
 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   

 1 

 

  پرستاری گروه آموزشی:                                              پرستاری بروجرد  دانشکده:

 1398-1399   دوم:  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  3پرستاری بزرگساالن/ سالمندان     : نام واحد درسی
 واحد 4 تعداد واحد: 
                               8-10 یکشنبه     8 -10شنبه  زمان برگزاری كالس:                     2پرستاری بزرگساالن/ سالمندان   :یش نیازپ 

  سحر ذوالنوری   مسئول درس:

 آقای محمدیرشیدی، خانم  ،ذوالنوری خانم )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 10-12    چهار شنبه   دانشجو: ساعات مشاوره با

 

 شرح دوره:

اختالالت  ،عمل و روش كار در اتاق بیماری های عفونی واگیر و غیر واگیر ،اختالالت متابولیکیاین درس شامل 

جو كمک می شود ضمن تدریس این دروس به دانش .ادراکی می باشد –حسی و شناختی   ،محفاظتی ،سیستم های حمایتی

ای هو مهارت  رستاریپرا با آموخته های قبلی تلفیق نموده و با بهره گیری از نظریه ها و مفاهیم آموخته های خود 

مداخالت  ها و تفکر خالق بر اساس فرایند پرستاری به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند نیازمند درمان

 پرستاری در بیماری های داخلی و جراحی بپردازد.

 هدف کلی: 

لتب و  شتای  ق الت ی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتتال بته اختتال   ایجاد توانای

ه بت ق و پایبنتدی  های تفکتر ختال  گیری از مهارتو با بهره با كاربرد فرایند پرستاری ، تنفس، متابولیک و عفونیعروق

 اصول اخالقی و موازین شرعی

 :بینابینیاهداف 

 :رود می انتظار فراگیر از درس پایان در

 .دهند توضیح را شنوایی و بینایی سیستم اناتومی و یولوژیفیز  .1

 هایتستت  و فیزیکتی  معاینات سالمتی، تاریخچه شنوایی شامل بینایی، سیستم بررسی در مختلف روشهای .2

 .نمایند تشریح را یک هر به مربوط پرستاری فرایند با تشخیصی مختلف

 آن، اصتال   روش و چشتم  انکستاری  عیتو  ) بینتایی  سیستتم  در حستی  شای  اختالالت و مهم بیماریهای .3

( رنیهق پیوند شبکیه، جداشدگی چشمی، تومورهای مروارید،گلوكوم، آ  بیماری چشم؛ داخل فشار افزایش

 .دهند شر  را اختالالت این از یک هر به میتال مددجویان ساماندهی در پرستاری فرایند و

 نی،میتا  ختارجی،  گتوش  بته  مربوط اختالالت)  شنوایی سیستم در حسی شای  اختالالت و مهم بیماریهای .4

 .دهند شر  ار اختالالت این از یک هر به مبتال مددجویان ساماندهی در پرستاری كاربرد فرایند و( داخلی

 .دهند توضیح را پوست سیستم اناتومی و فیزیولوژی .5

 مختلتف  یتستتها  و فیزیکتی  معاینات سالمتی، تاریخچه شامل پوست سیستم بررسی در مختلف روشهای .6

 .نمایند تشریح را یک هر به مربوط پرستاری فرایند بر اساس تشخیصی
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 نتوا  ااگزمتا،  : شتامل  حمتایتی  سیستتم  شای  اختالالت و مهم مراقبت های پرستاری مربوط به بیماریهای .7

را  (پیتدرم كشتنده، ا  نکرولیتز  -پمفیگتوس ) پوستت  تتاولی  اكنه، بیماریهای انوا  پسوریازیس، ها، درماتیت

 ح نمایند.تشری

 فونتت ع انتوا   :شتامل  حمتایتی  سیستم شای  اختالالت و مهم مراقبت های پرستاری مربوط به بیماریهای .8

 را تشریح نمایند. (ویروسی, انگلی, قارچی,باكتریایی)پوستی های

 ( را(SCC BCC ,مالنومتا , كتاپوزی  ستاركوم )پوست مراقبت های پرستاری مربوط بته بیمتاری سترهانهای    .9

 .تشریح نمایند

شتریح  تهبتی را   درمانهتای  ،(پانستمان , حمتام ,كمپرس انوا )پوستی  اختالالت در درمانی های روش انوا  .10

 نمایند.

 نمایند. پوست را تشریح كشیدن كرایو، و لیزر بر تاكید با جراحی درمانهای در پرستاری های مراقبت  .11

 و بنتدی  ستوختگی، درجته    انتوا  و تعریتف : شامل سوختگی صدمات با مددجویان از مراقبت دهی سامان  .12

 سوختگی را تشریح نمایند. در سیستمیک اختالالت سوختگی، درصد تعیین

 هتا،  پفتال  و هتا  گرافتت  انوا  سوختگی، در درمانی مراقبت های پرستاری در سوانح سوختگی اعم از مای  .13

 دهند. شر  را نوتوانی و (عفونی، مزمن حاد، اورژانس)مرحله  سه در سوختگی های مراقبت

 
 اگیردار ووفونی عنقش پرستار را در ارائه تدابیر مراقبتی مبتنی بر تشخیص های پرستاری در بیماری های  .14

 غیر واگیر، از پیشگیری تا توانبخشی را شر  دهد.

 پیشگیری از عفونت، تعریف بیماری های عفونی واگیر و غیر واگیر را شر  دهد. .15

ت های ی، تسعفونی، تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیک بررسی و شناخت مددجویان مبتال به بیماری های .16

 تشخیصی و عالیم شای  را شر  دهد.

فونی نقش پرستار در سامان دهی و مراقبت جام  پرستاری از مددجویان مبتال به بیماری های ع .17

با، وكتریال، عفونت های با –شامل)بیماری های قابل انتقال مقاربتی، سیفلیس و سوزاک، هرپس تناسلی 

ز، وكسی، كزامننژیت مننگوك –عفونت های باسیلی، تب مالت، سالمونالیس، شیگلوز و تیفوئید  –سل ریه 

ن گاوی، یدز، جنوعفونت های ویروسی، آنفلونزا، منونوكلئوز عفونی، هاری، سارس، ا –گاز گانگرن و جذام 

یمه نی و طالعات تجربملیشمانیوز، ماالریا، تب كریمه، هیستوپالسموزیس و شوک سپتیک( را شر  دهد

 تجربی را مقایسه نماید.

شر   مل راع، درجه حرارت، رهوبت، نور و غیره در اتاق  اصول استاندارد ساختمان فیزیکی اتاق عمل .18

 دهد.

 های اتاق عمل را بشناسد و شر  دهد. قسمت .19

 تجهیزات برقی و غیر برقی در اتاق عمل را بشناسد.  .20

 حی، استریلیزاسیون و انوا  ان را شر  دهد.وسایل ثابت اهاق عمل، وسایل جرا  .21

 اصول پیشگیری از انتشار عفونت و حفظ ایمنی در اهاق عمل را شر  دهد.  .22

 ،ریکاوری( CSRاعضا تیم جراحی را بشناسد ووظایف انها را شر  دهد) پرستاران اسکرا ، سیركوالر،   .23

 .جراحی و انوا  روش های آن، اثرات جراحی های بزرگ را شر  دهد  .24

 هداصول مراقبت های پرستاری قبل ، حین، بعد)ریکاوری ،بخش بستری(اعمال جراحی را شر  د  .25

 انوا  پوزیشن ها ی حین جراحی را شر  دهد.  .26
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 .دروشهای بیهوشی، داروهای مصرفی،عوارض و مراقبت های مورد نیاز آنها ار شر  دهانوا    .27

 مروری برآناتومی و فیزیولوژی دستگاه عصبی .28

 ی ئم شاشناخت سیستم عصبی: تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی، تست های تشخیصی، عال بررسی و   .29

ختالالت سطح اادراكی شامل -مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم شناختی   .30

عفونت های  هوشیاری، كما، تشنج و انوا  آن، صر ، تومورهای مغزی، اختالالت خونریزی دهنده مغزی،

، رد كمر، سکته مغزی، حمالت گذرای ایسکمیک، اختالالت سیستم اعصا  محیطی: د ی)آبسه مغزی(مغز

ت اعصا  تالالهرنی دیسک مهره ای و تومورهای نخا ، اختالالت نورون های حركتی فوقانی و تحتانی، اخ

لروزیس، اسک لگانه مغزی، اختالالت دژنراتیومغزی، آلزایمر، كره هانتینگتون، پاركینسون، مولتیپ 12

خل مغز، ار داسندرم گلین باره، میاستنی گراو، اسکلروز جانبی نخا ، صدمات مغزی و نخا ، افزایش فش

 اعمال جراحی مغز، سردرد و انوا  آن )میگرن(. 

 

یخچه ی تارو شناخت غدد مترشحه داخل بررسی ،مروری برآناتومی و فیزیولوژی دستگاه های متابولیکی .31

 تست های تشخیصی و عالئم شای .، زیکیمعاینات فی، سالمتی

، اترگو، وئیدو پاراتیر از مددجویان مبتال به اختالالت غده تیروئید مراقبت جام  پرستاری  .32

 .رئیدیسمیپوپاراتیههیپرپاراتیروئیدیسم و ، سرهان تیروئید، تیروئیدیت، هیپرتیروئیدیسم، هیپوتیروئیدیسم

 ،آدرنال كم كاری و پركاری غدد ،اختالالت غده آدرنالمراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به    .33

 ، سیتومافئوكرومو

 امی.ی و قد، در قسمت خلفكم كاری و پركاری غدد هیپوفیزمراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به    .34

الئم عتست های تشخیصی و بررسی و شناخت سیستم خونساز: تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی،    .35

 شای .

اشی از نالت اختالالت سیستم محافظتی )خونساز( شامل اختالپرستاری از مددجویان مبتال به  مراقبت   .36

، ید خوناختالالت ناشی از سلول های سفسلول های قرمز خون، آنمی ها و انوا  آن، پلی سایتمی، 

، موارد ال خونانعقادی، انتق، بزرگی هحال و پارگی آن، اختالالت پالكتی و فاكتورهای آگرانولوسیتوز

ون. ال خبرای انتق موارد استفاده، رعایت اصول خاص، نقش پرستار در آماده سازی مددجو استفاده،

 DICانعقادی، هموفیلی،  خونریزی دهنده، پورپورا، ترومبوسیتوپنیک، اختالالتاختالالت 

 لوسمی و انوا  آن   .37

 

 

 
 

 های تدریس:شیوه

  PBL  مسئله حل بر مبتنی یادگیری بحث گروهی               پاسخ پرسش و               سخنرانی
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 دانشجو: فیو تکال فیوظا

 ت.اس یمازدر كالس درس ال تحضور به موق  و تمام وق 

 سیهر جلسه قبل از تدر یمطالعه مطلب درس 

 .خواهد شدنلحاظ  فیتکله صورت نمر نیا ریدر غ دریانجام گ مقررن در زمامحوله  فیارائه تکال تالزم اس 

 (.یشفاه ای یكتب) هر كالس نایپا ایمطر  شد در شرو   یهال ارائه پاسخ به سوا   

 ت.اس زامیکالس ال لدر طو هتلفن همرا نردخاموش ک 

 ترم. نایدر امتحانات پات شرك 

 

 درس: نیها و قوان استیس

 هنمر کیكسر ، موجهبت بیغ 

 جه، حذف درسمو ریغت بیغ 

 شود. یمحسو  مت بیغ( حضور بعد از استاد) در كالس ریتاخ 

 

 وسایل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید    وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 80 آزمون پایان ترم

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس     نمره درصد 10   انجام تکالیف

 

 

 نوع آزمون

               ایچندگزینه                                                   پاسخ كوتاه                                تشریحی
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

روشهای  -فیزیولوژی و اناتومی سیستم بینایی  12/11/98 1

تاریخچه سالمتی،  )ستم بینایی بررسی سی

 (تشخیصی  معاینات فیزیکی و تستهای مختلف

 آ  بیماری گلوكوم؛ چشم، انکساری عیو 

 قرنیه پیوند و جراحی, قرنیه اختالال ، مروارید

 رشیدی

آناتومی و فیزیولوژی و چگونگی انجام بررسی و  13/11/98 2

 ، ارزشیابی تشخیصیشناخت سیستم عصبی

 ذوالنوری

شبکیه, صدمات چشم و كاسه, جسم  جداشدگی  19/11/98 3

,عفونتها و  خارجی, سوختگی های چشم

,تومورهای اربیت و بیماریهای التهابی چشم،

 چشم, اقدامات جراحی و تخلیه چشم 

 رشیدی

مراقبتهای پرستاری در اختالالت سطح هوشیاری،  20/11/98 4

 كما،انوا  تشنج و صر  و مراقبت های پرستاری

 ذوالنوری

روشهای   -فیزیولوژی و اناتومی سیستم شنوایی  26/11/98 5

تاریخچه سالمتی،  )بررسی سیستم شنوایی 

 (معاینات فیزیکی و تستهای مختلف تشخیصی

, خارجی گوش بیماریهای, شنوایی كاهش

میانی، بیماریهای گوش داخلی,  گوش بیماریهای

 توانبخشی شنوایی

 رشیدی

ر های مغزی و مراقبتهای پرستاری در تومو 27/11/98 6

 عفونت های مغزی

 ذوالنوری

 اناتومی و معرفی و ارائه هر  درس؛ فیزیولوژی 3/12/98 7

 پوست سیستم بررسی  روشهای -پوست سیستم

 و فیزیکی معاینات سالمتی، تاریخچه شامل

تشخیصی، انوا  روش های  مختلف تستهای

درمانی در اختالالت پوستی)انوا  كمپرس,حمام, 

 مانهای هبیپانسمان(، در

 رشیدی

 مراقبتهای پرستاری در اختالالت خونریزی دهنده 4/12/98 8

 مغزی، سکته مغزی و حمالت گذرای ایسکمیک

 ذوالنوری

، ها درماتیت مراقبت های پرستاری دراگزما، انوا  10/12/98 9

 تاولی اكنه، بیماریهای پسوریازیس، در انوا 

 (اپیدرم,كشنده نیکرولیز -پمفیگوس) پوست

 رشیدی
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مراقبتهای پرستاری در اختالالت سیستم اعصا   11/12/98 10

 محیطی، درد كمر و فتق دیسک های مهره ای

 ذوالنوری

انوا  عفونت های مراقبت های پرستاری در  17/12/98   11

و  (، ویروسی، انگلیقارچی، )باكتریایی پوستی

, كاپوزی ساركوم)شامل پوست سرهانهای

 ((SCC BCC,مالنوما

 رشیدی

ت مراقبتهای پرستاری در تومورهای نخا ، اختالال 18/12/98 12

نورون های حركتی فوقانی و تحتانی و اختالالت 

 گانه مغزی 12اعصا  

 ذوالنوری

مراقبت های پرستاری در درمانهای جراحی با  16/1/99 13

تاكید بر لیزر و كرایو، كشیدن پوست، تعریف و 

تعیین درصد  انوا  سوختگی,درجه بندی و

 سوختگی, اختالالت سیستمیک در سوختگی

 رشیدی

های پرستاری در اعمال جراحی مغز  و مراقبت 17/1/99 14

 سردرد ها

 ذوالنوری

مراقبت های پرستاری در سوختگی)مای  درمانی  23/1/99 15

 در سوختگی, انوا  گرافت ها و فالپ ها, مراقبت

 های سوختگی در سه مرحله)اورژانس حاد,

 عفونی,مزمن((و نوتوانی

 رشیدی

های پرستاری در اختالالت دژنراتیو  مراقبت 24/1/99 16

 مغزی

 ذوالنوری

17 30/1/99 
مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم خونساز، 

معاینات فیزیکی، تست های تشخیصی و عالیم 

 شای  و ترانسفوزیون خون

 محمدی

18 31/1/99 
الالت دژنراتیو  های پرستاری در اختمراقبت

 مغزی
 ذوالنوری

19 6/2/99 
 یآنم انوا  به مبتال بیماران از مراقبت و درمان

 تاالسمی و...( همولتیک، هایپوپرولیفراتیو،)ها
 یمحمد

20 7/2/99 
نخاعی و  -های پرستاری در صدمات مغزیمراقبت

 افزایش فشار داخل جمجمه
 ذوالنوری

21 13/2/99 
 وزهموكرومات به مبتال رانبیما از مراقبت و درمان

  هحال، پارگی و بزرگی سیتمی، پلی ارثی،

 آگرانولوسیتوز

 یمحمد

22 14/2/99 
فرایند عفونی شدن، كنترل و پیشگیری عفونت، 

مراقبت از مبتالیان به بیماری های عفونی در 
 ذوالنوری
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 منزل، بیماری های اسهالی

23 20/2/99 
 اختالالت هب مبتال بیماران از مراقبت و درمان

 دهنده خونریزی
 یمحمد

24 21/2/99 
بیماری های منتقله از راه جنسی)سیفلیس، 

 سوزاک، هرپس تناسلی(
 ذوالنوری

25 27/2/99 
آناتومی وفیزیولوژی سیستم متابولیک و هورمون 

تست های تشخیصی و اختالالت غده  /ها 

 هیپوفیز

 یمحمد

26 28/2/99 

 بیماری های عفونی در حال ظهور

 فونت های باكتریال، وبا، سل ریهع

عفونت های باسیلی، تب مالت، سالمونالیس، 

 شیگلوز و تیفوئید

 مننژیت مننگوكوكسی، كزاز، گاز گانگرن و جذام

 ذوالنوری

27 3/3/99 
عملکرد هورمون های تیروئیدی و روش های 

 تشخیصی،  اختالالت و بیماری های غده تیروئید
 یمحمد

28 4/3/99 

 مهاجرت مسافرت و 

ی، عفونت های ویروسی، آنفلونزا، منونوكلئوز عفون

هاری، سارس، ایدز، جنون گاوی، لیشمانیوز، 

ماالریا، تب كریمه، هیستوپالسموزیس و شوک 

 سپتیک

 

 ذوالنوری

29 10/3/99 
عملکرد هورمون های پاراتیروئیدی  و روش های 

تشخیصی ، اختالالت و بیماری های غده 

 پاراتیروئید

 یمحمد

30 11/3/99 

 تجهیزات وسایل، عمل، اتاق محیط با دانشجویان اشنایی

 و جرا  گردشی، اسکرا ، پرستار)جراحی تیم عمل، اتاق

 غیره

، آشنایی با انوا  وسایل مورد استفاده در جراحی، نخها

 (پوزیشنها و اقدامات قبل از عمل)پذیرش تا عمل جراحی

 ذوالنوری

31 17/3/99 
 یآدرنال و روش ها یعملکرد هورمون ها

 غده آدرنال یها یماری، اختالالت و ب یصیتشخ
 یمحمد

 آشنایی با  روشهای ضد عفونی در اتاق عمل 18/3/99 32

 یها مراقبت و بیهوشی روشهای باانوا  دانشجویان اشنایی

 ریکاوری در بیمار عمل از بعد و عمل حین

 ذوالنوری

 امتحان   33
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