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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:  

  درس: مشخصات كلي

 

 کارشناسی تحصیلي: یرشتهو  مقطع          پرستاری:  گروه آموزشي                           پرستاری بروجرد دانشکده:

 ظری    ن: دنوع واح                   3      تعداد واحد:                   2ن سالمندا/بزرگساالن پرستاری: نام درس

  1 سالمندان/بزرگساالن پرستاری:     :یش نیازپ

 سامانه مجازی نوید : مکان برگزاری  10-8      :ساعت             شنبه/یکشنبه  :روز : زمان برگزاری كالس

 ، کبری رشیدیهیوا محمدی:مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( کبری رشیدی :مسئول درس         :تعداد دانشجويان

 

  :درس معرفي
 دانشججو  ،تدریس ضمند. باش می تنفسی و خون گردش اختالالت مردان، و زنان مثل تولید سیستم کلیوی، دفعی اختالالت شامل درس این

 هنگجا   خجال   رتفکج  هجای  مهارت و پرستاری مفاهیم و ها نظریه از و نموده تلفیق قبلی های آموخته با را خود های آموخته شود می ترغیب

 .دگیر بهره سالمند و بزرگسال مددجویان از مراقبت در پرستاری فرایند کاربرد

 )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

 تفکجر  مهجارت  از گیجری  هبهجر  و پرستاری فرایند کاربرد با سالمند یا و بزرگسال مددجویان به مراقبت ارائه منظور به دانشجو در توانایی ایجاد

 پرستاری تدابیر و خدمات ارائه در شرعی موازین و اخالقی اصول خال ،

 واقع همان اهداف كلي طرح درس است()در  بینابیني:اهداف 
قابل  ینیاهداف بیناب دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست 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 نا  اهدافتقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 

 درپايان دانشجويان قادر خواهند بود:
 

 :تناسلي و مثل تولید ادراری، دستگاه واحد اهداف

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

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

 نمایند تشریح را یک هر به مربوط پرستاری

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

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

 دهند شرح را اختالالت این زا یک هر به

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

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

 .دهند شرح را اختالالت این از یک هر به میتال مددجویان

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

 ره به مربوط پرستاری فرایند با تشخیصی مختلف تستهای و شایع الئمی، عفیزیک معاینات سالمتی، تاریخچه(جنس

 .دننمای بیان راک( ی

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

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

 را یشخو آمادگی ای حرفه اخالقی، اصول و مفاهیم با خود های آموخته تلفیق و خال  تفکر مهارتهای بکارگیری با .8

 .دهند نشان فو  موارد گیری بکار جهت بالین در حضور برای

 

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

 روشهاي معاينه فيزيكي قفسه سينه و روشهاي تشخيصي اختالالت تنفسي را شرح دهد. .2

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

 پرستاري عمل جراحي لوزه را بيان کند .

 دهد. انواع مداخالت پرستاري و درماني را در بيماري هاي تنفسي مانند اکسيژن تراپي ، فيزيو تراپي قفسه صدري و ... را شرح .4

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

 زم( آسم  و مراقبتهاي مربوطه را شرح دهد.) برونشيت مزمن ، آمفيريهاي انسدادي مزمن ريه بيما .6

 نارسايي حاد و مزمن تنفس را شرح دهد. .7

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

 

 اهداف واحد گردش خون
 .دنده شرح او عرو  ر قلب فیزیولوژی و آناتومی .1

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

 . عالیم شایع بیماریهای قلبی عروقی را شرح دهند. .3

 . دنده شرح را قلبی بیماران یزیکیف اینهنحوه مع .4

 تستهای تشخیصی انواع بیماریهای قلبی را با مراقبتهای پرستاری انها شرح دهند. .5

ر این دوب مراقبتی ن چارچدرمان اترواسکلروز کرونری را توضیح دهند و از فرایند پرستاری به عنوا پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و .6

 بیماران استفاده نمایند.
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ماران ی در این بیمراقبت را توضیح دهند و از فرایند پرستاری به عنوان چارچوب انژین صدریپاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان  .7

 استفاده نمایند.

ن اقبتی در ایارچوب مرچرا توضیح دهند و از فرایند پرستاری به عنوان سندر  حاد کرونری توفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان پا .8

 بیماران استفاده نمایند.

این  ی درمراقبت چارچوب را توضیح دهند و از فرایند پرستاری به عنوان انفارکتوس میوکاردپاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان  .9

 بیماران استفاده نمایند.

 مراقبتهای پرستاری از بیماران تحت عمل جراحی قلب را شرح دهند. .10

کر ذبا  را (آئورت )پروالپس دریچه میترال، رگورژیتاسیون میترال، تنگی میترال، نارسایی آئورت، تنگیای دریچه اختالالت انواع .11

 حی اختالالتای جراراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری و درمانهپاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، تستهای تشخیصی م

 دریچه ای قلب والووپالستی، تعویض دریچه را شرح دهند.

 شرح دهند. اتی راپاتوفیزیولوژی، تظارهرات بالینی، تستهای تشخیصی مراقبتهای پرستاری و پزشکی بیماران مبتال به کاردیومیوپ .12

یت، اع اندوکاردلبی)انوتظاهرات بالینی، تستهای تشخیصی مراقبتهای پرستاری و پزشکی بیماران مبتال به عفونت های قپاتوفیزیولوژی،  .13

 میوکاردیت،  پریکاردیت( را شرح دهند.

رح شا من قلبی رایی مزاتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری نارس .14

 دهند.

 شرح دهند. یوی راراتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری اد   .15

 هند.دنیک را شرح اردیوژکاتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری شوک  .16

 هند.لی را شرح دبوامبولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری تروماتیو .17

وناد قلبی را کارد و تامپژن پریاتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری افیو .18

 شرح دهند.

 ا شرح دهند.رقلبی  اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری ایست .19

 هند.دآناتومی و عملکرد و پاتوفیزیولوژی، ارزیابی سیستم عروقی و ارزیابی تشخیصی سیستم گردش خون محیطی را شرح  .20

قانی، نی اندا  فوی شریاکلروزیس و اترو اسکلروز، بیماری انسدادی شریانی محیطی، بیماری انسدادبیماریهای مختلف شریانی) ارتریو اس .21

تغییرات  رمها(، علل،کروسندابیماری ائورتو ایلیاک، انوریسم ، جداشدگی ائورت ، امبولی شریانی و ترومبوز شریانی، پدیده رینود و سایر 

 شگیری از انها را با یکدیگر مقایسه نمایند.پاتوفیزیولوژی،تظارهرات بالینی، درمان و پی

، اریسی(، عللدهای وبیماریهای مختلف وریدی) ترومبوامبولی وریدی، نارسایی مزمن وریدی /سندر  پس از ترومبوز ، زخمهای پا، وری .22

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

ن و الینی، درمابرهرات یهای مختلف لنفاوی) لنفانژیت و لنفادنیت، اد  لنفاوی و فیل پاپی(، علل، تغییرات پاتوفیزیولوژی،تظابیمار .23

 پیشگیری از انها را با یکدیگر مقایسه نمایند.

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

 پرستاری بر ساس فرایند پرستاری را شرح دهند.
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 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

             الکترونیک صوتی و تصویری محتوای

  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 رو  جهت آموزش همزمان الکترونیک  
اسخ در پ و پرسش وگروهی  بحثو  محتواهای الکترونیکی صوتی و تصویری تهیه شده توسط مدرسا استفاده از بخش نظری بارائه مطالب در 

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

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجوو   قوانین و مقررات كالس
 

  محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرربرداشت 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

  و موضوع تدریس هر جلسهمطالعه جلسه قبل 

 د با و ورو نظممزاحم، حفظ  یاعم از داشتن پوشش مناسب، حضور در مکان راحت و بدور از سروصدا ییشئونات دانشجو تیرعا

 است. یو تاالر گفتگو الزام یدر کالس مجاز تیمنطبق بر شناسنامه و کارت هو یاسام

 استاد و  اعم ازمشارکت کنندگان در جلسه ) ریمثل ضبط صدا و تصو ینترنتیجرائم ا قیکه مصاد یاز موارد یستیبا انیدانشجو

 خواهد داشت. یقانون گردیپ نصورتیا رینموده چراکه در غ ی( است به جد خوددارگرید انیدانشجو
  

 سايل آموزشي:  و
  وب سرویس کالس آنالین    سامانه مدیریت یادگیری              کامپیوتر                پروژکتورویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نا )  سایر موارد        سامانه آزمون مجازی فرادید 

ایجل، نجر  افزارهجای    لپ تاپ، موب سیستم کامپیوتر،( نظیر سامانه نوید و سامانه های آزمون نظیر فرادید، LMSسامانه های مدیریت یادگیری )

تمجاعی مجورد توافجق    و ... و محیطهای تدریس آنالین نظیر اسکای روو  و پیا  رسانهای اج iSpringتهیه محتوای آموزشی نظیر استوری الین، 

 نظیر واتساپ

 

 

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

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 %10 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 %10 های كالسي در سامانه نويدآزمون 2

 %10 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 %70 مستمرامتحان  4
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 %100 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

   غلط -صحیح   جور کردنی    ایچندگزینه          پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نا  ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسي
 

 
1. Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. Text Book Medical Surgical Nursing. 

Philadelphia: Lippincott. 

2. Black , J.M ., Hawks, J.H. , Keene , AM. (the last edition) Medical Surgical Nursing. Phila: Saunde 
3. Polaski, A.L. , SE (the last edition) . Luckmann,s Core Principle and Practice of Medical Surgical Nursing. 

Philadelphia : Saunders. 
 
 

 

 منابع فارسي:
 

 اخرین ترجمه منابع انگلیسی فو  الذکر -1

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 

 حسوب پایه م به عنوان استاندارد ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

ید نسبت به توانمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدا  نمایید.عالمت

 

 کالس  متری شود ک، سعزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  رس است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مد

 .شود برگزار

 
 

 بندی ارائه درسجدول زمان

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

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 

 اناتومی و فیزیولوژی با آشنایی 11/11/99

 چگونگی و دفعیی ادرار سیستم

 ( سیستم ادراری شناخت و بررسی

 فیزیکی معاینات سالمتی، تاریخچه

 مختلف های تست و شایع ، عالئم

 پرستاری با فرایند تشخیصی

        10-8 

 کبری رشیدی
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2 

 فیزیولوژی و آناتومی بر مروری 12/11/99

 شناخت و بررسی تنفسی سیستم

 تنفس سیستم

        

 هیوا محمدی 10-8

3 

 مبتال مددجويان از مراقبت با آشنايي 18/11/99

 (ادراری سیستم عفوني اختالالت به

 سیستیت، پیلونفريت،

سندرم  مزمن، و حاد گلومرولونفريت

 كلیوی، سل كلیه، آبسه نفروتیک،

 )حالب حاد التهاب هیدرونفروز،

        

 کبری رشیدی 10-8

4 
19/11/99  

 های مراقبت وسايل و ها روش

 تنفسي
        

 هیوا محمدی 10-8

5 

 مبتال مددجويان از مراقبت با آشنايي 25/11/99

 ادرار، اختیاری بي(دفعي به مشکالت

 نورونژنیک، مثانه احتباس ادراری،

 و  )و درماني تشخیصي روشهای

 سنگهای و تروماتیک اختالالت

 ادراری

        

 کبری رشیدی 10-8

6 

 تنفسی سیستم های بیماری 26/11/99

 ،فارنژیت رینیت،سینوزیت)فوقانی

 (،الرنژیت

        

 هیوا محمدی 10-8

7 

 مبتال مددجويان از مراقبت با آشنايي 2/12/99

 اختالالت و عروقي بیماريهای به

 ، ...كیستیک، كلیه پلي(مادرزادی

 سرطان(سیستم ادراری تومورهای

 انحرافو  كلیه جراحي ،)ومثانه كلیه

 ادراری مسیر

        

 کبری رشیدی 10-8

8 
 تحتاني تنفسي سیستم های عفونت 3/12/99

 (سل پنوموني،)
        10-8 هیوا محمدی 

9 

 تولید سیستم فیزيولوژی و آناتومي 99//9/12

 و زنان و مردان تناسلي و مثل

 مثل تولید شناخت دستگاه و بررسي

 تاريخچه سالمتي، ( جنس دو هر

و  شايع عالئم ، فیزيکي معاينات

 فرايند با تشخیصي مختلف تستهای

 و )يک هر به پرستاری مربوط

 مبتال از مددجويان مراقبت با آشنايي

 سیستم تناسلي زنان اختالالت به

        

 کبری رشیدی 10-8

 هیوا محمدی        10-8  و آسم ريه مزمن انسداد های بیماری 10/12/99 10

11 
 مبتال مددجويان از مراقبت با آشنايي 16/12/99

 و مردان تناسلي سیستم اختالالت به

 اختالالت بیضه
        

 کبری رشیدی 10-8

 هیوا محمدی        10-8  ادامه جلسه قبل 17/12/99 12

13 
 

23/12/99 

 و آناتومي بر مروری درس، طرح ارائه
         

 کبری رشیدی 10-8



  

7 

 

 فیزيولوژی

ارزيابي  و وعروق قلب سیستم

 سیستم قلبي عروقي

14 
24/12/99 ARDS ، آتلکتازی، بیماری های پرده

 هیوا محمدی        10-8  جنب )پلورزی،پلوراالفیوژن،آمپیم(

15 
ارزيابي تشخیصي سیستم قلبي  14/1/1400

 عروقي
        10-8 کبری رشیدی 

16 
 ريوی،هیپرتانسیون ريوی،ادم آمبولي 15/1/1400

 كورپولمونال های بیماری ريوی،
        10-8 هیوا محمدی 

17 
اداره بیماران مبتال به اختالالت عرو   21/1/1400

 کبری رشیدی        10-8  کرونر

18 
اداره بیماران مبتال به اختالالت عرو   28/1/1400

 کبری رشیدی          کرونر

19 
اران مبتال مراقبت و درمان در بیم 4/2/1400

 به اختالالت ساختاری
        

 کبری رشیدی 

20 
مراقبت و درمان در بیماران مبتال  11/2/1400

 به عفونی و التهابی قلب
        

 کبری رشیدی 

21 
مراقبت از بیماران مبتال به عوارض  18/2/1400

 ناشی از بیماری قلبی
        

 کبری رشیدی 

 تعطیل رسمی 25/2/1400 

22 

بررسی و درمان بیماران مبتال به  1/3/1400

 اختالالت عروقی و مشکالت

 گردش خون

        

 کبری رشیدی 

23 

بررسی و درمان بیماران مبتال به  8/3/1400

اختالالت عروقی و مشکالت 

 گردش خون

        

 کبری رشیدی 

24 
ارزيابي و مراقبت بیماران مبتال به  16/3/1400

 هیپرتانسیون
         کبری رشیدی 

 

 


