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 : رسهدف کلی د

با  آن ها در بالین و انجام مراقبت های پرستاریآشنایی دانشجویان پرستاری با بیماری های شایع مغز و اعصاب و نحوه مقابله با عوارض ناشی از اختالالت عملکردی مغز و توانایی کاربرد 

 توجه به هر اختالل

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

ر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: اهداف ویژه )ب

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

معرفی آشنایی با دانشجوییا، *

درس و تعیججججیا تفججججا ی  

 دانشوییا،

مروری بر آناتیمی و فیزیی یژی  

با معاینات همراه  دستگاه عصبی

 کامل عصبی

 شناختی:

 .شرح دهد را اعصاب و مغز دستگاه فیزیولوژی و آناتومی-1

 مشکالت به مبتال بیمار شناخت و بررسی های روش -2

 .شرح دهد را اعصاب و مغز دستگاه

 اقدامات از بعد های قبل و مراقبت و سازی آماده نحوه -3

 .دهد را شرح اعصاب و مغز دستگاه تشخیصی
 انایی بررسی کامل اعصاب جمجمه ای را داشته باشد.. تو4

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی تعاملی
 پرسش و پاسخ
 بحث گروهی

ویدئو پرژکتور 

 برد وایتپاورپوینت 

، ،مولتی مدیاکتاب

ست،سامانه ادکپ

 دقیقه 90
شرکت موثر در بحث 

 لعهروهی، مطهای گ

ارزشیابی آغازین 

بصورت پرسش 

 هی و مصاحبهشفا

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیو ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی ها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 . نشانه های شایع بیماری های عصبی را توضیح دهد.5

 عاطفی:
. فراگیر در تمام مراحلل مختللت تلدریا بلا حرکلات سلر و 1

برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع آناتومی و فیزیوللوژی 
 و روش های معاینه سیستم عصبی توجه نشان دهد.

یر در مراحل مختللت تلدریا بررسلی معاینله اعصلاب . فراگ2
 جمجمه ای در بحث های کالسی فعاالنه مشارکت می کند.

 

های آموزش 

 مجازی

 

2  

آشنایی با افزایش فشار داخل 

جمومه   تغییر سطح هیشیاری  

 سردرد  اختالالت تشنج و صرع

 شناختی:

 .دهد توضیح را هوشیاری سطح ارزیابی های روش .1

 مراقبتفراگیر قادر باشد، پا از پایان این جلسه، برنامه  -2

 بر اساس را هوشیاری سطح کاهش با بیماران از پرستاری

 مطالب آموخته شده به درستی تدوین نماید.

 .دهد توضیح را سردرد، تشنج و صرع انواع -3

 بیماران در درمانی های روش و پرستاری های مراقبت  -4

 .دهد شرح را اختالالت تشنجی و صرع و سردرد به مبتال

 .کند ذکر را ICP افزایش علت  -5

 بیان را باال جمهجم داخل فشار دارای فرد از الزم مراقبتهای -6
 .کند

 عاطفی:
. فراگیر در تمام مراحلل مختللت تلدریا بلا حرکلات سلر و 1

سلطح هوشلیاری، برقراری ارتباط چشمی نسلبت بله موضلوع 
 توجه نشان دهد. سردرد، تشنج و صرع

مراقبت هلای پرسلتاری از . فراگیر در مراحل مختلت تدریا 2
النلله در بحللث هللای کالسللی فعا ICPمللاران دچللار افللزایش بی

 مشارکت می کند.

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی تعاملی
 پرسش و پاسخ
 نمایش فیلم

ویدئو پرژکتور 

 برد وایتپاورپوینت 

، ،مولتی مدیاکتاب

ست،سامانه ادکپ

های آموزش 

 مجازی

 

 دقیقه 90

شرکت موثر در بحث 
العه های گروهی، مط

جلسه قبل و پاسخ 
ه سواالت در فرایند ب

 یاتدر

ارزشیابی تکوینی 

از طریق پاسخ به 

سواالت در پرس 

 الین

3  
یی بجا اخجتالالت اجیاد  آشنا

عروق مغزی و ضایعات فضجاییر 

 و نخاعی داخل جمومه

 شناختی:

 و مراقبتهای مغزی زودگذر حمالت و مغزی سکته -1

 .دهد شرح را بیماران این از پرستاری

جلسه آموزشی شیوه های  شد پا از پایانفراگیر قادر با  -2

را بر  مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال به سکته مغزی

اساس رفرنا های معتبر و به روز با هم مقایسه نماید و 

 بهترین شیوه را برای مراقبت انتخاب کند.

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی تعاملی
 پرسش و پاسخ
 نمایش فیلم

ویدئو پرژکتور 

 برد وایتپاورپوینت 

، ،مولتی مدیاکتاب

ست،سامانه ادکپ

 دقیقه 90

شرکت موثر در بحث 
العه های گروهی، مط

جلسه قبل و پاسخ 
به سواالت در فرایند 

 تدریا

ی ارزشیابی تکوین

به  از طریق پاسخ

سواالت در پرس 

 الین
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 پرسلتاری جمجمه و مراقبتهلای داخل های خونریزی انواع  -3
 .ایسه کندم مقبا ه را بیماران این از

 عاطفی:
. فراگیر در تمام مراحلل مختللت تلدریا بلا حرکلات سلر و 1

سلکته مغللزی و ط چشلمی نسللبت بله موضلوع برقلراری ارتبلا
 توجه نشان دهد. حمالت زودگذر مغزی

مراقبت هلای پرسلتاری از . فراگیر در مراحل مختلت تدریا 2
در بحلث هلای بیماران دچار خلونریزی هلای داخلل جمجمله 

 کند. فعاالنه مشارکت میکالسی 

های آموزش 

 مجازی

 

4  

آشنایی با اختالالت انفی یژیک 

 مغز و نخاع

 

 شناختی:

 بیماران این از رستاریپ و مراقبتهای انواع تومورهای مغزی -1

 .دهد شرح را

 بیماران این از پرستاری و مراقبتهای . انواع تومورهای نخاع 2

 .دهد شرح را

 این از پرستاری مراقبتهای و انواع جراحی های مغز  -2

 .دهد را توضیح بیماران

 عاطفی:
. فراگیر در تمام مراحلل مختللت تلدریا بلا حرکلات سلر و 1

و نخاع  تومورهای مغزسبت به موضوع برقراری ارتباط چشمی ن
 توجه نشان دهد.

مراقبت هلای پرسلتاری از . فراگیر در مراحل مختلت تدریا 2
بحلث هلای ز و نخلاع در بیماران دچار تحت عمل جراحلی مغل

 کالسی فعاالنه مشارکت می کند.

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی تعاملی
 پرسش و پاسخ
 نمایش فیلم

ویدئو پرژکتور 

 برد وایتپاورپوینت 

، ،مولتی مدیاکتاب

ست،سامانه ادکپ

های آموزش 

 مجازی

 

 دقیقه 90

شرکت موثر در بحث 
العه های گروهی، مط

جلسه قبل و پاسخ 
رایند به سواالت در ف
 تدریا

ارزشیابی تکوینی 

از طریق پاسخ به 

سواالت در پرس 

 الین

5  

آشنایی با عفینتهجای سیتجت  

 عصبی و تروماهای سر و یرد،

 

 شناختی:

 شرح را بیماران این در پرستاری انواع مننژیت  و مراقبتهای-1

 .دهد

 شرح را بیماران این در پرستاری انواع انسفالیت و مراقبتهای-2

 .دهد

انواع آسیبهای وارده بر سر ، گردن و اقدامات پرستاری  -3

 مربوطه را در این بیماران بیان کند 
انواع آسیب های وارده بر ستون فقرات توراکا و کملری را  -4

ری مربوطله را در ایلن بیملاران بیلان نام برده و اقدامات پرسلتا
 .کند

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی تعاملی
 پرسش و پاسخ
 نمایش فیلم

ئو پرژکتور وید

 برد وایتپاورپوینت 

، ،مولتی مدیاکتاب

ست،سامانه ادکپ

های آموزش 

 مجازی

 دقیقه 90

شرکت موثر در بحث 
العه های گروهی، مط

جلسه قبل و پاسخ 
به سواالت در فرایند 

 تدریا

ارزشیابی تکوینی 

از طریق پاسخ به 

سواالت در پرس 

 الین
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 عاطفی:
ت سلر و . فراگیر در تمام مراحلل مختللت تلدریا بلا حرکلا1

توجله و نخاع  مننژیتبرقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع 
 نشان دهد.

مراقبت هلای پرسلتاری از . فراگیر در مراحل مختلت تدریا 2
هلای بحلث بیماران دچار تحت عمل جراحلی مغلز و نخلاع در 

 کالسی فعاالنه مشارکت می کند.

 

6  
آشنایی با اختالالت خید ایمجا 

 یسیتت  عصب

 شناختی:

بیماریهای اسکلروز متعدد، میاستنی گراو و سندرم گیلن باره -1

 را شرح دهد.

پاتوفیزیولوژی، عالئم بالینی و تدابیر درمانی در این بیماران  -2

 را شرح دهد
از فرآیند پرستاری به عنوان چهلارچوبی در مراقبلت از ایلن  -3
 .یماران استفاده کندب

 عاطفی:
راحلل مختللت تلدریا بلا حرکلات سلر و . فراگیر در تمام م1

اختالالت خود ایمنلی برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع 
 توجه نشان دهد. سیستم عصبی

مراقبت هلای پرسلتاری از . فراگیر در مراحل مختلت تدریا 2
م گلیلن اسکلروز متعدد، میاسلتنی گلراو و سلندربیماران دچار 

 کند. بحث های کالسی فعاالنه مشارکت میدر  باره

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی تعاملی
 پرسش و پاسخ
 نمایش فیلم

ویدئو پرژکتور 

 برد وایتپاورپوینت 

، ،مولتی مدیاکتاب

ست،سامانه ادکپ

های آموزش 

 مجازی

 

 دقیقه 90

شرکت موثر در بحث 
العه های گروهی، مط

جلسه قبل و پاسخ 
به سواالت در فرایند 

 تدریا

ارزشیابی تکوینی 

 خ بهاز طریق پاس

سواالت در پرس 

 الین

7  

آشنایی با اختالالت دژنراتیی 

 مغزی

 

 شناختی:

 بیماریهای هانتیگتون، آلزایمر و پارکینسون را شرح دهد.-1

آزمایشات تشخیصی، پاتوفیزیولوژی، عالئم بالینی و تدابیر  -2

 درمانی در این بیماران را شرح دهد
قبلت از ایلن مرا از فرآیند پرستاری به عنوان چهلارچوبی در -3

 بیماران استفاده کند

 عاطفی:
. فراگیر در تمام مراحلل مختللت تلدریا بلا حرکلات سلر و 1

اخلتالالت دژنراتیلو برقراری ارتباط چشمی نسبت بله موضلوع 
 توجه نشان دهد.مغزی 

بیماران هانتیگتون، آلزایمر . فراگیر در مراحل مختلت تدریا 2
 شارکت می کند.نه مبحث های کالسی فعاالو پارکینسون در 

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی تعاملی
 پرسش و پاسخ
 نمایش فیلم
 ایفای نقش

ویدئو پرژکتور 

 برد وایتپاورپوینت 

، ،مولتی مدیاکتاب

ست،سامانه ادکپ

های آموزش 

 مجازی

 

 دقیقه 90

شرکت موثر در بحث 
العه های گروهی، مط

جلسه قبل و پاسخ 
به سواالت در فرایند 

 تدریا

نی ارزشیابی تکوی

از طریق پاسخ به 

سواالت در پرس 

 الین
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8  
آشنایی با فتق های دیتک بیا 

مهججره ای و اخججتالالت اعصججا  

 جمومه ای

 شناختی:

 را ای مهره بین دیسک های فتق ناشی از  نخاعی صدمات  -1

 .دهد توضیح

 را یک هر مراقبت و درمان روش و تشخیصی آزمایشات -2

 .دهد شرح

 .دهد توضیح را بل فلج قلوو سه عصب نورالژی اختالالت -3
 را یلک هلر مراقبلت و درملان روش و تشخیصلی شاتآزمای -4

 .دهد شرح

 عاطفی:
. فراگیر در تمام مراحلل مختللت تلدریا بلا حرکلات سلر و 1

فتق دیسک بین مهره برقراری ارتباط چشمی نسبت به موضوع 
 توجه نشان دهد.ای و اختالالت اعصاب جمجمه ای 

بیملاران فتلق دیسلک، احلل مختللت تلدریا . فراگیر در مر2
بحث های کالسلی فعاالنله مشلارکت ملی لژی و فلج بل در نورا

 کند.

 شناختی
 عاطفی

 

 سخنرانی تعاملی
 پرسش و پاسخ
 نمایش فیلم

ویدئو پرژکتور 

 برد وایتپاورپوینت 

، ،مولتی مدیاکتاب

ست،سامانه ادکپ

های آموزش 

 مجازی

 

 دقیقه 90

شرکت موثر در بحث 
العه وهی، مطهای گر

جلسه قبل و پاسخ 
به سواالت در فرایند 

 تدریا

ارزشیابی تکوینی 

سخ به از طریق پا

سواالت در پرس 

 الین

 

 وظایف دانشجو

 حضور مرتب و فعال در کالس-1
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