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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی  طرح درس ترمی

 

 پرستاری  -کارشناسی  تحصیلی:  یرشتهو    مقطع         چراحی -داخلی گروه آموزشی: پرستاری و مامايی خرم اباد  دانشکده:

      تئوری :دنوع واح           واحد 4  تعداد واحد:           3سالمندان  بزرگساالن/پرستاری :  نام درس

      12-10  : ساعت             شنیه و یکشنبه   :روز : زمان برگزاری كالس           2و 1بزرگساالن/سالمندان    :یش نیازپ 

 دکتر شهین رئوفی:مسئول درس             نفر 45:تعداد دانشجويان             : مکان برگزاری

 پرستو کردستانی مقدم، دکتر شهین رئوفی  دکتر :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(

 

  شرح دوره:

  ، ی محافظت  ،یتیحما  یها  سات یروش کار در اتاق عم ، اختالال  سا ر،یواگ ریو غ  ریواگ  یعفون یهایماریب  ،یکیدرس شاام  اختالال  متابول نیا

نموده  قیتلف  یقبل  یخود را با مموخته ها  یشاود مموخته ها  یدروس به دانشاوو کم  م نیا  سی. ضامن تدرباشادیم یو ادراک یو شاناخت یحسا

بزرگساا  و ساالمند   انیبه مراقبت از مددجو یپرساتار  ندیتفکر خالق بر اسااس فرا  یو مهار  ها یپرساتار   یها و مفاه هیاز نظر یریو با بهره گ

 بپردازد. یو جراح یداخل  یها یماریدر ب یدرمان ها و مداخال  پرستار  ازمندین

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی:  

و   ریواگ یعفون  های¬یماریب  ،یکیختالال  متابولبزرگسااا  و سااالمند مبتال به ا  انیدر دانشااوو به منظور ارائه مراقبت به مددجو  ییتوانا  وادیا

و    یپرساتار  ندیروش کار در اتاق عم  بر اسااس فرا نیو همچن  یو ادراک  یو شاناخت یحسا  ،یمحافظت  ،یتیحما  یها سات یاختالال  سا ر،یرواگیغ 

 .   یشرع  نیو مواز یبه اصو  اخالق  بندی¬یتفکر خالق و پا  های¬از مهار  یرگی¬رهبا به

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قاب  تقسی     اهداف بینابینی  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 نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

 

 رود دانشوو پس از پایان ترم قادر باشد:  یانتظار م

 دهد.  حیعم  را توض نیدر قب ، بعد و ح یانواع عم  و نقش پرستار (1

 . د ینما انیمنرا ب  یرا توضیح دهد. مراقبتها یجراح  نیح ماریب یشنهایانواع پوز (2

 را شرح دهد.   یهوشیتحت ب ماریخاص ب یو مراقبتها یهوشیدر ب یمصرف  یو داروها یهوشیب یروشها (3

در جامعه   یعفون یهایماریب یریشگیکنتر  و پ  یو راهکارها وادیا ی شرح دهدو چگونگ ریرواگیو غ  ریواگ یعفون یهایماریب (4

 را شرح دهد.  مارستانیو ب

 را توضیح دهد   یو سوزاک و هرپس تناسل سیفلیمث  س یقاب  انتقا  مقاربت یهایماریدر ب یپرستار یمراقبتها (5

 را توضیح دهد  هیمث  وبا، س  ر یی ایباکتر یمربوط به عفونتها یپرستار یمراقبتها (6

 را توضیح دهد.  دیفوئیو ت گلوزیش س،یمث  تب مالت، سالمونالز ی لیباس یمربوط به عفونتها یپرستار یمراقبتها (7

 کزاز، گاز گانگرن و جذام را توضیح دهد.  ،یمننگوکوک تیمننژ یمربوط به عفونتها یپرستار یمراقبتها (8

 و شناخت اختالال  پوست را شرح دهد  یبررس  یپوست و چگونگ یولوژیزیو ف یمناتوم (9

 . د ینما فیرا شناخته و تعر یپوست عا یانواع ضا (10

 شرح دهد.  یپرستار ندیو انواع مکنه را بر اساس فرا سیازیپسور  ت،یدر اگزما، انواع درمات یپرستار یمراقبتها (11
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 شرح دهد.  یپرستار ندی( را بر اساس فراSCC ،BCCمالنوما،   ،یپوست )سارکوم کاپوز یدر سرطانها یپرستار یمراقبتها (12

 ( را توضیح دهد. یروسیو و  ی انگل ،یقارچ ، ییا یپوست )اع  از باکتر یمربوط به عفونتها یپرستار یمراقبتها (13

 خونساز را شرح دهد  ست یو شناخت اختالال  س یبررس  یخونساز و چگونگ ست یس  یولوژیزیو ف یمناتوم (14

 را توضیح دهد.  یتمیسا  یها،پل  ی مبتال به اختالال  به انواع ک  خون انیمددجو یپرستار یمراقبتها (15

 و لنفوم را توضیح دهد.  یو انواع لوسم یمبتال اختالال  لکوپن انیمددجو یپرستار یمراقبتها (16

  ،ونیلیهموف  ،یتوپنیمث  انواع ترومبوس  یانعقاد یو فاکتورها ی مبتال به اختالال  پالکت انیمددجو یپرستار یمراقبتها (17

 را شرح دهد  DICلبراند،یو

 مربوطه من را شرح دهد یپرستار یخون و مراقبتها ونیترانسفوز (18

 را شرح دهد هیو شبک هیقرن  ،ی دراختالال  کره چش ، پل ، غدد اشک یپرستار یمراقبتها (19

 را شرح دهد  یانیو گوش م یدر اختالال  گوش خارج یپرستار یمراقبتها (20

 اصالح منها را شرح دهد  یو روشها هاییانواع ناشنوا ،یدر اختالال  گوش داخل یپرستار یمراقبتها (21

 شرح دهد.  یپرستار  ندیکما، انواع تشنج و صرع را بر اساس فرا ،یاریدر اختالال  سطح هوش یپرستار یمراقبتها (22

 شرح دهد  یپرستار ندیرا بر اساس فرا یمغز های¬و عفونت یمغز یدر تومورها یپرستار یمراقبتها (23

  ندیرا بر اساس فرا  یسکمیا یو حمال  گذرا یسکته مغز  ،یدهنده مغز یزیدر اختالال  خونر یپرستار یمراقبتها (24

 شرح دهد.  یپرستار

  ندیرا بر اساس فرا ای¬مهره  های¬س یدرد کمر و فتق د  ،یطیاعصاب مح ست یدر اختالال  س یپرستار یمراقبتها (25

 شرح دهد.  یپرستار

( را بر سیاسکلروز پ یو مولت نسونیپارک نتون،یکره هانگت مر،ی)ملزا یمغز ویدر اختالال  دژنرات یپرستار ی( مراقبتها (26

 شرح دهد.  یپرستار ندیاساس فرا

 شرح دهد  یپرستار ندیفشار داخ  جموه را بر اساس فرا شیو افزا یو نخاع یدر صدما  مغز یپرستار یمراقبتها (27

( را بر اساس  ینخاع  یگراو، اسکلروز جانب یاستنیباره، م لنی)سندرم گ یمغز ویدر اختالال  دژنرات یپرستار یمراقبتها (28

 شرح دهد  یپرستار ندیفرا

 را شرح دهد.  یکیمتابول یستمهایس یولوژیزیو ف یمناتوم (29

 توضیح دهد.  یپرستار ندیرا بر اساس فرا دیروئیمبتال به اختالال  غده ت انیمددجو یستارپر یمراقبتها (30

 توضیح دهد.  یپرستار  ندیرا بر اساس فرا دیروئیمبتال به اختالال  غدد پارات انیمددجو یپرستار یمراقبتها (31

 توضیح دهد .  یپرستار ندیمبتال به اختالال  غدد مدرنا  را بر اساس فرا انیمددجو یپرستار یمراقبتها (32

 شرح دهد.  یپرستار  ندیرا بر اساس فرا زیپوفیمبتال به اختالال  غده ه انیمددجو یپرستار یمراقبتها (33

 

 های تدريس:شیوه

        پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده      *       سخنرانی

    *  (TBL)  یادگیری مبتنی بر تی      *  (PBL) یادگیری مبتنی بر ح  مسئله     *   بحث گروهی

 مموزش موازی :سایر موارد

 

 :(در جلسا  مفالین و جلسا  منالین به تفکی )  وظايف و تکالیف دانشجو

 وظايف كلی دانشجو: 

 . دیطرح درس را مطالعه نما دوره،قب  از ورود به  .1

 . دییو نوع کالس دقت نما خیبه تار .2

 باشد یم  یالزام ،روم  یاسکا درسی ،جلسا    یحضور به موقع در تمام .3

 حضور فعا  داشته باشد )افالین و انالین(  .         در تمامی ارائه ها4

 . دییو پسورد خود استفاده نما وزریو مطالعه درس از  تیجهت ورود به سا .5
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با کارشناس مربوطه در مرکز مطالعا  و مموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی   لطفا تیدر صور  وجود مشک  جهت ورود به سا . 6

 . دیریتماس بگ نیخان  روئ 066-33120235با شماره تلفن  لرستان،

 مطالعه نماید، شده  نییدر مد  زمان تعدروس ارائه شده از طریق سامانه را  .7

 ، بموقع انوام دهدارائه شده در سامانه را  فیتکال  .8

 نمره آن كسر میگردد.ترتیب اثری داده نخواهد شد و    "ارسال با تاخیر "توجه: به تکالیف

ید، و دانشوو موظف به .  با توجه به اینکه درس توسط دو مدرس ارائه می شود، بنابراین ممکن است هر استاد تکلیف جداگانه ای تعیین نما9

 انوام منهاست. 

 . یا بارگزاریها به استاد مربوطه گزارش نماید ا. در صور  وجود هر گونه مشک  در اسالیده 10

 . در بحث های ارائه شده در تاالر گفتگوی سامانه نوید شرکت نماید. 11

 لزوم به منها پاسخ دهد. .  به پیام های ارسالی از طریق سامانه نوید توجه نموده و در صور  12

 

 

 )در جلسا  مفالین و جلسا  منالین به تفکی (: قوانین و مقررات كالس

 هر درس از شب قب  از روز ارائه در سامانه بارگزاری خواهد شد.  -1

ری و در  برای هر مبحث بسته به نوع و نظر استاد، کالس انالین از طریق اسکای روم برگزار خواهد شد، حضور در در این محیط اجبا -2

 محاسبه نمره لحاظ خواهد شد. 

 اب نمایید. ندر محیط اسکای روم، از صحبت ها غیر درسی، اجت -3

پاسخ به سواال  فقط از طریق محیط سامانه نوید انوام خواهد شد. و در محیط اسکای روم، ه  بر اساس قابلیت من سامانه پاسخ   -4

 داده می شود. 

 اجباری و مواز است. ر محدوده زمانی تعیین شده اتاق گفتگو فقط د حضور درانوام تکالیف و  -5

 به تکالیف ارائه شده در بازده زمانی تعیین شده توسط استاد، ترتیب اثر داده خواهد شد.  -6

اطالع همه دانشوویان خواهد رسید، و ساعت  از طریق نماینده کالس به  ، در صور  تغییر یا بروز مشک  در ارائه درس یا سامانه -7

 حضور کلیه دانشوویان در ساعت جبرانی اجباری است.تعیین خواهد شد.جبرانی من 

 

 

 وسايل كمک آموزشی:   

                  * کامپیوتر                    پروژکتورویدئو         وایت برد

 پاورپوينت با صوت، فیلم آموزشی، جزوه يا كتاب الکترونیکی:  ببرید(  لطفاً نام)  سایر موارد

 

 

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

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 نمره   1.5 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 های كالسی در سامانه نويدآزمون 2
بر حسب میزان 

 واحد

 نمره   0.5 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 نمره   2 مستمرامتحان   4

 نمره   16 امتحان پايان ترم 5
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 نوع آزمون

       غلط -صحیح     جور کردنی              ▄  ایچندگزینه            پاسخ کوتاه     ▄    تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 منابع انگلیسی

: 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 . 

 

 

 منابع فارسی: 

 

 1398برونر و سودارث ترجمه 

 1395نگر، ، سمیه غفاری، مهدی محمودی، نشر جامعه DRSجراحی  -پرستاری داخلی
 

 

 توضیحات مهم:

 

 .کردبه صور  مفالین و یا منالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

 

گردد  به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صور  انتخاب جلسه به صور  مفالین •

گذاری  توانید نسبت به عالمتمی  ،بنابراین  . های جلسا  مفالین نیز استفاده نمایدماژو سایر  تواند عالوه بر من از  و استاد درس می

 بخش ماژو  جلسا  مفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید. 

 

کالس   سعی شود کمتر، زیاد استشبکه در ساعاتی که ترافی   انتخاب زمان ارائه جلسا  منالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً •

 . شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درس جدول زمان 

 عنوان جلسه  تاریخ ردیف
ساعت   های تکمیلی جلسا  مفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه 

 برگزاری  
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودمزمون  مفالین  منالین 

1 
16/11/40

0 

 ی معرف - اهداف انیب - درس یمعرف

 پاسخپرسش و   -سیروش تدر

 یوتستها یولوژیزیو ف یمناتوم

 چش   جیرا یصیتشخ

* *    10-12 

خان  دکتر  

 یرئوف
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2 
17/11/40

0 

  یو چگونگ یولوژیزیو ف یمناتوم

و شناخت اختالال    یانوام بررس

 یعصب ست یس

* *    10-112 

دکتر  خان   

 کردستانی مقدم 

3 
23/11/40

0 

در اختالال   یپرستار یمراقبتها

 چشمی 
 *  * *  

دکتر خان  

 رئوفی

4 
24/11/40

0 

در اختالال   یپرستار یمراقبتها

کما، انواع تشنج و   ،یاریسطح هوش

 صرع 

* *  * *  

دکتر  خان   

 کردستانی مقدم 

5 
30/11/40

0 

 یوتستها یولوژیزیو ف یمناتوم

 گوش  جیرا یصیتشخ
 *  *   

 دکتر رئوفی

6 1/12/400 
در تشنج و   یپرستار یمراقبتها

 صرع 
 *     

دکتر کردستانی  

 مقدم 

7 7/12/400 
در اختالال   یپرستار یمراقبتها

 گوش
* *  *   

 دکتر رئوفی

8 8/12/400 
 یدر تومورها یپرستار یمراقبتها

 ی مغز های¬و عفونت یمغز
 *  * *  

دکترکردستانی  

 مقدم 

9 
14/12/40

0 

 یوتستها یولوژیزیو ف یمناتوم

پوست+ اختالال   جیرا یصیتشخ

 یپوست جیرا

 *     

 دکتر رئوفی

10 
15/12/40

0 

در اختالال   یپرستار یمراقبتها

 یسکته مغز  ،یدهنده مغز یزیخونر

   یسکمیا یو حمال  گذرا

* *     

دکترکردستانی  

 مقدم 

11 
21/12/40

0 

در اختالال   یپرستار یمراقبتها

 پوست
 *  * *  

 رئوفیدکتر 

12 
22/12/40

0 

در اختالال   یپرستار یمراقبتها

درد کمر و   ،یطیاعصاب مح ست یس

 ی مهره ا یسکهایفتق د

*      

دکترکردستانی  

 مقدم 

13 13/1/401 
اختالال  در  یپرستار یمراقبتها

 پوست
* *  * *  

 دکتر رئوفی

14 14/1/401 

 یدر تومورها یپرستار یمراقبتها

  یحرکت ینخاع، اختالال  نورونها

و اختالال  اعصاب   یو تحتان ی فوقان

 یگانه مغز 12

*      

دکترکردستانی  

 مقدم 

 دکتر رئوفی   *    ها  یدر سوختگ یپرستار یمراقبتها 20/1/401 15

16 21/1/401 

در اختالال   یپرستار  یمراقبت ها

کره   مر،ی )ملزا یمغز ویدژنرات

 (نتونیهانگت

*      

دکترکردستانی  

 مقدم 

17 27/1/401 

 یهایماریدر ب یپرستار یمراقبتها

  یهایماریو ب ی قاب  انتقا  مقاربت

 ی روسیو و ییایباکتر

*   *   

 دکتر رئوفی



  

6 

 

18 28/1/401 

در اختالال   یپرستار  یمراقبت ها

و  نسونی)پارکیمغز  ویدژنرات

 اسکلروز( پ یمولت

*      

دکترکردستانی  

 مقدم 

19 3/2/401 

  ،یدر جنون گاو یپرستار یمراقبتها

کنگو،  مهیتب کر ا، یماالر وز،یشمانیل

 سیستوپالسموزیه

*    *  

 دکتر رئوفی

20 4/2/401 

در صدما    یپرستار  یمراقبت ها

فشار    شیو افزا  یو نخاع  یمغز

 داخ  جموه 

*      

دکترکردستانی  

 مقدم 

 دکتر رئوفی  * *  * * در کرونا  یپرستار یمراقبتها 10/2/401 21

22 11/2/401 
در اعما    یپرستار  یمراقبت ها

 مغز و سردرد ها  یجراح
* *  * *  

ردستانی  کدکتر

 مقدم 

23 17/2/401 
 یوتستها یولوژیزیو ف یمناتوم

 خون  جیرا یصیتشخ
 *     

 دکتر رئوفی

24 18/2/401 
  انیمددجو یپرستار یمراقبتها

 زیپوفیمبتال به اختالال  غده ه
 *     

دکترکردستانی  

 مقدم 

25 24/2/401 
قرمز)انواع ک    یاختالال  گلبو  ها

 ( یتمیسا ی ها،پل یخون
 *  * *  

 دکتر رئوفی

26 
125/2/40

1 

  انیمددجو یپرستار یمراقبتها

 د یروئیمبتال به اختالال  غده ت
 *  * *  

دکترکردستانی  

 مقدم 

27 31/2/401 
اختالال  مراقبتهای پرستاری در 

 لوسمی 
 *  *   

 دکتر رئوفی

28 1/3/401 
  انیمددجو یپرستار یمراقبتها

 دیروئیمبتال به اختالال  غده پارات
 *  * *  

دکترکردستانی  

 مقدم 

29 7/3/401 
اختالال  پالکتی و فاکتورهای  

 انعقادی
* *  * *  

 دکتر رئوفی

30 8/3/401 
  انیمددجو یپرستار یمراقبتها

 مبتال به اختالال  غده مدرنا  
* *     

دکترکردستانی  

 مقدم 

 رئوفی  دکتر      *  انتقا  خون و فرمورده های من  14/3/401 31

32 15/3/401 

  -انواع عم   -اتاق عم  یمعرف

  نیحو قب ،  یپرستار یمراقبتها

 عم 

* *  *   

 دکتر رئوفی

33 21/3/401 
مراقبتهای پرستاری بعد از عم  و  

 پوزیشن های رایج
 *  * *  

 رئوفیدکتر 

 دکتر رئوفی     *  بیهوشی و مراقبتهای من 22/3/401 34

          

 


