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 گروه آموزشیه                                                                             دانشکد    
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 1401- 1400 دوم

 تاری داخلی جراحیپرس

 کارشناسی پرستاری

 آبادپرستاری و مامائی خرم

  نیاطالعات مدرس/ مدرس
 ونددکتر شیرین حسنمسئول درس:  

 دکتر محمد غالمی آقایمژگان خادمی ، ، دکتر  ونددکتر شیرین حسن استاد :

 :   لیمیآدرس ا

 @gmail.com1390hasanvand.sh  )چک روزانه( 
 hasanvand.sh@lums.ac.ir 
 

  404:  یداخل                           06633120155شماره تماس :   

 12-10و   10-8ساعت :                                 سه شنبهو  دوشنبه:  یکالس حضور یزمان برگزار

  شنبه تا چهارشنبه روز :  نیآنال                     12-8اعت:  س  یکشنبه روز یحضورساعت مشاوره : 

                 )گزینه پیام( یریادگی تیریامانه مدو س لیمی: ا نیآنال یراه ارتباط

 

  واحد درسی اطالعات 
          -:  ازین شیپ                               2االن و سالمندان پرستاری بزرگس:  ینام واحد درس

                           سه شنبهو  شنبه دو زمان :                       3 تعداد واحد :                              نظریواحد:  نوع

                 30: انیدانشجو تعداد

  ---:   ینسبت به حضور نیدرصد آموزش آنال        یبیترک    نیآنال "کامال ارائه درس :  فورمت

 /https://lumsnavid.vums.ac.ir : دینو یریادگی تیریسامانه مد آدرس

 :  یفن بانیتماس پشت شماره

 06633120228شماره تماس  08-14در ساعات اداری: 

 هگردزادهوک خانم 09378642301اپ به شماره رسان واتسدر ساعات اداری: ارسال پیام از طریق پیام

 lumsnavid@gmail.com  : دآدرس ایمیل جهت ارائه نظر و پیشنها

  ) از طریق سامانه نوید( در ساعات غیرارادی : مدرس

mailto:hasanvand.sh1390@gmail.com
mailto:hasanvand.sh@lums.ac.ir
mailto:lumsnavid@gmail.com
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  دوره: شرح

 این درس شامل اختالالت دفعی کلیوی ، سیستم تولید مثل زنان و مردان ، پستان ، اختالالت گردش خون و تنفس می باشد.

ضمن تدریس ، به دانشجو کمک می شود آموخته های خود را با آموخته های قبلی تلفیق نموده و با بهره گیری از نظریه ها و 

 ر خالق بر اساس فرآیند پرستاری به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند بپردازد.مفاهیم پرستاری و مهارتهای تفک

 

 دف کلی: ه

ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به  مددجویان بزرگسال و یا سالمند با کاربرد فرآیند پرستاری و بهره گیرری از 

 رائه خدمات و تدابیر پرستاریمهارت تفکر خالق ، اصول اخالقی و موازین شرعی در ا

 

 (و سطوح مختلف ی شناختی ،عاطفی و روانی حرکتیحیطه هابر اساس  )ویژهاهداف 
 اختالالت قلبی و  گردش خون 

 .الیه های قلب و مشخصات هر کدام را نام ببرد 

 .مشخصات آناتومیک و عملکرد دریچه های قلبی را شرح دهد 

 نی عضله قلب را توضیح دهد.ساختمان عروق کرونر و نحوه ی خونرسا 

 .سیستم هدایتی قلب را مورد بحث قرار دهد 

 .نحوه اخذ شرح حال از بیمار قلبی را توضیح دهد 

 .شکایات شایع بیماران قلبی را مورد بحث قرار دهد 

 .معاینه فیزیکی بیماران قلبی را شرح دهد 

 .مسئولیتهای کلی پرستار را حین آزمایشات تشخیصی ذکر کند 

 های بالینی تست ورزش را توضیح دهد.کاربرد 

 .انواع اختالالت دریچه ای را  تعریف کرده، علل،عالئم، درمان و مراقبتهای مربوطه را مورد بحث قرار دهد 

 .انواع اندوکاردیت را بشناسد 

 .علل، معیارهای تشخیصی، عالئم بالینی، درمان و مراقبتهای مربوط به به اندوکاردیت را بیان نماید 

 رهای تشخیصی، عالئم بالینی، درمان و مراقبتهای میوکاردیت را شرح دهد.معیا 

 .انواع پریکاردیت را با توجه به علل، عالئم، معیارهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای مربوطه توضیح دهد 

 ت نماید.ضمن شناخت انواع کاردیومیوپاتی، عوامل خطر ساز، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبتهای مربوطه را فهرس 

 .آترواسکلروز را شناخته، انواع، عوامل خطر ساز، عالئم بالینی، درمان و مراقبتهای مربوطه را بنویسد 

 .آنژین صدری را تعریف کرده، انواع، عالئم ، شاخصهای تشخیصی و مراقبتهای مربوطه را بیان نماید 

 راقبتهای الزم را فهرست نماید.انفارکتوس میوکارد را تعریف ، انواع، معیارهای تشخیصی، عوارض و م 

 انواع آن را مورد بحث قرار دهد. نارسایی قلب و 

  آنوریسم آئورت را شناخته، انواع، علل، عوامل خطر ساز، عالئرم برالینی، معیارهرای تشخیصری، درمران و مراقبتهرای

 مربوطه را فهرست نماید.

  و مراقبتهای مربوطه را بنویسد.بیماری رینود را تعریف ، علل، عالئم، عوامل خطر ساز، درمان 

  ضمن شناخت ترمبوز ورید عمقی، علل، تظاهرات بالینی، عوارض، عوامل خطر ساز، درمران و مراقبتهرای مربوطره را

 بیان نماید.

 .واریس وریدی را تعریف کرده، علل، تظاهرات بالینی، عوامل خطر ساز، درمان و مراقبتهای مربوطه را بیان نماید 

  را بشناسد، عوامل خطر ساز، علل، عالئم بالینی، درمان و مراقبتهای مربوطه را نام ببردبیماری برگر 
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  ،پرفشاری خون را تعریف، طبقه بندی، از لحاظ شدت درجه بندی نماید و تظاهرات بالینی، عواقب، عوامل خطر سراز

 درمانها و مراقبتهای پرستاری مربوطه را فهرست نماید 

 عریف و درمانهای مربوطه را بنویسد.بحرانهای فشار خون را ت 

 .شوک کاردیوژنیک را شناخته، علل، تظاهرات بالینی، و درمانهای آن را بنویسد 

 .ضمن شناخت ادم قلبی ریوی، علل، تظاهرات بالینی، و درمانهای رایج را فهرست نماید 

 های تشخیصی و درمانها را نام ببرد.افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی را تعریف کرده، شایعترین علل، عالئم، معیار 

 
 اختالالت تولید مثل زنان و مردان 

 .اختالالت دستگاه تناسلی مردانه را با تاکید بر مراقبتهای پرستاری مربوطه شرح دهد 

 .اختالالت دستگاه تناسلی زنانه را با تاکید بر مراقبتهای پرستاری مربوطه توضیح دهد 

 
 اختالالت دفعی و کلیوی 

 و فیزیولوژی دستگاه دفعی را بیان کند. آناتومی 

 تشخیصی عملکرد دستگاه دفعی را بیان کند  آزمون های 

 توضیح دهد.را  آزمون های تشخیصیپرستاری قبل و بعد از انجام  های راقبتم 

 ،اختالالت کلیه )بیماری مزمن کلیه، گلومرونفریت حاد و مزمن، نفرواسکلروز، سندرم نفرتیک، کلیره پلری کیسرتیک 

 سرطان کلیه ( و مراقبت پرستاری آنها را به طور کامل بیان کند .

  پاتوفیزیولوژی ، تظا هرات بالینی ، روش های تشخیصی و درمان  بیماری هرای مبرتال بره سرنی هرای ادراری را برا

 تآکید بر مراقبت پرستاری شرح دهد .

  ر مراقبت پرستاری بیان کند.با تآکید برا انواع بی اختیاری ادرار و روشهای تشخیصی و درمانی 

  پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی ، روش های تشخیصی و درمان  بیماری های مبرتال بره عفونرت هرای کلیره، مثانره

 ومجاری ادراری را با تآکید بر مراقبت پرستاری شرح دهد . 

 برا تآکیرد برر مراقبرت پرسرتاری  را پاتوفیزیولوژی ، تظا هرات بالینی ، روش های تشخیصی و درمان تومورهای مثانه

 .توصیف کند

 .انواع روش های منحرف کردن مسیر ادراری را به طور کامل توضیح دهد 

  اختالالت سیستم تنفسی 
 

  از دانش پایه و اولیه درباره آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی در پرستاری از مددجویان سیستم تنفسی استفاده

 نماید.

 خت سیستم تنفسی را بداند و نمایش دهد. اصول عمومی بررسی و شنا 

  قادر به شرح اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، اقدامات طبی، مداخالت دارویی و جراحی در اختالالت سیستم تنفسی شامل

عفونت های سیستم تنفسی فوقانی، انسداد و صدمات راه هوایی فوقانی، آتلکتازی، عفونت های تنفسی )پنومونی(، 

م شدید حاد تنفسی، آبسه ریوی، بیماری های پرده جنب، آمبولی ریه، بیماری های شغلی، آسپیراسیون، سندر

 تومورهای قفسه سینه، پنوموتوراکس، بیماری های مزمن انسدادی، آسم، فیبروز کیستیک باشد. 

 ستفاده اصول عمومی بررسی و شناخت پرستاری سیستم تنفسی را در مراقبت از مبتالیان به اختالالت فوق  مورد ا

 قرار دهد.

  .تشخیص های پرستاری در مددجویان مبتال به اختالالت فوق تعیین نماید 

  .برنامه پرستاری مناسب برای مددجویان فوق طراحی نماید 

 معیارهای ارزشیابی برنامه مراقبت از مددجویان فوق را معین نماید. 
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 های تدریس:شیوه

  ریزی شدهرانی برنامه، سخن، پرسش و پاسختدریس مشارکتی حضوری : 

 بارگذاری محتواهای صداگذاری شده در سامانه نویدآفالین : 

 )مبحث اختالالت گردش خون(: کالس وارونه  آنالین

 

  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 10: نمره کلی  دکتر حسن وند 

 نمره معیارها

 5/1  مورد در سامانه نوید(  دوتکلیف ) 

 1 آفالین در نوید() آزمون به صورت  کوئیز

 5/1 حضوری و آفالین() مشارکت فعال در کالسحضور مستمر و 

 4 ارزشیابی پایانی 

 

 

 ) در صورت امکان لینک منابع درج گردد(: اصلی درسمنابع 

 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی -

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

Philadelphia: Saunders. 

- 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. Ninth ed.Elsevier 

Kasper D.L et al (2015) 

-  Harrison's Principles of Internal Medicine. (19 TH ED). New York: MC 

Graw Hill Education. 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 خون. تهران : انتشارات حیدری -وق ( قلب و عر2018برونر و سودارث ) -

 

 رت امکان لینک منابع درج گردد(: سایر منابع) در صو   
 سایر منابع در صورت نیاز در سامانه مدیریت یادگیری در طول ترم بارگزاری خواهد شد.

) آخررین ر فراکسیا فایبروزر گوگل کروم  ی بخش مجازی درس ) توضیحات الزم ارائه شود (:نرم افزارهای موردنیاز برا

 نسخه(
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 سرفصل دروس

 

نحوه برگزاری  استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 کالس

 مالحظات

      

 معارفه.ارائه طرح دوره  19/11/1400 1

 اهداف و انتظارات دوره

آنالین)اسکای  دکتر حسن وند

 روم( یا حضوری 

- 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم  26/11/1400 2

 و عروق و پتانسیل عمل قلب

 

 تعطیل رسمی )نوید(آفالین  دکتر حسن وند

بررسی بیماران مبتال به اختالالت قلبی  03/11/1400 3

 عروقی
 - )نوید(آفالین دکتر حسن وند

 تعطیل رسمی 10/12/1400 4

آزمونها و روشهای تشخیصی در  17/12/1400 5

 بیماریهای قلب

 

 - آفالین )نوید( دکتر حسن وند

درمان و مراقبت از بیماران مبتال به  24/12/1400 6

 نارسایی قلب
 - آفالین )نوید ( دکتر حسن وند

درمان و مراقبت از بیماران مبتال به  16/01/1401 6

شوک  ،اختالالت عروق کرونر

 کاردیوژنیک

 -  دکتر حسن وند

درمان و مراقبت از بیماران مبتال به  23/01/1401 7

 ای قلباختالالت دریچه 
 -  دکتر حسن وند

 درمان و مراقبت از بیماران مبتال به 30/01/1401 8

اختالالت عفونی، التهابی و ساختمانی 

 قلب

 -  دکتر حسن وند

درمان و مراقبت از بیماران مبتال به پر  06/02/1401 9

 فشاری خون 
 -  دکتر حسن وند

درمان و مراقبت از بیماران مبتال به  13/02/1401 10

اختالالت عروقی و مشکالت گردش 

 خون

 تعطیل رسمی آفالین دکتر حسن وند

11 20/02/1401 
 الکتروکاردیوگرام

 -  دکتر حسن وند

 

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه دفعی و  27/02/1401 12

 تست تشخیصی عملکرد دستگاه دفعی

   دکتر غالمی

بیماری مزمن کلیه، گلومرونفریت حاد و  03/03/1400 13

مزمن، نفرواسکلروز، سندرم نفرتیک، 

 کلیه پلی کیستیک و سرطان کلیه

   دکتر غالمی

عفونت های کلیه، مثانه ومجاری ادراری  10/03/1401 14

،انواع بی اختیاری ادرار و روشهای 

 تشخیصی و درمانی، سنی های ادراری

   دکتر غالمی

   دکتر غالمیتومورهای مثانه،  انواع روش های  17/03/1401 15
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 جدول مشخصات )بلوپرینت( آزمون پایانی

 مدرس:  دکتر حسن وند
 

 وزن تعداد 
اهمیت * 

 فراوانی

فراوانی ) کاربرد 

 موضوع در عمل(
 کد  موضوع جلسه اهمیت موضوع

 1 آناتومی و فیزیولوژی  1 2 2 06/0 2

 2 بررسی بیماران قلبی 1 2 2 06/0 2

آزمونها و روشهای  1 2 2 06/0 2

 تشخیصی 
3 

 4 نارسایی قلبی 2 4 8 27/0 6

 5 اختالالت عروق کرونر 2 4 8 27/0 6

 6 اختالالت دریچه ای قلب 2 2 4 13/0 3

اختالالت عفونی، التهابی و  1 2 2 06/0 2

 ختمانی قلبسا
7 

 8 پر فشاری خون  2 2 4 13/0 3

اختالالت عروقی و  1 2 2 06/0 2

 مشکالت گردش خون
9 

 10 الکتروکاردیوگرام 1 2 2 06/0 2
 

 سوال در نظر گرفته شده است.  30تعداد سواالت : 

 

 کردن مسیر ادراری منحرف 

   دکتر غالمی اختالالت سیستم تناسلی در مردان 24/03/1401 16

   دکتر غالمی اختالالت سیستم تناسلی در زنان 24/03/1401 17

   دکتر خادمی معرفی درس/ بررسی عملکرد تنفسی 18/11/1400 1

پرستاری عفونت های سیستم تنفسی  25/11/1400 2

 فوقانی

   دکتر خادمی

پرستاری در انسداد و صدمات راه هوایی  02/11/1400 3

 فوقانی

   دکتر خادمی

   دکتر خادمی آتلکتازی ، پنومونی 9/12/1400 4

   دکتر خادمی آبسه ریوی ، اسپیراسیون 16/12/1400 5

   دکتر خادمی ادم ریوی ، آمبولی ریه 23/12/1400 6

، پنوموتوراکس ،  بیماری های شغلی 15/01/1401 7

 تومورهای قفسه سینه

   دکتر خادمی

   دکتر خادمی بیماری های انسدادی مزمن ریوی ، آسم 22/01/1401 8


