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 پرستاری گروه آموزشی:                                      بروجردپرستاری   دانشکده:

 98-99 دوم: نیمسال تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال          پرستاری اسیکارشن تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  نظری :دنوع واح               3:تعداد واحد                (1بزرگساالن و سالمندان)پرستاری : نام واحد درسی

ایه پفاهیم مشناسی، تغذیه و تغذیه درمانی،  وژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، انگلتشریح، فیزیول یش نیاز:پ

  8-10ه یکشنیب      8-10شنبه : روز   : مان برگزاری کالسز                                        پرستاری

 فاطمه یاراحمدی :مسئول درس               35 :تعداد دانشجویان

 ، فاطمه یاراحمدییوا محمدیهسحر ذوالنوری،  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 12-13، ساعت همه روزهای هفته :ساعات مشاوره با دانشجو

  )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

دن و بت های در مایع الکترولیتعادل و اختالل  در این درس با تدریس مفاهیم زیر بنایی حفظ سالمت، مفهوم

 مک می کندکشجو به دان ، اختالالت تغذیه ای، گوارش و ضمائم، دفعی روده ای و آنورکتالاختالالت حرکتی مفهوم

رستاری فرایند پ رگیریتا با تلفیق آموخته های خود با علوم پایه بتواند از نظریه ها و مفاهیم پرستاری ضمن به کا

ربرد الق در کافکر ختن و سالمندان استفاده کند. در این راستا الزم است تقویت مهارت های در مراقبت از بزرگساال

نبخشی مد ا تواتتشخیص های پرستاری به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سالمت بزرگساالن و سالمندان از پیشگیری 

 نظر قرار گیرد.

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

نه علوم ود در زمیخهای  ی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموختهآشنایی دانشجو با مفاهیم زیر بنای

به اصول  بتنیمو سالمند  ائه مراقبت به مددجویان بزرگسالپایه با مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ار

 اخالقی و موازین شرعی

 

 (نویسیداهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف ب)بینابینی:اهداف 

 انتظار می رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد:

 ( آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش و چگونگی بررسی و شناخت این سیستم را شرح دهد.1

 ح دهد.های تغذیه در مددجویان  را شر( شرایط و الگوهای تغذیه فرد سالم، سوء تغذیه و انواع روش2

 ستاریرایند پرفاشتهایی و پرخوری عصبی( را بر اساس ارد سوء تغذیه )چاقی، بیهای پرستاری در مومراقبت( 3

 شرح دهد.

یند ساس فرااهای پرستاری در اختالالت هضم و جذب )اختالالت دهان، دندان و غدد بزاقی( را بر مراقبت( 4

 شرح دهد. پرستاری

 رح دهد.ش رستاریپفالکس( را بر اساس فرایند های پرستاری در اختالالت مری )دیسفاژی، آشاالزی و ریمراقبت( 5

رایند ر اساس فبهای پرستاری در اختالالت معده )گاستریت حاد و مزمن، زخم معده، سرطان معده( را مراقبت( 6

 شرح دهد. پرستاری
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 ون،یماری کربای )اختالالت التهابی، کولیت اولسراتیو، اسهال، های پرستاری در اختالالت رودهمراقبت( 7

 شرح دهد. های انگلی( را بر اساس فرایند پرستاریآپاندیسیت، پریتونیت، گاستروانتریت، عفونت

یر، پذتحریک رم رودههای پرستاری در تومورها و سرطان روده، هرنی، دیورتیکول روده، انسداد روده، سندمراقبت( 8

 شرح دهد. تروماهای روده، تروماهای روده را بر اساس فرایند پرستاری

-وست و بیتال، یبهای پرستاری در هموروئید، کیست پایلونیدال، فیشرآنال، سرطان آنورکتال، آبسه رکمراقبت( 9

 شرح دهد. اختیاری مدفوع را بر اساس فرایند پرستاری

 سیستیت وکله های پرستاری در اختالالت کبد، کیسه صفرا )انواع هپاتیت، آبسه کبد، سرطان کبد،مراقبت( 10

 کیسه صفرا( را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.سرطان 

د ساس فراینا بر ارهای پرستاری در اختالالت پانکراس )انواع پانکراتیت، صدمات و سرطان پانکراس ( ( مراقبت11

 پرستاری شرح دهد.

 .ح دهدآناتومی و فیزیولوژی سیستم عضالنی حرکتی، چگونگی بررسی و شناخت دستگاه حرکتی را شر (12

ستم ات سیبت پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم حرکتی و بافت همبند شامل )صدممراق (13

ر اساس با(را عضالنی، حرکتی و مفاصل، شکستگی ها و انواع آن، در رفتگی ها، پیچ خوردگی و کشیدگی ه

 فرایند پرستاری شرح دهد.

، تئوماالسیه، اس، استئوپروز، بیماری پاژمراقبت پرستاری از مبتالیان به اختالالت متابولیکی استخوان (14

 نقرس و آرتریت نقرسی، هیپرکالمی و هیپوکالمی را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

 هد.مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به استئوآرتریت را بر اساس فرایند پرستاری شرح د (15

ستخوان ای، سل استئومیلیت، آرتریت عفونمراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به عفونت های استخوانی،  (16

 و مفاصل را شرح دهد.

 ح دهد.ری شرمراقبت های ویژه پرستاری از مبتالیان به تومورهای استخوان را بر اساس فرایند پرستا (17

وپوس لمراقبت های پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت بافت همبند، آرتریت روماتوئید،  (18

 ودرمی را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.اریتماتوسیستمیک و اسکلر

 مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت ها را تشریح نماید. (19

 اختالل حجم مایعات در بدن ) افزایش یا کاهش حجم ( را بطور جداگانه تشریح نماید.  (20

 .)هیپوناترمی و هیپر ناترمی( را توضیح دهد میاختالل در تعادل و تبادل الکترولیت سد (21

 ) هیپو و هیپر کالمی( را توضیح دهد. میاختالل در تعادل و تبادل الکترولیت پتاس (22

 )هیپو و هیپرکلسمی( را توضیح دهد. میاختالل در تعادل و تبادل الکترولیت کلس (23

  اختالل در تعادل و تبادل الکترولیت فسفر)هیپو و هیپرفسفاتمی( را توضیح دهد. (24

 ( را توضیح دهد.مییزی)هیپو و هیپرمنمیزییت مناختالل در تعادل و تبادل الکترول (25

 اختالل در تعادل و تبادل الکترولیت کلر)هیپو و هیپرکلرمی( را توضیح دهد. (26

 تعادل اسید و باز و اختالالت مربوطه ) اسیدوز و آلکالوز تنفسی( را تشریح نماید. (27

 . تعادل اسید و باز و اختالالت مربوطه ) اسیدوز و آلکالوز متابولیک ( را تشریح نماید (28
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 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ  *سخنرانی برنامه ریزی شده *    سخنرانی

 *(TBLیادگیری مبتنی بر تیم) * (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) *بحث گروهی

 ----------------- برید()لطفاً نام ب سایر موارد

 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 ی جلسات کالسمحضور به موقع در تما .1

 یمشارکت فعال در مباحث کالسو ورود به کالس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث کالسی  .2

 د شد(خواهنالم ارائه تکالیف خواسته شده تا قبل از اتمام ترم )در صورت عدم ارائه نمره نهایی اع .3

شی عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در کالس )در صورت عدم رعایت طبق مصوبات شورای آموز .4

 دانشکده با دانشجوی خاطی برخورد خواهد شد(

 

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

  *پروژکتور اسالید  خته و گچت*         وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

     نمره درصد 10انجام تکالیف       نمره درصد 80 آزمون پایان ترم

 درصد نمره 5کوئیزها                  نمره درصد 5شرکت فعال در کالس 

 

 

 

 نوع آزمون

  غلط -حیحص     جور کردنی          *ایچندگزینه    *  پاسخ کوتاه   *  تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای 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.   

-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 جلسه

آب و  یولوژیزیف هیپا میبا مفاه ییآشنا 12/11/1398 1

 عیو اختالالت حجم ما ها تیالکترول

 یمحمد یآقا

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش  13/11/1398 2

ارزیابی های تشخیصی  –بررسی و شناخت 

 سیستم گوارش

 یفاطمه یاراحمد

3 19/11/1398 
 میو پتاس میبا اختالل سد ییآشنا

 یمحمد یآقا

 

روش های درمانی خاص گوارشی و معدی روده  20/11/1398 4

های تغذیه و ، سوء تغذیه و انواع روشای

 های پرستاری مربوطهمراقبت

 فاطمه یاراحمدی

 یمحمد یآقا میزیو من میبا اختالل کلس ییآشنا 26/11/1398 5

های پرستاری در اختالالت دهان، مراقبت 27/11/1398 6

 مری 

 فاطمه یاراحمدی

7 3/12/1398 
 فسفر و کلربا اختالل  ییآشنا

 یمحمد یآقا

 

 فاطمه یاراحمدی های پرستاری در اختالالت معدیمراقبت 4/12/1398 8

 

 آشنایی با مفاهیم گازهای خون شریانی و تعادل 10/12/1398 9

 اسید باز

 یمحمد یآقا
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 های پرستاری در اختالالت رودهمراقبت 11/12/1398 10

 پرستاری مربوطه کوچک

 

 فاطمه یاراحمدی

 اسکلتی –ارزیابی عملکرد دستگاه عضالنی  17/12/1398 11

سیستم   مروری بر آناتومی و فیزیولوژی

 حرکتی -عضالنی

بررسی و شناخت دستگاه حرکتی، تاریخچه 

 سالمتی، انجام معاینات فیزیکی

 ارزشیابی تشخیصی

 خانم ذوالنوری

 

 های پرستاری در اختالالت رودهمراقبت 18/12/1398 12

 بزرگ

 فاطمه یاراحمدی

نحوه مراقبت از مبتالیان به اختالالت  24/12/1398 13

 اسکلتی –عضالنی 
 بیمار دارای قالب گچی، اسپلینت یا بریس

 بیمار دارای فیکساتور خارجی

 

 خانم ذوالنوری

 

 فاطمه یاراحمدی های پرستاری در اختالالت مقعدیمراقبت 25/12/1398 14

 

نحوه مراقبت از مبتالیان به اختالالت  16/1/1398 15

 اسکلتی –عضالنی 

 بیمار تحت تراکشن

 بیمار تحت عمل جراحی ارتوپدی

 

 خانم ذوالنوری

 

 فاطمه یاراحمدی های پرستاری در اختالالت کبدمراقبت 17/1/1399 16

مراقبت و درمان مبتالیان به اختالالت  23/1/1398 17

 اسکلتی –عضالنی 
 کمردرد

 بیماری های شایع اندام فوقانی

 والگوس و ....( –بیماری های شایع پا ) هالوس 

اختالالت متابولیکی استخوان )استئوپروز، 

بیماری پاژه، استئوماالسی، نقرس و آرتریت 

 نقرسی و ...(

 

 

 خانم ذوالنوری

 

های پرستاری در اختالالت کیسه مراقبت 24/1/1399 18

 صفرا

 فاطمه یاراحمدی

 خانم ذوالنوریمراقبت و درمان مبتالیان به اختالالت  30/1/1398 19
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 اسکلتی –عضالنی 

عفونت های عضالنی اسکلتی)استئومیلیت، 

 آرتریت عفونی و ....(

 تومورهای استخوان

 فاطمه یاراحمدی ر اختالالت پانکراسهای پرستاری دمراقبت 31/1/1399 20

 

مراقبت و درمان مبتالیان به ترومای  6/2/1398 21

 اسکلتی –عضالنی 

 کوفتگی، رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی

 دررفتگی های مفصلی

 آسیب به تاندون، لیگامنت و منیسک

 خانم ذوالنوری

مراقبت و درمان مبتالیان به ترومای  13/2/1398 22

 لتیاسک –عضالنی 
 شکستگی ها

 شکستگی در مناطق خاص

 خانم ذوالنوری

مراقبت و درمان مبتالیان به ترومای  20/2/1398 23

 اسکلتی –عضالنی 
 صدمات ورزشی

 آسیب های شغلی دستگاه حرکتی

 آمپوتاسیون

 خانم ذوالنوری

 خانم ذوالنوری ادامه مبحث قبل 27/2/1398 24

  امتحان پایان ترم  25

 
 


