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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو  مقطع پرستاری :گروه آموزشی         پرستاری بروجرد :دانشکده

  نظری :دنوع واح          3: تعداد واحد     (، آب و الکترولیت، ارتوپدی( )گوارش1بزرگساالن و سالمندان): نام درس

   

 تشریح، فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی، مفاهیم پایه پرستاری     :یش نیازپ

              8-10و یکشنبه  10-12  شنبه   :روز  :زمان برگزاری کالس

               (https://lumsnavid.vums.ac.ir)آدرس:  سامانه مدیریت یادگیری نوید : مکان برگزاری

 دکتر فاطمه گودرزی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر فاطمه گودرزی :مسئول درس         35  :تعداد دانشجويان

گروه کالسی در پیام رسان واتساپ و جلسات آنالین در اسکای -ساعات کالسی در سامانه نوید در تاالر گفتگو  :ساعات مشاوره با دانشجو

 رووم

 

  شرح دوره:

، اختالالت اختالالت حرکتی تعادل و اختالل در مایع الکترولیت های بدن و مفهوم درس با تدریس مفاهیم زیر بنایی حفظ سالمت، مفهومدر این 

به دانشجو کمک می کند تا با تلفیق آموخته های خود با علوم پایه بتواند و اختالالت کبدی  تغذیه ای، گوارش و ضمائم، دفعی روده ای، آنورکتال

نظریه ها و مفاهیم پرستاری ضمن به کارگیری فرایند پرستاری در مراقبت از بزرگساالن و سالمندان استفاده کند. در این راستا الزم است از 

تقویت مهارت های تفکر خالق در کاربرد تشخیص های پرستاری به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سالمت بزرگساالن و سالمندان از پیشگیری تا 

 ی مد نظر قرار گیرد.توانبخش

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

؛ مددجویان مبتال به گوارشی و سوء تغذیهاختالالت ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به 

های تفکر خالق و گیری از مهارتند پرستاری و با بهرهبر اساس فرای اختالالت حرکتی اختالل در مایع الکترولیت های بدن؛ مددجویان مبتال به

  ندی به اصول اخالقی و موازین شرعی. بپای

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قابل تقسیم  اهداف بینابینی دهد.نشان میو محورهای اصلی برنامه را است تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

 انتظار می رود دانشجو پس از پايان ترم قادر باشد:در بخش گوارش 

 انتظار می رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد: 1

 دستگاه گوارش و چگونگی بررسی و شناخت این سیستم را شرح دهد. ( آناتومی و فیزیولوژی1

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

 هد.شرح د اشتهایی و پرخوری عصبی( را بر اساس فرایند پرستاریهای پرستاری در موارد سوء تغذیه )چاقی، بیمراقبت( 3

 شرح دهد. های پرستاری در اختالالت هضم و جذب )اختالالت دهان، دندان و غدد بزاقی( را بر اساس فرایند پرستاریمراقبت( 4
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 شرح دهد. های پرستاری در اختالالت مری )دیسفاژی، آشاالزی و ریفالکس( را بر اساس فرایند پرستاریمراقبت( 5

 شرح دهد. ده )گاستریت حاد و مزمن، زخم معده، سرطان معده( را بر اساس فرایند پرستاریهای پرستاری در اختالالت معمراقبت( 6

ای )اختالالت التهابی، کولیت اولسراتیو، اسهال، بیماری کرون، آپاندیسیت، پریتونیت، گاستروانتریت، های پرستاری در اختالالت رودهمراقبت( 7

 شرح دهد. های انگلی( را بر اساس فرایند پرستاریعفونت

پذیر، تروماهای روده، تروماهای های پرستاری در تومورها و سرطان روده، هرنی، دیورتیکول روده، انسداد روده، سندرم روده تحریکمراقبت( 8

 شرح دهد. روده را بر اساس فرایند پرستاری

اختیاری مدفوع را بر اساس آبسه رکتال، یبوست و بی های پرستاری در هموروئید، کیست پایلونیدال، فیشرآنال، سرطان آنورکتال،مراقبت( 9

 شرح دهد. فرایند پرستاری

سیستیت و سرطان کیسه صفرا( را بر اساس های پرستاری در اختالالت کبد، کیسه صفرا )انواع هپاتیت، آبسه کبد، سرطان کبد، کلهمراقبت( 10

 شرح دهد. فرایند پرستاری

 شرح دهد. ت پانکراس )انواع پانکراتیت، صدمات و سرطان پانکراس ( را بر اساس فرایند پرستاریهای پرستاری در اختالالمراقبت( 11

 

 انتظار می رود دانشجو پس از پايان ترم قادر باشد:در بخش ارتوپدی 

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم عضالنی حرکتی، چگونگی بررسی و شناخت دستگاه حرکتی را شرح دهد. (12

مددجویان مبتال به اختالالت سیستم حرکتی و بافت همبند شامل )صدمات سیستم عضالنی، حرکتی و مفاصل، مراقبت پرستاری از  (13

 شکستگی ها و انواع آن، در رفتگی ها، پیچ خوردگی و کشیدگی ها(را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

یماری پاژه، استئوماالسی، نقرس و آرتریت نقرسی، مراقبت پرستاری از مبتالیان به اختالالت متابولیکی استخوان، استئوپروز، ب (14

 هیپرکالمی و هیپوکالمی را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

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

 تریت عفونی، سل استخوان و مفاصل را شرح دهد.مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به عفونت های استخوانی، استئومیلیت، آر (16

 مراقبت های ویژه پرستاری از مبتالیان به تومورهای استخوان را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد. (17

مراقبت های پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت بافت همبند، آرتریت روماتوئید، لوپوس اریتماتوسیستمیک و اسکلرودرمی را بر  (18

 اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

 انتظار می رود دانشجو پس از پايان ترم قادر باشد: آب و الکترولیتدر بخش 

 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. میادل الکترولیت سداختالل در تعادل و تب (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

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

 ( را توضیح دهد.مییزی)هیپو و هیپرمنمیزیاختالل در تعادل و تبادل الکترولیت من (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

 . اسید و باز و اختالالت مربوطه ) اسیدوز و آلکالوز متابولیک ( را تشریح نمایدتعادل  (28

 

 

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☒ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

 ☒ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☒ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☒ بحث گروهی

 :سایر موارد

        در سامانه نوید محتوای الکترونیک صوتی و تصویریبارگذاری  -
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  در سامانه نوید پاسخ در تاالر گفتگو و گروهی و پرسش بحث -

            در قالب تکالیف مجازی  (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری -

                                      در قالب تکالیف گروهی  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری -

 استفاده از محیط اسکای رووم جهت آموزش همزمان الکترونیک   -

 استفاده از پیام رسان واتساپ )تشکیل گروهی با نام کالس(  -
 

پاسخ در  و پرسش گروهی و بحثو  محتواهای الکترونیکی صوتی و تصویری تهیه شده توسط مدرسا استفاده از بخش نظری بارائه مطالب در 

 و دانشجویان و رفع اشکال انجام خواهد شد. مدرس بین تاالر گفتگو
 

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

 و موضوع تدریس هر جلسهقبل  مطالعه جلسه 

 شئونات دانشجویی اصول اخالقی در فضای مجازی و رعایت  
 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات کالس

تیک تایید را فعال نماید. در غیر  در جلسات آفالین دانشجو موظف است محتواهای بارگزاری شده را در تاریخ مقرر برداشته و -

 اینصورت به منزله عدم مشارکت فعال در کالس لحاظ خواهد گردید.

دانشجو موظف است در گفتگوهای آفالین تعریف شده در سامانه نوید مشارکت فعال داشته و ابهامات و سواالت خود را مطرح نماید.  -

 اعالم حضور به منزله مشارکت فعال نخواهد بود.

 دانشجو موظف است در جلسات آنالین تعریف شده در ساعت مقرر حضور یافته و مشارکت فعال داشته باشد. -

 دانشجو موظف است تکالیف انفرادی و گروهی خود را در موعد مقرر در سامانه نوید بارگزاری نماید. -

ز داشتن پوشش مناسب، حضور در مکانی آرام دانشجویان در جلسات آنالین از طریق اسکای رووم بایستی اصول آموزش مجازی اعم ا -

 و بدون اصوات مزاحم، استفاده از اسامی متناسب با شناسنامه و کارت هویتی در زمان ورود را رعایت نمایند.

دانشجویان بایستی از مواردی که مصادیق جرائم اینترنتی مثل ضبط صدا و تصویر مشارکت کنندگان در جلسه )اعم از استاد و  -

 ان دیگر( است به جد خودداری نموده چراکه در غیر اینصورت پیگرد قانونی خواهد داشت.دانشجوی

 

 

 وسايل آموزشی:  

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☒ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  مواردسایر         ☒ سامانه آزمون مجازی فرادید
، نرم افزارهای تهیه ، موبایللپ تاپ سیستم کامپیوتر،( نظیر سامانه نوید و سامانه های آزمون نظیر فرادید، LMSسامانه های مدیریت یادگیری )

و ... و محیطهای تدریس آنالین نظیر اسکای رووم و پیام رسانهای اجتماعی مورد توافق نظیر  iSpringمحتوای آموزشی نظیر استوری الین، 

 واتساپ

 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت
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 فعالیت رديف
ـــد نــمــره  درص

 اختصاصی

 درصد 20 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 درصد 10 کالسی در سامانه نويدهای آزمون 2

 درصد 10 های مجازی آنالينحضور در کالس 3

 درصد 10 مستمرامتحان  4

 درصد 50 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☒ جور کردنی          ☒ ایچندگزینه       ☒ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
 

- 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.  
 
 

 

 منابع فارسی:

فاوت چندانی در ترجمه های ترجمه فارسی کتب ذکر شده در بخش منابع انگلیسی در انتشارات مختلف اعم از انتشارات سالمی، اندیشه رفیع، حیدری و ... وجود دارد که ت

 آنها وجود ندارد. لذا از ترجمه همه انتشاراتی ها می توانید استفاده نمایید.

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانمیرا هرجلسه. 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

گذاری توانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 ًکالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار
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 "مبحث گوارش" بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 20/6/1400 

 معرفی طرح درس-

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه -

 گوارش 

چگونگی بررسی و شناخت -

 سیستم گوارش

☒ 

☐ ☐ ☐ ☒ 

12-10 
فاطمه  دکتر

 گودرزی

2 27/6/1400 

شرایط و الگوهای تغذیه فرد سالم، 

های تغذیه سوء تغذیه و انواع روش

 های پرستاری مربوطهو مراقبت

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 
12-10 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

3 3/7/1400 
های پرستاری در اختالالت مراقبت

 مربوطهدهان، مری 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 
12-10 

فاطمه دکتر 

 گودرزی

4 10/7/1400 
های پرستاری در اختالالت مراقبت

 معدی

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 
12-10 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

5 17/7/1400 
های پرستاری در اختالالت مراقبت

 کوچک روده

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 
12-10 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

6 24/7/1400 
های پرستاری در اختالالت مراقبت

 بزرگ روده

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 
12-10 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

7 1/8/1400 

های پرستاری در اختالالت مراقبت

 مقعدی
 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ 
12-10 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

8 8/8/1400 
های پرستاری در اختالالت مراقبت

 کبد

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 
12-10 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

9 15/8/1400 
های پرستاری در اختالالت مراقبت

 کیسه صفرا

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 
12-10 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

10 22/8/1400 
های پرستاری در اختالالت مراقبت

 پانکراس

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ 
12-10 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

امتحان و ارزشیابی  00/00/00 11

 نهایی

دکتر فاطمه  00:00 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 گودرزی
 

 

 

 "مبحث گوارش" بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ جلسه

 اسکلتی –ارزيابی عملکرد دستگاه عضالنی  21/6/1400 1

 حرکتی -سیستم عضالنی  مروری بر آناتومی و فیزیولوژی

 خانم ذوالنوری

 اسکلتی –ارزيابی عملکرد دستگاه عضالنی  28/6/1400 2
و شناخت دستگاه حرکتی، تاریخچه سالمتی، انجام معاینات  بررسی

 فیزیکی

 خانم ذوالنوری



  

6 

 

 ارزشیابی تشخیصی

 اسکلتی –نحوه مراقبت از مبتاليان به اختالالت عضالنی  4/7/1400 3
 بیمار دارای قالب گچی، اسپلینت یا بریس

 بیمار دارای فیکساتور خارجی

 خانم ذوالنوری

 اسکلتی –نحوه مراقبت از مبتاليان به اختالالت عضالنی  11/7/1400 4

 بیمار تحت تراکشن

 بیمار تحت عمل جراحی ارتوپدی

 خانم ذوالنوری

 اسکلتی –مراقبت و درمان مبتاليان به اختالالت عضالنی  18/7/1400 5
 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

 اسکلتی –مراقبت و درمان مبتاليان به اختالالت عضالنی  25/7/1400 6
 عفونت های عضالنی اسکلتی)استئومیلیت، آرتریت عفونی و ....(

 تومورهای استخوان

 ذوالنوریخانم 

 اسکلتی –مراقبت و درمان مبتاليان به ترومای عضالنی  2/8/1400 7
 کوفتگی، رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی

 دررفتگی های مفصلی

 آسیب به تاندون، لیگامنت و منیسک

 خانم ذوالنوری

 اسکلتی –مراقبت و درمان مبتاليان به ترومای عضالنی  9/8/1400 8

 شکستگی ها

 خاص شکستگی در مناطق

 خانم ذوالنوری

 اسکلتی –مراقبت و درمان مبتاليان به ترومای عضالنی  16/8/1400 9

 صدمات ورزشی

 آمپوتاسیون،  آسیب های شغلی دستگاه حرکتی

 خانم ذوالنوری

 

طبق برنامه  10

 امتحانات

  جلسه امتحان

 

 "آب و الکترولیت"مبحث  بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 30/8/1400 
آب  یولوژیزیف هیپا میبا مفاه ییآشنا

 هیوا محمدی 10-12 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ عیو اختالالت حجم ما ها تیو الکترول

 هیوا محمدی 10-12 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ میو پتاس میبا اختالل سد ییآشنا 7/9/1400 2

 هیوا محمدی 10-12 ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ میزیو من میبا اختالل کلس ییآشنا 14/9/1400 3

 هیوا محمدی 10-12 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ فسفر و کلربا اختالل  ییآشنا 21/9/1400 4

5 28/9/1400 
گازهای خون آشنایی با مفاهیم 

 هیوا محمدی 10-12 ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ شریانی و تعادل اسید باز

 


