
  به نام آنکه جان را فکرت آموخت

  
  لرستاندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 درسی و آموزشی ریزيواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1

   
 

                 کارشناسی پرستاريتحصیلی: يرشتهو مقطع  پرستاري گروه آموزشی:          پرستاري و مامایی دانشکده:
  95- 96 دوم :  تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

  رينظ د:نوع واح             3:  تعداد واحد                  2بزرگساالن/سالمندان  ی : پرستارينام واحد درس
  8 -10 :ساعتشنبه  دو :هايروزبرگزاري کالس:  زمان          1داروشناسی ، پرستاري بزرگساالن/سالمندان یش نیاز:پ

  دکتر شیرین حسن وند س:سئول درم     نفر 41: تعداد دانشجویان    1کالس شماره کان برگزاري: م  8-10و سه شنبه 
                و دکتر پرستو کردستانی مقدم ، دکتر محمد غالمی   وند حسنشیرین دکتر   :(به ترتیب حروف الفبا) ساتیدا

    12:00-13:00شنبه  دو ساعات مشاوره با دانشجو:
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

مـی باشـد.    گردش خون و تنفس دفعی کلیوي ، سیستم تولید مثل زنان و مردان ، پستان ، اختالالت این درس شامل اختالالت
به دانشجو کمک می شود آموخته هاي خود را با آموخته هاي قبلی تلفیق نموده و با بهره گیري از نظریـه هـا و   ، دریس ضمن ت

  مفاهیم پرستاري و مهارتهاي تفکر خالق بر اساس فرآیند پرستاري به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند بپردازد.
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
و بهره گیـري از   فرآیند پرستاريجویان بزرگسال و یا سالمند با کاربرد مدد به مراقبت  به منظور ارائهدانشجو در ایجاد توانایی    

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

  )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی کستنشمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهداف قابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  ود :قادر خواهند ب فراگیراندر پایان درس 

  
  گردش خون   اختالالت

  الیه هاي قلب و مشخصات هر کدام را نام ببرد. .1
  را شرح دهد. قلبیمشخصات آناتومیک و عملکرد دریچه هاي  .2
  خونرسانی عضله قلب را توضیح دهد. نحوه يساختمان عروق کرونر و  .3
  دهد. مورد بحث قرارسیستم هدایتی قلب را   .4
  ضیح دهد.شرح حال از بیمار قلبی را تو نحوه اخذ .5
  .مورد بحث قرار دهدکایات شایع بیماران قلبی را ش  .6
  معاینه فیزیکی بیماران قلبی را شرح دهد. .7
  آزمایشات تشخیصی ذکر کند. را حینمسئولیتهاي کلی پرستار  .8
  کاربردهاي بالینی تست ورزش را توضیح دهد. .9

  مورد بحث قرار دهد.اي مربوطه را تعریف کرده، علل،عالئم، درمان و مراقبتهاي را   انواع اختالالت دریچه .10
 نواع اندوکاردیت را بشناسد.ا .11
  .بیان نماید ینی، درمان و مراقبتهاي مربوط به به اندوکاردیت راعلل، معیارهاي تشخیصی، عالئم بال  .12
  میوکاردیت را شرح دهد.عیارهاي تشخیصی، عالئم بالینی، درمان و مراقبتهاي م  .13
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  توضیح دهد.لل، عالئم، معیارهاي تشخیصی، درمان و مراقبتهاي مربوطه ع را با توجه بهانواع پریکاردیت  .14
  .ضمن شناخت انواع کاردیومیوپاتی، عوامل خطر ساز، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبتهاي مربوطه را فهرست نماید  .15
  .بنویسدرواسکلروز را شناخته، انواع، عوامل خطر ساز، عالئم بالینی، درمان و مراقبتهاي مربوطه را آت  .16
  .آنژین صدري را تعریف کرده، انواع، عالئم ، شاخصهاي تشخیصی و مراقبتهاي مربوطه را بیان نماید .17
  .نفارکتوس میوکارد را تعریف ، انواع، معیارهاي تشخیصی، عوارض و مراقبتهاي الزم را فهرست نمایدا  .18
  دمورد بحث قرار دهد.نارسایی قلب و انواع آن را  .19
اخته، انواع، علل، عوامل خطر ساز، عالئـم بـالینی، معیارهـاي تشخیصـی، درمـان و مراقبتهـاي       آنوریسم آئورت را شن .20

  .مربوطه را فهرست نماید
  .بیماري رینود را تعریف ، علل، عالئم، عوامل خطر ساز، درمان و مراقبتهاي مربوطه را بنویسد .21
ر ساز، درمـان و مراقبتهـاي مربوطـه را    ضمن شناخت ترمبوز ورید عمقی، علل، تظاهرات بالینی، عوارض، عوامل خط .22

  .بیان نماید
  .واریس وریدي را تعریف کرده، علل، تظاهرات بالینی، عوامل خطر ساز، درمان و مراقبتهاي مربوطه را بیان نماید  .23
  بیماري برگر را بشناسد، عوامل خطر ساز، علل، عالئم بالینی، درمان و مراقبتهاي مربوطه را نام ببرد  .24
و تظاهرات بالینی، عواقب، عوامل خطـر سـاز،    دي، از لحاظ شدت درجه بندي نمایدن را تعریف، طبقه بنخوي فشارپر .25

  درمانها و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را فهرست نماید 
  .بحرانهاي فشار خون را تعریف و درمانهاي مربوطه را بنویسد .26
  .آن را بنویسدشوك کاردیوژنیک را شناخته، علل، تظاهرات بالینی، و درمانهاي  .27
  .ضمن شناخت ادم قلبی ریوي، علل، تظاهرات بالینی، و درمانهاي رایج را فهرست نماید .28
 .افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی را تعریف کرده، شایعترین علل، عالئم، معیارهاي تشخیصی و درمانها را نام ببرد  .29

 
 اختالالت تولید مثل زنان و مردان

 ردانه را با تاکید بر مراقبتهاي پرستاري مربوطه شرح دهد.اختالالت دستگاه تناسلی م .1
 اختالالت دستگاه تناسلی زنانه را با تاکید بر مراقبتهاي پرستاري مربوطه توضیح دهد. .2

 
 ختالالت دفعی و کلیويا

 آناتومی و فیزیولوژي دستگاه دفعی را بیان کند. .1
 تشخیصی عملکرد دستگاه دفعی را بیان کند  آزمون هاي .2
 توضیح دهد.را  آزمون هاي تشخیصیپرستاري قبل و بعد از انجام  هاي بتراقم .3
اختالالت کلیه (بیماري مزمن کلیه، گلومرونفریت حاد و مزمن، نفرواسکلروز، سندرم نفرتیـک، کلیـه پلـی کیسـتیک،      .4

 سرطان کلیه ) و مراقبت پرستاري آنها را به طور کامل بیان کند .
نی ، روش هاي تشخیصی و درمان  بیماري هاي مبتال بـه سـنگ هـاي ادراري را بـا     پاتوفیزیولوژي ، تظا هرات بالی .5

 تآکید بر مراقبت پرستاري شرح دهد .
 با تآکید بر مراقبت پرستاري بیان کند.را انواع بی اختیاري ادرار و روشهاي تشخیصی و درمانی  .6
هاي مبتال بـه عفونـت هـاي کلیـه، مثانـه      هرات بالینی ، روش هاي تشخیصی و درمان  بیماري پاتوفیزیولوژي ، تظا .7

 ومجاري ادراري را با تآکید بر مراقبت پرستاري شرح دهد . 
با تآکیـد بـر مراقبـت پرسـتاري      را پاتوفیزیولوژي ، تظا هرات بالینی ، روش هاي تشخیصی و درمان تومورهاي مثانه .8

 .توصیف کند
 توضیح دهد. انواع روش هاي منحرف کردن مسیر ادراري را به طور کامل    .9
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  هاي تدریس:شیوه

  پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی
 )TBLیادگیري مبتنی بر تیم(  )PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی

  سفر به عرصه  سایر موارد (لطفاً نام ببرید) : 
 

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
  به کالس پس از  حضور استاددانشجو براي ورود عدم اجازه حضور به موقع و 

  خاموش کردن موبایل 
  خروج از کالس با کسب اجازه 

  مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به کالس 
  ارائه به موقع تکالیف

  عدم غیبت بیش از حد مجاز  
  وسایل کمک آموزشی:  

      پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد
  -------------- ببرید) لطفاً نام(  واردسایر م

  
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  
  دکتر غالمی 

      درصد نمره 20آزمون پایان ترم         درصد نمره ...آزمون میان ترم 
  درصد نمره 20شرکت فعال در کالس       درصد نمره  20انجام تکالیف 

 %40ز(آزمون کوتاه طی ترم): موارد (لطفاً نام ببرید) : کوئیسایر 
  

 و دکتر کردستانی مقدم  دکتر حسنوند 
      نمره درصد 60   آزمون پایان ترم      درصد نمره ---آزمون میان ترم 

  نمره درصد 10شرکت فعال در کالس       نمره  درصد 30انجام تکالیف 
ب با موضوعات مورد بحـث بـا کمـک سـفر بـه      انتخاب کیس متناسببرید) : مقصود از تکلیف ،   ناماً سایر موارد (لطف

به راهنمایی مدرس مربوطه در قالـب کـارگروهی    و کتب مرجع عرصه و ارائه شفاهی و کتبی آن با استفاده از شواهد
 .می باشد

  
  نوع آزمون

    غلط -صحیح  جور کردنی           ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی
  ----------- ید)(لطفا نام ببر سایر موارد
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  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

 چاپی -
- Black H.M, Hawks JH, Keen AM. Medical Surgical Nursing. (Last 

ed).Philadelphia: Saunders. 
- Hinkle J and Cheever K (2014) Brunner and Suddarth’s. Text Book of 

Medical – Surgical Nursing.13 th edition.Vol 2.Philadelphia.Lippincott 
Williams and Wilkins. 

- Polaski, A.L., SE (Last edition). Luckmann's Core Principle and 
Practice of Medical Surgical Nursing.  Philadelphia: Saunders. 

- Smeltzer S.C& Bare .Brunner and Siddhartha's Text Book of Medical 
Surgical Nursing. (Last ed).Philadelphia: Lippincott. 
 

 ) ebook ( ینترنتیا -
- Benjamin IJ et al (2015).Cecil Essentials of Medicine. Nineth 

ed.Elsevier Kasper D.L et al (2015) 
-  Harrison's Principles of Internal Medicine. (19 TH ED).New York: 

MC Graw Hill Education. 
- Palange P and Simonds AK (2011).ERS handbook .Respiratory 

Medicine. 
  

  منابع فارسی:
 چاپی 

  خون. ترجمه معصومه ذاکري مقدم  و فاطمه جاللی نیا. تهران : اندیشه رفیع. -) قلب و عروق 2010برونر و سودارث (
 وق. ترجمه محسن سلیمانی محمد رضا عسگري . تهران : حکیم هیدجی.) بیماریهاي قلب و عر2010برونر و سودارث (

خون. ترجمه اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران.  -) قلب و عروق 2014برونر و سودارث (
  تهران : انتشارات حیدري.

  جوان .جلد اول و دوم  ) پرستاري قلب  .ترجمه اصغري محمود و همکاران. مشهد : انتشارات پرستاران2010وودز (
.تهران   IIآتش زاده شوریده و دیگران . پرستاري داخلی و جراحی  نهوکس ، جین هوکانس .ترجمه فروزا بلک ، جویس ام  و
  . 1390 جامعه نگر سالمی 

هران زان سی اسملتزر و دیگران پرستاري داخلی جراحی برونر و سودارث کلیه و مجاري ادرار .ترجمه ناهید نیري . تسو
  .1389،انتشارات اندیشه رفیع 

  .1393جراحی ( تنفس). تهران: انتشارات جامعه نگر  - برونر و سودارت.درسنامه پرستاري داخلی
 اینترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  تاریخ  جلسه

1 
مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم قلب و  96 /27/06

  ق و پتانسیل عمل عرو
  دکتر حسن وند

  //  بررسی بیماران مبتال به اختالالت قلبی عروقی 96/ 03/07 2
 //  آزمونها و روشهاي تشخیصی در بیماریهاي قلب 96 /10/07 3
 //  درمان و مراقبت از بیماران مبتال به نارسایی قلب 96 /17/07 4

5 
اختالالت  درمان و مراقبت از بیماران مبتال به 96 /24/07

  شوك کاردیوژنیک ،عروق کرونر
// 

درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت   96 /01/08  6
  دریچه اي قلب

// 

اختالالت  درمان و مراقبت از بیماران مبتال به  08/08/96  7
  عفونی، التهابی و ساختمانی قلب

// 

ت درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالال  96 /15/08  8
 عروقی و مشکالت گردش خون

// 

درمان و مراقبت از بیماران مبتال به پر فشاري   22/08/96  9
  خون 

// 

  //  الکتروکاردیوگرام  29/08/96  10

  غالمیدکتر   اختالالت سیستم تناسلی در مردان  06/09/96  11

  //  اختالالت سیستم تناسلی در زنان  13/09/96  12

  د مربوطاستا  عنوان مطالب  تاریخ  جلسه
  کردستانی مقدمدکتر  مروري بر آناتومی و فیزیولوژي تنفسی 96/ 04/07  1

 // بررسی عملکرد تنفسی 96/ 11/07  2

 // پرستاري عفونتهاي سیستم تنفسی فوقانی  96/ 18/07  3

 // پرستاري در انسداد و صدمات راه هوایی فوقانی  96/ 25/07  4

 // آتلکتازي ، پنومونی  96/ 02/08  5

 // آبسه ریوي ، اسپیراسیون  09/08/96  6

  // ادم ریوي ، آمبولی ریه   96/ 16/08  7

8  
بیماري هاي شغلی ، پنوموتوراکس ، تومورهاي   23/08/96

 قفسه سینه
//  

  //  بیماریهاي انسدادي مزمن ریوي ، آسم  30/08/96  9

  دکتر غالمیآناتومی و فیزیولوژي دستگاه دفعی و تست   07/09/96  10
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 رد دستگاه دفعیتشخیصی عملک

11  
بیماري مزمن کلیه، گلومرونفریت حاد و مزمن،   14/09/96

نفرواسکلروز، سندرم نفرتیک، کلیه پلی کیستیک و 
 سرطان کلیه

//  

12  
عفونت هاي کلیه، مثانه ومجاري ادراري ،انواع بی  96/ 21/09

اختیاري ادرار و روشهاي تشخیصی و درمانی، 
 سنگ هاي ادراري

//  

13  
تومورهاي مثانه،  انواع روش هاي منحرف کردن   28/09/96

 مسیر ادراري 
//  

14  05/10 /96  ...... //  

 


