كلیه را شرح دهد 

 هاي مختلف نارسایی كلیه را توضیح دهد. شیوه 

  .شیوه هاي دسترسی عروقی بیماران تحت همودیالیز را شرح دهد 

  .اصول مراقبتی از بیمار تحت همودیالیز را شرح دهد 

  و مزمن بیماران تحت همودیالیز را بیان كند.  نحوه مدیریت عوارض حاد 

  .اصول دیالیز صفاقی را شرح دهد 

 و مراقبتهاي پرستاري بیماران تحت پیوند كلیه را شرح دهد.  اصول پیوند كلیه 

 

 وسايل کمك آموزشی:

یابی به اهداف آموزشی در این كالس از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ به همراه استفاده از امکانات سیستم به منظور دست   

و فیلم آموزشی استفاده خواهد  Handoutیادگیري الکترونیکی به شیوه الکترونیکی تركیبی، وسایل كمک آموزشی مناسب، 

 شد. 

 

 وظايف فراگیر:

 حضور مستمر و فعال در كالس، شركت در آزمون هاي دوره اي و نهایی، انجام به موقع تکالیف محوله 

 

 يادگیري: -روشهاي آموزش

 سخنرانی، بحث و گفتگو ، پرسش و پاسخ، آموزش مبتنی بر حل مسئله 

 

  امتحان کتبی پايان ترم:

 

 امتحان كتبی پایان ترم براساس محتواي آموزشی تدریس شده و به صورت تشریحی و سناریو محور  ارائه خواهد شد. 

 

 شیوه ارزشیابی واحد نظري

 حضور به موقع و فعال در كالس  5%

 كالسی و پرسش و پاسخآزمون  30%

 آزمون كتبی پایان ترم)تشریحی( 65%

  



 

 منابع:

 1397سال ،دیالیز. نشر بشري CCU،ICU سلیمانی، م. كتاب مرجع مراقبت هاي پرستاري ویژه در بخشعسگري،م ،  - 

 1396پرستاري همودیالیز ، گروه مولفین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، -

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

 دانشكده پرستاري و مامائی

 ديالیز تقويم درس مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش 

 99-98اولنیمسال 

 مقطع: کارشناسی 

 تاريخ موضوع نام استاد هفته

اتیولوژي نارسائی حاد ومزمن كلیه درمان ، كلیهو فیزیولوژي  آناتومی  دكتر بهرام نژاد 1
 نارسائی حاد و مزمن كلیه

 

،راههاي دسترسی انواع صافی ،مایع دیالیز ،فیزیولوژیک آندیالیز واساس  دكتر بهرام نژاد  2
 عروقی و مراقبت هاي پرستاري)فیستول، گرافت، شالدون و...(

 

 دكتر بهرام نژاد 3

 
 ،مشکالت روحی وروانی بیماران همودیالیزي ،عوارض حین همودیالیز

 تغذیه در بیمارن همودیالیزي

 

 دكتر بهرام نژاد 4

 
  اصول مراقبتهاي پرستاري بعد از پیوند كلیه ،پیوند كلیه ،دیالیز صفاقی

 موفق باشید 

 


