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 شرح درس دوره: )لطفا شرح دهید(
 ضمند. باش می تنفسی و خون گردش اختالالت مردان، و زنان مثل تولید سیستم کلیوی، دفعی اختالالت شامل درس این

 مهارت و پرستاری مفاهیم و ها نظریه از و نموده تلفیق قبلی های آموخته با را خود های هآموخت شود می ترغیب دانشجو تدریس،

 .دگیر بهره سالمند و بزرگسال مددجویان از مراقبت در پرستاری فرایند کاربرد هنگام خالق تفکر های

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 از گیری بهره و پرستاری فرایند کاربرد با سالمند یا و بزرگسال نمددجویا به مراقبت ارائه منظور به دانشجو در توانایی ایجاد

 پرستاری تدابیر و خدمات ارائه در شرعی موازین و اخالقی اصول خالق، تفکر مهارت

 اهداف بینابینی: )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید(
داف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را منظورشکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اه)

نشان می دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاری 

 اند(

 دانشجویان قادر خواهند بود: درپایان

 

 :تناسلی و مثل تولید ادراری، دستگاه واحد اهداف

 .دهند توضیح را دفعی-ادراری سیستم اناتومی و یزیولوژیف .1

 تشخیصی مختلف تستهای و شایع عالئم، فیزیکی معاینات سالمتی، تاریخچه(ادراری سیستم شناخت و ررسیب .2

 نمایند تشریح را یک هر به مربوط پرستاری فرایند با

 سندرم گلومرولونفریت، پیلونفریت، ،سیستیت(ادراری سیستم عفونی اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت .3

 پرستاری فرایند براساس و صحیح بطور راالب( ح حاد التهاب هیدرونفروز، کلیوی، سل کلیه، آبسه نفروتیک،

 دهند شرح را اختالالت این زا یک هر به میتال مددجویان برای

 احتباسفع)د مشکالت اری،ادر دستگاه سنگهای ادراری، دستگاه تروماهای به مبتال مددجویان زا مراقبت .4

 پلی لیه)ک ادراری سیستم مادرزادی اختالالت و عروقی بیماریهای( نورونژنیک مثانه ادرار، اختیاری بی ادراری،
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 صحیح بطور را ادراری سیرم انحراف و کلیه جراحی ،)...مثانه سرطان(ادرار دستگاه تومورهای ،)کیستیک

 .دهند شرح را اختالالت این از یک هر به میتال مددجویان برای پرستاری فرایند براساس و

 مثل تولید دستگاه شناخت و بررسی و زنان و مردان تناسلی و مثل تولید سیستم فیزیولوژی و آناتومی .5

 پرستاری فرایند با تشخیصی مختلف تستهای و شایع الئمی، عفیزیک معاینات سالمتی، تاریخچه(جنس دو هر

 .دننمای بیان راک( ی هر به مربوط

 انجام به پرستاری فرایند اساس بر و صحیح بطور را زنان تناسلی سیستم اختالالت به مبتالیان از مراقبت .6

 .ندنرسا

 انجام به پرستاری فرایند اساسبر  و صحیح بطور را مردان تناسلی سیستم اختالالت به مبتالیان از مراقبت .7

 .ندنرسا

 آمادگی ای حرفه اخالقی، اصول و مفاهیم با خود های تهآموخ تلفیق و خالق تفکر مهارتهای بکارگیری با .8

 .دهند نشان فوق موارد گیری بکار جهت بالین در حضور برای را خویش

 

 :تنفس واحد اهداف
 تشريح و فيزيولوژي دستگاه تنفس را شرح دهد. .1

 را شرح دهد. نه و روشهاي تشخيصي اختالالت تنفسيروشهاي معاينه فيزيكي قفسه سي .2

قسمت فوقاني دستگاه تنفس مانند سرماخوردگي، سينوزيت، رينيت، الرنژيت ، التهاب لوزه و ... را شرح دهد و  عفونت هاي .3

 مراقبت هاي پرستاري عمل جراحي لوزه را بيان کند .

ح انواع مداخالت پرستاري و درماني را در بيماري هاي تنفسي مانند اکسيژن تراپي ، فيزيو تراپي قفسه صددري و ... را شدر   .4

 دهد.

 را توضيح داده و مراقبت هاي مربوطه را بيان کند. ني ، سل عفونتهاي قسمت تحتاني دستگاه تنفس مانند پنومو .5

 ) برونشيت مزمن ، آمفيزم( آسم  و مراقبتهاي مربوطه را شرح دهد.بيماريهاي انسدادي مزمن ريه  .6

 نارسايي حاد و مزمن تنفس را شرح دهد. .7

 ور و مدياستن و مراقبتهاي الزمه را بيان کند.آمبولي ريه، بيماريهاي پل .8

 

 اهداف واحد گردش خون
 .دنده شرح او عروق ر قلب فیزیولوژی و آناتومی .0

 دنده توضیح رای عروقی قلب بیمار ازتاریخچه سالمت  اخذ نحوه .2

 . د.نعالیم شایع بیماریهای قلبی عروقی را شرح ده .3

 . دنده شرح را قلبی بیماران یزیکیف اینهنحوه مع .4

 .دنتستهای تشخیصی انواع بیماریهای قلبی را با مراقبتهای پرستاری انها شرح ده .5
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فرایند پرستاری به عنوان چارچوب مراقبتی  را توضیح دهند و از اترواسکلروز کرونریپاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان  .6

 در این بیماران استفاده نمایند.

فرایند پرستاری به عنوان چارچوب مراقبتی در این  را توضیح دهند و از انژین صدریدرمان  پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و .7

 بیماران استفاده نمایند.

فرایند پرستاری به عنوان چارچوب مراقبتی  را توضیح دهند و ازسندرم حاد کرونری پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان  .8

 در این بیماران استفاده نمایند.

فرایند پرستاری به عنوان چارچوب مراقبتی  را توضیح دهند و از انفارکتوس میوکاردفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان پاتو .9

 در این بیماران استفاده نمایند.

 مراقبتهای پرستاری از بیماران تحت عمل جراحی قلب را شرح دهند. .11

با  را (تنگی آئورت نارسایی آئورت، تنگی میترال، سیون میترال،رگورژیتا )پروالپس دریچه میترال،ای دریچه اختالالت انواع .11

 یو درمانهابر اساس اصول فرایند پرستاری ذکر پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، تستهای تشخیصی مراقبتهای پرستاری 

 د.نرا شرح دهجراحی اختالالت دریچه ای قلب والووپالستی، تعویض دریچه 

الینی، تستهای تشخیصی مراقبتهای پرستاری و پزشکی بیماران مبتال به کاردیومیوپاتی را شرح پاتوفیزیولوژی، تظارهرات ب .12

 دهند.

پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، تستهای تشخیصی مراقبتهای پرستاری و پزشکی بیماران مبتال به عفونت های قلبی)انواع  .13

 اندوکاردیت، میوکاردیت،  پریکاردیت( را شرح دهند.

را  نارسایی مزمن قلبی بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری مراقبتهای پرستاریو  توفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، پااتیولوژی .14

 شرح دهند.

اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری ادم ریوی را شرح  .15

 دهند.

ژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری شوک کاردیوژنیک را اتیولوژی، پاتوفیزیولو .16

 شرح دهند.

اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری ترومبوامبولی را شرح  .17

 دهند.

بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری افیوژن پریکارد و اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات  .18

 تامپوناد قلبی را شرح دهند.

اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری ایست قلبی را شرح  .19

 دهند.

 ، ارزیابی سیستم عروقی و ارزیابی تشخیصی سیستم گردش خون محیطی را شرح دهند.آناتومی و عملکرد و پاتوفیزیولوژی .21

بیماریهای مختلف شریانی) ارتریو اسکلروزیس و اترو اسکلروز، بیماری انسدادی شریانی محیطی، بیماری انسدادی شریانی  .21

و ترومبوز شریانی، پدیده رینود و سایر  اندام فوقانی، بیماری ائورتو ایلیاک، انوریسم ، جداشدگی ائورت ، امبولی شریانی

 ، علل، تغییرات پاتوفیزیولوژی،تظارهرات بالینی، درمان و پیشگیری از انها را با یکدیگر مقایسه نمایند.اکروسندرمها(
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ی مزمن وریدی /سندرم پس از ترومبوز ، زخمهای پا، وریدهای بیماریهای مختلف وریدی) ترومبوامبولی وریدی، نارسای .22

 واریسی(، علل، تغییرات پاتوفیزیولوژی،تظارهرات بالینی، درمان و پیشگیری از انها را با یکدیگر مقایسه نمایند.

تظارهرات بالینی، بیماریهای مختلف لنفاوی) لنفانژیت و لنفادنیت، ادم لنفاوی و فیل پاپی(، علل، تغییرات پاتوفیزیولوژی، .23

 درمان و پیشگیری از انها را با یکدیگر مقایسه نمایند.

تعریف فشارخون طبیعی، دسته بندی فشارخون های غیرطبیعی، حمالت فشار خون، عوامل خطرساز، رویکردهای درمانی،  .24

 مراقبتهای پرستاری بر ساس فرایند پرستاری را شرح دهند.

 :تدریس هایشیوه
             صوتی و تصویری محتوای الکترونیک

  در تاالر گفتگوپاسخ  و و پرسش گروهی بحث

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

  در قالب تکالیف گروهی (TBL) تیم بر مبتنی یادگیری

 وم جهت آموزش همزمان الکترونیک  استفاده از محیط اسکای ر
 

 گروهی و پرسش بحثو  تهیه شده توسط مدرس صوتی و تصویری یالکترونیک محتواهایا استفاده از بخش نظری بدر ارائه مطالب 

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

  

 وظایف و تکالیف دانشجو:)لطفا شرح دهید(
 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 بودن در تاالرو فعال  تاالر گفتگو در موقع به ضورح 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

 ع تدریس هر جلسهوضو موقبل  مطالعه جلسه 

 نظم کالس مجازی و تاالر گفتگو  حفظ در رعایت شئونات دانشجویی 

 

   :آموزشی کمک وسایل
لپ تاپ، موبایل، نرم  سیستم کامپیوتر،مون نظیر فرادید، ( نظیر سامانه نوید و سامانه های آزLMSسامانه های مدیریت یادگیری )

و ... و محیطهای تدریس آنالین نظیر اسکای رووم و پیام رسانهای  iSpringافزارهای تهیه محتوای آموزشی نظیر استوری الین، 

 اجتماعی مورد توافق نظیر واتساپ

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

 کل( نمره از: )نمره درصد و ارزشیابی نحوه

 :)کلیه و مجاری تناسلی و قلب( مدرس سرکار خانم رشیدیارزشیابی بخش نظری -الف
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 (درصد15) و انجام تکالیف در هر جلسهس شده یدرتدر رابطه با موضوعات کالسی پاسخ به سواالت  -

 (درصد 5)  کالس در فعال و بموقع حضور – 

 درصد(21) امتحان میان ترم -

 (درصد61) ترم پایان حانامت –

 (:واحد تنفس )هیوا محمدیارزشیابی  -ب

 بودن در تاالر )به منزله و فعال تاالر گفتگو  در موقع به برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر، حضور

 درصد 11مشارکت فعال در کالس(: 

 درصد 11: تکالیف در موعد مقرر انجام و ارسال 

 درصد 11یان ترم: کوئیز و آزمون م 

  :درصد 71آزمون پایان ترم 

 
 

 تئوری آزمون شامل ترم پایان آزمون ارزشیابی(: ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 آزمون نوع
  غلط -صحیح                  کردنی جور              ایچندگزینه       کوتاه پاسخ   تشریحی                 

 

 ی مطالعه : )لطفا نام ببرید (:منابع پیشنهادی برا

 
- 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: Saunde 

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

Medical Surgical Nursing. Philadelphia : Saunders. 
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

جل تاریخ عنوان مطالب محتوای اموزشی مدرس

 سه

ی محتوای الکترونیک صوت کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 و بررسی چگونگی و دفعیی ادرار سیستم اناتومی و فیزیولوژی با آشنایی

 و شایع ، عالئم فیزیکی معاینات سالمتی، تاریخچه ( سیستم ادراری شناخت

 پرستاری فرایند با تشخیصی مختلف های تست

15/6/99 1 

محتوای الکترونیک صوتی  هیوا محمدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

  تنفسی سیستم فیزیولوژی و آناتومی بر روریم

 تنفس سیستم شناخت و بررسی

16/6/99 2 

تی محتوای الکترونیک صو کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 (ادراری سیستم عفونی اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت با آشنایی

 آبسه سندرم نفروتیک، مزمن، و حاد گلومرولونفریت سیستیت، پیلونفریت،

 هیدرونفروز، کلیوی، سل کلیه،

 )حالب حاد التهاب

22/6/99 3 

محتوای الکترونیک صوتی  هیوا محمدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 

 تنفسی های مراقبت وسایل و ها روش

23/6/99 4 

تی محتوای الکترونیک صو کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 ادرار، اختیاری بی(عیدف به مشکالت مبتال مددجویان از مراقبت با آشنایی

 اختالالت و  )و درمانی تشخیصی روشهای نورونژنیک، مثانه احتباس ادراری،

 ادراری سنگهای و تروماتیک

29/6/99 5 

محتوای الکترونیک صوتی  هیوا محمدی

 doc,pdf,jpgتصویری،
 (،الرنژیت ،فارنژیت رینیت،سینوزیت)فوقانی تنفسی سیستم های بیماری

31/6/99 6 

محتوای الکترونیک صوتی  رشیدیکبری 

 doc,pdf,jpgتصویری،

 اختالالت و عروقی بیماریهای به مبتال مددجویان از مراقبت با آشنایی

 کلیه سرطان(سیستم ادراری تومورهای ، ...کیستیک، کلیه پلی(مادرزادی

 ادراری مسیر و انحراف کلیه جراحی ،)ومثانه

5/7/99 7 

وتی محتوای الکترونیک ص هیوا محمدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 8 6/7/99 (سل پنومونی،) تحتانی تنفسی سیستم های عفونت



 به نام انکه جان را فکرت اموخت

 
 کاه علوم پزشکی لرستان دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 واحد برنامه ریزی درسی و اموزشی

 ( course planطرح دوره)
 

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 و بررسی و زنان و مردان تناسلی و مثل تولید سیستم فیزیولوژی و آناتومی

 یزیکیف معاینات تاریخچه سالمتی، ( جنس دو هر مثل تولید شناخت دستگاه

 هر به پرستاری مربوط فرایند با تشخیصی مختلف و تستهای شایع عالئم ،

 سیستم تناسلی زنان اختالالت به مبتال از مددجویان مراقبت با آشنایی و )یک

12/7/99 9 

محتوای الکترونیک صوتی  هیوا محمدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 11 13/7/99 و آسم ریه مزمن انسداد های بیماری

محتوای الکترونیک صوتی  شیدیر کبری

 doc,pdf,jpgتصویری،

 و مردان تناسلی سیستم اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت با آشنایی

 اختالالت بیضه

19/7/99 11 

محتوای الکترونیک صوتی  هیوا محمدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 12 21/7/99 ادامه جلسه قبل

 26/7/99 تعطیل رسمی  

 

13 

محتوای الکترونیک صوتی  هیوا محمدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

ARDS  ،14 27/7/99 (آتلکتازی، بیماری های پرده جنب )پلورزی،پلوراالفیوژن،آمپیم 

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

  فیزیولوژی و آناتومی بر مروری درس، طرح ارائه

 یارزیابی سیستم قلبی عروق و وعروق قلب سیستم

3/8/99 15 

 16 4/8/99 تعطیل رسمی  

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 17 11/8/99 ارزیابی تشخیصی سیستم قلبی عروقی

محتوای الکترونیک صوتی  هیوا محمدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 18 11/8/99 کورپولمونال های بیماری ریوی، ریوی،هیپرتانسیون ریوی،ادم آمبولی

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 19 17/8/99 اداره بیماران مبتال به اختالالت عروق کرونر

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 21 24/8/99 اداره بیماران مبتال به اختالالت عروق کرونر



 به نام انکه جان را فکرت اموخت

 
 کاه علوم پزشکی لرستان دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 واحد برنامه ریزی درسی و اموزشی

 ( course planطرح دوره)
 

 

 

  

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpg،تصویری

 21 1/9/99 مراقبت و درمان در بیماران مبتال به اختالالت ساختاری، عفونی و التهابی قلب

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 22 8/9/99 مراقبت و درمان در بیماران مبتال به اختالالت ساختاری، عفونی و التهابی قلب

ونیک صوتی محتوای الکتر کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 23 15/9/99 مراقبت از بیماران مبتال به عوارض ناشی از بیماری قلبی

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 24 22/9/99 بررسی و درمان بیماران مبتال به اختالالت عروقی و مشکالت گردش خون

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgصویری،ت

 25 29/9/99 بررسی و درمان بیماران مبتال به اختالالت عروقی و مشکالت گردش خون

محتوای الکترونیک صوتی  کبری رشیدی

 doc,pdf,jpgتصویری،

 26 6/11/99 ارزیابی و مراقبت بیماران مبتال به هیپرتانسیون


