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 داخلی و جراحیگروه آموزشی:               پرستاری بروجرد دانشکده:

         کارشناسی پرستاری  حتصیلی: یرشتهو مقطع 

 8991-99اول : حتصیلی نیمسال حتصیلی و سال

                2پرستاری بزرگساالن/ساملندان  :نام واحد درسی

                                                        نظری   :دنوع واح                  9  :تعداد واحد

زمان             8پرستاری بزرگساالن/ساملندان   یش نیاز:پ

  1-81شنبه یکو   1-81شنبه ساعت  : برگزاري كالس

 :تعداد دانشجویان          811   کالس  :مکان برگزاری

 خامن یارامحدی :مسئول درس

خامن کربی رشیدی، دکرت فاطمه  تیب حروف الفبا(:)به تر اساتید

 گودرزی، خامن یارامحدی

 82-81مهه روزهای هفته ساعت  :ساعات مشاوره با دانشجو

 

کلیوی، سیستم تولید مثل  این درس شامل اختالالت دفعی رح دوره:ش

زنان و مردان، پستان، اختالالت گردش خون و تنفسی می باشد. ضمن 

می شود آموخته های خود را با آموخته  غیبترتدریس، دانشجو 

های قبلی تلفیق منوده و از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و 

مهارت های تفکر خالق هنگام کاربرد فرایند پرستاری در مراقبت 

 از مددجویان بزرگسال و ساملند هبره گیرد.

 

ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به هدف کلی: 

ان بزرگسال و یا ساملند با کاربرد فرایند پرستاری و مددجوی

هبره گیری از مهارت تفکر خالق، اصول اخالقی و موازین شرعی در 

 ارائه خدمات و تدابیر پرستاری

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح خمتلف )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید

 از دانشجو انتظار می رود در پایان دوره قادر باشد:

 

 هداف واحد قلب:ا

 آناتومی و فیزیولوژی قلب را شرح دهد.-8     

 .بربد نام را کدام هر مشخصات و قلب هاي الیه -2     

   .دهد شرح را قلبی هاي دریچه عملکرد و آناتومیک مشخصات-9     

 توضیح را قلب عضله خونرسانی ي حنوه و کرونر عروق ساختمان -1

 .دهد

 .دهد قرار حبث مورد را قلب هدایتی سیستم -5

 .دهد توضیح را قلبی بیمار از حال شرح اخذ حنوه-6

 .دهد شرح را قلبی بیماران فیزیکی معاینه-7

 .کند ذکر تشخیصی آزمایشات حین را پرستار کلی مسئولیتهاي -1

 .دهد توضیح را ورزش تست بالینی کاربردهاي -9
 و درمان ئم،علل،عال کرده، تعریف را اي دریچه اختالالت انواع-81

 .دهد قرار حبث مورد را مربوطه مراقبتهاي

 .بشناسد را اندوکاردیت انواع -88
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 مراقبتهاي و درمان بالینی، عالئم تشخیصی، معیارهاي علل، -82

 .مناید بیان را اندوکاردیت به به مربوط
 مراقبتهاي و درمان بالینی، عالئم تشخیصی، معیارهاي-89

 .دهد شرح را میوکاردیت
 معیارهاي عالئم، علل، به توجه با را پریکاردیت انواع-81

 .دهد توضیح مربوطه مراقبتهاي و درمان تشخیصی،

 تظاهرات ساز، خطر عوامل کاردیومیوپاتی، انواع شناخت ضمن -85

 .مناید فهرست را مربوطه مراقبتهاي و درمان بالینی،
 عالئم ساز، خطر عوامل انواع، شناخته، را آترواسکلروز -86

 .بنویسد را مربوطه مراقبتهاي و درمان بالینی،
 تشخیصی شاخصهاي ، عالئم انواع، کرده، تعریف را صدري آنژین -87

 .مناید بیان را مربوطه مراقبتهاي و

 تشخیصی، معیارهاي انواع، ، تعریف را میوکارد انفارکتوس -81

 .مناید فهرست را الزم مراقبتهاي و عوارض

 .دهد قرار حبث مورد را آن اعانو و قلب نارسایی -89

 ساز، خطر عوامل علل، انواع، شناخته، را آئورت آنوریسم -21
مراقبتهاي مربوطه  و درمان تشخیصی، معیارهاي بالینی، عالئم

 را فهرست مناید.

 درمان ساز، خطر عوامل عالئم، علل، ، تعریف را رینود بیماري-28

 .بنویسد را مربوطه مراقبتهاي و
 بالینی، تظاهرات علل، عمقی، ورید ترمبوز ختشنا ضمن-22

را بیان  مربوطه مراقبتهاي و درمان ساز، خطر عوامل عوارض،

 مناید.

 عوامل بالینی، تظاهرات علل، کرده، تعریف را وریدي واریس-29

 .مناید بیان را مربوطه مراقبتهاي و درمان ساز، خطر

 عالئم علل، ساز، خطر عوامل بشناسد، را برگر بیماري -21
 بربد. نام را مربوطه مراقبتهاي و درمان بالینی،

 بندي درجه شدت حلاظ از بندي، طبقه تعریف، را خون پرفشاري -25

 و ساز، درماهنا خطر عوامل عواقب، بالینی، تظاهرات و مناید
 مناید. فهرست را مربوطه پرستاري مراقبتهاي

 .بنویسد را همربوط درماهناي و تعریف را خون فشار حبراهناي -26
 و بالینی، تظاهرات علل، شناخته، را کاردیوژنیک شوك -27

 .بنویسد را آن درماهناي
 و بالینی، تظاهرات علل، ریوي، قلبی ادم شناخت ضمن -21

 .مناید فهرست را رایج درماهناي

 شایعرتین کرده، تعریف را قلبی تامپوناد و پریکارد افیوژن-29

 .بربد نام را درماهنا و تشخیصی معیارهاي عالئم، علل،
 

 اهداف واحد تنفس:

 را شرح دهد.آناتومی سیستم تنفسی  .8

 فیزیولوژی سیستم تنفسی را شرح دهد. .2

بررسی و شناخت سیستم تنفسی را با رعایت اصول و مراحل  .9

اخذ تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی و تست های تشخیصی 

راج اجنام داده و یافته های حاصل را در راستای استخ



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

تشخیص های پرستاری مربوطه مورد جتزیه و حتلیل و تفسیر 

 قرار دهد.

عالئم و نشانه های اختالالت تنفسی فوقانی شامل بینی، حلق،  .1

 نای و نایژه ها را تشریح مناید.

برنامه مراقبتی برای بیماران مبتال به اختالالت تنفسی  .5

فوقانی شامل بینی، حلق، نای و نایژه ها را تدوین 

 ند.منای

لکتازی، تعالئم و نشانه های اختالالت تنفسی حتتانی شامل آ .6

پنومونی، بیماریهای شغلی و بیماریهای بدخیم ریه را 

 تشریح مناید.

برنامه مراقبتی برای بیماران مبتال به اختالالت تنفسی  .7

حتتانی شامل آتلکتازی، پنومونی، بیماریهای شغلی و 

 .بیماریهای بدخیم ریه را تدوین منایند

 

 :دستگاه ادراری، تولید مثل و تناسلیاهداف واحد 

 دفعی را توضیح دهند. -فیزیولوژی و اناتومی سیستم ادراری -8

بررسی و شناخت سیستم ادراری ) تاریخچه سالمتی، معاینات  -2

فیزیکی ، عالئم شایع و تستهای خمتلف تشخیصی با فرایند 

 پرستاری مربوط به هر یک را تشریح منایند.

ز مددجویان مبتال به اختالالت عفونی سیستم مراقبت ا -9

سندرم ادراری) سیستیت، پیلونفریت، گلومرولونفریت، 

، التهاب حاد هیدرونفروزآبسه کلیه، سل کلیوی،  ،نفروتیک

( را بطور صحیح و براساس فرایند پرستاری برای حالب

 مددجویان میتال به هر یک از این اختالالت را شرح دهند.

جویان مبتال به تروماهای دستگاه ادراری، مراقبت از مدد -1

مشکالت دفعی) احتباس ادراری، بی  سنگهای دستگاه ادراری،

اختیاری ادرار، مثانه نورونژنیک( بیماریهای عروقی  و 

، تومورهای ()کلیه پلی کیستیک اختالالت مادرزادی سیستم ادراری

احنراف دستگاه ادراری )سرطان مثانه...(، جراحی کلیه  و 

را بطور صحیح و براساس فرایند پرستاری  سیر ادراریم

برای مددجویان میتال به هر یک از این اختالالت را شرح 

 دهند.

آناتومی و فیزیولوژی سیستم تولید مثل و تناسلی مردان و  -5

زنان و بررسی و شناخت دستگاه تولید مثل هر دو جنس ) 

تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی ، عالئم شایع و تستهای 

خمتلف تشخیصی با فرایند پرستاری مربوط به هر یک( را 

 بیان مناید. 

را بطور  تناسلی زنانمراقبت از مبتالیان به اختالالت سیستم  -6

 صحیح و بر اساس فرایند پرستاری به اجنام رساند.

را  مراقبت از مبتالیان به اختالالت سیستم تناسلی مردان -7

 بطور صحیح و بر اساس فرایند پرستاری به اجنام رساند.

با بکارگیری مهارهتای تفکر خالق و تلفیق آموخته های خود   -1

ی آمادگی خویش را برای ا با مفاهیم و اصول اخالقی، حرفه

 حضور در بالین جهت بکار گیری موارد فوق نشان دهند.
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 های تدریس:شیوه

 سخنرانی برنامه ریزی شده              سخنرانی

 پرسش و پاسخ 

یادگیری   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) حبث گروهی

 (TBLمبتنی بر تیم)
 ----------------- )لطفًا نام بربید( سایر موارد

 

 
 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع در متامی جلسات کالس .8

ورود به کالس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع حبث کالسی و  .2

 مشارکت فعال در مباحث کالسی

ارائه تکالیف خواسته شده تا قبل از امتام ترم )در صورت  .9

 د(عدم ارائه منره هنایی اعالم خنواهد ش

عدم استفاده از گوشی تلفن مهراه در کالس )در صورت عدم  .1

رعایت طبق مصوبات شورای آموزشی دانشکده با دانشجوی 

 خاطی برخورد خواهد شد(

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

  پروژکتور اسالید  ته و گ خت          وایت برد

 -------------- لطفًا نام بربید()  سایر موارد

 

 )از منره کل( :درصد منرهو  حنوه ارزشیابی

          درصد منره 11 آزمون پایان ترم

    درصد منره 81 اجنام تکالیف

                      درصد منره 5 شرکت فعال در کالس

 درصد منره 5کوئیزها 

 

 

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه      پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط -صحیح     کردنی

 ----------- )لطفا نام بربید( ایر مواردس

  

 

 :)لطفا نام بربید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. Text Book        

Medical Surgical Nursing.  Philadelphia: Lippincott.  

-Black , J.M ., Hawks, J.H. , Keene , AM. (the last edition) Medical Surgical Nursing. 

       Phila: Saunders.   
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-Polaski, A.L. , SE (the last edition) . Luckmann,s Core Principle and Practice of 

Medical Surgical Nursing.  Philadelphia : Saunders. 
 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ سهجل

 فیزیولوژی و آناتومی بر مروری ،ارائه طرح درس 03/6/8031 1

 عمل پتانسیل و وعروق قلب سیستم

 فاطمه یاراحمدی

 -آشنایی با فیزیولوژی و اناتومی سیستم ادراری 08/6/8031 2

دفعی و چگونگی بررسی و شناخت سیستم 

ات فیزیکی ، ادراری ) تاریخچه سالمتی، معاین

عالئم شایع و تست های مختلف تشخیصی با 

 فرایند پرستاری

 کبری رشیدی

 فاطمه یاراحمدی عروقی قلبی اختالالت به مبتال بیماران بررسی 6/7/8031 3
آشنایی با مراقبت از مددجویان مبتال به  7/7/8031 4

اختالالت عفونی سیستم ادراری) سیستیت، 

سندرم حاد و مزمن،  پیلونفریت، گلومرولونفریت

هیدرونفروز، آبسه کلیه، سل کلیوی، نفروتیک، 

 التهاب حاد حالب(

 کبری رشیدی

 فاطمه یاراحمدی قلب بیماریهای در تشخیصی روشهای و آزمونها 80/7/8031 5
آشنایی با مراقبت از مددجویان مبتال به  81/7/8031 6

مشکالت دفعی)بی اختیاری ادرار، احتباس 

انه نورونژنیک، روشهای تشخیصی و ادراری، مث

 اختالالت تروماتیک و سنگهای ادراریدرمانی( و 

 کبری رشیدی

اختالالت  به مبتال بیماران از مراقبت و درمان 03/7/8031 7

 کاردیوژنیک شوك کرونر، عروق

 فاطمه یاراحمدی

آشنایی با مراقبت از مددجویان مبتال به  08/7/8031 8

ختالالت مادرزادی)کلیه بیماریهای عروقی  و ا

پلی کیستیک،... ، تومورهای سیستم 

ادراری)سرطان کلیه ومثانه(، جراحی کلیه و 

 انحراف مسیر ادراری

 کبری رشیدی

اختالالت  به مبتال بیماران از مراقبت و درمان 07/7/8031 9

 قلب ای دریچه

 فاطمه یاراحمدی

 کبری رشیدیثل و آناتومی و فیزیولوژی سیستم تولید م 01/7/8031 11
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تناسلی مردان و زنان و بررسی و شناخت 

دستگاه تولید مثل هر دو جنس )  تاریخچه 

سالمتی، معاینات فیزیکی ، عالئم شایع و 

تستهای مختلف تشخیصی با فرایند پرستاری 

مربوط به هر یک( و آشنایی با مراقبت از 

مددجویان مبتال به اختالالت سیستم تناسلی 

 زنان
اختالالت  به مبتال بیماران از مراقبت و درمان 1/1/8031 11

 قلب ساختمانی و التهابی عفونی،

 فاطمه یاراحمدی

  تعطیلی رسمی 5/1/8031 12
 نارسایی به مبتال بیماران از مراقبت و درمان 88/1/8031 13

 قلب

 فاطمه یاراحمدی

آشنایی با مراقبت از مددجویان مبتال به  80/1/8031 14

ت سیستم تناسلی مردان و اختالالت اختالال

 بیضه

 کبری رشیدی

فشاری  پر به مبتال بیماران از مراقبت و درمان 81/1/8031 15

 خون

 فاطمه یاراحمدی

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی 83/1/8031 16

 بررسی و شناخت سیستم تنفس 

 دکتر فاطمه گودرزی

اختالالت  به مبتال بیماران از مراقبت و درمان 05/1/8031 17

 عروقی

 فاطمه یاراحمدی

اختالالت سیستم تنفس فوقانی  06/1/8031 18

)اپیدمیولوژی،اتیولوژی، تشخیص، درمان ، 

 مراقبت بر اساس فرایند پرستاری(

 دکتر فاطمه گودرزی

 فاطمه یاراحمدی الکتروکاردیوگرام 0/3/8031 19
انی اختالالت سیستم تنفس فوق 0/3/8031 21

)اپیدمیولوژی،اتیولوژی، تشخیص، درمان ، 

 مراقبت بر اساس فرایند پرستاری(

 دکتر فاطمه گودرزی

اختالالت سیستم تنفس  83/3/8031 21

تحتانی)اپیدمیولوژی،اتیولوژی، تشخیص، درمان 

 ، مراقبت بر اساس فرایند پرستاری(

 دکتر فاطمه گودرزی

 دکتر فاطمه گودرزیاختالالت سیستم تنفس  87/3/8031 22
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 7 

نی)اپیدمیولوژی،اتیولوژی، تشخیص، درمان تحتا

 ، مراقبت بر اساس فرایند پرستاری(
اختالالت سیستم تنفس  01/3/8031 23

تحتانی)اپیدمیولوژی،اتیولوژی، تشخیص، درمان 

 ، مراقبت بر اساس فرایند پرستاری(

 دکتر فاطمه گودرزی

ی اختالالت سرطانی سیستم تنفس 8/83/8031 24

)اپیدمیولوژی،اتیولوژی، تشخیص، درمان ، 

 مراقبت بر اساس فرایند پرستاری(

 دکتر فاطمه گودرزی

تروماهای سیستم تنفسی  1/83/8031 25

)اپیدمیولوژی،اتیولوژی، تشخیص، درمان ، 

 مراقبت بر اساس فرایند پرستاری(

 دکتر فاطمه گودرزی

بر اساس  26

برنامه 

 امتحانات

ور اساتید با حض جلسه امتحان

 محترم

 

 
 


