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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

 

 (شش جلسه دو ساعته  )برای 

 

 کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو  مقطع پرستاری :موزشیآگروه         پرستاری و مامایی :دانشکده

   :یش نیازپ   : تئوریدنوع واح  0.75: تعداد واحد )تعادل آب و الکترولیت( 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان : نام درس

 یدرمان هیو تغذ هیتغذ ،یشناس انگل ،یکروبشناسیم ،یمیوشیب ولوژی،یزیف ح،یتشر

 فضای اسکاری روم و نوید : مکان برگزاری  12-10      :ساعت        دوشنبه        :روز  : زمان برگزاری كالس

 سجاد یاراحمدی: مدرس  دکتر شورانگیز بیرانوند :مسئول درس        50  :تعداد دانشجويان

 

  شرح دوره:

با   رودیباشد و از دانشجو انتظار م   یم تیو الکترول عیها و مراقبت و درمان اختالالت ماعالئم و نشانه  جادکننده،یاین درس شامل شناخت علل ا  

 تیترولو الک عیقبلی خود قادر به کاربرد فرایند پرستتتتاری در مراقبت از مددجویان مبتالبه اختالالت تعادل ما یهاتلفیق این مطالب با آموخته 

 باشد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 

بر کاربرد فرایند  دیها و مراقبت و درمان هر یك از این اختالالت با تأکو تعادل و اختالل آن هاتیالکترول عات،یما میآشتتتنایی دانشتتتجو با مفاه

 پرستاری در ارائه مراقبت هست.

 

 

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 الف: در حیطه شناختی در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 را برای بدن توضیح دهد. هاتیاهمیت تعادل آب و الکترول .1

 نقش پرستار را در مراقبت از بیماران با اختاللت آب و الکترولیت را توضیح دهد. .2

 میزان طبیعی مایعات بدن را محاسبه و عوامل مرتبط با آن را برشمارند. .3

 نند.برده و میزان طبیعی و نحوه محاسبه آن را ذکر کموجود در بدن را نام یهاتیالکترول .4

 ها را ذکر کنند.بدن را شرح داده و تفاوت بین آن یهاتیمفاهیم مهم مربوط به تنظیم الکترول .5

 را شرح دهند. هاتیجذب و دفع مایعات و الکترول یهاراه .6

 را شرح دهند. هاتیمایعات و الکترول کنندهتیتثب یهاسمیمکان .7

 اختالالت حجم مایعات را بیان کنند.  .8

مهم بدن را شرح دهند اتیولوژی، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان و اقدامات پرستاری درباره اختالالت تعادلی را شرح  یهاتیتالالت الکترولاخ .9

 دهند.

 ها باشند.مراقبتی آن یهااختالالت اسید باز را توضیح داده و قادر به شناسایی عالئم و روش .10

 ا تفسیر کنند.نتیجه گازهای خون سرخرگی ر .11

 و مؤثر برای ورود به سیاهرگ را نشان دهند. خطریب یهاروش .12

 جلوگیری از بروز عوارض درمان سیاهرگی را شرح دهند. یهاروش .13
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 :بتواند باید دانشجو دوره پایان در حرکتی –ب: در حیطه روان 

 هیپوولمیك وهیپرولمیك تدوین کند.موزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان آ -برنامه مراقبتی .1

 دچار به هیپوکلسمی و هیپرکلسمی تدوین کند. انیآموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجو -برنامه مراقبتی .2

 آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان دچار هایپوناترمی و هایپرناترمی تدوین کند.  -برنامه مراقبتی .3

 آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان دچار هایپوکالمی و هایپرکالمی تدوین کند. -برنامه مراقبتی  .4

 آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان دچار هایپومنیزیمی و هایپرمنیزیمی تدوین کند. -برنامه مراقبتی  .5

 ی برای مددجویان دچار هایپوکلرمی و هایپرکلرمی تدوین کند. آموزشی بر اساس فرایند پرستار -برنامه مراقبتی .6

 آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان با اختالل اسیدوز تنفسی و اسیدوز متابولیك تدوین کند. -برنامه مراقبتی .7

نفسی و آلکالوز متابولیك تدوین آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویان با اختالالت الکالوز ت -برنامه مراقبتی .8

 کند.

الکترولیتی  یهایا محلول شوندیم یدرمانآموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مددجویانی که سرم -برنامه مراقبتی  .9

 و تدوین کند. یزیربرنامه کنند،یدریافت م

 : در حیطه نگرشی دانشجو باید بتواند:ج

 طور فعال شرکت نماید.گروهی به یهادر بحث .1

 طور منظم حضور داشته باشد.نظری به یهادر کالس .2

 مرتبط با موضوعات درسی مطالعه داشته باشد. .3

 نماید. تیدر قبال انجام و تحویل تکالیف محوله احساس مسئول .4

 گروهی در کالس همکاری کند. یهاتیدر فعال .5

 

 

 های تدريس:شیوه

 ☐ پرسش و پاسخ          ☒ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☐ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☐ بحث گروهی

 محتوی استاندارد بارگذاری شده در سامانه نوید :سایر موارد

 

 : وظايف و تکالیف دانشجو

دانشجو موظف است در هر جلسه شرح خالصه ایی از درس را در سامانه نوید بارگذاری نماید. حداقل تعداد تکلیف بارگذاری شده چهار جلسه 

 می باشد. 

 

 

 در صورت مشاهده تقلب در انجام تکالیف محول شده نمره تکلیف صفر می گردد. : قوانین و مقررات كالس

 

 

 

 وسايل آموزشی:   

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☐ سامانه مدیریت یادگیری         ☐ کامپیوتر             ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 سامانه نوید و اسکای روم : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☒ سامانه آزمون مجازی فرادید
 

 

 دانشجو:های مختلف نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت
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 پنجنمره از فعالیت رديف

 2 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 - های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

 - های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 - مستمرامتحان  4

 3 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☒ غلط -صحیح ☒ جور کردنی              ☒ ایچندگزینه         ☒ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
 

1.Smeltezar bar B. brunner,suddarth text book of Medical- surgical nursing . 11th  Philadelphia : Lippincoot co 

2018  
 

 

 منابع فارسی:

 

 

 ماریمراقبت از ب یهاو چالش میمفاه 3جلد 2018برونر و سودارث  یو جراح یداخل یپرستار

 

 

 

 
 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

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

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 29/06/1400 
آب و  یولوژیزیف هیپا میبا مفاه ییآشنا

 عیو اختالالت حجم ما هاتیالکترول
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 10:00  

  10:00 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ میو پتاس میبا اختالل سد ییآشنا 05/07/1400 2

  10:00 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ اختالل کلسیم و فسفرآشنایی با  12/07/1400 3

4 19/07/1400 

آشنایی با مفاهیم گازهای خون شریانی و 

 تعادل اسید باز

 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 10:00 
 

5 26/07/1400 

وز و آلکالوز و انواع دیآشنایی با مفاهیم اس

 هاتنفسی و متابولیك آن

 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 10:00 
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  10:00 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ آشنایی با مایع درمانی 03/08/1400 6

7 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

8 00/00/00  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 00:00  

9 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

10 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

11 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

12 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

13 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

14 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

15 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

16 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

17 00/00/00  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  
 

 


