
 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

  
   

 

  داخلی و جراحی گروه آموزشی:                      پرستاری و مامایی خرم آباد  دانشکده:

 96-97 دوم: نیمسال تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال          پرستاری اسیکارشن تحصیلی: یرشتهو مقطع 

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

  8-11 :ساعت شنبه،دو: : روزمان برگزاری کالسز             - یش نیاز:پ

 دکتر فاطمه گودرزی :مسئول درس   01 :تعداد دانشجویان                -کالس   :مکان برگزاری

 دکتر فاطمه گودرزی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 11-11، ساعت همه روزهای هفته :شجوساعات مشاوره با دان

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
مفاهیم پايه پرستاری و ايجاد توانايی در با  آشنايي دانشجو

های خود در زمینه علوم پايه با وی در راستای تلفیق آموخته

مددجويان های پرستاری در ارائه مراقبت به مفاهیم و نظريه

ای، اختالالت الالت گوارشی و تغذيهمبتال به اخت بزرگسال و سالمند

  آنورکتال و نیز اختالالت کبدی.
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

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

ندی به اصول اخالقی و موازین بر خالق و پایهای تفکگیری از مهارتبر اساس فرایند پرستاری و با بهرهتغذیه 

  شرعی. 

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)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

 های تغذیه در مددجویان  را شرح دهد.الگوهای تغذیه فرد سالم، سوء تغذیه و انواع روش( شرایط و 1
 اشتهایی و پرخوری عصبی( را بر اساس فرایند پرستاریهای پرستاری در موارد سوء تغذیه )چاقی، بیمراقبت( 1

 شرح دهد.

و غدد بزاقی( را بر اساس فرایند های پرستاری در اختالالت هضم و جذب )اختالالت دهان، دندان مراقبت( 0
 شرح دهد. پرستاری

 شرح دهد. های پرستاری در اختالالت مری )دیسفاژی، آشاالزی و ریفالکس( را بر اساس فرایند پرستاریمراقبت( 5

های پرستاری در اختالالت معده )گاستریت حاد و مزمن، زخم معده، سرطان معده( را بر اساس فرایند مراقبت( 6
 شرح دهد. یپرستار

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

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

پذیر، ول روده، انسداد روده، سندرم روده تحریکهای پرستاری در تومورها و سرطان روده، هرنی، دیورتیکمراقبت( 8
 شرح دهد. تروماهای روده، تروماهای روده را بر اساس فرایند پرستاری
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-های پرستاری در هموروئید، کیست پایلونیدال، فیشرآنال، سرطان آنورکتال، آبسه رکتال، یبوست و بیمراقبت( 9

 د.شرح ده اختیاری مدفوع را بر اساس فرایند پرستاری

سیستیت و های پرستاری در اختالالت کبد، کیسه صفرا )انواع هپاتیت، آبسه کبد، سرطان کبد، کلهمراقبت( 11
 شرح دهد. سرطان کیسه صفرا( را بر اساس فرایند پرستاری

 های پرستاری در اختالالت پانکراس )انواع پانکراتیت، صدمات و سرطان پانکراس ( را بر اساس فرایندمراقبت( 11

 شرح دهد. پرستاری

 
 

 های تدریس:شیوه
 *پرسش و پاسخ  *سخنرانی برنامه ریزی شده *    سخنرانی

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

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

 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 ی جلسات کالسمحضور به موقع در تما .1

 مشارکت فعال در مباحث کالسیو ورود به کالس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث کالسی  .1

 ارائه تکالیف خواسته شده تا قبل از اتمام ترم )در صورت عدم ارائه نمره نهایی اعالم نخواهد شد( .1

رعایت طبق مصوبات شورای آموزشی  عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در کالس )در صورت عدم .0

 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 11انجام تکالیف       رهنم درصد 81 آزمون پایان ترم

 درصد نمره 5کوئیزها                  نمره درصد 5شرکت فعال در کالس 
 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح     جور کردنی          *ایچندگزینه    *  پاسخ کوتاه   *  تشریحی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :)لطفا نام ببرید(: ی مطالعهمنابع 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: 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

و فیزيولوژی  تومیآنا 16/11/1196 1

 دستگاه گوارش 

 چگونگی بررسی و شناخت

 سیستم گوارش

 گودرزیفاطمه دکتر 

شرايط و الگوهای تغذيه  11/11/1196 2

فرد سالم، سوء تغذيه و 

و  های تغذيهانواع روش

 مربوطههای پرستاری مراقبت

 گودرزی فاطمه دکتر

دهان، های پرستاری در اختالالت مراقبت 11/11/1196 3
  مری

 گودرزی فاطمه دکتر

 گودرزیفاطمه دکتر  معدیهای پرستاری در اختالالت مراقبت 11/7/96 4

 های پرستاری در اختالالت رودهمراقبت 7/11/1196 5

 پرستاری مربوطه کوچک

 

 گودرزیفاطمه دکتر 

 های پرستاری در اختالالت رودهمراقبت 10/11/1196 6
 بزرگ

 گودرزیفاطمه دکتر 

 گودرزیفاطمه دکتر  های پرستاری در اختالالت مقعدیمراقبت 11/11/1196 7

 گودرزی فاطمه دکتر های پرستاری در اختالالت کبدمراقبت 11/1/1197 8

های پرستاری در اختالالت کیسه مراقبت 17/1/1197 9

 صفرا

 گودرزی فاطمه دکتر

 گودرزی فاطمه دکتر های پرستاری در اختالالت پانکراسمراقبت 17/1/1197 11
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 گودرزی فاطمه دکتر حضور در جلسه امتحان طبق برنامه امتحانات 11

 


