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    خانم سحر ذوالنوری :مسئول درس         نفر 33 :تعداد دانشجويان

 آقای محمدیخانم ذوالنوری، خانم رشیدی،  :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(

 

 

  :درس معرفي

، اختالالت سیستم های حمایتی، بیماری های عفونی واگیر و غیر واگیر و روش کار در اتاق عمل ،این درس شامل اختالالت متابولیکی

ضمن تدریس این دروس به دانشجو کمک می شود آموخته های خود را با آموخته های قبلی ادراکی می باشد.  –حسی و شناختی   محفاظتی،

تلفیق نموده و با بهره گیری از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و مهارت های تفکر خالق بر اساس فرایند پرستاری به مراقبت از مددجویان 

 خالت پرستاری در بیماری های داخلی و جراحی بپردازد.بزرگسال و سالمند نیازمند درمان ها و مدا

 )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

  وایجاد توانایی در دانشجججو به منظور ارا ه مراقبت به مددجویان بزرگسججال و سججالمند مبتال به اختالالت شججایع قل، و عروق، تنفس، متابولیک  

 های تفکر خالق و پایبندی به اصول اخالقی و موازین شرعیگیری از مهارتعفونی با کاربرد فرایند پرستاری و با بهره

 

 )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است( بینابیني:اهداف 

 :رود می انتظار فراگیر از درس پایان در

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

 فرایند با یتشخیص مختلف تستهای و فیزیکی معاینات سالمتی، تاریخچه شنوایی شامل بینایی، سیستم بررسی در مختلف روشهای .2

 .نمایند تشریح را یک هر به مربوط پرستاری

بینایی شامل : گلوکوم، کاتاراکت، جداشدگی شبکیه، پلک، غدد اشکی، اختالالت  سیستم در حسی شایع اختالالت و مهم بیماریهای .3

اختالالت انکساری چشم، دور بینی، نزدیک بینی، .... و اصالح عیوب انکساری چشم  قرنیه، اورژانس های چشمی، تومورهای چشمی،

)لنز، عینک و ...(، صدمات چشمی، جسم خارجی چشم، سوختگی چشم، سندرم چشم خشک، بیماری های عفونی چشم، جراحی های 

 شرح دهند.چشم و فرایند پرستاری در ساماندهی مددجویان مبتال به هر یک از این اختالالت را 

 رستاریپ کاربرد فرایند و( داخلی میانی، خارجی، گوش به مربوط اختالالت)  شنوایی سیستم در حسی شایع اختالالت و مهم بیماریهای .4

 .دهند شرح را اختالالت این از یک هر به مبتال مددجویان ساماندهی در

 .دهند توضیح را پوست سیستم اناتومی و فیزیولوژی .3

 ندفرای بر اساس تشخیصی مختلف تستهای و فیزیکی معاینات سالمتی، تاریخچه شامل پوست سیستم بررسی در مختلف روشهای .6

 .نمایند تشریح را یک هر به مربوط پرستاری
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 نواعا پسوریازیس، ها، درماتیت اگزما، انواع: شامل حمایتی سیستم شایع اختالالت و مهم مراقبت های پرستاری مربوط به بیماریهای .7

 را تشریح نمایند. (کشنده، اپیدرم نکرولیز -پمفیگوس) پوست تاولی بیماریهایاکنه، 

, قارچی,باکتریایی)پوستی های عفونت انواع :شامل حمایتی سیستم شایع اختالالت و مهم مراقبت های پرستاری مربوط به بیماریهای .8

 را تشریح نمایند. (ویروسی, انگلی

 ( را تشریح نمایند.(SCC BCC ,مالنوما, کاپوزی سارکوم)پوست طانهایمراقبت های پرستاری مربوط به بیماری سر .9

 طبی را تشریح نمایند. درمانهای ،(پانسمان, حمام,کمپرس انواع)پوستی  اختالالت در درمانی های روش انواع .11

 پوست را تشریح نمایند. کشیدن کرایو، و لیزر بر تاکید با جراحی درمانهای در پرستاری های مراقبت  .11

 الالتاخت سوختگی، درصد تعیین و بندی سوختگی، درجه انواع و تعریف: شامل سوختگی صدمات با مددجویان از مراقبت دهی سامان  .12

 سوختگی را تشریح نمایند. در سیستمیک

 سه در سوختگی های مراقبت ها، فالپ و ها گرافت انواع سوختگی، در درمانی مراقبت های پرستاری در سوانح سوختگی اعم از مایع .13

 دهند. شرح را نوتوانی و (عفونی، مزمن حاد، اورژانس)مرحله 

 

نقش پرستار را در ارا ه تدابیر مراقبتی مبتنی بر تشخیص های پرستاری در بیماری های عفونی واگیردار و غیر واگیر، از پیشگیری تا  .14

 توانبخشی را شرح دهد.

 یر واگیر را شرح دهد.پیشگیری از عفونت، تعریف بیماری های عفونی واگیر و غ .13

بررسی و شناخت مددجویان مبتال به بیماری های عفونی، تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی، تست های تشخیصی و عالیم شایع را  .16

 شرح دهد.

نقش پرستار در سامان دهی و مراقبت جامع پرستاری از مددجویان مبتال به بیماری های عفونی شامل)بیماری های قابل انتقال  .17

عفونت های باسیلی، ت، مالت، سالمونالیس،  –عفونت های باکتریال، وبا، سل ریه  –قاربتی، سیفلیس و سوزاک، هرپس تناسلی م

، عفونت های ویروسی، آنفلونزا، منونوکلئوز عفونی، هاری، سارس –مننژیت مننگوکوکسی، کزاز، گاز گانگرن و جذام  –شیگلوز و تیفو ید 

مطالعات تجربی و نیمه تجربی را یوز، ماالریا، ت، کریمه، هیستوپالسموزیس و شوک سپتیک( را شرح دهدایدز، جنون گاوی، لیشمان

 مقایسه نماید.

 اصول استاندارد ساختمان فیزیکی اتاق عمل ، درجه حرارت، رطوبت، نور و غیره در اتاق عمل را شرح دهد. .18

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

 تجهیزات برقی و غیر برقی در اتاق عمل را بشناسد.  .21

 وسایل ثابت اطاق عمل، وسایل جراحی، استریلیزاسیون و انواع ان را شرح دهد.  .21

 اصول پیشگیری از انتشار عفونت و حفظ ایمنی در اطاق عمل را شرح دهد.  .22

 ،ریکاوری( CSRکوالر، اعضا تیم جراحی را بشناسد ووظایف انها را شرح دهد) پرستاران اسکراب، سیر  .23

 جراحی و انواع روش های آن، اثرات جراحی های بزرگ را شرح دهد.  .24

 اصول مراقبت های پرستاری قبل ، حین، بعد)ریکاوری ،بخش بستری(اعمال جراحی را شرح دهد  .23

 انواع پوزیشن ها ی حین جراحی را شرح دهد.  .26

 .ای مورد نیاز آنها ار شرح دهدروشهای بیهوشی، داروهای مصرفی،عوارض و مراقبت هانواع   .27

 مروری برآناتومی و فیزیولوژی دستگاه عصبی .28

 بررسی و شناخت سیستم عصبی: تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی، تست های تشخیصی، عال م شایع   .29

ن، تشنج و انواع آادراکی شامل اختالالت سطح هوشیاری، کما، -مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم شناختی   .31

صرع، تومورهای مغزی، اختالالت خونریزی دهنده مغزی، عفونت های مغزی)آبسه مغزی( ، سکته مغزی، حمالت گذرای ایسکمیک، 

اختالالت سیستم اعصاب محیطی: درد کمر، هرنی دیسک مهره ای و تومورهای نخاع، اختالالت نورون های حرکتی فوقانی و تحتانی، 

گانه مغزی، اختالالت دژنراتیومغزی، آلزایمر، کره هانتینگتون، پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس، سندرم گلین  12اختالالت اعصاب 

باره، میاستنی گراو، اسکلروز جانبی نخاع، صدمات مغزی و نخاع، افزایش فشار داخل مغز، اعمال جراحی مغز، سردرد و انواع آن 

 )میگرن(. 
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دستگاه های متابولیکی، بررسی و شناخت غدد مترشحه داخلی تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی، مروری برآناتومی و فیزیولوژی  .31

 تست های تشخیصی و عال م شایع.

مراقبت جامع پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت غده تیرو ید و پاراتیرو ید، گواتر، هیپوتیرو یدیسم، هیپرتیرو یدیسم،   .32

 هیپرپاراتیرو یدیسم و هیپوپاراتیر یدیسم. تیرو یدیت، سرطان تیرو ید،

 مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت غده آدرنال، کم کاری و پرکاری غدد آدرنال، فئوکروموسیتوما،    .33

 مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به کم کاری و پرکاری غدد هیپوفیز، در قسمت خلفی و قدامی.   .34

 م خونساز: تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی، تست های تشخیصی و عال م شایع.بررسی و شناخت سیست   .33

مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم محافظتی )خونساز( شامل اختالالت ناشی از سلول های قرمز خون، آنمی    .36

ها و انواع آن، پلی سایتمی، اختالالت ناشی از سلول های سفید خون، آگرانولوسیتوز، بزرگی طحال و پارگی آن، اختالالت پالکتی و 

تقال خون، موارد استفاده، موارد استفاده، رعایت اصول خاص، نقش پرستار در آماده سازی مددجو برای انتقال فاکتورهای انعقادی، ان

 DICخون. اختالالت خونریزی دهنده، پورپورا، ترومبوسیتوپنیک، اختالالت انعقادی، هموفیلی، 

 

 های تدريس:شیوه

 محتوای الکترونیک صوتی و تصویری             

 پاسخ در تاالر گفتگو و پرسشگروهی و  بحث  

 مسئله حل بر مبتنی یادگیری(PBL)  در قال، تکالیف مجازی             

 تیم  بر مبتنی یادگیری(TBL)  در قال، تکالیف گروهی 

   استفاده از محیط اسکای روم جهت آموزش همزمان الکترونیک 
  و شگروهی و پرس  بحثو  صوتی و تصویری تهیه شده توسط مدرس    محتواهای الکترونیکی ا استفاده از  بخش نظری بارا ه مطال، در  

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

 

 :وظايف و تکالیف دانشجو

 صورت برگزاری کالس آنالین با استفاده از نرم افزار اسکای روم  در وقت و تمام موقع به حضور 

 برگزاری کالس آنالین در حین شده مطرح سوال های به پاسخ ارا ه 

 در تاالر گفتگو  شده مطرح سوال های به پاسخ حضور فعال و ارا ه 

  تیک حضور هر جلسهزدن 

 شرکت در آزمون های میان ترم 

 ترم. پایان امتحانات در شرکت 
 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 جلسهمطالعه جلسه قبل 

 شئونات دانشجویی اصول اخالقی در فضای مجازی و رعایت  

 

  قوانین و مقررات كالس

 موجه، کسر یک  نمره غیبت 

  موجه، حذف درس غیر غیبت 

  .تاخیر حضور در تاالر گفتگو یا کالس آنالین )حضور بعد از استاد( غیبت محسوب می شود 
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 وسايل آموزشي:   

سامانه های آزمون نظیر فرادید،    LMSسامانه های مدیریت یادگیری )  سامانه نوید و  ستم کامپیوتر،   ( نظیر     لپ تاپ، موبایل، نرم افزارهای  سی

ستوری الین،     شی نظیر ا سانهای اجتماعی مورد توافق     iSpringتهیه محتوای آموز سکای رووم و پیام ر  و ... و محیطهای تدریس آنالین نظیر ا

 نظیر واتساپ

 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 %14 نويد در زمان مقررانجام تکالیف در سامانه  1

 %14 آزمون های كالسي در سامانه نويد 2

 %14 حضور در كالس های مجازی انالين 3

 %14 مستمرامتحان  0

 %04 امتحان پايان ترم 0

 

 

  نوع آزمون

 ای، صحیح غلط   پاسخ کوتاه، چندگزینه تشریحی،

       

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسي
 Smeltzer  SC.,  Bare  BG.,  Hinkle  JL.,  Cheever  KH.  Brunner    and    Suddarth's  textbook  of  medical-surgical 

nursing. 13th edition,Lippincott Williams & Wilkins; 2014.( MAIN REFERENCE)  

  Monahan, F. D., sands, J. K., Neighbors, M, Marek, F.F., Green, C. Phipps' Medical Surgical Nursing, St. Louis: 

Mosby co. 2007.  

 Black J.M., Hawks J. H. Medical Surgical Nursing,clinical management for positive out comes. 8th edition 

,philladelphia: Saunders. 2009 

 Ignatavicius,Donna,D;Worman Lina,M;MishlerMary,M. Medical Surgical Nursing.4th ed,Philadelphia:Mosby 

Co.(2002). 

  Polaski, Arleni; Tatro, Suzanne, E. Luck man's Medical Surgical Nursing.Philadelphia:W.B.Saunders Co. (1999).   

  Patricia  M.  Dillon.  Nursing  Health  Assessment  :  acritical  thinking,  case  studies  approach.  2  edition.  davis 

company Philadelphia. 2007. - انگلیسي منابع: 
 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 فارسي:

 ترجمه فارسي چاپ جديد رفرنسهای فوق الذكر
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 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 

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

ذاری گتوانید 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.

 

  الس ک ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  مدرس است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارا ه جلسات آنالین بر عهده

 .شود برگزار

 

 

 بندی ارائه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
 های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارا ه جلسه

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین مدرس ساعت برگزاری 

1 

 ارا ه طرح درس 21/6/1411

بررسی کارکرد سیستم 

 عصبی

  آناتومی و فیزیولوژی

*     

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

2 

مروری بر آناتومی و  21/6/1411

فیزیولوژی سیستم 

خونساز، معاینات فیزیکی، 

  تست های تشخیصی

     

 یکشنبه

11-8 

 محمدی

3 

بررسی و شناخت سیستم  27/6/1411

ارزشیابی عصبی 

  تشخیصی

 *  *  

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

4 
 یکیهماتولوژی درمان ها 28/6/1411

 خون قیاهداء و تزر
     

 یکشنبه

11-8 

 محمدی

3 
مراقبت از بیماران مبتال  3/7/1411

 به اختالل عملکرد عصبی 
 * *   

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

6 

 از مراقبت و درمان 4/7/1411

 انواع به مبتال بیماران

ها  آنمی

 هایپوپرولیفراتیو،)

 تاالسمی( همولتیک،

 

     

 یکشنبه

11-8 

 محمدی



  

6 

 

7 

 اختالالت تشنجی 11/7/1411

 صرع

  صرع پایدار

 *   * 

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

8 

 از مراقبت و درمان 11/7/1411

 به مبتال بیماران

 پلی ارثی، هموکروماتوز

 پارگی و بزرگی سیتمی،

 آگرانولوسیتوز  طحال،

     

 یکشنبه

11-8 

 محمدی

9 

مراقبت از بیماران مبتال  17/7/1411

 به اختالالت مغزی عروقی

  سکته های ایسکمیک

 * *  * 

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

11 

عملکرد هورمون های  18/7/1411

تیرو یدی و روش های 

تشخیصی،  اختالالت و 

 بیماری های غده تیرو ید

     

 یکشنبه

11-8 

 محمدی

11 

بیماران مبتال  مراقبت از 24/7/1411

 به اختالالت مغزی عروقی

  سکته های هموراژیک

 *  
 

 * 

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

12 

عملکرد هورمون های  23/7/1411

پاراتیرو یدی  و روش 

های تشخیصی ، 

اختالالت و بیماری های 

 غده پاراتیرو ید

     

 یکشنبه

11-8 

 محمدی

13 

مراقبت از بیماران دچار  1/8/1411

 عصبیآسی، های 

 آسی، دیدگی سر

  آسی، دیدگی مغز

 *   * 

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

14 

ناتومی وفیزیولوژی آ 2/8/1411

سیستم متابولیک و 

تست های  /هورمون ها 

تشخیصی و اختالالت 

 غده هیپوفیز

     

 یکشنبه

11-8 

 محمدی

13 

مراقبت از بیماران دچار  8/8/1411

 آسی، های عصبی

آسی، دیدگی طناب 

  نخاعی

 *   * 

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

16 

 یعملکرد هورمون ها 9/8/1411

 یآدرنال و روش ها

، اختالالت و  یصیتشخ

 غده آدرنال یها یماریب

     

 یکشنبه

11-8 

 محمدی



  

7 

 

17 11/8/1044 

مراقبت از بیماران مبتال 

به عفونت های عصبی، 

اختالالت خود ایمنی و 

 نوروپاتی 

*  

 *  

 شنبه

11-8 
 ذوالنوری

18 10/8/1044 

فیزیولوژی و اناتومی 

های روش -سیستم بینایی 

 )بررسی سیستم بینایی 

تاریخچه سالمتی، 

معاینات فیزیکی و 

  تستهای مختلف

 عیوب (تشخیصی

 گلوکوم؛ چشم، انکساری

 ، مروارید آب بیماری

 و جراحی, قرنیه اختالال

 قرنیه پیوند
 

 

 

   

 یکشنبه

11-8 

 رشیدی

19 22/8/1044 

مراقبت از بیماران مبتال 

به اختالالت انکولوژیک و 

 اختالالت دژنراتیو  مغزی 

 

* 

  * 

 شنبه

 ذوالنوری 11-8

21 23/8/1044 

جداشدگی شبکیه, 

صدمات چشم و کاسه, 

جسم خارجی, سوختگی 

,عفونتها و  های چشم

بیماریهای التهابی 

,تومورهای اربیت و چشم،

چشم, اقدامات جراحی و 

  تخلیه چشم

 

 

   

 یکشنبه

11-8 

 رشیدی

21 22/8/1044 

فرایند عفونی شدن، 

کنترل و پیشگیری 

عفونت، مراقبت از 

مبتالیان به بیماری های 

عفونی در منزل، بیماری 

 های اسهالی 

 

* 

  * 

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

22 34/8/1044 

فیزیولوژی و اناتومی 

 -سیستم شنوایی 

روشهای  بررسی سیستم 

تاریخچه  )شنوایی 

سالمتی، معاینات فیزیکی 

و تستهای مختلف 

 کاهش (تشخیصی

 گوش بیماریهای, شنوایی

 

 

   

 یکشنبه

11-8 

 رشیدی



  

8 

 

 گوش بیماریهای, خارجی

میانی، بیماریهای گوش 

داخلی, توانبخشی 

 شنوایی

23 0/2/1044 

بیماری های منتقله از راه 

جنسی)سیفلیس، 

 سوزاک، هرپس تناسلی(

*   *  

 شنبه

 ذوالنوری 11-8

24 7/2/1044 

معرفی و ارا ه طرح درس؛ 

 فیزیولوژی

 -پوست سیستم اناتومی

 سیستم بررسی  روشهای

 تاریخچه شامل پوست

 یفیزیک معاینات سالمتی،

 مختلف تستهای و

تشخیصی، انواع روش 

های درمانی در اختالالت 

پوستی)انواع 

کمپرس,حمام, پانسمان(، 

 درمانهای طبی

     

 یکشنبه

11-8 

 رشیدی

23 13/2/1044 

بیماری های عفونی در 

 حال ظهور

عفونت های باکتریال، وبا، 

 سل ریه

عفونت های باسیلی، ت، 

مالت، سالمونالیس، 

 شیگلوز و تیفو ید

مننژیت مننگوکوکسی، 

 کزاز، گاز گانگرن و جذام 

 *   * 

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

26 10/2/1044 

مراقبت های پرستاری در 

جراحی با تاکید  درمانهای

بر لیزر و کرایو، کشیدن 

پوست، تعریف و انواع 

سوختگی,درجه بندی و 

ختگی, تعیین درصد سو

اختالالت سیستمیک در 

 سوختگی

     

 یکشنبه

11-8 

 رشیدی

27 24/2/1044 

 مسافرت و مهاجرت

عفونت های ویروسی، 

آنفلونزا، منونوکلئوز 

عفونی، هاری، سارس، 

ایدز، جنون گاوی، 

*   *  

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری



  

9 

 

لیشمانیوز، ماالریا، ت، 

کریمه، 

هیستوپالسموزیس و 

 شوک سپتیک

28 21/2/1044 

مراقبت های پرستاری 

 درماتیت دراگزما، انواع

 ها، پسوریازیس، در انواع

 تاولی اکنه، بیماریهای

 -پمفیگوس) پوست

 (ماپیدر,کشنده نیکرولیز

     

 شنبهیک

11-8 

 رشیدی

29 27/2/1044 

مدیریت مراقبت های 

پرستاری مربوط به عمل 

 جراحی

مراقبت های پرستاری 

 قبل از عمل جراحی
 

*  *   

 شنبه

11-8 

 ذوالنوری

31 28/2/1044 

مراقبت های پرستاری در 

 انواع عفونت های پوستی

، قارچی، )باکتریایی

و  (ویروسی، انگلی

 پوست سرطانهای

, کاپوزی سارکوم)شامل

 ((SCC BCC,مالنوما

     

 شنبهیک

11-8 

 رشیدی

31 

مراقبت های پرستاری  0/14/1044

 حین عمل جراحی

مراقبت های پرستاری 

  بعد عمل جراحی

 *  *  

 شنبه

11-8 

 

 ذوالنوری

32 

مراقبت های پرستاری در  1/14/1044

سوختگی)مایع درمانی در 

سوختگی, انواع گرافت ها 

و فالپ ها, مراقبت های 

 سوختگی در سه

مرحله)اورژانس حاد, 

  عفونی,مزمن((و نوتوانی

     

 شنبهیک

11-8 

 رشیدی

        ترم پایان امتحان  33

 


