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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ريزیواحد برنامه

 طرح درس ترمي

 

 

 ستاریپر  کارشناسي تحصیلي: یرشتهو  مقطع               پرستاری  :گروه آموزش    پرستاری و مامايي دانشکده:
 

 نظری د:نوع واح    1   تعداد واحد:  ()اختالالت سیستم حرکتي(1بزرگساالن و سالمندان )پرستاری  نام درس: 

 مفاهیم پرستاری و داروشناسي نیاز: پیش    

کالس  رستاری و ماماييدانشکده پ مکان برگزاری:    8-10 :ساعت         يکشنبه  :زمان برگزاری کالس: روز

 شماره 

، دکتر دکتر بیرانوند مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  بیرانوند دکتر ئول درس:مس نفر  35  تعداد دانشجويان:

 اراحمدیمحمدی پور و دکتر ي

  شرح دوره:

 آموخته های خود با قیتلف شود تا با يکمک م انيبه دانشجو  عضالني - ياختالالت حرکت مفهوم سيدرس با تدر نيدر ا

مندان و سال نبزرگساال از قبتپرستاری در مراد نيفرا رییرستاری ضمن به کار گپ میها و مفاه هيبتواند از نظر هيعلوم پا

،  نیر تاممنظو به های پرستاری صیمهارت های تفکر خالق در کاربرد تشخ تيراستا الزم است تقو نيد . در اناستفاده کن

 .ردیرار گقمد نظر  يتا توانبخش رییشگیارتقاء سالمت بزرگساالن و سالمندان از پ حفظ و

 

  هدف کلي: 

 ستمیختالالت سسالمند مبتال به ا ايبزرگسال و  انيمددجواز  بتقبه منظور ارائه مرا ریدر فراگ ييتوانا جاديو ا ييآشنا

 پرستاری. نديبر اساس فرآ عضالني و بافت همبند  -ياستخوان يحرکت های

 

    بینابیني:اهداف 

 به طور خالصه توضیح دهد. را يو حرکت يعضالن ستمیلوژی س ويزیو ف ياناتوم .1

حرکتي را بـه   –از سیستم عضالني  يکيزیف ناتي، انجام معا يسالمت خچهيتار ،يو شناخت دستگاه حرکت يبررس .2

 طور کامل شرح دهد. 

 مراقبـت  آمـوزش و  ،يآمـادگ  رند،یگ يرار مق حرکتي  -سیستم عضالني  يصیتشخ یکه تحت آزمونها يمارانیب .3

 دهد. حیتوض اين اقدامات تشخیصي را پرستاری قبل و بعد از یها

تأکیـد   ( را با استئوماالسي و استئوپروز )استخوان  يکیاختالالت متابولمراقبت پرستاری از مددجويان مبتال به   .4

 کند. سهيمقا بر فرآيند پرستاری توضیح دهد و بتواند بیماری های متابولیک استخواني را 

آيند کید بر فري( را با تأعفون ترتري، آتیلیاستئوم)عفونت های استخوانمراقبت پرستاری از مددجويان مبتال به  .5

 پرستاری شرح دهد. 

 بدخیم، خوش خیم و متاستاتیک استخوان را شرح دهد. ر های ووممراقبت پرستاری از مددحويان با ت .6
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امل بافت همبند شو  يحرکت ستمیمبتالء به اختالالت س انيپرستاری از مدد جو نديفرا بر کاربرد يمبتن تقبمرا .7

  را توصیف کند. ها يدگیو کش يخوردگ چیها پ يو مفاصل در رفتگ يحرکت و يعضالن ستمی: صدمات س

ـ  سـتم یمبتالء به اخـتالالت س  انيپرستاری از مدد جو  نديفرا بر کاربرد يمبتن تقبمرا .8 انـواع  شـامل :    يحرکت

 .و عوارض شکستگي ها را شرح دهد ها يشکستگ

ـ       جاری های اندام فوقاني و تحتاني را با تأکید برو ناهن التاختال  .9  ن مراقبـت پرسـتاری بعـد از عمـل جراحـي اي

  توضیح دهد. ناهنجاری ها 

 مراقبت پرستاری از مددجويان دچار شکستگي های خاص در مناطق ويژه اندام فوقاني و تحتاني و آمپوتانسیون .10

 را با تأکید بر بازتواني توصیف نمايد.

،  کیستمیتماتوساري لوپوس ، دیرو ماتوئ تياختالالت بافت همبند : ارتراز مددجويان مبتال به  مراقبت پرستاری .11

 ،یولوژيزیرا بـر اسـاس پـاتوف    آنهـا ح دهد. فرآيند پرستاری توضی د بررا با تأکی و سندرم شوگرن يسکلرودرما

 .کند سهيمقا يو درمان طب يصیتشخ يابيارز ،ينیتظاهرات بال

 هد. توضیح د پرستاری نديفرا را بر اساس تياستئو ارتر بیماری دژنراتیوز مددجويا مبتال به مراقبت پرستاری ا .12

  

 های تدريس:شیوه

                                            √رسش و پاسخ پ                                                      : شده یزيبرنامه ر يسخنران                 √سخنراني     

    TBL میبر ت يمبتن یریادگي                                         PBL بر حل مسئله يمبتن یریادگي                √ يگروه بحث

     

   وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور فعال در کالس و انجام به موقع تکالیف 

 :يکمک آموزش ليوسا

 √ديکتور اسالپروژ                                               تخته و گچ                             برد  تيوا

 .ديموارد (لطفاً نام ببر ريسا

 

  از نمره کل و درصد نمره:  يابیارزش نحوه

 درصد 50 ترم:  انيزمون پاآ                                        رصد نمرهد   20                                                    :کويیز  مونزآ

                                  درصد نمره  30و وظايف و حضور فعال در کالس:    فیتکال انجام

 ---------- - - - - - - - - - -  ديموارد (لطفاً نام ببر ريسا

 آزمون نوع

 غلط - حیصح           ير کردنجو                √ یا نهيچندگز                    پاسخ کوتاه                               يحيتشر

 - - - - - - - - - -  ديلطفا نام ببر موارد ريسا

 نند. کگروه مساوی تقسیم مي شوند و در مورد موضوعات انتخاب شده سناريويي را طراحي و اجرا مي  5دانشجويان به 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه

   :انگلیسي بعمنا

باشند مي موجود پرستاری دانشکده کتابخانه در کتابها اين همه (اصلي منابع  .) 
1. Smeltzer SD, Bare B. Brunner and Suddarth Textbook of Medical Surgical Nursing 2018 
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 منابع فارسي

  1397جانع نگر :انتهر. ترجمه؛فريبا نصیر .های ارتوپدی بیماری پرستاری.سودارث ونربر .1

ه و ه شوريدفروزان آتش زاد . ترجمهروماتولوژی ايمونولوژی، آلرژی، ايدز و های برونر سودارث.پرستاری بیماری  .2

   .1397جامع نگر . تهران:زهرا رضايي شهسوارلو

قطبي  نسترن، نوری محمد، گلبخش محمدرضا. توان بخشي و درمان شکستگي ها. تهران، ارجمند نسل فردا  .3

1389. 

ترجمه حشمتي پونه، افروخته  2010مباني طب داخلي سیسیل) بیماری های استخوان، عضله و بافت همبند( .4

 .1390مسعود. انتشارات انديشه رفیع 

 .1397اعلمي هرندی  بهادر. درسنامه ارتوپدی و شکستگي ها. انتشارات انديشه رفیع   .5

 

 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگي

 

 نام مدرس مبحثعنوان  شماره جلسه

1 
 ،يو شناخت دستگاه حرکت يبررسمروری بر آناتومي و فیزيولوژی؛  

   حرکتي – يعضالن ستمیاز س يکيزیف ناتي، انجام معا يسالمت خچهيتار
 دکتر بیرانوند

2 

نحوه مراقبت پرستاری از مددجويان مبتال به اختالالت عضالني  

شن و فیکساتورهای اسکلتي دارای قالب های گچي، اسپلینت ، تراک

 داخلي و خارجي  و تحت عمل جراجي ارتوپدی  

 دکتر بیرانوند

3 
 مارییباستئوماالسي( و  و استخوان ) استئوپروز يکیاختالالت متابول

 )تدريس به روش ايفای نقش توسط دانشجويان( پاژه
 دکتر بیرانوند

4 
ش )تدريس به رو ، آرتريت عفوني و تومورهای استخوانتئومیلیتاس

 ايفای نقش توسط دانشجويان(
 دکتر بیرانوند

5 

ناهنجاری اسکلتي و  –مراقبت و درمان مبتاليان به ترومای عضالني 

  ي و تحتان ياندام فوقانهای 

 )تدريس به روش ايفای نقش توسط دانشجويان(

 دکتر بیرانوند

 دکتر بیرانوند شکستگي های خاص و بازتواني آنها و آمپوتاسیون 6

7 
 کیستمیتماتوساري ، لوپوسدیرو ماتوئ تيرترآالت بافت همبند : اختال

 )تدريس به روش ايفای نقش توسط دانشجويان(  
 دکتر بیرانوند

8 

ي، نقرس آرتريتي و سندرم اختالالت بافت همبند اسکلرودرمادامه 

)تدريس به روش ايفای نقش شوگرن  و بیماری دژنراتیو استئوآرتريت

 توسط دانشجويان(

 ر بیرانونددکت

 


