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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 مجازی( ، وحضوری ،ترکیبي)برای دروس  دورهطرح فرم 

 اطالعات کلي درس:

 )ارتوپدی(1بزرگساالن  : نام درس             جراحی -داخلی : گروه آموزشي             پرستاری و مامایی :دانشکدهنام 

    مفاهیم پرستاری و داروشناسی :نیازشپی    نظری   :دنوع واح                 1: تعداد واحد 

 کفستاری و مامایی طبقه همدانشکده پر : مکان برگزاری  8-10     :ساعت       یکشنبه   :روز  یک: زمان برگزاری کالس

 

 مشخصات مدرسان درس:

 تلفن همراه آموزشي گروه تخصص خانوادگينام و نام 
  09168553149 جراحي -داخلي  دکتری پرستاری شورانگیز بیرانوند استاد   

 اطالعات فراگیران:

             نفر 33: تعداد   کارشناسی پرستاری :تحصیلي یرشتهو  مقطع

   :)درس( شرح دوره

کمک  یانبه دانشجو به صورت حضوری درس ینا یسباشد. ضمن تدر یم حرکتی و بافت همبند –عضالنی  یها یستمسشامل اختالالت این درس 

پرستاری در مراقبت از بزرگساالن و سالمندان استفاده  یندفرا بر اساس پرستاری یممفاه بتواند از یهآموخته های خود با علوم پا یقتا با تلف شود یم

، حفظ و ارتقاء سالمت بزرگساالن و ینهای پرستاری به منظور تام یصمهارت های تفکر خالق در کاربرد تشخ یتراستا الزم است تقو ینکنند . در ا

در ضمن بخش هایی از این درس به روش ایفای نقش توسط دانشجویان در قالب گروه های  .یردمد نظر قرار گ یتا توانبخش یشگیریسالمندان از پ

 انتظار می رود که در کالس به صورت فعال مشارکت داشته باشند و شواهد معتبر را در هر جلسه ارائه بدهند. نفره ارائه می شود. از دانشجویان  7

 

 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی

 دانشجویان قادر باشند: 

 د.نده یحرا به طور خالصه توض یو حرکت یعضالن یستملوژی س یزیوو ف یناتومآ (1

 ی جهت شرح حال از بیماران سیستم حرکتی تنظیم نمایند.  حرکت -عضالنیدستگاه  فرم بررسی و شناخت از  (2

   د.نده یحرا توض یرندگ یقرار م  یحرکت -یعضالن یستمس  یصیتشخ یکه تحت آزمونها مددجویانیقبل و بعد از  یپرستار یمراقبت ها  (3

 د.نکن یسهمقا را یاستخوان یکمتابول یها یماریو بتواند برا یاد بگیرند  یاستئوپروز و استئوماالس به مددجویان مبتال به  الزم آموزش های (4

 د. نشرح ده یپرستار یندبر فرآ یدرا با تأکن بتال به عفونت های استخوام یاناز مددجو یپرستار های مراقبت (5

  توضیح دهند.  استخوان را یکو متاستات یمخوش خ یم،با تومور های بدخ یاناز مددحو یپرستار مراقبت (6

و  یخوردگ یچها پ یو مفاصل در رفتگ یو حرکت یعضالن یستمصدمات س مبتالء به یانپرستاری از مدد جو یندبر کاربرد فرا یمبتن مراقبت (7

 کند.  یفها را توص یدگیکش

 د.نها را شرح ده یو عوارض شکستگدهند را توضیح  ها  یشکستگ مبتالء به یانپرستاری از مدد جو  یندبر کاربرد فرا یمبتن مراقبت (8

 د.  نده یحتوض یبعد از عمل جراح یبر مراقبت پرستار یدرا با تأک یو تحتان یاندام فوقان یها یاختالالت و ناهنجار  (9

 .دنینما یفتوص یبر بازتوان یدرا با تأک یونو آمپوتانس خاص یها یدچار شکستگ یاناز مددجو یپرستار مراقبت (10

و سندرم شوگرن  ی، اسکلرودرم یتماتوسیستمیکلوپوس ار  ید،ماتوئرو یت: آرترمبتال به اختالالت بافت همبند یاناز مددجو یپرستار مراقبت (11

 د.نکن یسهمقا با همد. آنها را نده یحتوض یپرستار یندبر فرآ یدرا با تأک

 د.نده یحپرستاری توض یندرا بر اساس فرا یتاستئوآرتر یودژنرات یماریمبتال به ب یاناز مددجو یپرستار مراقبت (12
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 درس: کلي اهداف 

 -یاستخوان یهای حرکت یستممبتال به اختالالت س انسالمند یابزرگسال و  یانبه منظور ارائه مراقبت از مددجو یردر فراگ ییتوانا یجادو ا ییآشنا

 پرستاری. یندو بافت همبند  بر اساس فرآ یعضالن

 الف( در حیطه شناختي:

 د.نده حیرا به طور خالصه توض یو حرکت یعضالن ستمیلوژی س ویزیو ف یناتومآ  (1

 د. نرا به طور کامل شرح ده حرکتی – یعضالن ستمیاز س یکیزیف ناتی، انجام معا یسالمت خچهیتار ،یو شناخت دستگاه حرکت یبررس (2

 نیقبل و بعد از ا یپرستار یآموزش و مراقبت ها ،یآمادگ رند،یگ یقرار م  یحرکت -یعضالن ستمیس  یصیتشخ یکه تحت آزمونها یمارانیب (3

 د.نده حیرا توض یصیاقدامات تشخ

دهد  حیتوض یپرستار ندیبر فرآ دی( را با تأک یاستخوان ) استئوپروز و استئوماالس یکیمبتال به اختالالت متابول انیاز مددجو یمراقبت پرستار  (4

 ند.نک سهیرا  مقا یاستخوان کیمتابول یها یماریو بتواند ب

 د. نشرح ده یپرستار ندیبر فرآ دی( را با تأکیعفون تیآرتر ت،یلیمبتال به عفونت های استخوان)استئوم انیاز مددجو یپرستار مراقبت (5

 د. ناستخوان را شرح ده کیو متاستات میخوش خ م،یبا تومور های بدخ انیاز مددحو یپرستار مراقبت (6

و  یعضالن ستمیو بافت همبند شامل : صدمات س یحرکت ستمیمبتالء به اختالالت س انیپرستاری از مدد جو ندیبر کاربرد فرا یمبتن مراقبت (7

 ند. نک فیها را توص یدگیو کش یخوردگ چیها پ یو مفاصل در رفتگ یحرکت

ها  یها و عوارض شکستگ یع شکستگشامل : انوا  یحرکت ستمیمبتالء به اختالالت س انیپرستاری از مدد جو  ندیبر کاربرد فرا یمبتن مراقبت (8

 د.نرا شرح ده

 د.  نده حیها توض یناهنجار  نیا یبعد از عمل جراح یبر مراقبت پرستار دیرا با تأک یو تحتان یاندام فوقان یها یاختالالت و ناهنجار  (9

 یبر بازتوان دیرا با تأک ونیو آمپوتانس یو تحتان یاندام فوقان ژهیخاص در مناطق و یها یدچار شکستگ انیاز مددجو یپرستار مراقبت (10

 .دنینما فیتوص

و سندرم  ی، اسکلرودرمکیستمیتماتوسیلوپوس ار د،یرو ماتوئ تیرترآمبتال به اختالالت بافت همبند :  انیاز مددجو یپرستار مراقبت (11

 سهیمقا یو درمان طب یصیتشخ یابیارز ،ینیتظاهرات بال ،یولوژیزیدهد. آنها را بر اساس پاتوف حیتوض یپرستار ندیبر فرآ دیشوگرن را با تأک

 ند.نک

 د. نده حیپرستاری توض ندیرا بر اساس فرا تیرترآاستئو ویدژنرات یماریمبتال به ب نایاز مددجو یپرستار مراقبت (12

 

  ج( در حیطه رواني حرکتي:

 قادر باشند:  در کالس در هر جلسه به مدت نیم ساعت نفره 7ب گروه های لدانشجویان در قا

 حرکتی تهیه کنند.  –فرم بررسی و شناخت برای مددجویان مبتال به اختالالت سیستم عضالنی   (1

( و یاستخوان ) استئوپروز و استئوماالس یکیاختالالت متابول روش های بررسی و شناخت، عالئم، تشخیص، درمان و مراقبت های پرستاری   (2

 ارائه بدهند. را برای سایر دانشجویان به روش ایفای نقش پاژه یماریب

استخوان را  یو تومورها یعفون یتآرتر یلیت،استئوم اختالالت یپرستار یدرمان و مراقبت ها یص،و شناخت، عالئم، تشخ یبررس یروش ها  (3

 نقش ارائه بدهند. یفایبه روش ا یاندانشجو یرسا یبرا

 یو ناهنجار یاسکلت – یعضالن یتروما ی از مددجویان مبتال بهپرستار یدرمان و مراقبت ها یص،تشخو شناخت، عالئم،  یبررس یروش ها  (4

  .نقش ارائه بدهند یفایبه روش ا یاندانشجو یرسا یاستخوان را برا یو تحتان یاندام فوقان یها

 یونو آمپوتاس خاص  یها یشکستگ مددجویان مبتال بهاز  یبازتوانو  یپرستار یدرمان و مراقبت ها یص،و شناخت، عالئم، تشخ یبررس   (5

  .نقش ارائه بدهند یفایبه روش ا یاندانشجو یرسا یرا برا اندام تحتانی

 ی،اسکلرودرم)اختالالت بافت همبند به مبتال  یاناز مددجو یو بازتوان یپرستار یدرمان و مراقبت ها یص،و شناخت، عالئم، تشخ یبررس   (6

   .نقش ارائه بدهند یفایبه روش ا یاندانشجو یرسا یرا برا یتاستئوآرتر یودژنرات یماریو ب  (م شوگرنو سندر یتینقرس آرتر

رو  یتمبتال به اختالالت بافت همبند )آرتر یاناز مددجو یو بازتوان یپرستار یدرمان و مراقبت ها یص،و شناخت، عالئم، تشخ یبررس   (7

 .نقش ارائه بدهند یفایبه روش ا یاندانشجو یرسا ی( را برا یتماتوسیستمیکلوپوس ار ید،ماتوئ

 

    تمامي جلسات درس را به شکل حضوری داريد؟برگزاری امکان آيا 

 ☐ خیر    ☒ بله
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  آنالين همزمانکالس* 

 ☒خیر   ☐بله    ايد؟در نظر گرفته *آيا برای درس کالس آنالين -

 8 تعداد جلسات مد نظر:

 نظر را در جدول انتهای طرح درس تکمیل کنید های مورداطالعات کالس
 یابند.روم( در زمان تعیین شده در کالس مجازی حضور میمنظور از کالس آنالین، کالس برخط همزمان است که مدرس و دانشجویان با استفاده از سامانه )مثالً اسکای* 

 

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

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 6  انجام تکالیف  1

 1 يا حضوری های مجازی آناليندر کالس فعالحضور 2

 3 )کويیز( مستمر ارزشیابي 3

  10 امتحان پايان ترم 4

 

 :نوع آزمون

  ☐غلط  -صحیح ☐جور کردنی           ☒ای چندگزینه       ☐پاسخ کوتاه      ☐تشریحی 

 :سایر موارد )لطفا نام ببرید(

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس 

 ییالزامات حرفه ا یتالف( حضور منظم در کالس با رعا

 ی( مشارکت فعال در جلسات حل مسئله، پرسش و پاسخ و بحث گروهب

  یآموزش یف( ارائه به موقع تکالپ

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه

 ☒پرسش و پاسخ    ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☐  سخنرانی

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

 سایر موارد:
 

  : درسمنابع 

 ☐ خیر  ☒ بله در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -1

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

 کل کتاب  1397. تهران: جانع نگریرینص يبا. ترجمه؛فریبرونر سودارث.پرستاری بیماری های ارتوپد .1

. ترجمه فروزان آتش زاده یو روماتولوژ يدزا ی،آلرژ يمونولوژی،برونر سودارث.پرستاری بیماری های ا .2

 .  1397شهسوارلو. تهران:جامع نگر  ييو زهرا رضا يدهشور
 مبحث روماتولوژی
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 دهید؟. آیا برای درس خود اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می4

 ☐ خیر  ☐ از مباحث برخی، بله  ☒ ، تمام مباحثبله

  

)و نه به عنوان منبع اصلی آزمون( به دانشجویان معرفی  منبع مطالعه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان . 5

 ،آن را نیز برای ارائه در سایت فايلدانشجویان در دسترس دارند،   ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست کهکنید

  ضمیمه نمایید(.

 .1389ها. تهران، ارجمند نسل فردا  يو درمان شکستگ يمحمد، گلبخش محمدرضا. توان بخش ینسترن، نور  يقطب. 1

 یعرف يشهپونه، افروخته مسعود. انتشارات اند يترجمه حشمت 2010استخوان، عضله و بافت همبند( یها یماری) بیسیلس يطب داخل يمبان. 2
1390. 

 .1397 یعرف يشهها. انتشارات اند يو شکستگ یبهادر. درسنامه ارتوپد  یهرند ياعلم .3

 های دانشجويان:تکالیف و پروژه

 پروژه پايان ترم: 

 ☒ خیر  ☐ بله  اید؟نظر گرفته آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در

 :شرح دهیدرا  هادر صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن

  

 تکالیف طول ترم 

به تقویم  روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه دارد. لطفاً دهبرای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوک حضوری است و تا 

 بندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ نمایید.توجه کرده و زمان لتحصیلی نیم سا

 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره

1 
تهیه فرم بررسي و شناخت از 

 مددجويان با اختالالت ارتوپدی 

با استفاده از مطالعه بخش اول کتاب ارتوپدی برونر و کتاب های معاينه فیزيکي يک فرم بررسي  

  .  )اختیاری(.تهیه کنیدحرکتي  –و شناخت از مددجويان با اختالالت عضالني 

2 
ايفای نقش مددجويان مبتال به اختالالت 

 عضالني اسکلتي و بافت همبند

انتخاب  الب درسي را گروه( بتوانند پنج موضوع از مط 5نفره )  7دانشجويان در قالب گروه های 

 کنندئو در کالس ايفای نقش نمايند. 

 کارت    Bibتهیه  3
ورنال های معتبر پرستاری، انتخاب کنید و در  يک مقاله مرتبط با موضوعات تدريس شده از ژ

 .)اختیاری( دقیقه ارائه دهید 10کالس خالصه اين مقالهخ رو حداکثر در 
 
 

 

  توضیحات مهم:

 

 درس: مباحث يا موضوعاتبندی ارائه جدول زمان

بحث یا موضوععنوان  تاریخ ردیف  
های تکمیلی جلسات فعالیت شیوه ارائه جلسه

ساعت  آفالین

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین حضوری

1 27/06/1401 

 یزیولوژی؛و ف یبر آناتوم یمرور 

 ی،و شناخت دستگاه حرکت یبررس

 ینات، انجام معا یسالمت یخچهتار

 – یعضالن یستماز س یزیکیف

   یرکتح

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 8-10 
شورانگیز 

 بیرانوند

2 10/ 07/1401 

 یاناز مددجو ینحوه مراقبت پرستار 

 یاسکلت یمبتال به اختالالت عضالن

،  ینتاسپل ی،گچ یقالب ها یدارا
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 8-10 

شورانگیز 

 بیرانوند
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و  یداخل یکساتورهایتراکشن و ف

 یو تحت عمل جراج  یخارج

   یارتوپد

3 10/ 07/1401   

      استخوان یکیمتابول اختالالت

( و یاستئوپروز و استئوماالس)

این نقش  اییفپاژه )ا یماریب

به مدت  یانتوسط دانشجواختالالت 

 دقیقه( 45

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8-10 

 یزشورانگ

 یرانوندب

4 17/ 07/1401 

و  یعفون یتآرتر استئومیلیت،

 یننقش ا یفایاستخوان )ا یتومورها

به مدت  یاناختالالت توسط دانشجو

 (یقهدق 45

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8-10 
 یزشورانگ

 یرانوندب

5   24/ 07/1401 

 یبه تروما یانو درمان مبتال مراقبت

 یها یو ناهنجار اسکلتی – یعضالن

نقش  یفای)ایو تحتان یاندام فوقان

به  یاناختالالت توسط دانشجو ینا

   (یقهدق 45مدت 

☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 یزشورانگ 8-10

 یرانوندب

6   1/08/1401  

نقش  یفایبه روش ا یستدر)

آنها  یخاص و بازتوان یها شکستگی

 یننقش ا یفای)ا یونو آمپوتاس

به مدت  یاناختالالت توسط دانشجو

 (یقهدق 45

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 یزشورانگ 8-10

 یرانوندب

7  8/08/1401 

رو  یتبافت همبند : آرتر اختالالت

 یتماتوسیستمیکلوپوس ار ید،ماتوئ

اختالالت توسط  یننقش ا یفای)ا

 (یقهدق 45به مدت  یاندانشجو

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 یزشورانگ 8-10

 یرانوندب

8 15/08/1401 

 ی،اختالالت بافت همبند اسکلرودرم

و سندرم شوگرن  و  یتینقرس آرتر

 یفای)ایتاستئوآرتر یودژنرات یماریب

اختالالت توسط  یننقش ا

 (یقهدق 45به مدت  یاندانشجو

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 یزشورانگ 8-10

 یرانوندب

 

 

 


